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  Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758خاره  سه یماه یختیر يها یژگیو یبرخ

  سو، استان گلستان رود و قره گرگان يها در مصب رودخانه
  

  2ینیحس یدعباسو س 2مرادلو یحاج ید، عبدالمج2*ی، رسول قربان1احسان برهان
  ، گرگان یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز یالت،ش گروهارشد  کارشناسیآموخته  دانش1

  گرگان یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورزگروه تکثیر و پرورش آبزیان، استاد 2
  19/06/1399: یرشپذ یخ؛ تار17/01/1399: یافتدر یختار

  
  1یدهچک

 یریتدر مد تواند میاست که  شناختیبوم مهم موضوعاتاز  یکی یمبویرغ يهاگونه ریختی يهایژگیو تعیین
 Gasterosteusخاره سه یماه ریختی يهایژگیو برخی ،پژوهش یندر ا .گیرد قرار استفاده مورد سازگان بوم

aculeatus Linnaeus, 1758  عدد 147 تعداد قرار گرفت. یسو مورد بررسرود و قرهگرگان يهارودخانه مصبدر 
 ها نمونه .گردید آوريجمع 1393 ینتا فرورد 1392از بهمن  يمتریسانت 5/0از تور پره با چشمه با استفاده  ماهی

   3و  2 یبترت بهنر و ماده  یانداکثر سن ماهح کهداد  نشان یج. نتاشدندسن  یینتع یتاتول یلهوس هب و سنجی زیست
در جنس ماده  به مربوط گرم 43/7 متر ویسانت 62/7 برابر با یبترتبه یو وزن یطول نهنمو ینتربزرگ بود. سال

رشد  يالگو مشاهده شد.سورودخانه قره مربوط به جنس ماده در گرم 43/4متر و یسانت 93/6 ورود  گرگان رودخانه
 بدن، عرض و ارتفاع صفات مثبت بود. یکآلومتر ،سوقرهرود و گرگان رودخانه مصبهر دو  در جنس دو هر يبرا

از  ياسینه باله قاعده طول و پشتی باله انتهاي تا پوزه ابتداي چشم، قطر مخرجی، باله ابتداي تا پشتی باله ابتداي
. ندسو برخوردارقره و رودگرگان رودخانه مصب یتدو جمع يجداساز درصفات  یهبه بق نسبت يباالتر یتاهم
 ،استروموزوم ینوزوماکور انگل ،یداخل يهاخاره در اندامسه یانماه یماکروسکوپ يها انگل یدر بررس چنین هم

Corynoso mastrumasum این بودن انبمیز دلیل بهخاره ممکن است سه یربومیغ یماه رسدمی نظر به شد. یافت 
   .باشد خزر دریاي حوضه در ماهیان سایر يرشد و بقا يبرا يجد يخطر ،غذایی چرخه در انتقال و انگل

  
   هاي ریختی ویژگی، رود گرگان رودخانه مصب، سو مصب رودخانه قره، خاره سه یماه :یديکل هاي واژه
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  مقدمه
  خزر و  یايدر حوزه یبومیرغ یانماه ییاساشن

 یريپذو اثبات تنوع یتیجمع يهایژگیبه وبردن   یپ
 يهاگونهاست.  یتاهم با بسیارها رشد آن يالگو

دست آوردن غذا و مکان  هب يتوانند برایم یبوم یرغ
 یبه رقابت بپردازند، شکارچ یبوم یانبا ماه یزير تخم

 یماريها و بناقل انگل یا و یبوم یانتخم و الرو ماه
   یراتثأت یبومیرغ يهاگونه .باشند یانماه يبرا
 یبکه رق يطور بهمنطقه داشته،  یبوم یانبر ماه یاديز

باشند  یم یبوم يمهم تجار یاناز ماه یبرخ ییغذا
  ). 1984، ووتون(

 Gasterosteus aculeatusخاره سه یماه

Linnaeus, 1758 است که در  اي اندازهکوچک  یماه
. حداکثر شود یماستفاده  یو تکامل یستیز هاي پژوهش

 متر است؛ دریسانت 8 یرینش آبدر  یماه اینطول 
باله . رسند یم یزنمتر  یسانت 11تا شور  آبکه در  یحال

صفحه در  کیو به دو خار و  رفته لیتحل یشکم
 يکوتاه و دارا یشده است. باله دم لیقسمت شکم تبد

و  نیریاست. در جنس نر در قسمت ز یتورفتگ یکم
و قرمز  یرنگ نارنج دمثلیبدن در فصل تول يجلو

 يا گستردهطور  به، خاره سه یماه .شود یم دهیروشن د
 یرینش يها آبدر  ینچن و هم یاهادر سواحل در

و  یستیاز لحاظ ز یاديوجود دارد و تا حد ز
؛ 1994(بل و فوستر،  متفاوت است شناسی ریخت
  ).1984، ووتون

 یستگاهاز زخاره  سه یاست که ماه ینا اعتقاد بر
 یافت یزن یرینش يهانشات گرفته، اما در آب یاییدر
در سراسر خاره  سه یماه یجهان پراکنش. شوند یم

 70تا  35 یاییجغراف يها عرض در یشمال نیمکره
  . پراکنش آن در )1984، ووتون(باشد  یمدرجه 

پرورش  يخزر و استخرها یايدر حوزه در یرانا

 استان خراسان، حوزه یرهايآبگ یو برخ یانماه کپور
 یماه ینا .)1999عبدلی، (باشد  یمنمک  یرتجن و کو

 یروگاهنکننده  خنکآب  يها کانالاز  یکیاز بار  یناول
بهشهر در استان مازندران در قسمت  یکنکا، نزد

. )1993(کد و عبدلی،  یدگرد یدخزر ص یايدر یجنوب
هنوز مشخص  یماه ینورود ا یو چگونگ أمنش

و ناخواسته  یصورت تصادف بهاحتماالً  یول یستن
 یمشده است. رژ یرانوارد ا تجاري یانهمراه با ماه

چون  هم یموجودات شامل عموماًخاره سه یماه ییغذا
Gammaridae، Nereidae، Chironomiade، 
Oligochaeta  با خصوص  بهباشد که یم یماه تخمو

سیرت و  (نیک مشابه است یانماه ستا بچه ییغذا یمرژ
 در یماه ینا ییغذا عاداتشناخت  .)2010همکاران، 

دارد.  ینقش مهم یبوم یانحفاظت ماه یریتمد
رشد، سن و  يدر مورد الگو یاطالعات جامع و مدون

وجود  یرانخاره در اسه یماه یختیر یاتخصوص
 عالقمندان براي پرارزشی هايگونه ماهیان این ندارد.

 ینچند تاکنون. باشندمی رفتارشناسی و تکامل علم به
سه خاره  یماه یستیز یاتخصوص رويمطالعات 

به مطالعه  توان میصورت گرفته که از آن جمله 
 خصوصیات زمینه در) 2006( همکاران وسیرت  نیک

سه  یدر ماه یانگل یو آلودگ ايتغذیه تولیدمثلی،
) در 2012( و همکارانتقوي  یشان،خاره در تاالب گم

در استان  يدر رودخانه زرد یانگل یآلودگ ینهزم
 ي) رو2010و همکاران ( پاتیمارمازندران، 

و همکاران نجم  ی،زندگ یخچهتار یاتخصوص
در  ینغلظت فلزات سنگ یزانم ی)، در بررس2014(

تنوع  ،خزر یايخاره در درسه یمختلف ماه يها بافت
فرم  یبررس و یشخاره در غرب اترسه یماه یپیفنوت

 )2006(آنلت و همکاران، گونه  ینا در هخارچهار 
 برخی شده یپژوهش سع یندر انمود.  اشاره
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 دلیل بهسه خاره  یربومیغ ماهی زیستی يهاپارامتر
 هايرودخانه مصب درآن  یکیاکولوژ یتاهم

  گردند. یبررس سوقره و گرگانرود
  

  ها روشو  مواد
 هاي رودخانه مصب مورد مطالعه از يها نمونه

از بهمن ماه  )1994افشین، (از  سوقره ورود  گرگان
استفاده از تور پره  و با 1393 ینتا فرورد 1392سال 

متر  20طول و  5/1متر و ارتفاع یسانت 5/0با چشمه 
 10 یندر فرمال ید،ها پس از صنمونهصورت گرفت. 

 یريگ اندازه. ندمنتقل شد یشگاهو به آزما یتدرصد تثب
 با یسبا استفاده از کول یبترت به یطول و وزن ماه

 05/0با دقت  یجیتالد يو ترازو مترمیلی 01/0دقت 
ز با استفاده ا یانسن ماه یینانجام گرفت. تع گرم
  .انجام گرفت) برشبه  یاز(بدون ن یتاتول

مدل از  یان،ماه رشد يمحاسبه پارامترها براي
(بگنال و  گردید استفاده FiSatIIبرنامه  از یبرتاالنف
  ). 1978تش، 

  

)1        (                   Lt=L∞(1-e )( 0ttk  )  
  

از  رابطه طول و وزنرشد و یزانم یینتع يبرا
          .استفاده شد یرز رابطه

  

)2       (                                         W = aLb  

  

 طول کل بر L حسب گرم، وزن بدن بر Wکه در آن، 
خط  یبش b ثابت و یبضر a ،متر یسانتحسب 

که  یناز ا یناناطم يبرا .)1975، ریکر( است یونرگرس
 یادارد  3با  يدار یمعنتفاوت  يآلومتر یبضر مقدار

 ی)، از آزمون پائولیکرشد آلومتر يالگو ینه، (بررس
  ).1984(پائولی و مونرو،  یدگرداستفاده 

  

)3        (           t = × [ ]
√

× √푛 − 2  
  

طول کل،  برابرX  یار،انحراف مع برابر Sd که در آن،
Y وزن کل،  برابرb و  يآلومتر یبضر برابرr2 برابر 

 tبا  یمحاسبات t. مقدار باشد یم یهمبستگ یبضر
فاکتور  شود.یم یسهمقا n-2 يجدول با درجه آزاد

براي مقایسه  فولتون یچاق یبضر یاوضعیت رشد 
فاکتور شرایط فولتون از  .چاقی ماهی استشرایط و 

  .)1978بگنال، ( شدزیر محاسبه  رابطه
  

)4        (                             
  

 Lوزن بدن به گرم،  W یت،وضع فاکتور Kکه در آن، 
 یبش یا يآلومتر یبضر bو متر  یسانتطول کل به 

 جهت وزن کل است. -طول کل یونیخط رگرس
محاسبه  یرز رابطه از یکشاخص گنادوسومات یبررس
  .شد

  

)5        (              퐺푆퐼 =
وزن	تر	گناد

×وزن	تر	کل	بدن	ماده 100  
  

هاي ماکروسکوپی، براي مطالعه آلودگی با انگل
بررسی محوطه شکمی  و محوطه دستگاه گوارش

خورده شده با استریومیکروسکوپ هاي . طعمهشدند
منظور شفاف  بههاي ماکروسکوپی نمونه .ندبررسی شد

 .ندشدگلیسیرین قرار گرفته و شمارش  شدن در
 گروه دو مقایسه در هاداده تحلیل و تجزیه جهت

گرگانرود و  هايشده از مصب رودخانه یدص یانماه
 یبررس براي. یدمستقل استفاده گرد tآزمون  از سو قره

 بهنبودن  یابا آلوده بودن  یماه یتجنس ینب رابطه
استفاده  کوئرسا کايآزمون  از ها رودخانهدر انگل 

  . یدگرد
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  نتایج
است که در  ياکوچک اندازه یخاره ماهسه یماه
 .شود یماستفاده  یو تکامل یطیمحیستز هاي پژوهش

 یکم یاربس یفراوان يدارا هاسال یدر برخ یماه ینا
 در کشی پرهساخت که  نشان خاطر یدبا یزاست و ن

 ؛است فرسایی طاقت یارکار بس هارودخانه مصب
 در برداري نمونه به ناچار نمونه، تهیه جهت خاطر ینبد

 ها نمونهکم  یفراوان دلیل بهسه ماه انجام گرفت. 
 تعیین براي سو،قره رودخانه مصب در خصوص هب

  . یداستفاده گرد هانمونه کل از رشد، پارامترهاي

   .یدمحاسبه گرد زیر شرح به یمدل برتاالنف
  

)6        (                  ))51/0t+(25/0-e -1(85/80 Lt=  
  

 085/8خاره معادل  سه ماهی نهایت بی طول
 دست هب -51/0 معادل t0 ،25/0 ؛kمقدار  ،متر سانتی

 يها یستماکوسها در طول و وزن نمونه مقادیر .آمد
 اشاره 1 جدول درمورد مطالعه استان گلستان  یآب

  .است شده

  
  . استان گلستاندر سو  قرهو رود  گرگانمصب در خاره  سه یماه زیستی خصوصیات برخی -1جدول 

 سو قره
 

 رودخانه گرگانرود

 جنس )80( نر )40( ماده )18( نر )9( ماده

 )متریلیطول کل (م 21/0±9/5 5/0±4/6  5/0±2/5 1/1±5/5

 دامنه 4/6-2/5 6/7-6/4  9/5-7/4 9/6-5/3

 وزن کل (گرم) 28/0±410/2 01/1±106/3  57/0±152/1 19/1±015/2

 دامنه 96/2-80/1 43/7-92/0  43/7-45/0 43/4-45/0

51/0±83/1  44/0±77/1   36/0±06/2  22/0±95/1  سن 

3 -1  2 -1   3 -1  2 -1  دامنه 

  
شده  یدسه خاره ص یماه طول و وزن ینتر بزرگ

 42/7متر و یسانت 6/7 یبترترود بهگرگانرودخانه در 
طول و وزن در  ینترو کوچک در جنس ماده گرم

 گرم 45/0متر و یسانت 5/3 یبترت بهسو قرهرودخانه 
ها ماده یکلطور به .)1(جدول  بود در جنس ماده

 .نسبت به نرها داشتند يتر یشطول و وزن ب یانگینم
 رودخانه دو هر ماهیان در شده مشاهده جنسی نسبت

مشاهده  یسن یانگینم ینتر یشب بود. )ماده :(نر 2:1
 ینتر کم وو در جنس ماده رود  گرگانشده در منطقه 

سو  قرهمنطقه  دروط به جنس نر مرب یزن یسن یانگینم
تنها ساله  سه یاندر هر دو رودخانه ماه .گردید مشاهده

 2نر،  یانسن ماه مربوط به جنس ماده بوده و حداکثر
  . )1(جدول  ساله مشاهده شد
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  . رود گرگاندر خاره  سه یرشد جنس نر و ماده ماه يالگو -1 شکل

  
  

  
  . سو قرهسه خاره در رودخانه  یاده ماهرشد جنس نر و م يالگو -2 شکل

  
در  ییراتتغ ییطه نمادست آمده از راب هب یجنتا
هر دو رودخانه  درخاره سه یرشد ماه يالگو یبررس

هر  در جنس نر و ماده در b یبضرمثبت و  یکآلومتر
   .)2و  1 هاي (شکل است يدار یمعندو رودخانه 

  
  
  
  
  
  

y = 0.0034x3.6505

R² = 0.7571

y = 0.0055x3.4074

R² = 0.8058

٠

١

٢

٣

۴

۵

۶

٧

٨

٠ ٢ ۴ ۶ ٨ ١٠

زن 
و

)
)گرم

)سانتی متر(طول کل 

گرگانرود -ماده 

گرگانرود -نر 

y = 0.0075x3.2017

R² = 0.9693

y = 0.0056x3.3854

R² = 0.9201

٠

١

٢

٣

۴

۵

۶

٧

٨

٠ ٢ ۴ ۶ ٨ ١٠

زن 
و

)
)گرم

)سانتی متر(طول کل 

قره سو -ماده 

قره سو -نر 
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 . در استان گلستانسو  قرهو رود  گرگان هاي رودخانه سه خاره در مصب یماه یشمارش یاتخصوص یبرخ -2 جدول

  گرگانرود مصب   سوقره مصب
  صفت

  )80ماده (تعداد=   )40نر (تعداد=    )18(تعداد= ماده   )9نر(تعداد= 
70/0±33/11  
)12-10( 

70/0±83/10  
)12-9( 

 
**85/0±30/11  

)13-9( 

065/0±11 

)12-9( 
  یشعاع نرم باله پشت

78/0±11/8  
)9-7( 

61/0±83/7  
)9-7( 

 
++**67/0±52/8  

)10-7( 

61/0±11/8  
)9-7( 

  یشعاع نرم باله مخرج

01/1±44/21  
)23-20( 

26/1±77/21  
)24-20( 

 
50/2±57/21  
)23-10( 

26/1±85/21  
)23-13( 

 یتعداد پالك استخوان

 . سو قرهگرگانرود و  هايرودخانه مصب هايماده بین دار معنیاختالف  ++ و 01/0 سطح در دار معنی اختالف **

  
در  شدهمشاهده  یصفات شمارش یدر بررس

ار از دیطور معن بهنر  ماهیان ،روددخانه گرگانرو
 یو مخرج یشتباله پ نرم يهاتعداد شعاع یانگینم
 یخوردار بودند ولا برماده ماهیاننسبت به  يتر یشب

 دار نبودیاختالف معن ینسو ادر رودخانه قره

)05/0P>( .دو رودخانه ینماده ب یانماه یسهدر مقا، 
دار  یمعنطور  بهرود رودخانه گرگان درماده  یانماه
 تري یشب یباله مخرج نرم يهاتعداد شعاع يدارا

 یهسو برخوردار بودند. در بققره رودخانه به نسبت
   .)2(جدول  یددار مشاهده نگردیاختالف معن موارد

  
 .در استان گلستانسو  قرهو رود  گرگان هاي رودخانهسه خاره در مصب  یماه ینسب یاتخصوص یبرخ -3 جدول

 سوقره
 

 ینسب یتخصوص رودخانه گرگانرود

 مرفومتریک صفات )80ماده (تعداد=  )40نر (تعداد=  )18ماده (تعداد=  )9نر (تعداد= 

  طول کل 88/4±83/63 08/2±41/59  85/10±08/55 86/4±74/51
a 019/0± 209/0 b 012/0± 2/0  a011/0± 215/0 b 011/0± 198/0 طول سر  

a01/0±210/0  ab011/0±204/0   a009/0±210/0  b01/0±201/0  ارتفاع بدن 

 عرض بدن 015/0±115/0 012/0±118/0  010/0±112/0 007/0±111/0

 عرض دهان 01/0±061/0 007/0±066/0  008/0±062/0 007/0±064/0
ab006/0±113/0  b009/0±110/0   a006/0±117/0  b008/0±111/0  عرض سر 
a006/0±190/0  b009/0±179/0   a006/0±196/0  b008/0±184/0  ارتفاع سر 
a009/0±078/0  b011/0±076/0   a006/0±067/0  b006/0±063/0  قطر چشم 
a002/0±065/0  b003/0±062/0   a004/0±067/0  b003/0±062/0  دو چشم ینب فاصله 
a003/0±043/0  b003/0±038/0   a004/0±043/0  b002/0±038/0  ینیدو سوراخ ب ینفاصله ب 
b009/0±094/0  b008/0±089/0   a008/0±105/0  b011/0±094/0  چشم يپوزه تا ابتدا يابتدا 
a016/0±298/0  b013/0±278/0   a014/0±300/0  b017/0±276/0  چشم يپوزه تا انتها يابتدا 

ab007/0±119/0  b011/0±125/0   a013/0±112/0  ab014/0±116/0  یطول ساقه دم 

 یارتفاع ساقه دم 005/0±046/0 005/0±046/0  009/0±056/0 006/0±051/0
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   - 3جدول  ادامه
  سوقره

 
  ینسب یتخصوص  رودخانه گرگانرود

  مرفومتریک صفات  )80ماده (تعداد=   )40نر (تعداد=   )18ماده (تعداد=   )9نر (تعداد= 
 یساقه دم یلارتفاع ک 002/0±013/0 003/0±014/0  003/0±013/0 003/0±013/0

a012/0±114/0  ab016/0±109/0   a013/0±100/0  b013/0±102/0  یساقه دم یلطول ک 

 یطول خار اول باله پشت 01/0±087/0 009/0±088/0  006/0±089/0 016/0±093/0

 یطول خار دوم باله پشت 009/0±097/0 008/0±099/0  011/0±097/0 098/0-011/0±

 یطول خار سوم باله پشت 006/0±041/0 004/0±037/0  007/0±041/0 01/0±041/0
a011/0±026/0  ab007/0±031/0   a006/0±032/0  b006/0±033/0  یطول خار باله مخرج 

ab016/0±136/0  b013/0±141/0   a011/0±129/0  b012/0±131/0  یطول خار راست شکم 

 یطول خار چپ شکم 015/0±129/0 01/0±131/0  012/0±139/0 021/0±133/0
a012/0±190/0  b005/0±205/0   a010/0±192/0  b009/0±211/0  یطول استخوان محوطه شکم 
b006/0±056/0  b006/0±055/0   a005/0±059/0  b004/0±054/0  يا ینهطول قاعده باله س 

 یطول قاعده باله پشت 017/0±208/0 013/0±217/0  01/0±207/0 014/0±209/0
a008/0±155/0  b013/0±134/0   a010/0±161/0  b009/0±141/0  یطول قاعده باله مخرج 
a010/0±117/0  b007/0±119/0   ab008/0±123/0  b011/0±127/0  دو خار ینعرض استخوان ب 

 يا ینهطول باله س 014/0±166/0 011/0±168/0  011/0±173/0 007/0±173/0
ab011/0±091/0  b008/0±096/0   a007/0±089/0  b008/0±091/0  خار اول و دوم ینفاصله ب 
a007/0±108/0  b009/0±118/0   a008/0±102/0  b009/0±118/0  خار دوم و سوم ینفاصله ب 

 يا ینهباله س يپوزه تا ابتدا يابتدا 023/0±348/0 015/0±370/0  016/0±347/0 01/0±361/0
a018/0±527/0  b019/0±504/0   a017/0±526/0  b028/0±497/0  يا ینهباله س يپوزه تا انتها يابتدا 
a016/0±413/0  ab016/0±400/0   a035/0±405/0  b022/0±384/0  یخار شکم يپوزه تا ابتدا يابتدا 

 یخار شکم يپوزه تا انتها يابتدا 042/0±429/0 029/0±441/0  017/0±423/0 012/0±441/0

 یخار اول باله پشت يپوزه تا ابتدا يابتدا 029/0±329/0 011/0±345/0  011/0±330/0 011/0±342/0
a149/0±660/0  b144/0±670/0   a065/0±472/0  b086/0±469/0  یباله پشت يپوزه تا انتها يابتدا 

 یخار باله مخرج يپوزه تا ابتدا يابتدا 075/0±628/0 034/0±616/0  019/0±627/0 018/0±606/0
a018/0±772/0  b030/0±757/0   a022/0±780/0  a022/0±780/0  یباله مخرج يپوزه تا انتها يابتدا 

 یباله مخرج يتا ابتدا یباله پشت يابتدا 015/0±176/0 01/0±174/0  008/0±177/0 013/0±175/0

  یصفحه استخوان ینتر طول بزرگ 011/0±135/0 01/0±131/0  011/0±136/0 015/0±133/0
  

 طور هبنر  ماهیان ،یمورد بررس يها رودخانهدر 
. عرض سر ندبود تري یشر بطول س يدارا دار یمعن

. قطر چشم بودتر از جنس ماده نر بزرگ در جنس یزن

 یانتر از قطر چشم ماهسو بزرگانه قرهرودخ یانماه
  چشم در جنس دو ینباشد. فاصله بیمرود گرگان
  باشد یبا جنس ماده م يداریاختالف معن ينر دارا
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طول قاعده است.  تر یشنر ب يهاکه در جنس
 يرود دارادر جنس نر رودخانه گرگان يا ینهس باله

ماده و نر رودخانه  يهابا جنس يدار یمعناختالف 
باله  يپوزه تا انتها يابتداباشد. طول یسو مقره

 طور هبسو در جنس ماده رودخانه قره یمخرج
   .)3(جدول است  یانماه یرسا از ترکوچک دار معنی

با استفاده از  یاصل يها لفهؤم به یهتجز یزآنال
با درصد کل لفه ؤم 10 یکمورفومتر یصفات نسب

مطابق  .کرد يسازجدا یانسوار درصد 64/68 یتجمع
 واریانسو  1از  تربزرگ ویژه مقداربا  مولفه 10با 

صفات ارتفاع  ،اوللفه ؤمدر  ،درصد 70 باالي تجمعی
 يتا ابتدا یپشتباله يبدن، عرض بدن و ابتدا

پوزه  يقطر چشم و ابتدا ،دوملفه ؤمدر  ؛یمخرج باله
طول قاعده  ،سوملفه ؤمدر  ؛یپشتباله يتا انتها

 یطول خار دوم باله پشتچهارم، لفه ؤمدر  ،يا ینهس باله

پوزه  يابتداپنجم، لفه ؤمدر  ی؛و طول خار چپ شکم
 اول خار ابتداي تا پوزه ابتداي و اي ینهسباله  يتا ابتدا

 انتهاي تا پوزه ابتداي ششم، لفهؤم در پشتی؛ باله
در  ی؛خار شکم يپوزه تا انتها يو ابتدا اي سینه باله

 يلفه هشتم، ابتداؤدر م ی؛هفتم، طول ساقه دملفه ؤم
نهم، طول لفه ؤمدر  ی؛باله پشت يپوزه تا انتها

دهم، ارتفاع لفه ؤمو در  یصفحه استخوان ینتر بزرگ
 که ینشدند. با توجه به ا يجداساز یساقه دم یلک
از درصد  یبترتاول، دوم و سوم به يها لفهؤم

 ،برخوردار بودها لفهؤم یهنسبت به بق يباالتر یانسوار
 ماهیان نمودار، اساس بر. یدرسم گرد يبعد سهنمودار 
 هم از تقریباً سوگرگانرود و قره يهارودخانه مصب

 داشتند پایینی بسیار همپوشانی و گردیده تفکیک
  ).3(شکل 

  

  
  

 هاي رودخانه مصب در خاره سه ماهی هاي نمونه يجداساز يبرا اول، دوم و سوم يها لفهؤم با استفاده از يبعد سهنمودار  - 3 شکل
 . در استان گلستانسو  قرهو رود  گرگان
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 يبند طبقه یزبا استفاده از آنال در استان گلستانسو  قرهو رود  گرگان هاي رودخانهدر مصب  خاره سه ماهی هاي نمونه ینیب یشپ -4 جدول
DFA . 

  کل
افراد گروه ینیب یشپ  

سو قره رودخانه جنس صفت  
 

رود گرگان  

 ماده نر ماده نر
70 0 1  7 62 

 فراوانی

 ماده
رود گرگان  

 نر 1 34  0 0 35
 ماده 4 1  10 0 15

سوقره  
 نر 2 0  0 7 9

100 0 4/1   0/10  6/88  

 درصد

 ماده
رودگرگان  

100 0 0  1/97  9/2  نر 
100 0 7/66   7/6  7/26  ماده 

سوقره  
100 8/77  0  0 2/22  نر 

  
افراد  ینیبیش، پDFA يبندطبقه یزبا استفاده از آنال

رود تنها ماده گرگان یماه 70داد که از  گروه نشان
ماده  یمشابه ماه یکینظر مرفولوژ از یماه یک

نر  یانکه ماه یحالسو بوده است در رودخانه قره
ماده رودخانه  یماه 15ند. از رود بودمختص گرگان

ودند و برود  گرگانماده  یانمشابه ماه یماه 5 ،سو قره
 نر ماهیانمشابه  یماه 2 ،سو قرهنر رودخانه  یماه 9از 

   .)4 (جدول رود بودندگرگان

(شکل  ینوزوماکور آکانتوسفالتعداد انگل  یانگینم
دار  یمعندو جنس در دو رودخانه اختالف  یندر ب) 4

     .)<05/0P( نداشتند
 رودخانه در انگل به آلودگی میزان ترین بیش

به متر  یلیم 64ماده به طول  یماه یکاز رود  گرگان
 یماه یکاز  یزسو نقره انگل و در رودخانه 21تعداد 

دست آمد  هانگل ب 16متر با یلیم 66ماده به طول 
  ). 5(جدول 

  
 . سو در استان گلستانرود و قرهدر مصب گرگانخاره  سه یدر ماه ینوزوماتعداد انگل کور یانگینم -5جدول 

  رودگرگان رودخانه مصب  خصوصیت
  

  سوقره رودخانه مصب

 ماده نر  نر  ماده  جنس

  18  9    40  80  ماهی تعداد
  17  41  آلوده یتعداد ماه

 

4 9 

  44/1±12/2  05/3±03/5  27/2±78/4  08/2±80/3  تعداد انگل
 )0-6(  )0-16(  )0-19(  )0-21(  انگل تعداد دامنه
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با  یماه یتجنس ینب يدارمعنی رابطه چنین هم
) و P=78/0سو (نبودن در رودخانه قره یاآلوده بودن 

 نتایج. ید) مشاهده نگردP=36/0رود (رودخانه گرگان
در  ینوزوماها به انگل کورنمونه آلودگی که داد نشان

  ) مشابه بود.P=98/0دو رودخانه (
  

  یريگ نتیجهو  بحث
 رسیده بلوغ به سال یک مدت درخاره  سه ماهیان

 طور به ماده ماهیان. یرندممی تولیدمثل از پس و
 )1984ووتون، ( ندترنر بزرگ یاناز ماه يدار معنی

رشدشان کم  ینر پس از بلوغ جنس یانماه که ینا يبرا
چنان به  ماده هم یانگردد اما ماهیمتوقف م یاشده 

 هاي بخشدهند. در یادامه مرشد خود در طول عمر 
 حوضهعنوان مثال  به( یشمال نیمکرهمناطق  شمالی
 3تا  2 تا بلوغ به رسیدن از پس ماهی این)، بالتیک

در  ؛دهدیادامه م یسال به زندگ 4 یسال و گاه
ها یتاز جمع یبرخ ترپایین يهاکه در عرض یحال

 یرندمیبالغ م یانماه یتسال، اکثر یکپس از 
 ماهیان جمعیت در طولی میانگین. )1984ووتون، (

همکاران  و پاتیمار یدر بررس یشانتاالب گمخاره  سه
جنس  يمتر و برایلیم 46-62جنس نر  ي)، برا2010(

متر بود. حداکثر اندازه مشاهده شده یلیم 45-73ماده 
 یدر دو جنس ماه یتوجه قابلطور  بهو طول عمر 

تر از جنس ماده بود و متفاوت بود. جنس نر کوچک
، باشدهم داشته  يتررسد طول عمر کمینظر م به

مشاهده  یسال به تعداد کم 2تر از اگرچه افراد مسن
 یرتسیکن یمشاهده شده در بررس یشد. محدوده طول

متر یلیم 47-82جنس ماده  ي)، برا2010و همکاران (
)، 1984( ووتونمتر بود. یلیم 43-74جنس نر  يو برا

 4/29-7/49 بین خاره سه ماهیان طول که کرد گزارش
. باشد یمگرم  19/0-16/1ها و وزن آنمتر  میلی

 سورودخانه قره درجنس نر یطول یعمحدوده توز
مشابه جنس نر تاالب  یباًمتر) تقریلیم 60-46(

بود و ) 2010(و همکاران  یمارپات یدر بررس یشانگم
) متر یلیم 46-76رود (جنس ماده گرگان یطول یعتوز
و  پاتیماربود.  یشانمشابه جنس ماده تاالب گم یباًتقر

 ماهی زیستی یخچهتار یبررس در)، 2010همکاران (
کردند که حداکثر  گزارش یشاندر تاالب گمخاره  سه

ها بود. ماده يبرا 3+نرها و  يبرا 2+سن مشاهده شده 
روابط طول و  یزن و یتفاوت در حداکثر اندازه ماه

 مختلف يهازیستگاه بین در یانخاره ماه سهوزن 
 یفیتشامل ک یستگاهتفاوت در ز یلدل هبکن است مم

 دسترس در غذاي میزان و شوري ،باالتر يآب، دما
 ی،، مراحل مختلف بلوغ جنس)1987رلی و گیل، د(وی

  .)1992ووتون، ( باشد یعیانتخاب طب یزن و یروم مرگ
خاره با توجه به وجود سه یماه ییغذا رژیم

 گاماروس، شامل دهرو و معده در غذا هاي نمونه
 فلس وجود به توجه(با  یماه و ماهیتخم شیرونومید،

، و همکاران یرتس یکن( بود) گوارشی هاي اندام در
 ین(غرب کامچاتکا)، ا بولشایا رودخانه در). 2010

 ،پودها یآمفبستر مانند  یکاز موجودات نزد غالباً یماه
 دیگر. کندمی تغذیه آکوماسه و یگوم ها،مایسید
 ییغذارژیم در نیز ماهی و شیرونومید ندمان ها نمونه

(ماکسیمنکوف و توکرانوف، وجود دارد  خارهسه یماه
خاره سه ماهی معده محتواي تحلیل و زیهتج). 1995

 یک کالیفرنیا باخاي غربیدر شمال یتجمع یکدر 
 داد نشان را شیرونومید و سیکلوپوئید غالب رژیم

 یربومیغ یماه). 2001گونزالس و همکاران،  - (سانچز
 در هب توجه باخزر  یايدر یشرقخاره در جنوبسه
 در ییباال سازگاري ،محیط در طعمهبودن  رسدست

 که باشد دالیلی از کیی است ممکن و دارد یهنوع تغذ
 یتتا به سرعت جمع هکرد کمک خارهسه ماهی به

 .آورد وجود هب خزر دریاي شرقیدر جنوب یدائم
خاره ممکن است با سه غیربومی ماهی بنابراین

 رقابت به غذایییمدر رژ خزر یايدر یبوم يها گونه
 ماهیانبچه غذایی ترکیب مثال عنوان به. بپردازد



 همکاران احسان برهان و
 

87 

 دریاي یجنوب بخش در یرانیا ماهیتاس یاريخاو
 وکیتالیگ گاماروس، نرئیس، الرو شیرونومید، از خزر

 ماهی در. شودمی تشکیل دیگر موارد برخی و
 چون پوستانیاشتراك در سخت ینا یروس یاريخاو

(هالچیک،  دارد وجود نرئیس و گاماروس آ،کوماسه
ممکن است  خارهسه غیربومی ماهی بنابراین). 1989
 اقتصاديجوان  یانماه يرشد و بقا يبرا جديخطر 

 خزر دریاي در خاویاريباارزش  یانخصوص ماه هب
  .باشد

 سه ماهیان)، 2010( و همکاران پاتیمار یدر بررس
تاالب  یتکه جمع ندنشان داد یشانتاالب گم در خاره

نابالغ،  يهامهاجر هستند. حضور نمونه يتا حد
کرده  یزيربا مراحل بلوغ مختلف و افراد تخم یانماه

گرفت بلوغ و  یجهتوان نتیاست که م يشواهد
 ینسبت جنس. یردگیدر تاالب صورت م یزير تخم

و  )1:  63/2(هاست  مادهبه نفع  یتوجه قابلطور  به
باالتر  يها از نرخ بقات که مادهدهنده آن اسنشان ینا

ها به برخوردارند و استقامت آن تري یشب و طول عمر
مطالعه،  یندر ا است. تر یشب یطیمحیستتنوع ز

رود و رودخانه گرگان یترشد در جمع يالگو
 یمورد بررس یترشد جمع يسو با الگورودخانه قره
 ینب یجنس يهانسبتمتفاوت بود.  یشاندر تاالب گم

 و بود یکسان یبررس یندر ا مورد مطالعه يهایتجمع
ها دو برابر است که ماده 1 : 2سو رود و قرهدر گرگان

 ،محیطی شرایط چونهم یتوان عواملیم نرها بودند.
 را ماده ماهیان تر بیش عمر طول نیز و جنسی رفتارهاي

   .کرد عنوان ماده ماهیان جنسی نسبت بودن باال بر دلیل
و سیرت  نیکبراساس مطالعات انجام گرفته توسط 

 یشدت آلودگ یانگینم ترین یش)، ب2006همکاران (
 66ماده به طول  یماه یکاز  و یندر ماه فرورد

 چنین همدست آمد. عدد انگل به 82به تعداد متر  یلیم

 ینب یوعدرصد ش ینچن و هم یو فراوان یوعش یانگینم
مشاهده  يداریتفاوت معن یجنس نر و ماده ماه

 جنس دو بین پژوهش این در که حالی در. یدگرد
 کورینوزوما انگل .نگردید مشاهده دارمعنی اختالف

  خزر  یايدر یانماه یرخاره از ساسه ماهی از قبل
سفیدکنار (اسبله  ،)1994قرقی، ( یماه یلفمثل 

و همکاران تقوي شده بود.  گزارش )1964لنگرودي، 
خاره در رودخانه سه یانماه یانگل ی، در بررس)2012(

درصد در استان مازندران گزارش کردند که  يزرد
 7/94خاره سه یها در ماهانگل ینبه ا یکل یآلودگ

 يهاانگل يخاره داراسه یماهبود.  درصد
Ichthyophthirius multifillis  ،در پوست و آبشش

Chilodonella sp.  ،در پوستTrichodina sp.  در
در پوست،  .Tetrahymena spپوست و آبشش، 

Dactylogyrus sp.  ،در آبششGyrodactylus sp. 
 Corynosoma strumosumدر پوست و آبشش و 

  باشد. یم یدر محوطه شکم
 مصب در رسدمی نظر هب ،پژوهش این اساس بر

 متفاوت جمعیت دو سوقره و گرگانرود هاي رودخانه
 برخی از استفاده با و دارد وجود خاره سه ماهی از

دو  يتا حدود توانمی مرفولوژیک نسبی صفات
مطالعات  یناناطم يداد. البته برا یصرا تشخ یتجمع

در  چنین همرد آن الزم است.  یا ییدأت يبرا یکیژنت
 ینوزوماانگل کور ی،ماه هاينمونه یانگل یبررس

شد.  یافت Corynoso mastrumasumاستروموزوم، 
خاره ممکن است سه غیربومی ماهی رسدمی نظر به
 يباارزش اقتصاد یانبا ماه ییداشتن رقابت غذا یلدل به

بودن  میزبان یزدر دسترس و ن هايدر استفاده از طعمه
خطر  ،غذایی چرخه در ینوزوماکور انگلو انتقال 

 یايجوان در در یانماه يرشد و بقا يبالقوه برا يجد
  خزر باشد.
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