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 ی  سنجی، فاکتور وضعیت، مورفولوژوزن، زیست -آلومتریک، ایزومتریک، دریای خزر، روابط طول هاي کلیدي:واژه

 49-333-2شماره شناسه  طرح تحقیقاتی با  منبع یافته:

 اکبر هدایتی، رسول قربانی، امید جعفری سیدعلی نویسنده)گان(:

( Alosa braschnikowi Broodine, 1904ی براشنیکووی )ماهبررسی برخی خصوصیات اکومورفولوژیکی شگ عنوان:

   در حوضه جنوبی دریای خزر

 49-333-2 شماره:

 51/4/5341  تاریخ:

 های کوتاهیافته

  علمی
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 اهمیت موضوع

های مورفولوژیکی ها و درک تنوع زیستی هر دو در طول تاریخ براساس ویژگیبندی سیستماتیکی ارگانیزمطبقه

ها بندی گونههای مدیریتی و حفاظتی قبل از هر چیز مبتنی بر شناخت وضعیت طبقهریزیبرنامهبوده است و انجام 

تواند تصویر مناسبی از . لذا نتایج حاصل از این مطالعه میهاستدر تمام نواحی پراکنش آن هاو ذخایر مختلف آن

توان از انقراض ها میرد که بر مبنای آنگذا های مورد بررسی در این تحقیق در اختیار ما قراروضعیت ذخایر گونه

  ها دارند، جلوگیری کرد.ها که نقش کلیدی در پویایی اکوسیستمگونه

 مقدمه )شرح مساله(

 از اعم بشر، متعدد هایفعالیت اثر بر که است ژنتیکی تنوع کاهش دنیا، در آبزیان ذخایر امروز معضالت از یکی

های افتد. بررسی ویژگیمهاجرت اتفاق می مسیر کردن مسدود زیستگاه و تخریب رویه،بی صید ها،آلودگی ایجاد

 ،این مطالعه با هدف تعیینکند. هاست که نقش محوری در بیولوژی ماهیان ایفا میها مدتآناتومیکی ارگانیزم

عنوان گونه ( بهAlosa braschnikowiی براشنیکووی )ماهشگ بررسی و مقایسه برخی خصوصیات اکومورفولوژیکی

  درآمد. اجرا بهها در شرایط متفاوت جغرافیایی و چگونگی تغییرات آنبومی دریای خزر 

 هاترین یافتهمهم

 (.>50/5Pداری نشان دادند )صفت مورفومتریک از یکدیگر اختالف معنی 71مناطق مورد بررسی در  ◄

 مؤلفه از یکدیگر قابل تمایز هستند. 4ی توسط مناطق مورد بررس ◄

و  43/255±32/3، 13/237±33/9ترتیب بهکاله و ساری میانگین طول استاندارد در مناطق انزلی، میان ◄

 مشاهده گردید.متر میلی 79/9±02/237

( نسبت به 54/7( و ساری )75/7( بیانگر بهتر بودن وضعیت تغذیه در مناطق انزلی )CFضریب وضعیت ) ◄

  ( بود.17/5کاله )میان

کاله از نوع و در منطقه میانصورت آلومتریک منفی ( به=37/2b( و ساری )=13/2bالگوی رشد مناطق انزلی ) ◄

 ( مشاهده گردید.=72/3bایزومتریک )

  ماهی براشنیکووی در دریای خزر وجود دارد.اقل دو جمعیت مجزا از شگحد احتماالً ◄
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 

  منطقه انزلی.ماهی براشنیکووی در شگوزن  -: منحنی ارتباط طول 5شکل 

 

  منطقه میان کاله.ماهی براشنیکووی در شگزن و -منحنی ارتباط طول  -2شکل 
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 ها، جداول و سایر مستندات(اطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

 

  منطقه ساری.ماهی براشنیکووی در شگوزن  -منحنی ارتباط طول  -3شکل 

 


