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چکیده
این تحقیق به منظور بررسي وضعیت رشد ماهیان قزلآالي خال قرمز ( )Salmo trutta farioحوزه دریاچه سد الر (استان تهران)
طي فصول تابستان و پاییز سالهاي  7931و  7933انجام شد .تعداد  7۴۱عدد ماهي قزلآالي خال قرمز با استفاده از دستگاه الکتروشوکر
صید شد و برخي از ویژگيهاي زیستي مانند طول ،وزن ،سن ،وزن گناد و نیز شاخص هاي ضریب چاقي فولتون و کالرک در دو جنس
نر و ماده بررسي شدند .نتایج نشان داد که در ماهیان نر مورد بررسي ( 38نمونه) ،طول کل  78تا  93/6سانتيمتر ،طول چنگالي  7۴/9تا
 97/3سانتيمتر ،وزن کل بدن  ۴۱تا  ۴87/9گرم ،وزن بدن بدون امعاء و احشاء  33تا  939/9گرم ،شاخص فولتون  ۱/3۴تا  ،7/6۱شاخص
کالرک  ۱/63تا  ،7/98وزن مطلق گناد  ۱/78تا  33/۱9گرم ،وزن نسبي گناد  ۱/71تا  73/86درصد وزن بدن و سن  3تا  6سال متغیر بود.
همچنین در ماهیان ماده مورد بررسي ( 88نمونه) ،طول کل  7۴/3تا  ۴6/3سانتيمتر ،طول چنگالي  79/1تا  ۴۴/3سانتيمتر ،وزن کل بدن
 33/6تا  339/3۴گرم ،وزن بدن بدون امعاء و احشاء  38/۱تا  163گرم ،شاخص فولتون  ۱/33تا  ،7/86شاخص کالرک  ۱/1۴تا ،7/73
وزن مطلق گناد  ۱/۱3تا  83/36گرم ،وزن نسبي گناد  ۱/73تا  3۱/۱9درصد وزن بدن ،هماوري مطلق  773تا  7۱33عدد تخم و سن  3تا
 1سال متغیر بود .مرحله رسیدگي گناد ماهیان نر و ماده در این تحقیق بین مراحل  3تا  8بود .براساس آزمون کروسکال-والیس  ،مقادیر
شاخص فولتون بین دو جنس نر ( )7/36±۱/۱7و ماده ( )7/37±۱/۱3و نیز در شاخص کالرک بین دو جنس نر ( )7/۱6±۱/۱3و ماده
( )۱/33±۱/۱7اختالف آماري مشاهده شد ( .)P<0.05از لحاظ فیزیولوژي و بررسي بافت شناسي گناد ماهیان در ماههاي مهر و آبان
نشان داد مراحل رسیدگي جنسي ماهیان در مراحل  ۴و  8بوده که نشان دهنده زمان مهاجرت تولید مثلي این ماهیان به طرف مناطق
باالدست رودخانه مي باشد .آزمون  t-testاختالف معني داري را در شاخص هایي مثل وزن بدن و طول چنگالي ماهیان نر و ماده در
سنین مختلف نشان نداد ( )P>0.05اما آنالیز تجزیه واریانس تفاوت آماري را بین ماهیان نر و ماده از نظر شاخص هاي وزن مطلق گناد
و وزن نسبي گناد ( )P<0.05نشان داد.
کلمات کلیدی :قزل آالي خال قرمز ،وضعیت رشد ،فولتون ،کالرک ،سد الرSalmo trutta fario ،

مقدمه
دریاچه سد الر و رودخانه هاي ورودي آن یکي از اماکن

ماه در طي سال ميباشد .ماهي شناسان متعددي ویژگي-

مهم استان مازندران بوده و دریاچه فوق داراي شاخابههاي

هاي توصیفي و ریخت شناسي ماهیان را در حوزه دریاي

دلیچاي ،آب سفید ،الرم و کمردشت ميباشد و در انتها به

خزر مورد بررسي قرار دادند که از مهمترین آنها ميتوان

رودخانه هراز ميپیوندد ،سد الر بر روي رودخانه الر و

به رحیماف ،قلياف ،کازانچف ]3۴ ،73 ،73 ،3[ Berg ،

در حدود  18کیلومتري تهران احداث گردیده و در سال

اشاره نمود .در سواحل ایران نیز افراد متعددي مانند پور

 7967به بهرهبرداري رسید.میانگین آبدهي سالیانه رودخانه

فرج ،عباسي و همکاران ،عبداهللپور و همکاران ،اکبرزاده و

الر  3متر مکعب در ثانیه و دوره یخبندان بطور متوسط 8

همکاران و  ]31 ،39 ،7۴ ،77 ،6[ Coadویژگيهاي
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ریختشناسي ماهیان را مورد مطالعه قرار دادهاند.

کشورهاي استرالیا ،بنگالدش ،شیلي ،چین ،هند ،کنیا،

آزادماهیان داراي گونههاي با ارزش اقتصادي ویژه بوده و

ماداگاسکار ،پاکستان و آرژانتین معرفي شده است .در

از دیدگاه صید ورزشي هم مورد توجه عموم عالقمندان

جمهوري اسالمي ایران ،در حال حاضر ذخایر این ماهي

شیالتي قرار دارند [ .]73در حوضه دریاي خزر  3گونه

در رودخانههاي استان مازندران نه تنها سیر نزولي داشته

آزاد ماهي وجود دارد که قزلآالي خال قرمزSalmo ،

بلکه نمونههاي موجود از نظر اندازه قابل بهرهبرداري نمي

 trutta farioدر اغلب رودخانههاي با آب شفاف و پر

باشند .تنها منبع قابل دسترسي به این گونه در شمال

اکسیژن در نواحي کوهستاني حوضه دریاي خزر و نیز در

کشور بطور انبوه  ،منطقه حفاظت شده الر مي باشد ولي

اغلب رودخانههاي حوضه جنوبي دریاي خزر از ارس تا

در اغلب رودخانه هاي حوزه ایراني دریاي خزر به میزان

نزدیک ساري وجود دارد [ .]31 ،73متاسفانه تجدید نسل

ناچیزي وجود دارد [ .]77دریاچه الر از مکانهاي مهم و

این ماهیان بدلیل افزایش آلودگي ،کاهش زیستگاه و در

پرجاذبه گردشگري بویژه در صید ورزشي محسوب مي-

برخي موارد صید بيرویه دچار آسیب جدي گردیده است

گردد و سازمان حفاظت محیط زیست هر ساله با فروش

[ .]73ماهي قزلآالي خال قرمز یکي از گونههاي بومي

پروانه هاي مجوز صید ورزشي ماهي قزل آال ،درآمد

آزادماهیان در اروپا و آسیا بوده و در رودخانهها و

چشمگیري را کسب ميکند .این در حالي است که

دریاچههاي جمهوري هاي خلق روسیه ،آذربایجان،

اطالعات مدون و دقیقي در ارتباط با پویایي جمعیتي،

قزاقستان و نیز جمهوري اسالمي ایران وجود دارد

وضعیت تغذیه طبیعي و خصوصیات مورفولوژیک این

[ .]71،31والدیمیر در سال  73۴3اطالعات کامل در زمینه

ماهي در دسترس نبوده و انجام چنین مطالعاتي ضروري

سیستماتیک ،زیست شناختي و پیدایش قزل آالي قفقاز

به نظر ميرسد .قزلآالي خال قرمز براي چند قرن در

بزرگ ارایه نموده است [ .]33عبدالرحمانف در سال

استخرهاي سردآبي و هچري هاي مصنوعي پرورش داده

 7363بر اساس دست نوشته هاي درژاوین اطالعاتي را در

شد ولي چندان موفق نبود و امروزه در بسیاري از

زمینه قزل آالي نهري ارایه مينماید ،اما اکثر اطالعاتي را

کشورهاي اروپایي آخرین روش و تنها روش دستیابي به

که ایشان در زمینه مورفومتري و زیست شناختي ارایه

این ماهي باارزش ،مراقبت از آنها در همان زیستگاه شان

نموده است مربوط به قزل آالي دریاچه گیگل است که

انجام مي گیرد .ماهي قزل آالي خال قرمز مهاجر بوده ،در

توسط فورتوناتوا در سال  7333توصیف شده بود [،79

عمق دریاچه ها زندگي مي کند و براي تخمریزي در

 .]76در عین حال شاخص تفاوتهایي مربوط به نشانه-

فصل پائیز وارد دهانه رودخانه شده و تخمریزي مي کند

هاي سنجشي مورد مقایسه در زمینه قزلآالي رودخانه-

و در همان منطقه بچه ماهیان رشد مي کنند و بین سنین 7

هاي مذکور با قزلآالي دریاچه گیگل ارایه ميگردد.

تا  9سالگي و معموال در اوائل بهار وارد دریاچه مي

میکائیلوف در سال  7338فون انگلي قزلآالي نهري

شوند .ماهیان نر در سن  3سالگي و ماده ها در  9سالگي

آذریایجان را مورد بررسي قرار داد [ ]3۱و باقراف و قلي-

بالغ مي شوند .این ماهي به محل زندگي خود عالقه داشته

اف در سال  7313مراحل رشد و توسعه قزل آالي دریاچه

و بشدت از آن دفاع ميکند .این ماهي با موفقیت به

گیگل را مورد بررسي و مطالعه قرار داده است [.]71 ،3

مخازن آبي پشت سدها معرفي شده و خیلي سریع به فرم

پراکنش این ماهي بطور طبیعي در ارمنستان ،اتریش،

ماهیان دریاچههاي بزرگ درآمده و در نهرهاي فرعي

بلژیک ،بلغارستان ،چک ،اسلواکي ،دانمارک ،استوني،

تخمریزي مي کنند و این ماهي ميتواند به طول  8۱سانتي

فنالند ،فرانسه ،آلمان ،ایران ،لتوني ،هلند ،صربستان،

متر و وزن بیش از  3کیلوگرم و بعضا بیشتر نیز رشد کند.

آفریقاي جنوبي ،سوئیس ،انگلیس و اوکراین بوده ولي به

اولین بررسي در مورد پراکنش ماهي قزلآالي خال قرمز
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در حوزه آبي جمهوري اسالمي ایران توسط درژاوین در

تعیین کارایي هماوري (هماوري مطلق) ،زیرنمونه اي از

سالهاي  7339انجام شد [ .]1تحقیقات اساسي درژاوین

تخمدان مراحل  9تا  8برداشت و پس از توزین ،تعداد

نتایجي داد که در آبهاي ایران از جمله رودخانه کرج ماهي

تخمها شمارش شد و طبق معادله  F=nGgهماوري

قزلآالي خال قرمز بصورت نوع رودخانهاي در آنجا

برآورد شد که  = Fهم آوري n ،تعداد تخم در زیر نمونه،

زندگي ميکند .کارهاي پراکنده اي در سالهاي 793۴

 Gوزن تخمدان (گرم) g ،وزن زیر نمونه (گرم) ميباشد

توسط رجبي نژاد و همکاران [ ]3در زمینه تغذیه طبیعي

[ .]9تعیین سن ماهیان از طریق سنگریزه شنوایي (اتولیت)

ماهیان سد الر صورت گرفت و نهایتا تحقیقات بررسي

صورت گرفت ،براي این کار سنگریزه شنوایي اصلي

فون جانوران آبزي دریاچه سد الر توسط صلواتیان در

(ساجیتا) پس از خشک شدن ،با سمباده شماره 7۱۱

سالهاي  7931تا  7933از سر گرفته شد [.]7۱

ساییده شده و جهت وضوح بیشتر حلقه هاي ساالنه

دستاوردهاي پژوهشي و امکان بهرهبرداري علمي و عملي

بمدت  3تا  6ساعت در محلول گلیسرین قرار گرفتند و

از یافتهها ،مهمترین انگیزه یک کار تحقیقي است .هدف از

سپس در زیر لوپ نیکون با بزرگنمایي  7۱تا  9۱برابر،

اجراي این تحقیق ،مطالعه ساختار طولي ،وزني ،ترکیب

تعداد حلقه هاي ساالنه شمارش گردید [ ،]77شاخص

سني ،ترکیب جنسي ،مراحل رسیدگي جنسي و محاسبه

فولتون (=W/L3 × 100شاخص فولتون) و شاخص

ضرائب رشد فولتون و کالرک بوده و پایش چنین

کالرک (=W1/L3 × 100شاخص کالرک) نیز محاسبه

مطالعاتي جهت بررسي وضعیت ذخیره ضروري به نظر

شد که در آنها =Wوزن بدن ماهي (گرم) :L ،طول کل

ميرسد.

ماهي (سانتيمتر) :W1 ،وزن بدن ماهي بدون امعاء و
احشاء (گرم) ميباشد [ .]71جهت تعیین وزن نسبي گناد،

مواد و روش کار

وزن مطلق گناد (بیضه یا تخمدان) بر وزن شکم پر ماهي

نمونه هاي ماهیان صید شده قزل آال در داخل ظروف

تقسیم شد .جهت تعیین رشد طولي و وزني ماهیان ،به

محتوي یخ نگهداري و به آزمایشگاه منتقل شده و مورد

ترتیب میانگین طول چنگالي و وزن شکم پر به ازاي سن

بررسي بیومتریک قرار گرفتند .اندازهگیري ماهیان با

مورد بررسي محاسبه شد .جهت تعیین تفاوت آماري

استفاده از روشهاي استاندارد [ ]99 ، 93 ، 9انجام شد.

دادهها بین ماهیان نر و ماده و نیز جهت تعیین تفاوت

اندازه گیري طول هاي کل و چنگالي بدن با کولیس با

دادهها بین رودخانهها و نیز بین سنین مختلف از آزمون

دقت  ۱/7میلیمتر و اندازه گیري وزن شکم پر و شکم

تجزیه واریانس و آزمون مقایسه میانگین شاخص ها (t-

خالي (بدون امعاء و احشاء) بدن با ترازوي دیجیتال با

 )studentدر دو جنس یا دانکن (براي بیش از  3متغیر)

دقت  ۱/7و وزن گناد با دقت  ۱/۱7گرم انجام شد [، 9۱

در سطح احتمال  8درصد (با نرمافزار )SPSS 13

 .]96سپس ماهیان شکم زده شده و جنسیت آنها تعیین

استفاده شد [.]7

شد و با استفاده از کلید  8مرحله اي رسیدگي جنسي،
مراحل رسیدگي جنسي ماهیان تعیین شد [ .]9جهت
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شکل 7ـ نقشه موقعیت دریاچه سد الر و رودخانههاي مورد بررسي (سازمان نقشه برداري کشور ،مقیاس)7:۴۱۱۱۱ :
جدول7ـ مختصات جغرافیایي ایستگاه هاي نمونه برداري
ایستگاه

نام ایستگاه

طول جغرافیایی )(oE

عرض جغرافیایی ()oN

1

رودخانه الرم

"87ͦ : 83': ۴۱

"98ͦ :88' ۱3

2

رودخانه آب سفید

"87ͦ : 86': 93

"98ͦ :88' 73

3

رودخانه کمردشت

"87ͦ : 83': ۴3

"98ͦ :88' ۱3

4

رودخانه دلیجائي

"87ͦ : 83': 98

"98ͦ :88' 7۱

نتایج
افراد نر ماهیان قزلآالي خال قرمز مورد بررسي (38

(طول اسمیت)  79/1تا  ۴۴/3سانتیمتر  ،وزن بدن 33/6تا

نمونه) ،بدني با طول کل  78تا  93/6سانتیمتر ،طول

 339/3۴گرم ،وزن بدن بدون امعاء و احشاء  38/۱تا 163

چنگالي  7۴/9تا  97/3سانتيمتر ،وزن بدن  ۴۱تا ۴87/9

گرم ،شاخص فولتون  ۱/33تا  ،7/86شاخص کالرک

گرم ،وزن بدن بدون امعاء و احشاء بدن  33تا 939/9

 ۱/1۴تا  ،7/73وزن مطلق گناد  ۱/۱3تا  83/36گرم ،وزن

گرم ،شاخص فولتون  ۱/3۴تا  ،7/6۱شاخص کالرک

نسبي گناد  ۱/73تا  3۱/۱9درصد وزن بدن ،هماوري

 ۱/63تا  ،7/98وزن مطلق گناد  ۱/78تا  33/۱9گرم ،وزن

مطلق (کارایي باروري)  773تا  7۱33عدد تخم و سن بین

نسبي گناد  ۱/71تا  73/86درصد وزن بدن و سن  3تا 6

 3تا  1سال متغیر بود .آنالیز تجزیه واریانس نشان داد که

سال متغیر بودند .مرحله رسیدگي جنسي ماهیان چه نر و

بین ماهیان نر و ماده از نظر شاخصهاي وزن مطلق گناد،

چه ماده در این تحقیق بین  3تا  8بود (جدول  .)3افراد

وزن نسبي گناد ،و نیز شاخصهاي ضریب چاقي فولتون

ماده ماهیان قزل آال خال قرمز منبع آبي الر ( 88نمونه)،

و کالرک اختالف آماري وجود داشت (.)P<0.05

بدني با طول کل  7۴/3تا  ۴6/3سانتیمتر  ،طول چنگالي
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بررسي ساختار طول کل ،وزن بدن و ترکیب سني نشان

شده از رودخانه هاي آب سفید  ،کمردشت و دلیچایي با

داد که در کل ماهیان قزل آالي خال قرمز مورد بررسي

دامنه سني  3تا  8سال مي باشند .آنالیز تجزیه واریانس

( 7۴۱نمونه) ،طول کل  7۴/3تا  ۴6/3سانتیمتر  ،وزن بدن

نشان داد که بین میانگین سن ماهیان در رودخانه ها

 33/67تا  339/3۴گرم  ،شاخص فولتون  ۱/3۴تا ، 7/6۱

اختالف آماري وجود دارد ( F(3,136)=6.113,

شاخص کالرک  ۱/63تا  7/98و وزن مطلق گناد  ۱/۱3تا

 .)Sig=0.001آزمون دانکن نیز نشان داد که تنها میانگین

 83/36گرم و سن  3تا  1سال متغیر بودند .جنس و

سني ماهیان رودخانه آب سفید با سایر رودخانه ها تفاوت

مرحله تخمدان ماهیان در این تحقیق بین  3تا  8بودند

دارد.

(جدول .)9

جدول  1شاخص هاي فولتون و کالرک ماهیان قزلآالي

کوچکترین ماهي مربوط به رودخانه آب سفید با طول کل

خال قرمز را به تفکیک رودخانههاي ورودي دریاچه سد

 7۴/3سانتيمتر و بزرگترین نمونه مربوط به رودخانه الرم

الر نشان ميدهد  ،حداکثر میزان عددي شاخص هاي

با طول کل  ۴6/3سانتيمتر ميباشد .همچنین میانگین

فولتون و کالرک در رودخانه الرم به ترتیب 7/6۱

طول کل در رودخانه آب سفید با  3۱/83±۴/76کمترین

(میانگین  )7/33 ± ۱/73و ( 7/98میانگین )7/۱7 ± ۱/78

مقدار و رودخانه الرم با  3۴/18±8/39مقدار بزرگترین

بوده و کمترین میزان شاخصهاي فوق نیز براي ماهیان

میانگین طول کل برآورد شده در رودخانههاي مورد

رودخانه الرم  ۱/3۴و  ۱/63بود.

مطالعه بود (جدول .)9

آنالیز تجزیه واریانس نشان داد که بین رودخانه ها از نظر

آنالیز واریانس نشان داد که بین میانگین طول کل ماهیان

شاخصهاي ضریب چاقي فولتون و کالرک اختالف

ایستگاه هاي نمونه برداري اختالف آماري وجود داشت

آماري وجود ندارد (.)P>0.05

( .)F(3,136)=6.177, Sig=0.001آزمون دانکن نیز

همانطور که در نمودار  7مشاهده مي شود در نرها ،مادهها

نشان داد که تنها بین میانگین طول کل رودخانه هاي الرم

و نیز کل جمعیت بیشترین ماهیان را نمونه هاي -3۱

و آب سفید تفاوت وجود دارد .همچنانکه در جدول ۴

 6۱/۱7گرم با  37/۴9درصد تعداد دارا بوده (دسته

مشاهده میگردد ،رودخانه آب سفید داراي کوچکترین

 )Modeو پس از آن نیز ماهیان  3۱/۱7-73۱گرم با

ماهي ( 33/67گرم) و رودخانه الرم داراي بزرگترین ماهي

فراواني  3۱درصد در رتبه بعدي قرار داشتند .همچنین

صید شده ( 339/3۴گرم) بوده و میانگین وزن شکم پر در

حدود  68درصد کل ماهیان را نمونههاي بین 6۱/۱7-73۱

رودخانه الرم بیشترین ( )733/۱3±7۴9/۴3و رودخانه آب

گرم تشکیل دادهاند ،این درحالي است که  69/89درصد

سفید کمترین ( )7۱6/79±63/33بوده است .آنالیز تجزیه

نرها در این اوزان و  61/31درصد ماده ها در اوزان فوق

واریانس نشان داد که بین میانگین وزن شکم پر در

قرار دارند  ،بعبارت دیگر چه در نرها و چه در ماده ها

داشت

بیش از  69درصد (حدود دوسوم) از ماهیان را این اوزان

رودخانهها

اختالف

آماري

وجود

( .)F(3,136)=5.406, Sig=0.002آزمون دانکن نیز

تشکیل دادهاند.

نشان داد که تنها بین میانگین وزن شکم پر در رودخانه-

نمودار شماره  3فراواني طول کل ماهیان قزلآالي خال

هاي الرم و آب سفید تفاوت وجود داشت.

قرمز در حوزه دریاچه سد الر را نشان مي دهد.

جدول  6سن ماهي قزلآالي خال قرمز را به تفکیک

همانطوریکه از نمودار پیداست حداکثر فراواني طول کل

رودخانه هاي محل صید نشان ميدهد .رودخانه الرم با

ماهیان چه در نرها و چه در مادهها در محدوده دامنه

باالترین تعداد ماهیان صید شده ( 83قطعه) بیشترین دامنه

 3۱/۱7-33سانتيمتر ميباشد و دامنه طول کل 9۱/۱7-9۴

سني را داشته (سنین  3تا  1سال) و سایر ماهیان صید

سانتيمتر ماهیان کمتري را بخود اختصاص ميدهد.
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همچنانکه از نمودار شماره  9مشاهده ميگردد در نرها

وجود دارد ( .)F(1,32)=5.761, Sig=0.022همچنین

ماهیان  ۴ساله و برعکس در ماده ماهیان  3ساله غالب

مالحظه ميگردد که با افزایش سن در کل جمعیت بر

ميباشند (به ترتیب  98/33و  ۴۱درصد) .در ماهیان نر

میانگین طول بدن آنها افزوده ميشود .آنالیز تجزیه

سنین  3 ، ۴و  9ساله به ترتیب با فراواني 33/3۴ ، 98/33

واریانس نشان داد که میانگین طول ماهیان بر حسب سن

و  3۴/17درصد غالب بوده و جمعا حدود  33/3۴درصد

اختالف آماري وجود دارد

جمعیت را تشکیل دادهاند ،اما در ماهیان ماده سنین  3ساله

( .)F(3,134)=77.572, Sig=0.000آزمون دانکن

با فراواني  ۴۱درصد بعنوان دسته غالب بوده و ماهیان  9و

نشان داد که بین میانگین طول ماهیان در همه سنین

 ۴ساله مشترکا با فراواني  39/6۴درصد در رتبه بعدي قرار

مختلف تفاوت وجود دارد .همچنین مالحظه میگردد که با

دارند و بطورکلي ماهیان دو ساله با فراواني  93/36درصد،

افزایش سن در هر جنس بر میانگین وزن بدن آنها افزوده

ماهیان  ۴ساله با  9۱/17درصد در رتبه دوم و سپس

ميشود .از طرفي مقایسه میانگین وزن بدن ماهیان هر سن

ماهیان  9ساله با  3۴/33درصد در رتبه سوم قرار داشته و

بین دو جنس نر و ماده نشان داد که بین میانگینهاي وزن

این سه گروه از ماهیان ( 3تا  ۴ساله) جمعا  31/36درصد

بدن نر و ماده در سن  ۴ ،9 ،3و  8سالگي شباهت کمي

جمعیت ماهیان قزلآالي خال قرمز دریاچه سد الر را

وجود دارد و حتي در این مورد نوسان وجود دارد (جدول

تشکیل دادهاند و این نشان ميدهد که ماهیان دریاچه در

 .)3آنالیز تجزیه واریانس نشان داد که تنها بین میانگین

حال بهره برداري بوده و تعداد کمي به سن پیري مي-

وزن ماهیان دو ساله نر و ماده اختالف آماري وجود دارد

رسند.

( .)F(1,44)=4.961, Sig=0.031همچنین مالحظه

رشد طولی و وزنی قزل آال :جداول  3و  3رشد طولي و

میگردد که با افزایش سن در کل جمعیت بر میانگین وزن

وزني ماهیان قزلآالي خال قرمز دریاچه سد الر بوده که

بدن آنها افزوده میشود( .جدول  .)3آنالیز تجزیه واریانس

میانگین طول کل و وزن بدن آنها در ازاي سنین مختلف و

نشان داد که میانگین وزن ماهیان بر حسب سن اختالف

دو جنس نر و ماده را نشان مي دهد و مالحظه میگردد که

آماري

F(3,134)=80.686,

با افزایش سن در هر جنس بر میانگین طول کل آنها

 .)Sig=0.000آزمون دانکن نشان داد که بین میانگین

افزوده میشود.آنالیز تجزیه واریانس نشان داد که تنها بین

وزن ماهیان در همه سنین مختلف تفاوت وجود دارد.

میانگین طول ماهیان سه ساله نر و

وجود

دارد

(

ماده اختالف آماري

جدول 3ـ بررسي برخي از شاخصهاي بیولوژیک ماهي قزلآالي خال قرمز دریاچه سد الر
فاکتورهای مورد بررسی

ماهیان نر

ماهیان ماده

تعداد نمونه

 38عدد

88عدد

طول کل (سانتیمتر)

39/۱۴±۱/۴1

33/86±۱/69

طول چنگالی (سانتیمتر)

33/9۴±۱/۴8

37/33±۱/81

وزن شکم پر (گرم)

789/۴۴±96/1

7۴8/63±3/۴۱

وزن شکم خالی (گرم)

793/78±1/81

73۱/۴6±8/3۴

مرحله رسیدگی

8-3

8-3

سن ماهیان

6-3

1-3

شاخص فولتون

7/36±۱/۱7

7/37±۱/۱3

شاخص کالرک

7/۱6±۱/۱3

۱/33±۱/۱7
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ادامه جدول 3
وزن مطلق گناد (گرم)

6/33±۱/۴3

73/۱3±7/78

وزن نسبی گناد (گرم)

۴/33±۱/37

1/78±۱/33

قطر تخم (میلیمتر)

-

9/9۱±۱/73

کارایی باروری (عدد)

-

888±۴9/3

جدول 9ـ میانگین و دامنه فاکتورهاي بیواکولوژیک ماهي قزلآالي خال قرمز در رودخانه هاي حوزه دریاچه سد الر
ردیف

فاکتورها

کمینه

بیشینه

انحراف معیار  ±میانگین

1

طول کل

7۴/3

۴6/3

33/38±۴/33

2

طول چنگالي

79/1

۴۴/3

33/7۴±۴/18

3

وزن شکم پر بدن

33/67

339/3۴

78۱/91±7۱6/93

4

وزن شکم خالي بدن

38/۱

163/۱

731/86±7۱۱/37

5

سن ماهي

3

1

9/67±7/۱9

6

وزن مطلق گناد

۱/۱3

83/36

3/39±3/1۴

7

وزن نسبي گناد

۱/73

3۱/۱9

8/16±۴/68

8

شاخص فولتون

۱/3۴

7/6۱

7/3۴±۱/78

9

شاخص کالرک

۱/63

7/98

7/۱۴±۱/79

جدول ۴ـ طول کل ماهي قزلآالي خال قرمز در رودخانه هاي ورودي به دریاچه الر
منطقه

تعداد

حداقل

حداکثر

انحراف معیار  ±میانگین

رودخانه الرم

83

7۴/۴

۴6/3

3۴/18±8/39

رودخانه آب سفید

93

7۴/3

9۱/3

3۱/83±۴/76

رودخانه کمردشت

36

71/۴

9۱/9

33/1۴±9/۴۴

رودخانه دلیجائی

3۴

73/۱

31/۴

33/88±3/3۱

جدول 8ـ وزن شکم پر ماهي قزلآالي خال قرمز در رودخانه هاي ورودي به دریاچه الر
منطقه

تعداد

حداقل

حداکثر

انحراف معیار  ±میانگین

رودخانه الرم

83

33/63

339/3۴

733/۱3±7۴9/۴3

رودخانه آب سفید

93

33/67

971/۴1

7۱6/79±63/33

رودخانه کمردشت

36

67/۱3

973/۱7

7۴7/6۴±63/۴6

رودخانه دلیجائی

3۴

69/۱۴

38۱/۱۱

793/6۴±81/۱9
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جدول 6ـ سن ماهي قزلآالي خال قرمز در رودخانه هاي ورودي به دریاچه الر
منطقه

تعداد

حداقل

حداکثر

انحراف معیار  ±میانگین سن

رودخانه الرم

83

3

1

9/33±۱/36

رودخانه آب سفید

93

3

8

9/۱۱±7/۱7

رودخانه کمردشت

36

3

8

9/1۱±7/38

رودخانه دلیجائی

3۴

3

8

9/16±۱/39

جدول 1ـ شاخصهاي فولتون و کالرک ماهي قزلآالي خال قرمز در رودخانه هاي ورودي به دریاچه الر
منطقه

تعداد

حداقل

انحراف معیار  ±میانگین

حداکثر

فولتون

کالرک

فولتون

کالرک

فولتون

کالرک

رودخانه الرم

83

۱/3۴

۱/63

7/6۱

7/98

7/33±۱/73

7/۱7±۱/78

رودخانه آب سفید

93

۱/38

۱/1۴

7/۴۴

7/38

7/39±۱/79

7/۱9±۱/73

رودخانه کمردشت

36

7/۱3

۱/3۱

7/۴3

7/33

7/36±۱/7۱

7/۱8±۱/77

رودخانه دلیجائی

3۴

7/۱3

۱/13

7/86

7/33

7/33±۱/79

7/۱3±۱/7۱

جدول 3ـ رشد طولي (طول کل به سانتیمتر) ماهي قزل آال در حوزه دریاچه سد الر
نر

ماده

کل

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

2

71/18±۱/31

71/7۴±7/37

71/99±7/68

3

73/69±3/7۱

3۱/73±7/66

73/33±7/31

4

38/63±9/83

39/19±9/۱6

3۴/39±9/۴8

5

31/78±3/39

31/3۴±۴/83

31/۴۴±9/۴3

سن (سال)

جدول 3ـ رشد وزني (وزن شکم پر به گرم) ماهي قزل آال در حوزه دریاچه سد الر
سن

نر

ماده

کل

(سال)

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

2

68/۴8±3/۴7

8۴/39±73/3۱

81/63±71/16

3

3۱/۱7±31/۱3

33/۱8±33/73

3۱/63±31/33

4

733/1۱±68/39

788/1۴±88/13

718/31±6۴/3۴

5

393/87±18/18

387/۴6±7۱7/73

3۴9/33±39/1۱
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نمودار 7ـ فراواني وزني ماهیان قزلآالي خال قرمز در حوزه دریاچه سد الر

نمودار 3ـ فراواني طول کل ماهیان قزلآالي خال قرمز در حوزه دریاچه سد الر

نمودار 9ـ فراواني سني ماهیان قزلآالي خال قرمز در حوزه دریاچه سد الر
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حالیکه مقدار عددي ضریب فوق در بررسي کنوني ۱/76

بحث
نتایج مطالعات افراد متعدد نشان داد که یک گونه در

 3۴/7±بدست آمده که اختالف اندک فوق را مي توان در

مناطق مختلف داراي تغییرات متوسط تا زیاد رنگي و

اندازه طولي ماهیان صید شده با وزن کل آنها ذکر نمود.

مورفولوژیک و تغییرات ناچیز مریستیک بوده و در بیشتر

مقادیر باالي شاخص ضریب وضعیت نشان دهنده افزایش

مناطق جمعیتهاي اکولوژیک تشکیل دادهاند .اختالفات

در تجزیه پروتیئن و ذخیره چربي در بدن ماهي است و

ریختشناسي بین گروههاي مختلف ماهیان الزاما آنها را

میزان باالي آن در بازماندگي و زمستان گذراني ماهیان

از لحاظ ژنتیکي جدا نميکند درعوض در پارهاي موارد

تأثیر مثبت دارد .با بررسي نوسانات شاخص ضریب

تفاوتهاي ریختشناسي صرفا ناشي از محیط بوده و

وضعیت در یک دوره طوالني و برقراري ارتباط آن با

اختالف ژنتیکي هیچ نقشي در آن ندارد [ .]98عوامل

شاخص شدت تغذیه و بقاي ماهیان در دوره زمستان

محیطي ميتوانند انعطافهاي فنوتیپي را بوجود آورند و

گذراني ميتوان میزان زادآوري و تولید بچه ماهیان را در

در ضمن ژنوتیپ ميتواند فنوتیپهاي مختلف را در

سال هاي آتي پیش بیني نمود [ .]33فضلي و همکاران

محیطهاي گوناگون حاصل کند [ .]38برخي از اختالفات

خصوصیات ساختار سني و نسبت جنسي  ،رشد و مرگ

ميتواند در نتیجه تفاوت غذایي باشد [ Soule .]97و

و میر و نرخ بهره برداري ماهي قزلآالي خال قرمز در سد

 Couzin-Roudxدر سال  7333اظهار نمودند که بین

الر را که صید ورزشي در آن صورت ميگیرد مورد

ضریب تغییرات و وراثت پذیري صفات ریخت شناسي

بررسي قرار دادند [ .]33نسبت جنسي (نر  :ماده) 7/3۴: 7

رابطه عکس وجود دارد  ،آنها اثبات نمودند که مقدار

بوده و مادهها غالب بودند که در کالسهاي طولي پائین

باالي ضریب تغییرات نشاندهنده کاهش وراثت پذیري و

بین فراواني نسبتهاي نر و ماده اختالف معنيداري وجود

سهم بیشتر تغییرات محیطي در تغییر پذیري

نداشت ولي در کالسهاي طولي باال ماده ها غالب بودند .

ریخت شناسي است [ .]96مي توان گفت که قزلآالي

رابطه بین طول -وزن براي ماده ها یک رشد آلومتریک

دریاچه الر به دلیل جدیدالتاسیس بودن دریاچه و نیز

منفي را در هر دو جنس نشان داد که با بررسي کنوني نیز

گذران بخشي از زندگي ماهیان آن در رودخانههاي حوزه

همخواني دارد [ .]33بر اساس بررسي که عبداهلل پور و

دریاچه ،بیشتر فرم رودخانهاي دارد تا دریاچهاي .تاثیرات

همکارن روي خصوصیات زیستي قزلآالي خال قرمز

مستقیم عوامل طبیعي مختلف بر ماهیان همراه با طیف

رودخانه هاي حوزه جنوبي دریاي خزر (حویق  ،شفارود،

وسیع واکنش گونهها ،دالیل اصلي تغییرپذیري

تنکابن و الر) انجام دادند  ،بین طول کل و وزن بدن قزل

نشانههاي مورفومتریک آنها ميباشد [ .]37 ،8 ،۴بنا به نظر

آالي رودخانههاي حویق ،شفارود ،تنکابن و الر همبستگي

قلياف نشانههاي مورفومتریکي قزلآالي رودخانههاي

باالیي وجود داشته و الگوي رشد از نوع ایزومتریک بوده

مختلف که در مناطق مختلف آذربایجان قرار دارند و از

که امري طبیعي بوده و در خیلي از گونه هاي ماهیان این

نظر اکولوژیکي که مهمترین آنها دما و غذاست ،تفاوت

خانواده و خانواده هاي دیگر که خصوصا داراي بدن

دارند ،موجب تشکیل جمعیتهاي مختلف ميشوند که هم

دوکي شکل هستند ،چنین ارتباطي مشاهده میگردد .اما در

از نظر نشانه هاي سنجشي و هم نشانههاي شمارشي با

جنس نر  ،ماده و کل جمعیت قزل آالي خال قرمز در کل

یکدیگر اختالف دارند .رجبي نژاد و همکاران در بررسي

منطقه مطالعاتي ،الگوي رشد از نوع آلومتریک منفي بوده

تغذیه طبیعي ماهي قزلآالي خال قرمز دریاچه سد الر

که ميتواند در ارتباط با تغییر خصوصیات رشدي این

شاخص ضریب وضعیت (شاخص فولتون-کالرک) را بین

زیرگونه در رودخانه هاي مختلف باشد زیرا تفاوت زیادي

 96و  31/7با میانگین  37/۱± 7۴/۱تعیین نمودند [ ]3در

بین رشد ماهیان در سنین مختلف در سه رودخانه غربي
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نسبت به رودخانه الر مشاهده ميگردد .معادله خطي بین

رودخانههاي حوزه الر بدلیل اینکه در پشت دریاچه سد

طولهاي کل ،چنگالي و استاندارد و با همبستگي باال

وجود دارند تراکم ماهیان قزل آال زیاد بوده و ماهیان نیز

میتواند نشانگر رشد ایزومتریک و همگن این سه طول در

داراي رشد بیشتري هستند یعني انرژي کمتري را در

دوران زندگي باشد [ .]78بین میانگین طول کل و نیز وزن

مقابله با جریان آب جاري از دست میدهند ،در نتیجه

بدن ماهیان در رودخانه هاي مورد بررسي و نیز در کل

اندازه آنها بزرگتر ست که با نظر عبدلي و نادري [ ]73که

منطقه مطالعاتي در طي فصول سال اختالف مشاهده شد

طول این ماهي در آبهاي با جریان سریع تا  3۱۱میلیمتر و

که بنظر ميرسد امري کامال طبیعي است زیرا پراکنش

در دریاچه ها تا  8۱۱میلیمتر میرسد ،مطابقت دارد.

ماهیان به عوامل زیادي منجمله دماي آب ،فصل

بررسي ترکیب جنسي ماهي قزل آالي خال قرمز در طي

تخمریزي ،دبي آب و  ...ارتباط دارد ضمن اینکه این گونه

مطالعه نشان داد که نسبت جنسي با نسبت استاندارد

از ماهیان کم تعداد بوده و ورود گله هاي جدید به گروه

( )7:7تفاوت ندارد که بدلیل عدم وجود منابع دیگر در

ماهیان نیز میانگین آنها را در فصول مختلف تغییر خواهد

مورد این ماهي در ایران مقایسه ممکن نیست .نسبت

داد .همچنین تفاوت معني داري بین میانگین وزن بدن و

جنسي به عوامل مختلفي از قبیل وفور مواد غذایي ،پدیده

نیز طول کل ماهیان در رودخانه هاي مورد مطالعه مشاهده

تکاملي و اکولوژي تولیدمثل بستگي دارد ،بطور کلي در

گردید که این مسئله ميتواند به اختالف در میزان و

بین ماهیان کم سن و جوانتر ،نسبت نرها بیش از مادهها

کیفیت غذاي در دسترس ،میزان آلودگي آب ،سرعت

بوده و هرچه بطرف افراد بزرگتر برویم ،نسبتها یک به

جریان آب ،دماي متوسط آب ،جمعیت متمایز و تراکم

یک و بتدریج به نفع مادهها میگردد [ .]91 ، 37نسبت

آنها و نیز گونههاي ماهي دیگر ،وجود رقباي مختلف و

جنسي بر حسب منطقه ،زمان و ترکیبي سني متفاوت بوده

استرسهاي دیگر محیطي (سر و صدا ،سیالبي بودن

و یک موضوع مهم در بررسي زیست شناسي ماهي مي-

رودخانه ،دبي آب و  )...در رودخانههاي مورد بررسي

باشد [.]91

ارتباط داشته باشد [ .]78طبق نظر کازانچف [ ]73حداکثر

بررسي مقادیر طول و وزن ماهیان در سنین مختلف نشـان

وزن این ماهي  3۱۱گرم و طول آن تا  ۴۱۱میلیمتر ،طبق

داد که میزان طول کل و وزن ماهي با افزایش سن ،افزایش

نظر عبدلي و نادري [ ]73طول این ماهي در آبهاي با

داشته و از الگوي عمومي رشـد پیـروي

مـي نمایـد،

جریان سریع تا  3۱۱میليمتر و در دریاچه ها تا 8۱۱

مضافا بر اینکه بین دو جـنس نـر و مـاده تفـاوتي از نظـر

میلیمتر و وزن آن در آبهاي سریع تا  7۱۱گرم میرسد که

میانگین طول و وزن در سنین مختلف مشاهده نمي گـردد

در بررسي کنوني نیز طول کل تا  936و وزن تا  ۴87گرم

و منابع موجود [ ]73 ، 73اشاره اي بـه اخـتالف میـانگین

اندازه گیري شده است .با اینحال طي بررسي کنوني ،در

طول و وزن نر وماده این ماهي در سـنین مختلـف نکـرده

میانگین وزن بدن و طول کل ماهیان نر و ماده اختالفي

اند .بررسي رشد ماهیان فوق نشان میدهد که رشد طـولي

دیده نشد که این امر میتواند بدلیل عدم تفاوت بارز در

بیشتر در سالهاي اول بوده ولي با افزایش سـن بـر مقـدار

رشد دو جنس و نیز روش صید تصادفي آنها باشد.

رشد وزني بمراتب افزوده میگردد که ایـن مسـئله چـه در

بررسي ساختار طولي و وزني ماهیان مورد بررسي نشان

نرها و ماده ها و نیز کل جمعیت مشاهده شـد .در حـوزه

داد که اغلب ماهیان جوان و نابالغ بوده که هم نشانگر

دریاچه سد الر افزایش طول و وزن ماهیان میتواند بخـاطر

صید تصادفي و نیز شاید فرار سریعتر ماهیان بزرگتر در

وجود دریاچه پشـت سـد بعنـوان یـک محـل آسـایش و

صید الکتریکي باشد ،در هرحال در بررسيهاي دیگر

استراحت در مقابل سیالبها ،جریانات سریع و  ....باشد که

پژوهشگران نیز چنین مسئلهاي مشاهده ميگردد اما در

منابع [ ]73به این نکتـه اشـاره نمـوده انـد و تفـاوت بـین
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بررسي وضعیت رشد ماهي قزلآالي...

رودخانه هاي دیگر میتواند احتمـاال بخـاطر میـزان تـراکم

جثه سبب عدم تفاوت در این عامل بین نر و ماده میباشـد

منابع غذایي ،شیب رودخانه ،وجود آالینده هـا و اسـترس

[.]78

هاي محیطي و نیز جمعیت جداگانه آنها باشد .طبـق نظـر

نتیجهگیری

عبدلي و نادري [ ]73میانگین طول ایـن مـاهي در ماهیـان

بررسي بافت شناسي گناد ماهیان نشان داد کـه رسـیدگي

 7+تــا  9+رودخانــه تجــن بــه ترتیــب  781 ،733و 738

جنسي ماهیان در ماههـاي مهـر و آبـان در مراحلـه  ۴و 8

میلیمتر و میانگین وزن آنها به ترتیب  ۴8 ،39و  6۴گرم و

رسیدگي جنسي بوده و در این زمان ماهي آماده مهـاجرت

میانگین طول این مـاهي در ماهیـان  7+تـا  ۴+رودخانـه

به رودخانه براي تخمریزي ميباشد .در نهایت پیشنهاد مي

هــراز بــه ترتیــب  396 ، 73۴ ،733و  388میلــيمتــر و

گردد بررسي جمعیتي و خصوصیات زیستي ایـن گونـه و

میانگین وزن آنها به ترتیب  61 ، 33 ،3۴و  3۱3گرم مـي-

ماهیان در معرض خطر مـورد بررسـي مونیتورینـر قـرار

باشد که در مجموع کمي بیشـتر از نتـایج بررسـي کنـوني

گیرند.

است .فاکتور وضعیت یا شاخص محیطي نیز یـک فـاکتور

تشکر و قدردانی

مهمي است که در ارتبـاط بـا چرخـه تولیـد مثلـي ،رونـد

از سازمانهاي مختلف منجملـه محـیط زیسـت ،شـیالت،

تغذیه و غیره بوده و اهمیـت دارد [ .]9رشـد نیـز یکـي از

پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي کشور (بندر انزلـي)

پارامتر هاي مهم زیست شناسي ماهي بوده کـه در پویـایي

و آکادمي علوم ملـي آذربایجـان –بـاکو در انجـام مراحـل

جمعیت و تعیین میزان ذخایر و سـهم قابـل برداشـت هـر

آزمایش از نمونه برداري گرفته تا تجزیه و تحلیـل نهـایي

آبزي ،نقش زیادي دارد [ .]91 ، 36 ،37 ، 9طبق بررسـي

بویژه آقایان دکتر شعبانعلي نظامي ،آقـاي پروفسـور عـادل

کنوني میانگین شاخص محیطي (ضریب چاقي) ماهي قزل

علي اف ،پروفسور ذوالفقار قلي اف و آقاي دکتـر نامیـک

آالي خال قرمز در همه رودخانه ها در سنین کم ( 7ساله)

مصطفي اف صمیمانه تقدیر و تشکر ميگردد.

با سنین باالتر اختالف نشان داد و اختالفي بین سـنین  3و
 9یا  9و  ۴ساله مشاهده نشـد کـه ایـن مسـئله مـيتوانـد

منابع

احتماال بخاطر رشد طولي سریع در سنین پایین و کـاهش

 -7آیتاللهي ،م .ت .7938 .مباني آمار حیـاتي .انتشـارات

شیب رشد طولي در سنین باالتر ( 3ساله و باالتر) بخـاطر

امیرکبیر .تهران 3۱7 .صفحه.

شروع سن بلوغ ماهیان باشد که این مسئله را اغلب منـابع

 -3باقراف ،ش .م .و قلـي اف ز .م .7313 .مراحـل رشـد

[ ]9اشاره کردهاند و همچنان که طبق نتایج کنوني مشاهده

بچه ماهیان قزل آال در کارگاه آزاد ماهیـان چایکندسـکي .

گردید سن بلوغ این ماهي از  3سالگي شـروع مـيگـردد.

انتشارات آکادمي علوم جمهوري آذربایجان .سـري علـوم

میانگین شاخص محیطي ماهي قزل آالي خال قرمز نیز در

بیولوژي ،شماره  ،9صفحات .18-3۱

سه رودخانه حویق ،شفارود و تنکابن در نرهـا و مـاده هـا
اختالف نداشت و تنها در رودخانه الر بین نرها و ماده هـا

 -9بیسواس ،اس .پي .7339 .روشهاي دستي در بیولـوژي

اختالف مشاهده گردید که بـا عـدم تفـاوت طـول و وزن

ماهي  .ترجمه :وليپور ،ع .و ش .عبـدالملکي.7913 .نشـر

ماهیان نر و ماده این رودخانهها مطابقت داشـته و نشـانگر

مرکز تحقیقات شیالتي استان گیالن 793 .صفحه.

وجود افراد غالب در سـنین نابـالغ در ایـن رودخانـههـا و

 -۴پاولوف ،آ.ف .733۱ .تغییرپذیري مورفومتریکي مـاهي

افراد بالغ غالب در رودخانه الر میباشد .یعني تفاوت ناچیز

آزاد گونـــه ) Coregonus tugun (Pal.از حـــوزه

در وزن گنادها و عدم بروز دوشکلي جنسي از نوع انـدازه
03
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رودخانه سوسواي شمالي .مجله مسـایل مـاهي شناسـي ،

علمي شیالت ایران .سـال سـیزدهم .شـماره  .7صـفحات
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