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در رودخانه سرباز ،استان سیستان و بلوچستان
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 1گروه زیست شناسی دریا ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ،چابهار
 2گروه شیالت ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ،چابهار
نوع مقاله:

چکیده

پژوهشی

در این تحقیق ساختار سن و رشد ماهی سرماری قهوهای ( )Channa gachuaدر رودخانه سرباز واقع در
جنوب شرق استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار گرفت .تعداد  451نمونه به صورت ماهانه از
خرداد  1392تا اردیبهشت ( 1393به جز ماه مرداد) ،صید و مورد زیست سنجی قرار گرفت .دامنه طولی
از  13تا  153میلیمتر و دامنه وزنی آنها بین  0 /04تا  49 /49گرم متغیر بود .نسبت جنسی نر به ماده
معادل  1 :1 /23محاسبه شد .رابطه طول و وزن برای جنس نر ( ، W=0/0089 TL3/11)r2= 0/99برای
2
2
جنس ماده ( W=0/0079 TL3/16)r = 0/99و برای ترکیب دو جنس (W=0/0103 TL3/04)r = 0/99
به دست آمد که نشان دهنده رشد آلومتریک مثبت برای هر دو جنس بود .سن نمونهها از  0+تا  6+سال
+
متغیر بود و گروه سنی  3ساله بیشترین فراوانی را داشت .معادله رشد برتاالنفی برای جنس نر ] )(t 3/62
 ،L t =21/78 ]1-exp -0/16+برای جنس ماده ] ) L t = 25/40 ]1-exp -0/13 (t +0/32و برای ترکیب
دو جنس ] ) L t = 26/44 ] 1-exp -0/12 (t +3/72به دست آمد .باالترین مقدار فاکتور وضعیت نیز
برای هر دو جنس نر و ماده در ماههای آذر و فروردین مشاهده گردید .نتایج به دست آمده نشان داد که
فاکتورهای زیستی نظیر رشد و نسبت جنسی در ماهی سرماری قهوهای نسبت به گونههای مختلف در
نقاط دیگر تفاوت قابل توجهی دارند.
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ماهی سرماری قهوهای ( )Snakeheadبا نام علمی ) Channa gachua, (Hamilton, 1822متعلق به خانواده  Channidaeو
راسته سوف ماهی شکالن ( )Perciformesمیباشد (شکل  .)1گونههای این خانواده قادر به تنفس از هوا بوده و رژیم غذایی
گوشتخواری دارند ( .)Courtenay and Williams, 2004محدوده پراکنش این گونه در کشورهای افغانستان ،پاکستان ،هند،
سریالنکا ،غرب بنگالدش ،میانمار ،تایلند ،الئوس ،کامبوج ،مالزی ،اندونزی و جنوب چین میباشد ( Courtenay and Williams,
 .)2004; De silva, 1991; Haniffa et al., 2014; Roy et al., 2000پراکنش ماهی سرماری قهوهای در ایران در سه حوضه آبی
ماشکید ،مکران ،جازموریان و در رودخانههای جاری در این حوضهها یعنی رخشان ،بمپور ،سرباز ،باهوکالت و هلیل رود گزارش
شده است ( .)Abdoli, 2000; Berra, 2001; Coad, 1980; Esmaeili et al., 2014ابراهیمی ( )1380و )1980, 2013( Coad
این گونه را جزو ماهیان نادر در ایران دانسته و متعلق به فون شرق ) )Esmaeili et al., 2010( (Orientalمعرفی کردهاند و

بررسی سن و رشد ماهی سرماری قهوهای...

شکوری و همکاران

مطابق طبقهبندی  IUCN1جزو گونههای با کمترین نگرانی قرار دارد .تا کنون مطالعات محدودی در ارتباط با این ماهی در
ایران انجام گرفته است .علمی و همکاران ( )1390این گونه را در رودخانه سرباز شناسایی ،گزارش و پراکنش جمعیت آن را
مطالعه نمودند Esmaeil .و همکاران نیز در سال  2014گونه  C. gachuaرا در حوضه مکران گزارش نموده و رابطه طول و وزن
آن را محاسبه نمودند .با توجه به اینکه که تاکنون مطالعات جامعی در مورد ماهی سرماری قهوهای در رودخانه سرباز که یکی
از زیستگاههای مهم آن در جنوب شرق ایران میباشد انجام نگرفته است ،این تحقیق با هدف بررسی دقیق و جامع ساختار سن
و رشد این ماهی انجام شد .امید است که نتایج حاصل از این تحقیق ،اطالعات کاربردی و مفیدی را در راستای حفظ بقاء و
تنوع زیستی این گونه نادر در اختیار عالقه مندان قرار دهد.
مواد و روشها
حوضه آبی مکران در جنوب استان سیستان و بلوچستان قرار دارد و مهمترین رودخانه این حوضه رودخانه سرباز میباشد که از
ارتفاعات ایرانشهر (ارتفاع  2307متری) و بخش سرباز سرچشمه گرفته و پس از طی مسافت بسیار طوالنی به دریای عمان
میریزد .در این مطالعه پس از یک بررسی مقدماتی و شناسایی مسیر و صید آزمایشی در مناطق مختلف رودخانه سرباز یک
ایستگاه نمونهبرداری با مختصات جغرافیایی '' 26° ،32' ،38عرض شمالی و '' 61° ،12' ،53طول شرقی در مجاورت روستای
پیردان در رودخانه سرباز انتخاب گردید (شکل  .)2نمونه برداری از خرداد  1392تا اردیبهشت ( 1393به جز ماه مرداد) به
ص ورت ماهانه در رودخانه توسط تور سالیک ،دام گوشگیر و ساچوک انجام پذیرفت .ماهیان صید شده  -در هر ماه جهت تثبیت
بافت و امکان مطالعات بعدی در ظروف جداگانه حاوی محلول فرمالین  4%انتقال داده شد .تعداد کل نمونههای صید شده در
این تحقیق  451قطعه ماهی سرماری بود .نمونههای صید شده بعد از انتقال به آزمایشگاه ،مورد زیست سنجی قرار گرفتند.
طول کل به وسیله کولیس دیجیتال با دقت  0/01میلیمتر و وزن کل نمونهها به وسیله ترازو با دقت  0/001گرم انداهگیری
شد (.)Bagenal, 1978

تعیین سن نمونهها با استفاده جفت سرپوش آبششی در زیر لوپ آینهدار با بزرگنمایی  40 -10انجام گردید.
رابطه نمایی طول -وزن در ماهی ها به کمک لگاریتم طبیعی به رابطه خطی تبدیل شد و از رابطه زیر استفاده گردید ( Bagenal
.)and Tesch, 1978
LnW  Lna  bLnL , W  aLb
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در این معادله  Wوزن به گرم TL ،طول کل به میلیمتر b ،شیب خط رگرسیونی و  aعدد ثابت میباشند .وقتی ضریب
رگرسیون  bمساوی با  3باشد رشد ایزومتریک است؛ به این معنی که افزایش وزن و طول هماهنگی دارد .اگر  bبزرگتر یا
کوچکتر از  3باشد الگوی رشد آلومتریک است .اگر مقدار  bبزرگتر از  3باشد رشد آلومتریک مثبت و اگر کوچکتر از  3باشد
آلومتریک منفی خواهد بود.

شکل  .2نقشه منطقه نمونه برداری

جهت تعمیم مقدار  bشیب خط رگرسیونی با عدد  3از آزمون پائولی با استفاده از نرمافزار  Excelاستفاده شد
:)Management, 1984
1 r2

) sd ( LnTW

t

در معادله فوق sd (lnTL) ،انحراف معیار لگاریتم طبیعی طول کل (میلیمتر) sd (lnW) ،انحراف معیار لگاریتم طبیعی وزن کل
(گرم) b ،شیب خط رگرسیون طول وزن r2 ،ضریب تشخیص و  nتعداد نمونه است t .حاصل از این معادله با مقدار  tجدول t-
 testمقایسه میگردد .اگر  tمحاسباتی بزرگتر از  tجدول t-testنباشد میتوان  bمعادله باال را برابر با  3در نظر گرفت که نشان
دهنده ایزومتریک بودن الگوی رشد است.
3
2
پارامترهای معادله رشد وان برتاالنفی ( )von Bertalanffy, 1938بر اساس روش فورد -والفورد ( Everhart and Youngs,
 )1975مورد ارزیابی قرار گرفت.
von Bertalanffy Growth Function VBGF
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 n2

b3



)sd ( LnTL

( Pauly and
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])L t = L∞ [1-e-K(t-t0

که در آن :L t ،طول ماهی در سن مورد نظر به میلیمتر :L∞ ،طول بینهایت (طول مجانب) به سانتیمتر K ،آهنگ رسیدن به
طول بینهایت (سال  :t ،)-1سن مورد نظر و  :t0سن ماهی در زمان طول صفر میباشد (.)Ricker, 1975
برای بررسی دقت و صحت پارامترهای معادله رشد برتاالنفی و مقایسه آن با گونههای دیگر از این خانواده از شاخص فای پریم
(' )φاستفاده شد (.)Munro and Pauly, 1983
∞φ' = ln K + 2ln L
ضریب وضعیت برای مقایسه شرایط و چاقی ماهی است و بر این اساس استوار است که ماهیان سنگینتر در طول به دست
آمده شرایط بهتری دارند ( .)Biswas, 1993این فاکتور به وسیله معادله زیر تعیین گردید:
K = (W / TLb) × 100

در این معادله K :ضریب وضعیت W ،وزن کل به گرم TL ،طول کل به سانتیمتر و  bشیب خط رگرسیونی طول کل – وزن
کل میباشد (.)Bagenal and Tesch, 1978
جهت ارزیابی وجود اختالفات معنی دار در میانگین طول و وزن در دو جنس نر و ماده با استفاده از دادههای لگاریتمی
همگنسازی شده ( TW  aTLبه صورت  ،) log TW  log a  b log TLآزمون واریانس  ANOVAانجام شد (
 .)1984تعیین جنسیت به وسیله بررسی ظاهری گناد ماهیان زیر لوپ با بزرگنمایی مختلف انجام شد .وجود اختالف معنیداری
در نسبت جنسی کل به وسیله آزمون مربع کای ( )Chi- squareسنجش شد ( .)Zar, 1984دادههای به دست آمده توسط
برنامههای  Excel ،SPSSو آنالیز واریانس یکطرفه با سطح معنیداری  0/05مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
b

Zar,

نتایـج
در جمعیت ماهی سرماری قهوهای رودخانه سرباز ،بیشترین فراوانی جنس نر در کالسه طولی  110/01 – 115/00و ماده در
کالسه طولی  100/01 – 105/00میلیمتر بود و جنس نر در کالسههای طولی  140/01 – 145/00و 150/01 – 150/00
میلیمتر مشاهده نشد و جنس ماده در کالسههای  25/01 – 30/00و  135/01 – 140/00و 140 /01 – 145/00و 150/00
–  145 /01میلیمتر مشاهده نشد (شکل .)3

Ford-Walford
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شکل  .3درصد فراوانی در کالسههای طولی جمعیت سرماری قهوهای  C. gachuaدر رودخانه سرباز
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جدول  .1میانگین طول (میلی متر) و وزن کل (گرم) ماهی سرماری قهوهای  C. gachuaبه صورت کلی در رودخانه سرباز
تعداد نمونه

طول کل

بیشترین -کمترین

وزن کل

بیشترین -کمترین

جنس
نر

237

91/7±27/48

27-150

10/92±7/62

33/98-0/2

ماده

193

94/30±23/11

153-33

11/54±7/36

49/49-0/4

ترکیب دو جنس

452

89/13±29/33

153-13

10/67±7/68

49/49-0/04

از تعداد کل  451قطعه ماهی سرماری صید شده در این مطالعه ،تعداد  237نمونه جنس نر و  193نمونه ماده بودند و 22
نمونه تعیین جنسیت نشد .در جمعیت مورد مطالعه نسبت جنسی کل نمونههای نر در برابر مادهها  1/23 :1بود که از نظر
آماری اختالف معنیداری با نسبت مورد انتظار  1:1نشان داد ( )χ2= 4/502 ،p< 0/05لذا فراوانی جنسی در جمعیت این گونه
نابرابر میباشد.
جدول  .2انحراف معیار و میانگین طول (میلی متر) و وزن (گرم) ماهانه برای جنس نر ،ماده و جمعیت ماهی سرماری قهوهای در رودخانه سرباز
ماه
خرداد

نر

ترکیب دو جنس

ماده

میانگین وزن

میانگین طول

میانگین وزن

میانگین طول

میانگین وزن

میانگین طول

58/049 ± 31/116

4/119 ± 3/931

55/400 ± 28/466

3/747 ± 2/120

58/049 ± 31/116

4/419 ± 6/931

تیر

78/507 ± 20/457

7/043 ± 6/338

79/859 ± 20/627

7/423 ± 6/419

78/737 ± 20/419

7/106 ± 6/320

شهریور

98/933 ± 9/417

11/423 ± 3/616

97/583 ± 8/256

11/036 ± 2/982

98/933± 8/510

11/423 ± 3/616

مهر

105/541 ± 10/707

13/942 ± 4/091

104/433 ± 11/076

13/499 ± 4/281

83/176± 39/548

10/356± 7/004

آبان

97/957 ± 15/247

10/524 ± 4/890

99/133 ± 16/611

10/969 ± 5/414

99/425 ± 16/413

11/058 ± 5/347

آذر

107/760 ± 14/073

15/792 ± 5/916

108/794 ± 10/859

15/819 ± 4/452

107/580± 13/863

15/706 ± 5/832

دی

111/785 ± 11/666

17/344 ± 5/976

111/321 ± 11/735

17/153 ± 5/951

111/431 ± 11/625

17/197± 5/927

جمعیت

108/179 ± 8/945

14/907 ± 4/002

108/492 ± 9/693

15/212± 4/575

108/801 ± 9/427

15/277 ± 4/425

اسفند

70/759±15/496

4/182±3/257

70/105 ± 14/974

3/973 ± 3/038

70/759± 15/496

4/182± 3/257

فروردین

115/293±4/698

18/933±4/698

116/528 ± 6/378

19/356 ± 3/083

115/293 ± 9/966

18/933 ± 4/698

اردیبهشت

88/041 ± 29/357

10/383 ±9/085

90/403 ± 27/058

10/656 ± 8/815

82/306 ± 33/878

9/417 ± 8/950
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میانگین و انحراف معیار طول کل و وزن کل نمونههای صید شده در هر ماه برای جنس نر ،ماده و کل (جمعیت) ماهیان صید
شده در آن ماه محاسبه شد (جدول  .)1در جنس ماده میانگین طول کل و انحراف معیار برابر  94/30±23/12میلیمتر و
میانگین وزن کل و انحراف معیار برابر  11/54±7/36گرم به دست آمد .در جنس نر نیز میانگین طول کل و انحراف معیار برابر
 91/10±27/49میلیمتر و میانگین وزن کل و انحراف معیار برابر  10/92±7/63گرم مشاهده گردید.
در جنس نر کمترین و بیش ترین مقدار طول و وزن به ترتیب در ماه خرداد ( 58/049±31/116میلیمتر) و 4/119 ± 3/931
(گرم) و در ماه فروردین ( 115/293±4/698میلیمتر) ( 18/933 ±4/698گرم) به دست آمد .در جنس ماده نیز کمترین و
بیشترین میانگین طول کل و وزن کل به ترتیب ( 55/400 ± 28/466میلیمتر) و ( 3/747 ± 2/120گرم) در خرداد و 6/378
( 116/528 ±میلیمتر) و ( 3/083 ± 19/356گرم) در فروردین به دست آمد .دامنه طول کل در جنس ماده بین 33 -153
میلیمتر و وزن کل بین  0/40 – 49/49گرم بود؛ در حالی که در جنس نر دامنه طول کل بین  27-150میلیمتر و وزن کل
بین  0/20 – 33/98گرم ثبت گردید (جدول .)2
رابطه طول کل و وزن کل در هر سه گروه نر ،ماده و ترکیب دوجنس (شکل  ) 3ماهی سرماری در رودخانه سرباز ،دارای ضریب
همبستگی باالیی بود و مقادیر شیب خط رگرسیونی ( )bبا مقدار عددی  3به عنوان ضریب رشد ایزومتریک اختالف معنیداری
داشت (  )t-test, tmale = 30.94, tfemale = 46.03, tSexes combined = 7.77, p < 0.05که نمایانگر رشد آلومتریک مثبت در هر سه
گروه میباشد.
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در این مطالعه همچنین رابطه طول و وزن برای ترکیب دوجنس ماهی سرماری ( W=0/0103 TL3/04)r2= 0/99و برای جنس
ماده ( W=0/0079 TL3/16)r2= 0/99و برای جنس نر ( W=0/0089 TL3/11)r2= 0/99به دست آمد (شکل  .)4آزمون پائولی
( ،)Pauly and Management, 1984آلومتریک مثبت بودن ( )b > 3الگوی رشد هر دو جنس این گونه در رودخانه سرباز را
تأیید نمود (.)tmale = 5.783, tfemale = 6.24, P < 0.05

شکل  .4رابطه نمایی طول کل -وزن کل و حدود
اطمینان در گروههای مختلف (نر ،ماده و جمعیت) ماهی
سرماری قهوهای  C. gachuaدر رودخانه سرباز

جدول  . 3دامنه  b-intervalدر ماههای مختلف سال برای ماهی سرماری قهوهای  C. gachuaدر رودخانه سرباز
ماه

b
3/05
2/85
3/16
3/08
3/46
3/29
3/24
3/28
3/24
3/26
3/31

2

R
0/988
0/890
0/990
0/998
0/979
0/844
0/931
0/997
0/985
0/863
0/979
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b
3/05
2/96
3/04
3/07
3/21
3/59
3/07
3/09
3/56
3/16
3/15

b-interval
2/56 – 3/54
2/62 – 3/30
2/95 – 3/13
3/01 – 3/13
3/11 – 3/32
3/19 – 3/98
2/86 – 3/28
2/68 – 3/49
2/75 – 3/36
2/90 – 3/43
2/54 – 3/75

R
0/905
0/949
0/994
0/998
0/989
0/973
0/978
0/951
0/968
0/982
0/922
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اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92

ماده
b-interval
2/71 – 3/39
2/27 – 3/42
3/04 – 3/28
3/01 – 3/16
3/26 – 3/65
2/51 – 4/06
2/73 – 3/74
3/18 – 3/39
2/73 – 3/22
2/51 – 4/01
3/05 – 3/58

نر
2

دانشگاه هرمزگان
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دامنه  b – intervalبرای ماههای مختلف سال

نتایج نشان داد که الگوی رشد ماهی سرماری قهوهای در رودخانه سرباز در همه ماهها به جز فروردین (الگوی رشد آلومتریک
منفی بود) ،برای هر دو جنس نر و ماده از نوع آلومتریک مثبت ( )b>3بود (جدول .)3
سن ماهی سرماری قهوهای

در این مطالعه سن ماهیان در هفت گروه سنی ( 0+ - 6+سال) برای هر دو جنس به دست آمد (شکل  .)4فراوانی در گروههای
سنی در ماهیان نر شامل  12/24( 0+درصد) 10/13( 1+ ،درصد) 10/97( 2+ ،درصد) 39/66( 3+ ،درصد) 21/94( 4+ ،درصد)،
 4/64( 5+درصد) و  0/42( 6+درصد)؛ و در مادهها  6/74( 0+درصد) 4/15( 1+ ،درصد) 22/28( 2+ ،درصد)  34/20( 3+درصد)،
 30/05( 4+درصد) 2/07( 5+ ،درصد) و  0/52( 6+درصد) میباشد .در نتیجه نمونههای با سن بیشتر از سه سال ( )3+در هر
دو جنس جمعیت غالب را تشکیل دادند (شکل  .)5بزرگترین نمونههای نر و ماده به ترتیب با طول کل  150و  153میلیمتر
و گروه سنی  6+مشاهده شدند.
ماده

نر

شکل  .5فراوانی سنی ماهی سرماری
قهوهای  C. gachuaدر رودخانه سرباز

 %فراوانی








سن (سال)

رابطه طول و سن در ماهی سرماری

رابطه طول -سن در هر دو جنس نر و ماده ماهی سرماری در رودخانه سرباز دارای ضریب همبستگی باالیی بود (شکل  )6که
البته این میزان در جنس ماده کمی بیشتر از همین میزان در جنس نر به دست آمد.
جدول  .4میانگین طول کل (میلیمتر) و وزن کل (گرم) در گروههای سنی مختلف در ماهی سرماری قهوهای C. gachua

سن

ماده

نر

0+

41/24±10/67

0/87±0/63

39/15±4/32

0/65±0/23

1+

60/77±4/76

2/40±0/67

57/75±5/12

2/02±0/58

2+

75/25±6/13

4/76±1/44

77/55±6/32

5/24±1/57

3+

100/02±9/63

11/80±3/44

99/47±4/77

11/34±2/25

4+

116/02±8/03

18/38±3/46

114/75±5/97

18/43±3/58

5+

129/53±4/96

26/18±3/99

130/55±1/86

27/82±1/48

6+

150/00 ±0/00

33/92± 0/00

153/00 ± 0/00

49/49± 0/00

با محاسبه معادله رشد وان برتاالنفی (جدول  )3اختالف زیادی در ∞ Lجنس نر و ماده وجود دارد و آهنگ رشد  Kدر جنس نر
بیشتر از جنس ماده میباشد .همچنین اختالف زیادی در مقدار شاخص ' φدر جنس نر ،ماده و جمعیت مشاهده شد (جدول
.)7
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طولکل

وزنکل

طولکل

وزنکل
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بررسی مقادیر فاکتور وضعیت نشان داد که در هر دو جنس تغییرات معنیداری در بین ماههای مختلف وجود دارد (،ANOVA
 =3/531نر  =5/950 ،Fماده  )p<0/05 ،Fو باالترین مقدار آن برای جنس نر و ماده به ترتیب در ماههای آذر و فروردین و
کمترین مقدار آن برای هر دو جنس ،در اسفند ماه میباشد (جدول .)5

شکل  .6رابطه طول و سن جنس نر و ماده ماهی سرماری قهوهای  C. gachuaدر رودخانه سرباز

جدول  .5فاکتور وضعیت ماهی سرماری قهوهای  C. gachuaدر ماههای مختلف سال در رودخانه سرباز
فاکتور وضعیت ±انحراف معیار

ماه

نر

ماده

فروردین

1/125 ± 0/067

1/056 ± 0/082

اردیبهشت

1/016 ± 0/137

0/979 ± 0/098

خرداد

0/991 ± 0/057

1/008 ± 0/078

تیر

1/083 ± 0/129

1/043 ± 0/122

-

-

شهریور

1/028 ± 0/115

1/024 ± 0/106

مهر

1/046 ± 0/084

1/022 ± 0/062

آبان

0/889 ± 0/052

0/961 ± 0/098

آذر

1/070 ± 0/046

1/091 ± 0/093

دی

1/092 ± 0/191

1/060 ± 0/045

بهمن

1/042 ± 0/058

1/032 ± 0/066

مرداد

بحث
ماهیان دارای رژیم غذایی گوشتخواری که در رأس هرم غذایی یک محیط آبی قرار دارند ،در کنترل جمعیت و شکار کردن
ماهیان مریض ،پیر و ضعیف نقش بسزایی داشته و در چرخه حیات یک مجموعه آبی بسیار با ارزش هستند .از این رو مطالعات
ساختار سن و رشد ماهیها در مدیریت ذخایر آنها ضروری و از اهمیت خاصی برخوردار میباشد .در این مطالعه فراوانی طولی
جمعیت ماهی سرماری قهوهای  Channa gachuaدر رودخانه سرباز به وضوح نشان میدهد که این گونه با شرایط اکولوژیکی
این رودخانه به خوبی سازش یافته و وضعیت محیطی خود را تثبیت کرده است (شکل  .)3با توجه به اندازهگیریهای انجام
شده دامنه طول کل و وزن کل در جمعیت مورد مطالعه به ترتیب  13 -153میلیمتر و  0/04 -49/49گرم به دست آمد
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(جدول  Esmaeili .)1و همکاران ( )2014دامنه طول و وزن جمعیت این گونه در حوضه آبی مکران در استان سیستان و
بلوچستان را به ترتیب  128 -59میلیمتر و  24 -23گرم گزارش نمودهاند .در مطالعهای دیگر که بر روی جمعیت رودخانهای
گونههای جنس  Channa sp.در تایلند انجام شد ،بیشینه و کمینه طول و وزن این گونه به ترتیب  190 -329میلیمتر و
 0/09 –286/83گرم و برای گونه  C. striataبه ترتیب  35 -257میلیمتر و 0/51 -144/07ثبت گردید ( Beamish et al.,
 .)2011همچنین کمترین و بیش ترین میانگین و انحراف معیار طول و وزن برای نر و ماده گونه سرماری قهوهای در ماه خرداد و
فروردین به دست آمد که احتمال دارد به دلیل فصل تولید مثل باشد (جدول  .)2حداکثر طول در کنار حداکثر سن جمعیت،
تابع دو پارامتر صید و بهره برداری و شرایط اکولوژیکی میباشد .این گونه به خاطر اندازه نسبتاً کوچکی که دارد ،تحت
بهرهبرداری و صید صنعتی نیست ،هر چند در بعضی مناطق به صورت محدود در بازارهای محلی به فروش میرسد
) .(Courtenay and Williams, 2004لذا میتوان نتیجهگیری کرد که عوامل اکولوژیکی از قبیل فراوانی غذا ،دما و رژیم
هیدرولوژیکی سبب شده است که اندازه حداکثر جمعیتهای این گونه متنوع گردد.
نسبت جنسی در جمعیت مورد مطالعه ما  1 :1/23و به نفع جنس نر بود که نشان دهنده این است که به ازای هر عدد جنس
ماده  1/23عدد جنس نر از این گونه زیست میکند و از نظر آماری اختالف معنیداری با نسبت مورد انتظار  1 :1نشان داد ،لذا
فراوانی جنسی در جمعیت این گونه نابرابر میباشد De Silva .در سال ( )1991نسبت جنسی را در گونه  C. gachuaدر مزارع
برنج در سریالنکا  1:1/22به نفع جنس ماده گزارش داد که کامالً برعکس نتایج مطالعه حاضر است .یکی از مهمترین
پارامترهای استراتژی تولید مثلی در ماهیان ،نسبت جنسی و غالبیت یکی از جنسها میباشد که در جمعیتهای مختلف این
گونه متنوع است .دالیل زیادی برای تفاوت در نسبت جنسی وجود دارد مانند تفاوت در طول عمر و رفتار بین جنسها،
وابستگی دمایی و مرگ و میر جنسی ناشی از شکار ( .)Bohlen and Ritterbusch, 2000همچنین این نسبت میتواند در بین
جمعیتهای یک گونه در سالهای مختلف نیز متفاوت باشد (.)Nicolsky, 1963
جدول  .6جنسیت ،دامنه طولی ،تعداد b ،و  aدر گونههای سرماری ماهیان در مناطق مختلف

گونه

منبع

منطقه مورد

Esmaeili et al., 2014

C. gachua

ایران حوضه
مکران

0/008-0/032

2/85

TLb

16

5/96-12/86

-

Dua & Kumar, 2006

C.marulius

هند (پنجاب)

0/021037784

2/7469

-

100

-

-

Victor & Akpocha,
1992

C. obscura

نیجریه

-37/825

5/664

-

150

-

-

De silva, 1994

C. striata

سریالنکا

0/025

2/726

-

302

-

-

De Silva, 1991

C. gachua

سریالنکا

4/86 10-6

3/16

TLb

263

30-179
میلیمتر

-

Beamish et al., 2011

C. gachua
C. striata

تایلند

0/0096
0/0070

-

TLb
TLb

88
11

1/9-32/9
3/5-25/7

-

)(Saikia, 2012

C. punctatus

هند

-

-

TLb

-

9/1-16/3

-

رودخانه
سرباز

0/0089
0/0079
0/0103

3/11
3/16
3/04

27 - 150
33 - 153
153 - 13

نر
ماده
جمعیت

مطالعه حاظر
 :aطول استاندارد محاسبه شده

C. gachua

مطالعه

b

TL

451

 : bطول کل محاسبه شده

تنوع در میزان شیب خط رگرسیونی طول و وزن بین جمعیتهای مختلف یک گونه به عنوان تنوع درون جمعیتی تفسیر
میگردد ( .)Przybylski, 1996به خصوص اگر میزان آن مخالف  3به دست آید .باید در بررسی ضریب وضعیت ،مقدار
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a

b

طول

تعداد

دامنه طولی

جنسیت
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با توجه به اهمیت ماهی  C. gachuaبه عنوان یک گونه شکارچی که میتواند در کنترل جمعیت نقش بسزایی داشته باشد و
همچنین به دلیل نادر بودن این گونه و محدودیت پراکنش آن در حوضههای آبی جنوب شرقی ایران ( ،)Coad, 2013مطالعات
محدودی در زمینه ویژگیهای زیستی این گونه صورت گرفته است ،بنابراین امکان مقایسه و نتیجهگیری کلی در مورد برخی از
فاکتورهای ذکر شده مقدور نبود و به طور کلی میتوان چنین نتیجه گرفت که این گونه در برخی از فاکتورهای زیستی مانند
نسبت جنسی و الگوهای رشد نسبت به دیگر نقاط پراکنش خود در نقاط مختلف تفاوت قابل توجهی دارد.
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محاسباتی هر جنس جداگانه در نظر گرفته شود ( .)Bagenal and Tesch, 1978ضریب  bاغلب دارای انحراف مثبت در منحنی
توزیع است و با اندازه ماهی رابطه دارد که تجزیه و تحلیل تنوع آن را مشکل میسازد ( .)Przybylski, 1996رابطه طول با وزن
در جمعیتهای مختلف اغلب میتواند ارائه دهنده نشانههای استراتژی مصرف انرژی به وسیله ماهی باشد و تنوع مقدار ضریب
 bدر طول یکسال ،بیانگر تنوع درون جمعیتی است ( Beamish .)Vøllestad & L'Abée‐Lund, 1990و همکاران در سال
 2011ضریب  bرا برای  2گونه  C. gachuaو  C. striataدر تایلند به ترتیب  2 /9883و  3 /4436به دست آوردند .همچنین
 Esmaeiliو همکاران ( )2014این ضریب را برای گونه  2/85 C. gachuaگزارش نمودند (جدول  .)6در تحقیق حاضر مقدار
ضریب نمائی  bبرای مادهها  3 /16و در جنس نر این ضریب  3 /11به دست آمد (شکل .)4
+
نتایج حاصل از مطالعه حاضر ،هفت گروه سنی را نشان داد که بیشترین فراوانی را گروه سنی  3ساله در هر دو جنس تشکیل
+
داد و حداکثر سن این گونه در منطقه مورد مطالعه  6سال بود (شکل  5و جدول  ،)4که با گزارش (De Silva, )1991
همخوانی دارد .حداکثر سن در جمعیتها به وسیله شرایط اکولوژیکی زیستگاهها تعیین میشود که به صورت تنوع در
پارامترهای بیولوژیکی -جمعیتی انعکاس پیدا میکند (.)Beverton, 1992
نتایج حاصل از معادله رشد برتاالنفی نشان داد که طول بینهایت (∞ )Lدر جنس ماده بیشتر از جنس نر میباشد (جدول .)5
 )1957( Beverton and Holtاظهار داشتند که طول بینهایت به وسیله عوامل محیطی به خصوص فراوانی غذا و تراکم
جمعیتی کنترل میشود .عالوه برآن تغییر در ضرایب رشد نیز منجر به تنوع در مقدار طول بینهایت میگردد (Burrough and
) )1991( De silva .Kennedy, 1979طول بینهایت را برای جمعیت گونه  C. gachuaمعادل  17/58ثبت نمود ولی در مطالعه
حاضر این مقدار بسیار باالتر بود ،همچنین این فاکتور با مطالعات انجام شده در مناطق مختلف بر روی گونههای دیگر خانواده
 Channidaeتفاوت بارزی نشان داد .ضریب رشد به دست آمده در مطالعه حاضر نسبت به مطالعات انجام شده بسیار پایین بود.
) De silva, (1991این ضریب را در  0/50 C. gachuaبه دست آورد ،در صورتیکه در مطالعه حاضر مقدار آن در جمعیت 0/12
بود و این امر نشان دهنده تفاوت باالی ضریب رشد ( )Kدر گونه  C. gachuaدر دو منطقه متفاوت میباشد (جدول .)7
تفاوتهای به وجود آمده در طول بینهایت و ضریب رشد متأثر از تفاوتهای اکولوژیک هر منطقه میباشد ).(King, 2007
شاخص مونرو (' )φدر بین جنس نر ،ماده و جمعیت ماهی سرماری قهوهای اختالف ناچیزی را نشان داد (جدول  .)7اما با
مقایسه این فاکتور با نتایج  )1991( ،De silvaمقدار کمتری را نشان داد و همچنین در مقایسه با گونههای دیگر این خانواده،
نیز این فاکتور رقم کمی را نشان میدهد و بیشترین تفاوت را با گونه  C. marulisنشان داد (.)Devaraj, 1973
فاکتور وضعیت یا ضریب شرایط ،یک فاکتور بر ای وضعیت نسبی ماهی است و افزایش میزان این ضریب نشان دهنده بیشتر
بودن وزن ماهی است ( .)King, 2007در تحقیق حاضر ،فاکتور وضعیت در هر دو جنس نر و ماده در ماههای مختلف تغییرات
معنیداری را نشان داد که باالترین مقدار آن در جنس نر و ماده به ترتیب در ماههای آذر و فروردین و کمترین مقدار آن در هر
دو جنس در ماه اسفند میباشد و در بقیه ماهها این مقدار در بین نر و ماده تقریباً نزدیک به هم بود (جدول  .)5تغییرات ضریب
وضعیت در گونههای بالغ در ارتباط با تغییر مسیر مصرف انرژی میباشد که این خود مرتبط با استراتژی زیستی گونه است
( ،)Oliva‐Paterna et al., 2002و غالباً افزایش این ضریب با افزایش نرخ رشد همراه میباشد .تغییرات فصلی و مکانی رشد
ممکن است به علت تفاوت در فراوانی غذا یا مراحل تولید مثلی ماهی باشد ( .)King, 2007تغییرات فاکتور وضعیت در مناطق
مختلف به عوامل مختلفی از قبیل تراکم جمعیت ،بیماریهای ماهی ،تغذیه ،تخم ریزی ،سن ،نوع منبع آبی و از همه مهمتر
شرایط محیطی و دمای آب وابسته است (.)Lagler, 1956
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K
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مطالعه حاضر

تشکر و قدردانی
 مهندس یاسر فاطمی و، مهندس ارسالن بهلکه،نگارندگان از همکاری بیدریغ آقایان م هندس سید مهدی میراشرفی لنگرودی
.تمامی عزیزانی که در این تحقیق کمک نمودند کمال تشکر و قدردانی را دارند
منابـع
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