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با توجه به اهميت مطالعه ماهيان آبهاي داخلي به ويژه ماهيان قنوات ،برخي ويژگيهاي ريختي ،رابطه
طول کل -وزن و نوع رشد سگ ماهي سرحد  Paraschistura sargadensisدر قنات آران شهرستان بافت
با روشهاي استاندارد بررسي شد .دامنه طول کل اين ماهي  ،51/5-15/83طول استاندارد ،52/51-38/5
طول چنگالي  58/35-35/31و ارتفاع بدن  5/79-3/55ميليمتر و دامنه وزن ماهيان  2/55-2/358گرم
بود .رابطه طول کل و وزن به صورت  W=2/222255TL5/35و با ضريب همبستگي  2/793محاسبه شد.
نتايج حاصل از آزمون  tپائولي وجود اختالف معناداري را بين مقدار  bبه دست آمده و عدد  8نشان داد و
بنابراين اين گونه در قنات آران داراي رشد ناهمگون مي باشد.
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ماهيان جنس  Paraschisturaمتعلق به رده شعاع بالگان ،راسته کپورماهي شکالن و خانواده سگ ماهيان جويباري مي باشند.
گونه سگ ماهي سرحد در کشورهاي آسياي جنوبي شامل افغانستان ،ايران و ترکمنستان پراکنش دارد و جزو لوچ ماهيان
بومي ايران محسوب مي شود که در شش ناحيه از نواحي شرقي ايران وجود دارد ( .)Abdoli et al., 2011اطالعات کمي در
مورد زيست شناسي نماچيلوس ها (شامل رابطه هاي طول -وزن) در ايران وجود دارد ( Tabiee and Abdoli, 2005; Esmaeili
 .)and Ebrahimi, 2006; Heydarnejad, 2009بررسي خصوصيات ريخت شناسي به عنوان پايه و اساس مطالعات زيست
شناسي رشد و نمو تلقي شده و در رده بندي ماهيان ،تعيين تنوع ويژگي هاي ريخت شناسي در افراد جمعيت هاي مختلف،
تفکيک جمعيت ها بر اساس خصوصيات ريخت شناسي افراد و تعيين تنوع بين گونه اي کاربرد دارد ( King, 2007; Mat Isa et
 .)al., 2010روابط طول -وزن نيز پارامترهاي بيولوژيکي مهمي در ماهيان مي باشند که براي تعيين وضعيت رشد ذخاير
ماهيان و بررسي فراهم بودن منابع غذايي و همچنين تعيين تفاوت هاي احتمالي بين ذخاير مجزاي گونه هاي يکسان مورد
استفاده قرار مي گيرند ( .)King, 2007; Mat Isa et al., 2010به دست آوردن اطالعات ريخت سنجي و روابط طول -وزن و
بررسي شاخص هاي رشد گونه هاي ماهي داراي استفاده هاي کاربردي و علمي از جمله تخمين وزن از داده هاي طولي،
محاسبه توليد و بيوماس در جوامع ماهي و آگاهي از شرايط ذخاير و يا افراد موجود در ذخيره مي باشد ( Moutopoulos and
 .)Stergiou, 2002با توجه به اينکه ويژگي هاي ريخت شناسي و روابط طول -وزن و نوع رشد گونه سگ ماهي سرحد

دانشگاه هرمزگان

دوره  ،5شماره  ،2پاییـز 9314

مجله بوم شناسی آبزیان

 Paraschistura sargadensisدر استان کرمان بررسي نشده است و اطالعات منتشر شده اي در اين زمينه به چشم نمي
خورد ،لذا در پژوهش حاضر تصميم به انجام اين مهم گرفته شد.
مواد و روشها
براي اجراي اين پژوهش تعداد  32قطعه سگ ماهي سرحد در ماه ارديبهشت سال  5878توسط ساچوک و تور پره ريزچشمه
از قنات آران در فاصله هشت کيلومتري شهرستان بافت صيد شد و پس از تثبيت در فرمالين  ، %52جهت مطالعات زيست
سنجي به آزمايشگاه منتقل شدند .در اين پژوهش زيست سنجي صفات ريختي در گونه سگ ماهي سرحد بر اساس پروتکل
استاندارد انجام شد ( .)Froese and Pauly, 2007وزن ماهيان نيز توسط ترازوي ديجيتال با دقت  2/25گرم اندازه گيري
گرديد .همچنين رابطه طول کل -وزن بدن جهت تعيين الگوي رشد اين ماهي محاسبه گرديد .براي تعيين ارتباط بين طول
کل و وزن بدن از رابطه نمايي  W= aLbاستفاده شد ( .)King, 1995در اين رابطه  :Wوزن ماهي بر حسب گرم :L ،طول کل
ماهي بر حسب سانتيمتر :a ،مقدار ثابت که وابسته به فرم بدن است و  :bنماي معادله تواني است که مقدار آن نوع رشد بدن
ماهي يعني همگون يا ناهمگون بودن را نشان مي دهد .براي به دست آوردن نماي  bو مقدار ثابت  ،aاز فرمول لگاريتمي رابطه
طول و وزن ( )LnW = Lna + bLnLاستفاده گرديد ( .)King, 1995در اين رابطه  :LnWلگاريتم طبيعي وزن :LnL ،لگاريتم
طبيعي طول :Lna ،ضريب شکست منحني و  :bشيب خط منحني است .همچنين از ضريب پيرسون ( )r2براي تشخيص کيفيت
رگرسيون خطي استفاده شد .نهايتاً اگر عدد به دست آمده براي  bبا عدد  8اختالف معني داري نداشته باشد ،ماهي داراي رشد
همگون است که به منظور سنجش اين اختالف بر اساس رابطه زير از آزمون  tاستفاده شد (.)Pauly, 1983
=t

در اين معادله ) :s.d(Lانحراف از معيار طول ها :s.d(W) ،انحراف از معيار وزن ها :r2 ،ضرريب همبسرتگي برين طرول و وزن:b ،
توان طول ( )Lدر رابطه طول -وزن و  :nتعداد نمونه مي باشد .در مرحله بعد عدد حاصل از آزمون  ،tبا عدد موجود در جدول t
با درجه آزادي  n-1و سطح اطمينان مورد نظر سنجيده شده و چنانچه عردد حاصرل از عردد جردول کروچکتر باشرد ،اخرتالف
معناداري بين عدد  bو عدد  8وجود ندارد ( .)P>2/21همچنين اگر  bبرابر  8تشخيص داده نشرود رشرد آبرزي نراهمگون و در
غير اين صورت رشد آبزي همگون است (.)Alagaraja, 1984
نتایـج
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بر اساس نتايج بررسي خصوصيات ريختي سگ ماهي سرحد در قنات آران شهرستان بافت ،رنگ بدن اين ماهي متمايل به زرد
و پوشيده از لکه هاي خاکستري و باله هاي آن متمايل به زرد مي باشد .تعداد  9لکه خاکستري بزرگ روي خط مياني بين باله
پشتي و باله دمي 55 ،لکه خاکستري باالي خط جانبي 3 ،رديف لکه خاکستري روي باله دمي و يک رديف لکه مشکي پررنگ
در محل ساقه دمي و يک لکه مشکي تيره زير اولين شعاع باله پشتي وجود دارد .ميانگين طول کل اين ماهي 87/53±5/33
ميليمتر ،ميانگين طول استاندارد  88/55±1/35ميليمتر ،ميانگين طول چنگالي  89/32±5/55ميليمتر و ميانگين ارتفاع بدن
 8/31±2/17ميليمتر به دست آمد .همچنين نتايج نشان داد که وزن ماهيان  )2/35±2/57( 2/55-2/358گرم مي باشد .رابطه
طول کل و وزن ماهيان به صورت  W=2/222255TL5/35و با ضريب همبستگي  2/793محاسبه شد (شکل  .)5نتايج حاصل از
آزمون  tپائولي وجود اختالف معناداري را بين مقادير  bبه دست آمده و عدد  8نشان داد و بنابراين اين گونه داراي رشد
ناهمگون مي باشد.

رابطه طول -وزن و الگوی رشد سگ ماهی سرحد ...

آژ و همکاران

شکل  .5رابطه طول کل -وزن سگ ماهي سرحد در قنات آران شهرستان بافت

بحث
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رابطه طول و وزن در ارزيابي هاي شيالتي نقشي بسيار مهم ايفا مي کند .اندازه گيري طول و وزن و تعيين ارتباط بين آنها
ميتواند مطالب زيادي در مورد ترکيب جمعيتي ذخيره ،سن در زمان بلوغ ،ميزان هماوري ،طول دوره زندگي ،مرگ و مير و
نوع و ميزان رشد آبزي بيان کند ( .)Fafioye and Oluajo, 2005مشخصه هاي رابطه طول -وزن ( aو  )bدر بررسي ذخاير
ماهيان مهم است و مي توان از روي آن الگوي رشد يک گونه از ماهي را در بين مناطق مختلف مورد مقايسه قرار داد .همچنين
ميتوان آن را به عنوان يک شاخص کاربردي براي تعيين وضعيت رشد ماهي به کار برد
(اکبرزاده و همکاران .)Gonzalez Acosta et al., 2004; 5833 ،ميزان ضريب رگرسيون ( )bبه طور معمول در ماهيان بين
اعداد دو و چهار است ( .)Bagenal, 1987قانون يا اصل آلومتري که اصل سنجش رشد نيز خوانده مي شود در جامع ترين شکل
آن ساده ترين قانون ممکن مربوط به رشد نسبي است ،زيرا به طور ساده بيان مي نمايد که نسبت افزايش نسبي متغير  yبه
افزايش نسبي متغير  xمقداري ثابت است ( .)Bertalanffy, 1938مقدار  ،bنوع رشد ماهي يعني همگون يا ناهمگون بودن را
مشخص مي کند ()Pauly, 1983؛ در ماهياني که داراي رشد همگون هستند يعني در تمام ابعاد بدن خود يکسان رشد
مينمايند در صورتي که طول بدن  5برابر شود ،وزن به تبعيت از آن  3برابر خواهد شد ( .)Biswas, 1993لذا مي توان نتيجه
گرفت که در ماهيان فوق الذکر مقدار  bبايد برابر  8باشد .اما در صورتي که رشد ناهمگون باشد (رشد در تمام ابعاد به طور
مساوي نباشد)  bمساوي  8نخواهد بود و بسته به گونه ماهي ممکن است رشد ناهمگون مثبت ( )b<8يا منفي ( )b>8باشد.
در رابطه طول وزن ،مقادير  aو  bنه تنها در گونه هاي متفاوت ،بلکه در گونه هاي يکسان نيز با يکديگر تفاوت دارند .علت اين
اختالف را مي توان به نوسانات فصلي ،تغييرات ويژگي هاي زيست محيطي (مثل درجه حرارت و شوري) ،شرايط فيزيولوژيکي
ماهي در زمان جمع آوري نمونه ،جنسيت ،شرايط تغذيه اي و مراحل باروري ماهي نسبت داد ( ;Weatherley and Gill, 1987
.)Biawas, 1993
در مورد رابطه طول و وزن سگ ماهي سرحد در پژوهش حاضر a ،برابر با  2/222255و  bبرابر با  5/35و ضريب همبستگي
 2/793به دست آمد .آزمون  tپائولي اختالف معني داري را بين مقدار محاسبه شده  )5/35( bدر رابطه طول و وزن ماهي و
عدد  8نشان داد ( .)P>2/21بنابراين مي توان نتيجه گرفت که رشد اين ماهي در تمام ابعاد بدن به صورت يکسان انجام نمي
شود و به عبارتي ناهمگون يا آلومتريک است .بنابراين ،اين گونه به طور معمول شکل بدنش را در طول دوره زندگي به طور
کامل حفظ نمي کند و اين پديده به نوسان هاي فصلي و برخي مشخصه هاي زيستي مثل جنسيت ،سن بلوغ ،شدت تغذيه و
غيره وابسته است .در ماهيان اينچنيني ،ضريب رگرسيون کوچکتر و يا بزرگتر از عدد سه بوده و رشد ناهمگون مي شود
(اکبرزاده و همکاران5833 ،؛  .)Bagenal, 1987در مجموع يافته هاي پژوهش حاضر از نظر شناخت بيشتر در مورد خصوصيات
ريختي گونه سگ ماهي سرحد داراي اهميت مي باشد ،به ويژه آنکه اين مطالعه در مورد يکي از آبزيان ساکن قنوات ايران
انجام شده است .پيشنهاد مي شود که در مطالعات بعدي مقايسه اي بين تفاوت هاي ريختي و مولکولي اين جمعيت از سگ
ماهيان با ساير جمعيت هاي مناطق پراکنش اين گونه در ايران و ساير کشورها صورت پذيرد.
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