فصلنامه علوم آبزی پروری پیشرفته

سال دوم  ،شماره  ،1بهار 79

بررسی خصوصیات مورفوبیولوژیک ماهیان قزل آالی خال قرمز ()Salmo trutta
ساکن در دریاچه سد الر و حوضه آبریز آن
سیدمحمدصلواتیان ،1کیوان عباسی ، 1رضا رجبی نژاد  ،2گل اندام آل علی ،3کامبیزخدمتی بازکیایی ،1
1
مهدی مرادی چافی
1پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی  ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی،
بندرانزلی ،ایران
 2عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرانزلی
3

موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

ماهی قزل آالی خال قرمز یکی از ماهیان بومی ( )Nativeکشور بوده که به دلیل حساس بودن نسبت به آلودگی های
محیطی (فاضالب های خانگی ،صنعتی ،شوینده ها ،مواد نفتی و  )...نسل آن در حال انقراض می باشد .این بررسی در سال های
 13۳۱و  13۳۳روی  1۴۱عدد از ماهیان قزل آالی خال قرمز ( )Salmo truttaصید شده از منطقه کوهستانی دریاچه سد الر
صورت گرفت و برخی خصوصیات زیستی آنها مورد بررسی قرار گرفت .براساس آزمون کروسکال-والیس اختالف آماری در وزن
مطلق گناد ( ، )۳/۳3±9/۱۴وزن نسبی گناد ( ،)6/۱5±۴/56شاخص محیطی فولتون ( )1/2۴±۱/16و شاخص محیطی کالرک
( )1/۱۴±۱/13مشاهده گردید ( .)p<0.05آزمون  t-testاختالف آماری را در وزن بدن (16۱/3۱±1۱5/32گرم) و طول
چنگالی ( 22 /1۴±۴/۱6سانتی متر) بین ماهیان نر و ماده در سنین مختلف نشان نداد (.)p>0.05
کلمات کلیدی :قزل آالی خال قرمز ،بیولوژی ،رشد ،دریاچه سد الر
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مقدمه
آزاد ماهیان دارای گونه های با اهمیت اقتصادی ویژه بوده
و از دیدگاه صید ورزشی مورد توجه عموم عالقمندان
شیالتی قرار دارند .در حوضه دریای خزر حدود  ۳گونه
آزاد ماهی وجود دارد که قزل آالی خال قرمز در اغلب
رودخانه های با آب شفاف و پر اکسیژن ،در نواحی
کوهستانی حوضه دریای خزر و نیز در اغلب رودخانه های
حوضه جنوبی دریای خزر از ارس تا نزدیک ساری
(رودخانه تجن) وجود دارد .متاسفانه تجدید نسل این
ماهیان بدلیل افزایش آلودگی ،کاهش زیستگاه و در برخی
موارد صید بی رویه دچار آسیب جدی گردیده است .ماهی
قزل آالی خال قرمز یکی از گونه های بومی آزاد ماهیان
در اروپا و آسیا بوده و در رودخانه ها و دریاچه های
جمهوری های خلق روسیه ،آذربایجان ،قزاقستان و نیز
جمهوری اسالمی ایران وجود دارد (عباسی; 13۳5 ،
قلی اف.)199۱ ،
در زمینه سیستماتیک  ،زیست شناختی و پیدایش
قزل آالی قفقاز بزرگ اطالعات کامل و جالبی را
والدیمیروف در سال  19۴۳ارایه نموده است.
عبدالرحمانف در سال  1952بر اساس دست نوشته های
درژاوین اطالعاتی را در زمینه قزل آالی نهری ارایه
می نماید  ،اما اکثر اطالعاتی را که ایشان در زمینه
مورفومتری و زیست شناختی ارایه نموده اند مربوط به
قزل آالی دریاچه گیگل است که توسط فورتوناتوا در سال
 1929توصیف شده بود .در عین حال از نشانه های
سنجشی قزل آالهای دریاچه گیگل در آذربایجان -باکو با
قزل آالی رودخانه های آکرا ،لنکران ،چاپادوخی و کیران
مقایسه می شوند .ضمنا" شاخص تفاوت های مربوط به
نشانه های سنجشی مورد مقایسه در زمینه قزل آالی
رودخانه های مذکور با قزل آالی دریاچه گیگل ارایه
می گردد .میکائیلوف در سال  19۳6فون انگلی قزل آالی
نهری آذریایجان را مورد بررسی قرار داد و باقراف و
قلی اف در سال  19۱2مراحل رشد و توسعه قزل آالی
دریاچه گیگل را مورد بررسی و مطالعه قرار دادند .پراکنش
این ماهی بطور طبیعی در ارمنستان ،اتریش ،بلژیک،

بلغارستان ،چک ،اسلواک ،دانمارک ،استونی ،فنالند،
فرانسه ،آلمان ،ایران ،لتونی ،هلند ،صربستان ،آفریقای
جنوبی ،سوئیس ،انگلیس و اوکراین بوده ولی به کشورهای
استرالیا ،بنگالدش ،شیلی ،چین ،هند ،کنیا ،ماداگاسکار،
پاکستان و آرژانتین معرفی شده است ( Froese and
 .)Pauly, 2017در جمهوری اسالمی ایران ،در حال حاضر
ذخایر این ماهی در رودخانه های استان مازندران نه تنها
سیر نزولی داشته بلکه نمونه های موجود از نظر اندازه قابل
بهره برداری نمی باشند .تنها منبع قابل دسترسی به این
گونه در شمال کشور بطور انبوه  ،منطقه حفاظت شده
الر می باشد (فاندر و همکاران  )13۳۳ ،ولی در اغلب
رودخانه های حوضه ایرانی دریای خزر به میزان ناچیزی
وجود دارد .دریاچه الر از مکان های مهم و پر جاذبه
گردشگری به ویژه در صید ورزشی محسوب می گردد و
سازمان حفاظت محیط زیست هر ساله با فروش
پروانه های مجوز صید ورزشی ماهی قزل آال ،درآمد
چشمگیری را کسب می کند .این در حالی است که
اطالعات مدون و دقیقی در ارتباط با پویایی جمعیتی،
وضعیت تغذیه طبیعی و خصوصیات مورفوبیولوژیک این
ماهی در دسترس نبوده و انجام چنین مطالعاتی ضروری
به نظر می رسد Salmo trutta .برای چند قرن در
استخرهای سردآبی و هچری های مصنوعی پرورش داده
شد ولی چندان موفق نبود و امروزه در بسیاری از
کشورهای اروپایی آخرین روش و تنها روش دستیابی به
این ماهی باارزش ،مراقبت از آنها در همان زیستگاه شان
انجام می گیرد (سیهار .)1991 ،ماهی قزل آالی خال قرمز
مهاجر بوده ،در عمق دریاچه ها زندگی می کند و برای
تخمریزی در فصل پائیز وارد دهانه رودخانه شده و
تخمریزی می کند و بچه ماهیان در همان منطقه رشد
می کنند و بین سنین  1تا  3سالگی و معموال در اوائل
بهار وارد دریاچه می شوند .ماهیان نر در سن  2سالگی و
ماده ها در  3سالگی بالغ می شوند .این ماهی به محل
زندگی خود عالقه داشته و به شدت از آن دفاع می کند
(وثوقی و مستجیر .)13۱1 ،این ماهی با موفقیت به مخازن
آبی پشت سدها معرفی شده و خیلی سریع به فرم ماهیان
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دریاچه های بزرگ درآمده و در نهرهای فرعی تخمریزی
می کنند و این ماهی می تواند به طول  6۱سانتی متر و
وزن بیش از  2کیلوگرم نیز رشد کند (میکائیلوف.)19۳6 ،
اولین بررسی در مورد پراکنش ماهی قزل آالی خال قرمز
در حوضه آبی جمهوری اسالمی ایران توسط درژاوین در
سال های  1929انجام شد .او در ایران ،در رودخانه
بایجی قوار به  1۱عدد ماهی قزل آالی خال قرمز دست
پیدا کرد و با تحقیق بر روی آنها بعضی از شاخص های
مورفولوژی را در آنها معلوم نمود .در سال  1929درژاوین
در سفر بعدی خود در رودخانه کرج روی شاخص های
مریستیک و بعضی از صفات اندازه گیری شده روی  2عدد
از ماهی قزل آالی خال قرمز معلوماتی را بدست آورد.
تحقیقات او نشان داد که در آب های ایران از جمله
رودخانه کرج ،ماهی قزل آالی خال قرمز بصورت نوع
رودخانه ای در آنجا زندگی می کند .وطن دوست و
همکاران در سال  13۳۱به منظور تعیین صفات مناسب
جهت جداسازی جمعیت های ماهی قزل آالی خال قرمز
در رودخانه های تجن و بابلرود تحقیقی را انجام دادند،
نتایج مطالعه نشان داد که صفات شمارشی در تفکیک
جمعیت ماهیان مناطق مختلف از اهمیت بیشتری نسبت
به صفات ریخت سنجی برخوردارند .عبدلی و همکاران در
سال  13۳۱در بررسی استراتژی غذایی تابستانه ماهی
قزل آالی خال قرمز ( )Salmo truttaدر دریاچه و
رودخانه های پارک ملی الر مشخص نمودند که طعمه
ماهی مذکور در دریاچه با ماهی ساکن در رودخانه
کامال متفاوت است ،همچنین تفاوتی بین جنسیت نر یا
ماده در موادغذایی مصرفی در کل حوضه آبزیز مورد
مطالعه مشاهده نمی شود (عبدلی و همکاران.)1396 ،
خسروانی اصل و همکاران در سال  139۱در بررسی
شجره شناسی ماهی قزل آالی خال قرمز رودخانه جاجرود
با استفاده از توالی ناحیه  D-Loopبه این نتیجه رسیدند
که جمعیت ماهی قزل آالی خال قرمز رودخانه جاجرود
نیز مثل دیگر جمعیت های ایرانی این ماهی متعلق به
گروه شجره شناختی دانوب می باشد (خسروانی اصل و
همکاران .)1396 ،رجبی نژاد و همکاران در سال 13۳۴
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در بررسی تغذیه طبیعی ماهیان سد الر مشخص نمودند
که ماهی قزل آالی خال قرمز در دریاچه عالوه بر تغذیه از
زیستمندان دریاچه ای طیف گسترده ای از موجودات
متعلق به اکوسیستم رودخانه ای را در جیره غذایی طبیعی
خود دارند که در نتیجه جابجایی مکرر ماهیان در بین این
دو اکوسیستم حوضه دریاچه پشت سد صورت می گیرد
(رجبی نژاد و همکاران )13۳9 ،و نهایتا تحقیقات بررسی
فون جانوران آبزی دریاچه سد الر در رساله دکترای
صلواتیان و همکاران در سال های  13۳۱تا  13۳9از سر
گرفته شد (صلواتیان و همکاران .)1392 ،دستاوردهای
پژوهشی و امکان بهره برداری علمی و عملی از یافته ها،
مهمترین انگیزه یک کار تحقیقی است .هدف از اجرای این
تحقیق ،مطالعه ساختار طولی ،وزنی ،ترکیب سنی ،ترکیب
جنسی ،مراحل رسیدگی جنسی و محاسبه ضرائب رشد
فولتون و کالرک بوده و پایش چنین مطالعاتی جهت
بررسی وضعیت ذخیره ضروری به نظر می رسد .در بررسی
حاضر که در سال های  13۳۳-13۳۱انجام شد تحقیقات
در زمینه بیولوژی و شاخص های مورفومتریک ماهیان
قزل آالی خال قرمز منبع آبی الر تعیین گردید.
مواد و روش ها

دریاچه سد الر و رودخانه های ورودی آن یکی از اماکن
مهم استان مازندران بوده و دریاچه فوق دارای
رودخانه های دلیچای،آب سفید ،الرم و کمردشت می باشد
و در انتها به رودخانه هراز می پیوندد ،سد الر بر روی
رودخانه الر و در حدود  ۱6کیلومتری تهران احداث
گردیده و در سال  1351به بهره برداری رسید ،موقعیت
جغرافیایی سد الر " 61˚ 69´ ۴6طول شرقی و "63´ ۴6
˚ 36عرض شمالی و در ارتفاع  2631متری از سطح دریا
قرار گرفته است (شکل  .)1میانگین آبدهی سالیانه
رودخانه الر  9متر مکعب در ثانیه و دوره یخبندان بطور
متوسط  6ماه در طی سال می باشد (علمی .)13۳2 ،
طبق مطالعات بدست آمده ،این ماهی اغلب در دریاچه
پشت سد زیست نموده و فقط در ماه هایی از سال جهت
تغذیه و تخمریزی به سرشاخه ها وارد می شوند.
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نمونه برداری قزل آال با استفاده از دستگاه الکتروشوکر
پشتی و ثابت و ولتاژ  2۱۱تا  26۱ولت و شدت جریان 3
تا  6آمپر در سال های  13۳۱و  13۳۳به صورت ماهیانه
صورت گرفت  ،نمونه برداری با این وسیله معموال" در
ایستگاه های دلیچایی (" 61˚ 69´ 36طول شرقی و"1۱
´ 36˚ 66عرض شمالی)  ،آب سفید (" 61˚ 65´ 39طول
شرقی و" 36˚ 66´ 1۳عرض شمالی)  ،الرم ("61˚ 62´ ۴۱
طول شرقی و" 36˚ 66´ ۳عرض شمالی) و کمردشت
(" 61˚ 62´ ۴۳طول شرقی و" 36˚ 66´ 2عرض شمالی)
به مدت  16دقیقه انجام گرفته و ماهیان غیر الزم بطور
زنده در محل صید رها می گردیدند و مختصات جغرافیایی
هم توسط دستگاه  GPSثبت گردید.

نابالغ در حال رسیدگی ،مرحله سه در حال رسیدگی،
مرحله چهار رسیده و در نهایت مرحله پنج تخمریزی کرده
می باشد (بیسواس .)1993 ،تعیین سن ماهیان از طریق
سنگریزه شنوایی (اتولیت) صورت گرفت ،برای محاسبه
شاخص فولتون و شاخص کالرک به ترتیب از فرمول های
زیر استفاده شد (قلی اف.)199۱ ،
3
=W/L × 100شاخص فولتون
=W1/L3 × 100شاخص کالرک
 : Wوزن بدن ماهی (گرم)
 : Lطول چنگالی ماهی (سانتی متر)
 : W1وزن بدن ماهی بدون امعاء و احشاء (گرم)
جهت تفاوت آماری ماهیان نر با ماده از تجزیه واریانس (با
نرمافزار  )SPSS 13و آزمون مقایسه میانگین شاخص ها
( )t-studentدر سطح احتمال  6درصد استفاده شد ،از
طرفی چون داده ها بصورت ناپارامتریک بودند از این رو از
آزمون های کروسکال-والیس استفاده گردید (آیت اللهی ،
.)13۳6

شكل:1کروکیموقعیتدریاچهسدالرورودخانههای

موردبررسیدرآن(مأخذ :سازمان نقشه برداری کشور،
مقیاسنقشه)1:01111

نمونه های ماهیان صید شده قزل آال در داخل ظروف
محتوی یخ نگهداری و به آزمایشگاه منتقل شده و مورد
برخی فاکتورهای بیولوژیک قرار گرفتند .اندازهگیری
ماهیان با استفاده از روش های معمول و استاندارد
(بیسواس ;1993 ،عبدلی ; Holcik,1989 ;13۳۱،
 )Moyle and Cech,1988صورت گرفت .اندازه گیری با
کولیس با دقت  ۱/1میلی متر و اندازه گیری وزن بدن و
وزن گناد با ترازوی دیجیتال با دقت  ۱/1گرم انجام شد.
دادههای داده های حاصل از بررسی بیولوژیک به صورت
توصیفی (دامنه ،میانگین و انحراف معیار) و در قالب
جداول ارائه شدند (Wiecaszek et ; Heese,1993
 .)al.,2007رسیدگی جنسی ماهیان براساس روش 6
مرحله ای انجام گردید که مرحله یک نابالغ ،مرحله دو
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نتایج
ماهیان نر قزل آالی خال قرمز منبع آبی الر ،بدنی با طول کل
 16تا  32/5سانتی متر ،طول چنگالی  1۴/3تا 31/9
سانتی متر ،وزن بدن  ۴۱تا  ۴61گرم  ،وزن بدن بدون امعاء و
احشاء بدن  29تا  393گرم ،شاخص فولتون  ۱/۳۴تا ، 1/5۱
شاخص کالرک  ۱/5۳تا  ،1/36وزن مطلق گناد  ۱/16تا 2۳/۱3
گرم ،وزن نسبی گناد  ۱/1۱تا  12/65درصد وزن بدن و سن 2
تا  5سال متغیر بودند .رسیدگی جنسی ماهیان در این تحقیق
براساس داده های فیزیولوژی بین  2تا  6بودند (جدول .)1
ماهیان ماده قزل آال خال قرمز منبع آبی الر ،بدنی با طول کل
 1۴/2تا  ۴5/2سانتی متر  ،طول چنگالی (طول اسمیت) 13/۱
تا  ۴۴/۳سانتی متر  ،وزن بدن  2۳/51تا  ۳93/2۴گرم  ،وزن
بدن بدون امعاء و احشاء  26/5تا  ۱52گرم ،شاخص فولتون
 ۱/۳9تا  ،1/65شاخص کالرک  ۱/۱۴تا  ،1/19وزن مطلق گناد
 ۱/۱۳تا  69/۳5گرم  ،وزن نسبی گناد  ۱/12تا  2۱/۱3درصد
وزن بدن ،کارایی باروری  119تا  1۱۳۳عدد تخم ،سن  2تا ۱
سال متغیر بودند.
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جدول:1بررسیبرخیازشاخصهایمورفومتریکماهیقزلآالیخالقرمزدریاچهسدالروحوضهآبریزآن 
ماهیاننروماده 
فاکتورها
طول کل (سانتی متر)
طول چنگالی (سانتی متر)
وزن شکم پر (گرم)
وزن شکم خالی (گرم)
مرحله رسیدگی
سن ماهیان (سال)
شاخص فولتون
شاخص کالرک
وزن مطلق گناد (گرم)
وزن نسبی گناد ()%
قطر تخم (میلیمتر)

ماهیانماده(۸۸قطعه) 

ماهیاننر(۵۸قطعه) 
(انحرافازمعیار±میانگین)
23/۱۴±۴/۴۳
22/3۴±۴/39
163/۴6±۳۳/61
132/16±۳1/2۱
( 6-2مرحله  ۴غالب)
 ۴( 6-2ساله غالب)
1/25±۱/16
1/۱5±۱/13
5/۳2±۴/۴2
۴/۳9±2/۱۱
-

(انحرافازمعیار±میانگین)
22/65±6/۴5
21/۳2±6/29
1۴6/52±131/15
12۱/۴5±11۴/61
( 6-2مرحله  ۴غالب)
 2( ۱-2ساله غالب)
1/21±۱/16
۱/99±۱/11
12/۱2±1۴/16
۱/16±5/۳2
3/3۱±۱/1۳

-

666±۴3/۳

کارایی باروری (عدد)


جدول:2میانگینودامنهفاکتورهایبیولوژیکقزلآالیخالقرمزدردریاچهسدالروحوضهآبریزآن 
فاکتورها 

کمینه 

بیشینه 

انحرافمعیار±میانگین 

طول کل (سانتی متر)

1۴/2

۴5/2

22/۳6±۴/۳۳

طول چنگالی (سانتی متر)

13/۱

۴۴/۳

22/1۴±۴/۱6

وزن شکم پر بدن (گرم)

2۳/51

۳93/2۴

16۱/3۱±1۱5/32

وزن شکم خالی بدن (گرم)

19/۱2

۳52/۱1

12۱/65±96/۴9

2

۱

3/51±1/۱3

وزن مطلق گناد (گرم)

۱/۱۳

69/۳5

۳/۳3±9/۱۴

وزن نسبی گناد ()%

۱/12

2۱/۱3

6/۱5±۴/56

شاخص فولتون

۱/۳۴

1/5۱

1/2۴±۱/16

شاخص کالرک

۱/5۳

1/36

1/۱۴±۱/13

تعداد فلس های روی خط جانبی

1۱۳

13۴

-

تعداد خارهای آبششی

16

21

-

سن ماهی (سال)
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ساختارطولکل،وزنبدنوترکیبسنی :

 ۱/5۳تا  1/36و وزن مطلق گناد  ۱/۱۳تا  69/۳5گرم و

در کل افراد ماهیان قزل آال خال قرمز منبع آبی الر ،طول

سن  2تا  ۱سال متغیر بودند .جنس و مرحله تخمدان

کل  1۴/2تا  ۴5/2سانتیمتر  ،وزن بدن  2۳/51تا ۳93/2۴

ماهیان در این تحقیق بین  2تا  6بودند (جدول .)2

گرم  ،شاخص فولتون  ۱/۳۴تا  ، 1/5۱شاخص کالرک

جدول:3طولکلماهیقزلآالیخالقرمزدردریاچهسدالروحوضهآبریزآن 
منطقه

تعداد (قطعه)

حداقل

حداکثر

انحراف معیار  ±میانگین

62
3۳
25
2۴

1۴/۴
1۴/2
1۱/۴
1۳/۱

۴5/2
3۱/۳
3۱/3
2۱/۴

2۴/۱6±6/93
2۱/62±۴/15
22/۱۴±3/۴۴
22/66±2/۳۱

رودخانه الرم
رودخانه آب سفید
رودخانه کمردشت
رودخانه دلیجائی



همچنانکه از جدول  3مشاهده می گردد ،کوچکترین

طول کل در رودخانه آب سفید با 2۱/62±۴/15کمترین

ماهی مربوط به رودخانه آب سفید با طول کل 1۴/2

مقدار و رودخانه الرم با  2۴/۱6±6/93مقدار بزرگترین

سانتی متر و بزرگترین نمونه مربوط به رودخانه الرم با

میانگین طول کل برآورد شده در رودخانه های مورد

طول کل  ۴5/2سانتی متر می باشد .همچنین میانگین

مطالعه می باشد.


جدول:0وزنشكمپروسنقزلآالیخالقرمزدردریاچهسدالروحوضهآبریزآن 
حداقل
ایستگاه های مورد بررسی
رودخانه الرم
رودخانه آب سفید
رودخانه کمردشت
رودخانه دلیجائی

تعداد
(قطعه)
62
3۳
25
2۴

وزن شکم پر
(گرم)

سن
(سال)

29/59
2۳/51
51/۱9
53/۱۴

2
2
2
2

حداکثر
وزن شکم پر
(گرم)
۳93/2۴
31۱/۴۱
31۳/۱1
26۱/۱۱

سن
(سال)
۱
6
6
6

انحراف معیار  ±میانگین
سن
وزن شکم پر
(گرم)
192/۱2±1۴3/۴2
1۱5/13±5۳/۳2
1۴1/5۴±59/۴5
139/5۴±6۱/۱3

(سال)
3/۳9±۱/95
3/۱۱±1/۱1
3/۱۱±1/26
3/۱5±۱/۳3


همچنانکه از جدول  ۴مشاهده می گردد ،رودخانه آب سفید

ماهیان صید شده ( 62قطعه) بیشترین دامنه سنی را داشته

دارای کوچکترین ماهی ( 2۳/51گرم) و رودخانه الرم دارای

(سنین  2تا  ۱سال) و سایر ماهیان صید شده از رودخانه های

بزرگترین ماهی صید شده ( ۳93/2۴گرم) بوده و میانگین وزن

آب سفید ،کمردشت و دلیچایی با دامنه سنی  2تا  6سال می

شکم پر در رودخانه الرم بیشترین ( )192/۱2±1۴3/۴2و

باشند (جدول .)۴

رودخانه آب سفید کمترین ( )1۱5/13±5۳/۳2بوده است .از
طرفی سن ماهی قزل آالی خال قرمز به تفکیک رودخانه های
محل صید نشان می دهد که رودخانه الرم با باالترین تعداد
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جدول:۸شاخصهایمحیطیفولتونوکالرکقزلآالیخالقرمزدردریاچهسدالروحوضهآبریزآن 
منطقه

تعداد (قطعه)

رودخانه الرم
رودخانه آب سفید
رودخانه کمردشت
رودخانه دلیجائی

62
3۳
25
2۴

حداقل

انحراف معیار  ±میانگین

حداکثر

فولتون

کالرک

فولتون

کالرک

فولتون

کالرک

۱/۳۴
۱/96
1/۱۳
1/۱2

۱/5۳
۱/۱۴
۱/9۱
۱/۱۳

1/5۱
1/۴۴
1/۴9
1/65

1/36
1/26
1/29
1/22

1/22±۱/1۳
1/23±۱/13
1/25±۱/1۱
1/2۳±۱/13

1/۱1±۱/16
1/۱3±۱/12
1/۱6±۱/11
1/۱۳±۱/1۱



جدول  6شاخص های فولتون و کالرک ماهیان قزل آالی
خال قرمز را به تفکیک رودخانه های ورودی دریاچه سد
الر نشان می دهد ،حداکثر میزان عددی شاخص های
فولتون و کالرک در رودخانه الرم بترتیب ( 1/5۱میانگین
 )1/22 ± ۱/1۳و ( 1/36میانگین  )1/۱1 ± ۱/16بوده و
کمترین میزان شاخص های فوق نیز برای ماهیان رودخانه
الرم  ۱/۳۴و  ۱/5۳می باشد.

شكل:2فراوانیطولکلماهیانقزلآالیخالقرمزدر
دریاچهسدالروحوضهآبریزآن 

شکل شماره 2فراوانی طول کل ماهیان قزل آالی
خال قرمز در حوضه دریاچه سد الر را نشان می دهد.
همان طوری که از نمودار پیداست حداکثر فراوانی طول
کل ماهیان چه در نرها و چه در ماده ها در محدوده دامنه
 2۱/۱1-22سانتی متر می باشد و دامنه طول کل
 3۱/۱1-3۴سانتی متر ماهیان کمتری را بخود اختصاص
می دهد.

شكل:3فراوانیسنیماهیانقزلآالیخالقرمزدر
دریاچهسدالروحوضهآبریزآن 

براساس شکل  ، 3در نرها ماهیان  ۴ساله و برعکس در
ماده ماهیان  2ساله غالب می باشند (به ترتیب  36/29و
 ۴۱درصد) .در ماهیان نر سنین  2 ، ۴و  3ساله به ترتیب
با فراوانی  2۳/2۴ ، 36/29و  2۴/۱1درصد غالب بوده و
جمعا حدود  ۳۳/2۴درصد جمعیت را تشکیل داده اند ،
اما در ماهیان ماده سنین  2ساله با فراوانی  ۴۱درصد به
عنوان دسته غالب بوده و ماهیان  3و  ۴ساله مشترکا با
فراوانی  23/5۴درصد در رتبه بعدی قرار دارند و بطورکلی
ماهیان دو ساله با فراوانی  32/۳5درصد  ،ماهیان  ۴ساله
با  3۱/۱1درصد در رتبه دوم و سپس ماهیان  3ساله با
 2۴/29درصد در رتبه سوم قرار داشته و این سه گروه از
ماهیان ( 2تا  ۴ساله) جمعا  ۳۱/۳5درصد جمعیت ماهیان
قزل آالی خال قرمز دریاچه سد الر را تشکیل داده اند.
رشدطولیووزنیقزلآال :
جداول  5و  ۱رشد طولی و وزنی ماهیان قزل آالی خال
قرمز دریاچه سد الر بوده که میانگین طول کل و وزن بدن
آنها در ازای سنین مختلف و دو جنس نر و ماده را نشان
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می دهد و مالحظه می گردد که با افزایش سن در هر

جنس بر میانگین طول کل آنها افزوده می شود.


جدول:6رشدطولی(طولکلبهسانتیمتر)قزلآالیخالقرمزدردریاچهسدالروحوضهآبریزآن 
نر

ماده ها

کل

انحراف معیار  ±میانگین

نحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

2

1۱/۱6±۱/۳۱

1۱/1۴±1/91

1۱/33±1/56

3

19/53±2/1۱

2۱/19±1/55

19/۳2±1/9۱

۴

26/59±3/62

23/۱3±3/۱5

2۴/93±3/۴6

6

2۱/16±2/۳3

2۱/9۴±۴/69

2۱/۴۴±3/۴۳

سن (سال)



جنس نر و ماده نشان داد که بین میانگین های وزن بدن
نر و ماده در سن  ۴ ،3 ،2و  6سالگی شباهت کمی وجود
دارد و حتی در این مورد نوسان وجود دارد (جدول .)۱

همچنین مالحظه می گردد که با افزایش سن در هر
جنس بر میانگین وزن بدن آنها نیز افزوده می شود .از
طرفی مقایسه میانگین وزن بدن ماهیان هر سن بین دو


جدول:7رشدوزنی(وزنشكمپربهگرم)قزلآالیخالقرمزدردریاچهسدالروحوضهآبریزآن 
سن

نر

ماده

کل

(سال)

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

2

56/۴6±9/۴1

6۴/23±19/9۱

6۱/5۳±1۱/۱5

3

9۱/۱1±2۱/۱۳

92/۱6±2۳/1۳

9۱/59±2۱/22

۴

1۳۳/۱۱±56/۳3

166/۱۴±66/۱۳

1۱6/9۱±5۴/2۴

6

23۳/61±۱6/۱6

261/۴5±1۱1/1۳

2۴3/22±۳3/۱۱


بحث

ماهی شناسان متعددی ویژگی های توصیفی و
ریخت شناسی ماهیان را در حوضه دریای خزر مورد
بررسی قرار دادند که از مهمترین آنها می توان به Berg
( ،)19۴۳کازانچف ( ،)19۳1رحیم اف ( )1991و قلی اف
( )199۱اشاره نمود .در سواحل ایران نیز افراد متعددی
مانند عباسی و همکاران ( ،)13۳3پور فرج (،)13۳6
عبداهلل پور و همکاران ( Akbarzadeh ،)13۳۳و همکاران
( ، )2۱۱9عبدلی و همکاران ( )1396و )2۱1۱( Coad
ویژگی های ریخت شناسی ماهیان را مورد مطالعه قرار
داده اند .نتایج مطالعات این افراد نشان داد که یک
09

گونه در مناطق مختلف دارای تغییرات متوسط تا زیاد
رنگی و مورفولوژیک وتغییرات ناچیز مریستیک بوده و در
بیشتر مناطق جمعیت های اکولوژیک تشکیل داده اند.
درگذشته تصور می شد که تغییرات ریختی صرفا ژنتیکی
است اما امروزه مشخص شده که منشا این تغییرات هم
محیطی و هم ژنتیکی است (.)Swain and Foote,1999
اختالفات ریخت شناسی بین گروه های مختلف ماهیان
الزاما آنها را از لحاظ ژنتیکی جدا نمی کند درعوض در
پاره ای موارد تفاوت های ریخت شناسی صرفا ناشی از
محیط بوده و اختالف ژنتیکی هیچ نقشی در آن ندارد
( .)Swain and Foote,1999عوامل محیطی می توانند
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انعطاف های فنوتیپی را بوجود آورند و در ضمن ژنوتیپ
می تواند فنوتیپ های مختلف را در محیط های گوناگون
حاصل کند( .)Bronmark and Peterson,1994برخی
از اختالفات می تواند در نتیجه تفاوت غذایی باشد
( .)Holopanion et al.,1997ریخت شناسی ماهی آزاد
کوهو سواحل انگلستان با نمونه هایی که در رودخانه ها
زندگی می کنند تفاوت دارند ( Taylor and
 .)Mc.Phail.,1985اثر رشد آلومتریک با استاندارد شدن
داده ها تا حدود زیادی کاهش می یابد و با نمونه برداری
از یک منطقه مشخص و محدود می توان از وجود
جمعیت های مختلف در یک ناحیه جلوگیری نمود.
 Soule and Couzin-Roudxدر سال  19۳2اظهار
نمودند که بین ضریب تغییرات و وراثت پذیری صفات
ریخت شناسی رابطه عکس وجود دارد ،آنها اثبات نمودند
که مقدار باالی ضریب تغییرات نشاندهنده کاهش وراثت
پذیری و سهم بیشتر تغییرات محیطی در تغییر پذیری
ریخت شناسی است .مقایسه صفات ریخت سنجی و
شمارشی نشان داد که در تمامی ماهیان مورد مطالعه
ضریب تغییرات صفات ریخت سنجی بیشتر از صفات
شمارشی بوده است ،بنابراین اثر فاکتورهای محیطی بر
روی صفات ریخت سنجی بیشتر می باشد .طبق نظر
قلی اف  ،دو شکلی جنسی در قزل آالی خال قرمز از نظر
مورفومتریک بسیار کم بوده و تفاوت های واقعی فقط در
طول سر  ،طول پوزه ،طول فک باال و طول پس پشتی
می باشند (قلی اف .)2۱۱6 ،نتایج اکبرزاده و همکاران
( )2۱۱9نیز نشانگر تفاوت ناچیز دو جنس نر و ماده در
رودخانه چسلی ماسال و نبود تفاوت مورفومریستیک دو
جنسی در رودخانه خرمارود لنگرود بوده است .یعنی 1/5۴
درصد از ویژگی های مورفومتریک و  2/۴5درصد از
متغیرهای مریستیکی قزل آالی خال قرمز در
رودخانه های فوق از همدیگر تفاوت دارند که تا حدود
زیادی موید نتایج فوق است.
مقایسه دامنه داده های مریستیکی نتایج بررسی کنونی با
منابع آبی دیگر مانند دریاچه گیگل و رودخانه های
خلخال چای و لنکران چای که توسط قلی اف مورد
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مطالعه قرار گرفت نشان داد که برخی از داده های
مریستیک تقریبا در محدوده ارائه شده در این منابع آبی
قرار دارد (قلی اف  .)2۱۱6 ،برای مثال تعداد فلس های
روی خط جانبی در بررسی کنونی ( 13۴-1۱۳جدول ،)2
در دریاچه گیگل  ،13۴-115در رودخانه های خلخال
چای  131-111و لنکران چای  132 -119عدد شمارش
شده  ،اما برخی متغیرهای شمارشی بررسی کنونی با آنها
متفاوت می باشد .مثال تعداد خارهای آبششی در بررسی
کنونی ( 21-16عدد) کمتر از منابع آبی جمهوری
آذربایجان ( )2۴-19بوده است .بنابراین مشاهده می گردد
که نه تنها بین محدوده داده های شمارشی بررسی کنونی
با منابع باال تفاوت وجود دارد بلکه این تفاوت به ویژه بین
دریاچه گیگل با رودخانه های مورد بررسی بارز و آشکار
است .پس می توان گفت تفاوت های مریستیکی نه تنها
بین نمونه ماهیان دریاچه الر با منابع آبی در جمهوری
آذربایجان وجود دارد ،بلکه بین آن منابع آبی نیز چنین
تفاوت هایی توسط قلی اف گزارش شده است (قلی اف،
.)2۱۱6
دریاچه گیگل در قرن  12میالدی تشکیل شده و ماهیانی
که در آن سکنی گزیده اند در طی چندین قرن طبیعت
خود را تغییر داده و ویژگی هایی را پیدا کرده اند که با
فرم اولیه آن از نظر نشانه های مورفولوژیک و هم از نظر
شیوه زندگی تفاوت دارد (قلی اف  ، )2۱۱6 ،در حالیکه
دریاچه الر حدود  26سال قدمت دارد .میانگین طول
چنگالی ماهیان مورد بررسی در دریاچه نیز متفاوت است.
از آنجایی که دریاچه سد الر ،جزء دریاچه های
جدیدالتاسیس به حساب می آید و از سوی دیگر در
بررسی که صلواتیان و همکاران در سال  13۳۱بر روی
فراوانی و پراکنش ماهیان دریاچه و رودخانه های تابعه
داشتند ،معلوم شد به جهت فقر غذایی در دریاچه (اغلب
شیرونومیده و الیگوکیت ها) ماهیان به دو دلیل غذایی و
تولیدمثلی بیشتر در رودخانه ها حضور دارند و به احتمال
زیاد فرم رودخانه ای بیشترین جمعیت را تشکیل می دهد
(صلواتیان و همکاران .)1392 ،عبدلی و همکاران ()1396
نیز در تحقیق خود مشخص نمودند که طعمه ماهیان
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قزل آالی خال قرمز در دریاچه الر با ماهی ساکن در
رودخانه کامال متفاوت می باشد.
تاثیرات مستقیم عوامل طبیعی مختلف بر ماهیان همراه با
طیف وسیع واکنش گونه ها  ،دالیل اصلی تغییر پذیری
نشانه های مورفومتریک آنها می باشد (پاولوف ;19۳۱ ،
پولیاکوف  ;19۱6 ،نیکولسکی  .)19۳۱ ،بنا به نظر قلی اف
( )2۱۱6نشانه های مورفومتریکی قزل آالی رودخانه های
مختلف که از نظر اکولوژیکی (به ویژه دما و غذاست)
تفاوت دارند ،موجب تشکیل جمعیت های مختلف
می شوند که هم از نظر نشانه های سنجشی و هم
نشانه های شمارشی با یکدیگر اختالف دارند.
در نتایج بررسی ماهیان قزل آالی خال قرمز رودخانه های
حویق و شفارود در  ۴/63درصد خصوصیات مورفومتریک
و  3/33درصد صفات مریستیک با هم اختالف آماری
مشاهده شده است (صلواتیان و همکاران  .)1395 ،ماهی
سوف سفید در دریاچه سد ارس ،تاالب انزلی و بخش
غربی و شرقی سواحل استان گیالن دارای تغییرات
مورفولوژیکی متوسط و مریستیکی ناچیز است
( .)Akbarzadeh et al.,2009مطالعه عباسی و
همکاران ( )13۳3نشان از اختالف صفات موفولوژیکی و
مریستیکی سیاه کولی سفیدرود ازسیاه کولی های دیگر
دریای خزر داشته است که با نتایج حاصله از بررسی فوق
نیز تا حدودی مطابقت دارد.
رجبی نژاد و همکاران ( )13۳9در بررسی تغذیه طبیعی
ماهی قزل آالی خال قرمز دریاچه سد الر شاخص ضریب
وضعیت (شاخص فولتون-کالرک) را ( 91/۱± 1۴/۱کمینه
 ،35/۱بیشینه  )2۱/1تعیین نمودند که مقدار عددی
ضریب فوق در بررسی کنونی  2۴/1± ۱15/۱بدست آمده
که اختالف اندک فوق را می توان در اندازه طولی ماهیان
صید شده با وزن کل آنها ذکر نمود .مقادیر باالی شاخص
ضریب وضعیت نشان دهنده افزایش در تجزیه پروتئین و
ذخیره چربی در بدن ماهی است و میزان باالی آن در
بازماندگی و زمستان گذرانی ماهیان تأثیر مثبت دارد .طبق
نظر  Fazliو همکاران ( ،)2۱11طول چنگالی غالب
قزل آالی صید شده با قالب و تور گوشگیر 31/6

سانتی متر و با الکتروشوکر  ۱/6سانتی متر بود و سن آنها
 1تا  5ساله تعیین شد که کمی بیشتر از بررسی کنونی (2
تا  6سال) می باشد .همچنین ماهیان  ۴و  3ساله (به
ترتیب با  33/۴و  31/۳درصد) غالب بودند در حالی که در
بررسی کنونی ماهیان  2ساله غالب بودند که به دلیل
کمتر بودن میانگین نتایج بررسی کنونی ،قابل توجیه
می باشد .در بررسی حاضر میانگین طولی ،وزنی و سنی
ماهیان کمتر از میانگین نتایج صید با تور گوشگیر و قالب
و بیشتر از مقدار صید با الکتروشوکر در بررسی  Fazliو
همکاران ( )2۱11بود که دلیل اصلی آن تفاوت تعداد
نمونه ها و نیز روش های بکار رفته در صید ماهیان
می باشد .مقایسه میانگین های طول و وزن و سن ماهیان
صید شده با روش یکسان (الکتروشوکر) نشانگر افزایش
مقادیر بررسی کنونی می باشد که این مسئله می تواند به
دلیل ایستگاه های محدودتر و نیز گرایش به سوی
برداشت ماهیان بالغ در بررسی حاضر می باشد .به عالوه از
نظر ترکیب جنسی ،ماده ها ( 5۴/1درصد) غالب جمعیت
را دارا بودند که عکس نتایج بررسی کنونی است که
می تواند به دلیل میانگین بیشتر طول و وزن در بررسی
 Fazliو همکاران ( )2۱11و در نتیجه غالبیت ماده ها در
سنین باالتر باشد که امری طبیعی است.
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با بررسی نوسانات شاخص ضریب وضعیت در یک دوره
طوالنی و برقراری ارتباط آن با شاخص شدت تغذیه و بقای
ماهیان در دوره زمستان گذرانی می توان میزان زادآوری و
تولید بچه ماهیان را در سال های آتی پیش بینی نمود .در
نهایت پیشنهاد می گردد بررسی جمعیتی و خصوصیات
زیستی این گونه و ماهیان در معرض خطر دیگر بطور
جدی صورت گیرد.
تشکر و قدردانی

از مسئولین و کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیستت
استان تهران و محیط بانی پلتور بته ویتژه آقتای مهنتدس
علمی ،سازمان شیالت ایران به ویژه آقای دکتر شتعبانعلی

فصلنامه علوم آبزی پروری پیشرفته

نظامی ،پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی کشتور بته
ویژه آقایان دکتر خانی پور و معاونین شتان و در نهایتت از
آکادمی علوم کشور آذربایجتان (بتاکو) بته ویتژه پروفستور
ذوالفقار قلی اف ،پروفسور عتادل علتی اف و دکتتر نامیتک
مصطفی اف صمیمانه تقدیر و تشکر می نماییم.
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Investigation of morphological characteristics of Salmo trutta in Lar Dam
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Abstract
Salmo trutta is one of the native fish that is endangered due to the sensitivity to environmental
pollutants (domestic, industrial, detergents, petroleum, etc.) of its generation. This study was carried
out on 140 fresh salmon trout (S. trutta) fish from the mountainous region of Lar Lake in 2008 and
2009 and some biological characteristics were determined. Based on Kruskal-Wallis test, the statistical
differences in gonad weight (8.83 ± 9.174), relative weight of gonad (5.76 ± 4.65), Fulton condition
factor index (1.24 ± 0.15) and Clark condition factor index (1.04 ± 0.13) was observed (p <0.05). Ttest showed no statistical difference in body weight (150.37 ±106.32 g) and fork length (22.14 ± 4.75
cm
) in both males and females at different ages (p> 0.05).
Keywords: Salmo trutta, Biology, Growth, Lar Dam Lake
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