مجله علمی -پژوهشی زیست شناسی دریا /دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

سال ششم ،شماره بیست و پنجم ،بهار 1394

و سس ماهی بزرگ سر ()Luciobarbus capito

چکیده

محمودرامین

*1

با اجراي پروژه تنوع زيستي ماهيان آبهای داخلي ايران طي سالهای  ۱۳۸4تا ۱۳89

تعدادی نمونه از دو گونه ( Luciobarbus brachycephalus (Kessler, 1872و

مسطورهدوستدار

2

( Luciobarbus capito (Güldenstaedt, 1773صید و مورد بررسی قرار گرفتند.

 .1گروه آب های داخلی ،بخش اکولوژی موسسه تحقیقات

بهعنوان وسیله اصلی جهت صید نمونهها استفاده شد .در بعضی از موارد که استفاده از دستگاه

 .2کارشناس ارشد بخش اکولوژی ،موسسه تحقیقات علوم

نمونهبرداری در رودخانههای اصلی حوضه آبریز دریای خزر صورت گرفت .از دستگاه الکتروشوکر

علوم شیالتی کشور ،تهران ،ایران

الکتروشوکر امکانپذیر نبود ،از تور سالیک و گوشگیر استفاده گردید .نمونههای بهدستآمده

شیالتی کشور ،تهران ،ایران

بهصورت تازه و یا تثبیتشده در فرمالین به آزمایشگاه منتقلشده و فاکتورهای مورفومتریک

و مریستیک اندازهگیری و شمارش شدند .در این بررسیها تعداد  24فاکتور مورفومتریک و
مریستیک و تعداد  11نسبت در مورد هر دو گونه اندازهگیری و موردبررسی و پردازش قرار گرفت.
با توجه به شباهت زیاد این دو گونه سعی شده تفاوتهای آنها ازنظر سیستماتیکی مورد بررسی

*

نویسنده مسئول مکاتبات
mrifro@yahoo.com

قرارگرفته و وجه تمایز آنها شرح داده شد .برای این منظور از کلیدهای شناسایی و منابع معتبر
استفادهشده است .

تاریخ دریافت1393/9/11 :

واژگان کلیدی :فاکتورهای مورفومتریک ،مریستیک Luciobarbus brachycephalus

و .Luciobarbus capito

تاریخ پذیرش1394/1/21 :
کد مقاله1394010142 :

این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی است.

مقدمه
استفاده از آبزيان بهعنوان يك منبع غذايي ارزشمند در بين جوامع بشري از زمانهای گذشته موردتوجه قرارگرفته است.
با توجه به افزايش روزافزون جمعيت دنيا و به دنبال آن نياز بيشتر به مواد غذايي و منابع پروتئيني ،بسياري از كشورها را بر
آن داشت تا براي تأمین مواد غذايي و اشتغال و رفاه مردم به بهرهبرداری بيشتر از آبزيان ،خصوصاً از منابع آبي داخل کشور
رویآورند .هماکنون یکپنجم پروتئين حيواني كل جهان از طريق آبزيان تأمین میشود.
ماهيان ،متنوعترین مهرهداران روي كره زمين هستند كه در حدود  320ميليون سال قبل به وجود آمدهاند .تعداد
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مقایسه مورفومتریک و مریستیک سس ماهی دریای خزر ()Luciobarbus brachycephalus

مقایسه مورفومتریک و مریستیک سس ماهی دریای خزر و سس ماهی بزرگ سر  /رامین و دوستدار

مواد و روشها
در این بررسی ،صید نمونهها در رودخانههای اصلی حوضه آبریز دریای خزر ،بهوسیله دستگاه الکتروشوکر بهعنوان وسیله
اصلی صید باقدرت  1/7کیلووات برق با جریان مستقیم و ولتاژ  300-400ولت انجام شد (.)Johnson and Nielson, 1983
در بعضی از موارد ،به علت نامناسب بودن شرایط مانند باال بودن غلظت نمکهای محلول ،عمق زیاد آب ،شیب تند و سرعت
زیاد آب بهجای دستگاه الکتروشوکر ،از ابزار دیگری مانند تور سالیک و تور گوشگیر استفاده به عمل آمد (.)Zalewski,1986
نمونههای بهدستآمده ،اغلب با استفاده از یخدان بهصورت تازه به آزمایشگاه منتقل و در بعضی از موارد نیز نمونهها در
محلول فرمالین  10درصد تثبیتشدند .در آزمایشگاه فاکتورهای مورفومتریک و مریستیک اندازهگیری و یا شمارششدند.
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گونههای ماهيان كه بر روي كره زمين زندگي میکنند در حدود  30000گونه تخمين زده میشود .بااینکه مقدار آبهای
شيرين بسيار كمتر از یک درصد كل آبهای كره زمين را تشكيل میدهند اما  41درصد از كل ماهيان متعلق به آبهای
شيرين میباشند ( .)Bone and marshall, 1986امروزه برداشت از ذخایر ماهیان در تمام منابع آبهای داخلی اعم
از دریاچههای طبیعی ،دریاچههای مصنوعی ،آب بندان ها ،تاالبها و رودخانهها بهصورت کنترلشده و یا بیرویه انجام
میپذیرد .صید ماهیان با انواع روشهای مرسوم و با استفاده از تورهای پره و یا گوشگیر و در تشکلهای تعاونی صیادی
و یا بهطور انفرادی بهوسیله تور سالیک و یا قالب انجام میگیرد .در بسیاری از موارد نیز صید با روشهای غیرمجاز و در
تمام طول سال انجام میشود .بر اساس آمار اعالمشده از سوی سازمان شیالت ایران ،میزان صید از منابع آبهای داخلی
کشور در سال  1392در حدود  45550تن بوده است (سالنامه آماری سازمان شیالت ایران .)1393 ،ترکیب اصلی صید
در آبهای داخلی ایران را ماهیان متعلق به خانواده کپور ماهیان تشکیل میدهند که مهمترین آنها گونههای متعلق به
جنس ( Luciobarbusنام قبلی ،جنس  )Barbusمیباشند ( .)Coad, 2014خانواده کپور ماهیان (،)Cyprinidae
بزرگترین خانواده از ماهیان را تشکیل داده و دارای بیش از  2000گونه ماهی در سطح کره زمین میباشند (Nelson,
 .)2006آنها فون غالب آبهای شیرین آسیای جنوب شرقی را تشکیل میدهند و احتماالً ازآنجا منشأ گرفته و به سایر نقاط
انتشاریافتهاند ( .)Armantrout, 1980اعضای این خانواده اصلیترین گونههای آب شیرین بوده و در انواع اکوسیستمهای
آب شیرین ،اعم از رودخانههای بزرگ و کوچک تا دریاچهها ،چشمهها ،آبهای راکد و منابع آبهای زیرزمینی حضور دارند
(وثوقی .)1388 ،کپور ماهیان بانامهای عمومی کپور ،سس ماهی ،ماهی قنات و ماهی حوض شناخته میشوند (Winfield
 .)and Nelson, 1991تعدادی از آنها دارای ارزش شیالتی بوده و برخی نیز بهعنوان ماهیان تزئینی قابلاستفاده میباشند.
رودخانههاي حاشيه جنوبي درياي خزر ،بهعنوان محلهاي طبيعي تخمريزي ماهيان نقش مهمي در بقاء گونههاي مختلف
ماهيان دارند .گونههاي باارزش مانند ماهيان خاوياري ،ماهي آزاد درياي خزر ،ماهي سفيد ،سس ماهیان و ...جهت تولیدمثل
به اين رودخانهها مهاجرت ميكنند .متأسفانه در دو دهه گذشته به علت افزايش جمعيت و توسعه شهرنشيني ،افزايش
واحدهاي صنعتي ،توسعه كشاورزي و افزایش مصرف سموم رودخانههاي حاشيه درياي خزر در معرض تهديد مخاطرات
زیستمحیطی قرارگرفتهاند ،بهطوریکه ميزان ذخاير ماهیان آنها بهشدت کاهشیافته است .بنابراين احياء و حفظ اين
اكوسيستمهاي ارزشمند از مسائل مهم به شمار ميآيند .با توجه به شباهت زیاد این دو گونه ازنظر شکل ظاهری که اغلب
در تشخیص گونهای اشتباه صورت میگیرد سعی شده است تا شباهتها و اختالفهای بین دو گونه ازلحاظ خصوصیات
مورفولوژی توضیح داده شود .اين تحقيق با بررسی و مقایسه مورفومتریک و مریستیک دو گونه سس ماهی انجامشده است.
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سال ششم ،شماره بیست و پنجم ،بهار 1394

در شکل  ،1نمونهبرداری از ماهیان با استفاده از دستگاه الکتروشوکر نشان دادهشده است.

صفات ریخت سنجی موردبررسی شامل موارد زیر بوده است:
طول کل ( ،)LT.طول استاندارد ( ،)S. Lطول چنگالی ( ،)F. Lعمق سر ( ،)H. Dطول سر ( ،)H. Lطول پوزه
( ،)Snout. Lقطر چشم ( ،)Eye. Dحداکثر عمق بدن ( ،)Body. Dطول سبیــلک جلویی ( ،)Barb. L1طول سبیلک
عقبی ( ،)Barb. L2طول باله پشتی ( ،)D. Lطول قاعده باله پشتی ( ،)D. Base.Lطول خار باله پشتی (،)D. Spine.L
طول باله مخرجی ( ،)A. Lطول قاعده باله مخرجی ( ،)A. Base.Lطول باله سینهای ( ،)Pc. Lطول باله شکمی (Pel.
 ،)Lتعداد شعاعهای باله پشتی ( ،)D. Fin.Noتعداد شعاعهای باله مخرجی ( ،)A. Fin.Noتعداد شعــاعهای باله سینهای
( ،)Pc. Fin.Noتعداد شعاعهای باله شکمی ( ،)Pel. Fin. Noفرمول خط جانبی ( .)L.Lدر شکل  ،2صفحات ریخت سنجی
موردبررسی نمایش دادهشده است.

شکل  :2صفات ریخت سنجی موردبررسی.
اطالعات خام بهدستآمده از بررسیهای زیستسنجی دو گونه ماهی در نرمافزار  Excelواردشده و عملیات پردازش روی آنها،
صورت گرفته است .با استفاده از نرمافزار  Spssویرایش نوزدهم جداول ،صفات نسبی به تعداد  11نسبت برای هرگونه تهیه شد .در
این جدول برای هرگونه مقادیر میانگین ،حداکثر ،حداقل و انحراف معیار صفات ریختی محاسبه و واردشده است .در جدول  1صفحات
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شکل  :1نمونهبرداری از ماهیان با دستگاه الکتروشوکر.

مقایسه مورفومتریک و مریستیک سس ماهی دریای خزر و سس ماهی بزرگ سر  /رامین و دوستدار

اصلی مورداستفاده ارائهشده است.
جدول  :1صفات نسبی اصلی مورداستفاده در این بررسی.
ردیف
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

کد صفت

طول کل /طول سر

T.L/H.L

طول کل /حداکثر عمق بدن

T.L/Body.D
T.L/Pc.L

طول کل /طول باله سینهای

H.L/D.Spine.L

طول سر /طول خار باله پشتی

طول سر /طول پوزه

H.L/Snout.L

طول باله مخرجی /طول خار باله پشتی

A.L/D.Spine.L

طول سر /قطر چشم

H.L/Eye.D

طول سر /طول سبیلک جلویی

H.L/BarbL 1

طول سر /طول سبیلک عقبی

2H.L/BarbL

طول باله مخرجی /طول باله پشتی

A.L/D.L

طول باله مخرجی /حداکثر عمق بدن

A.L/Body.D

نتایج

در طول نمونهبرداری جمعاً تعداد  11نمونه از  Luciobarbus brachycephalusو  36نمونه از Luciobarbus
 capitoبه دست آمد .این دو گونه در رودخانههای حوضه آبریز جنوب دریای خزر و عمدتاً در رودخانههای سفیدرود،
کرگان رود ،شفا رود ،چالوس ،تنکابن ،بابل رود ،هراز و تجن و محدوده تاالب انزلی صیدشدهاند.
گونه  Luciobarbus brachycephalusدارای بدنی کشیده و دراز میباشد .دهان زیرین است و لب پائین فقط در
گوشه دهان رشد نموده است .دارای دو جفت سبیلک میباشد .سطح بدن عاری از لکه و یا خال میباشد .سر نسبتاً کوچک
و باریک است .بر روی خط جانبی معموالً  70عدد فلس ،در باالی خط جانبی  12عدد و پائین آن  8عدد فلس وجود دارند.
سبیلک ها دو جفت به شکل استوانهای و نسبتاً ضخیم و بلند میباشند .سبیلک جلویی ممکن است به امتداد قسمت میانی
چشم و سبیلک عقبی به امتداد قسمت عقب چشم برسد .چهارمین شعاع سخت باله پشتی ،قوی و مضرس است .دندانهها
معموالً در نمونههای جوان مشاهدهشده و تعداد آنها  30عدد میباشند .نوک باله پشتی در حالت خوابیده به ابتدای باله
مخرجی نرسیده و فاصله زیادی از آن دارد .باله مخرجی نیز به ابتدای باله دمی نرسیده و فاصله زیادی از آن دارد .شکل باله
پشتی مقعر است .تعداد مهرههای بدن  44عدد میباشند .همچنین تعداد  7عدد شعاع منشعب در باله پشتی 6 ،عدد در باله
مخرجی 16 ،عدد در باله سینهای و  9عدد در باله شکمی وجود دارد .دندانهای حلقی  3ردیفی و به فرمول 2.3.5-5.3.2
و یا  2.3.4-4.3.2میباشند .تعداد خارها بر روی تیغه آبششی  18-21عدد میباشند .طول کل بدن  5/6-6/7برابر طول
سر و  5 /6-5/7برابر حداکثر عمق بدن میباشد (شکل  .)3در جدول  2بیومتری سس ماهی دریای خزر ارائهشده است.
گونه  Luciobarbus capitoدارای بدن کشیده و دهان زیرین است .لب پائین فاقد قطعه میانی است .اندازه دهان
متوسط و لبها ضخیم میباشند .سر این ماهی بزرگ و جلو سر پهن و مسطح میباشد .بر روی خط جانبی تعداد 57-61
عدد فلس ،در باالی خط جانبی تعداد  9-10عدد فلس و پائین آن تعداد  7عدد فلس مشاهده میشود .سبیلک ها دو جفت
و پهن و ضخیم میباشند .سبیلک جلوئی به امتداد ابتدای چشم و سبیلک عقبی به امتداد انتهای چشم میرسد .باله پشتی
کوتاه و آخرین شعاع سخت باله پشتی قوی و مضرس میباشد .تعداد دندانههای آن 29-31 ،عدد میباشند .نوک باله
پشتی در حالت خوابیده به ابتدای امتداد باله مخرجی نمیرسد .باله مخرجی نیز به ابتدای باله دمی نمیرسد .شکل باله
پشتی مستقیم است .تعداد مهرههای بدن  42عدد میباشد .تعداد  8شعاع منشعب در باله پشتی 6 ،شعاع در باله مخرجی،
 16-17شعاع در باله سینهای و  9-10شعاع در باله شکمی وجود دارند .شکل چشم مستقیم و غیربرجسته است .دندانهای
حلقی سه ردیفی و به فرمول  2.3.5-5.3.2میباشند .تعداد خارها بر روی تیغه آبششی  15-17عدد میباشند .طول کل
 4/3-5/3برابر طول سر و  4/7-5/7برابر حداکثر عمق بدن میباشد (شکل  .)4در جدول  3برخی از دادههای بیومتری سس
ماهی بزرگ سر ارائهشده است.
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تعریف صفت

مجله علمی -پژوهشی زیست شناسی دریا /دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

سال ششم ،شماره بیست و پنجم ،بهار 1394

جدول  :2نمایش نسبتهای مختلف برخی از دادههای بهدستآمده از زیستسنجی سس ماهی دریای خزر
(.)Luciobarbus brachycephalus
صفت

T.L/H.L
T.L/Body.D

تعداد
11
11

T.L/Pc.L

11

H.L/D.Spine.L

11

H.L/Snout.L
A.L/D.Spine.L
H.L/Eye.D
H.L/BarbL 1
2H.L/BarbL
A.L/D.L
A.L/Body.D

11
11
11
11
11
11
11

دامنه

1/17
0/12
0/82
0/26
0/07
0/04
0/06
0/57
0/32
0/04
0/02

حداقل
/61

5/62
7/13
2/90
1/54
1/05
8/71
4/69
4/07
0/82
0/66

حداکثر
6/77
5/74
7/95
3/16
1/61
1/09
8/78
5/27
4/39
0/86
0/68

میانگین
6/18
5/66

0/34
0/51

7/4549

0/46

1/58

0/24

2/98
1/06
8/75
4/97
4/21
0/83
0/67

شکل  :4گونه (Luciobarbus capito )Güldenstaedt, 1773
65-57 L.L
6/A II -III 8/D IV
نام محلی :زردک ،اورنج ،بینو
نام فارسی :سس ماهی بزرگ سر
11
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0/25
0/15
0/61
0/61
0/52
0/52
0/78
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شکل  :3سس ماهی گونه (.Luciobarbus brachycephalus (Kessler, 1872
75-67 L.L 7/D IV
6/A II
نام محلی :زرده پر ،اورنج ،بینو
نام فارسی :سس ماهی دریای خزر

مقایسه مورفومتریک و مریستیک سس ماهی دریای خزر و سس ماهی بزرگ سر  /رامین و دوستدار

جدول  :3نمایش نسبتهای مختلف برخی از دادههای بهدستآمده از زیستسنجی سس ماهی بزرگ
سر(.)Luciobarbus capito
صفت

36

T.L/H.L

36

T.L/Body.D

36

T.L/Pc.L

36

H.L/Snout.L
H.L/D.Spine.L
A.L/D.Spine.L
H.L/Eye.D

36
36
36

1H.L/BarbL

36

A.L/D.L

36

2H.L/BarbL
A.L/Body.D

36
36

دامنه

1/01

4/28

2/16

5/48

4/72

1/04

2/44

0/78

1/38

1/48

0/96

0/94

4/43

5/00

2/91

1/26

2/46

1/11

0/74

0/12

0/68

0/10

5/29
5/77
7/64
3/21
2/15
1/90
9/43
4/17
3/57
0/85
0/78

4/84
5/23
6/67
2/77
1/86
1/26
6/60
3/55
2/98
0/78
0/73

0/23
0/25
0/61
0/20
0/45
0/93
1/40
0/26
0/86
0/31
0/25

این دو گونه ازنظر شکل ظاهری شباهت زیادی با یکدیگر دارند ،ولی اختالفهای موجود در تعدادی از فاکتورهای
مورفومتریک و مریستیک تمایز بین دو گونه را نشان میدهد .اختالف این دو گونه عالوه بر شکل و اندازه سر و تعداد فلس
بر روی خط جانبی ،مهمترین اختالف ظاهری فاصله جلو باله پشتی تا سر ( )predorsalکوتاهتر از فاصله عقب باله پشتی
تا انتهای مهرههای بدن ( )postdorsalدر گونه سس ماهی دریای خزر میباشد .مقایسه فاکتورها و نسبتهای مختلف
بین این دو گونه در جدول  4نشان دادهشده است.
جدول  :4مقایسه فاکتورها و نسبتهای مختلف بین دو گونه مورد بررسی
( Luciobarbus brachycephalusو .)Luciobarbus capito
Luciobarbus brachycephalus

Luciobarbus capito

دهان زیرین و فقط گوشه لب پائین ضخیمتر است.
سبیلک ها بلند ،استوانهای و نسبت ًا ضخیم هستند.

سبیلک ها پهن و ضخیم میباشند.

فاصله جلو باله پشتی تا سر کوتاهتر است.

فاصله جلو باله پشتی تا سربلندتر است.

سر نسبت ًا کوچک و باریک است.

دهان زیرین و لبها ضخیم میباشند.
سربزرگ ،جلو سر پهن و مسطح میباشد.

تعداد  8شعاع منشعب در باله پشتی وجود دارد.

تعداد  7شعاع منشعب در باله پشتی وجود دارد.

تعداد خارهای آبششی  18-21عدد میباشند.

تعداد خارهای آبششی  15-17عدد میباشند.

دندانهای حلقی به فرمول  2.3.4-4.3.2و یا -5.3.2
 2.3.5میباشند.

دندانهای حلقی به فرمول 2.3.5-5.3.2
میباشند.

طول سر کوتاهترمی باشد.
=5T.L/H.L/6-6/7

طول سربلندتر میباشد.
=T.L/H.L 4/3-5/3

تعداد فلسها بر روی خط جانبی  67-75عدد
میباشند.
تعداد مهرههای بدن  44عدد میباشند.

تعداد فلسها بر روی خط جانبی  57-65عدد
میباشند.
تعداد مهرههای بدن  42عدد میباشند.

تعداد دندانهها بر روی آخرین شعاع سخت باله پشتی تعداد دندانهها بر روی آخرین شعاع سخت باله
پشتی  29-31عدد میباشند.
 30عدد میباشند.

پهنای بدن کمی بیشتر است.
=4T.L/B.D/7-5/7

پهنای بدن کمتراست.
=T.L/B.D 5/6-5/7
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تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف از معیار

مجله علمی -پژوهشی زیست شناسی دریا /دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

سال ششم ،شماره بیست و پنجم ،بهار 1394

D

7/IV

(Berg )1949

(Almaca )1983

نتایج حاصل از این بررسی

صفت

III-7/IV

III-7/IV

L.L

67-75

65-77

67-77

6/II

A

5/III

5/III

معمو ًال در سواحل جنوبی دریای خزر در فصل پائیز بهوسیله تور پره بیشترین مقدار صید از آن صورت میگیرد .ذخایر اینگونه در
حال کاهش میباشد و صید آن روند نزولی دارد .جمعیتی که در رودخانه ساکن است وضعیت بهتری دارد و توانسته است وضعیت خود
را در آب شیرین تثبیت نماید .در جدول  6برخی از فاکتورهای مریستیک سس ماهی بزرگ سر با مطالعات قبلی مقایسه شده است.
جدول  :6مقایسه برخی از فاکتورهای مریستیک در گونه سس ماهی بزرگ ( )Luciobarbus capitoبا
مطالعات قبلی.
صفت
D
A
L.L

نتایج حاصل از این بررسی

Berg
()1949

Almaca
()1984

8/IV

8/IV

8/IV

6/II

57-65

5/III

58-65

5/III

55-61

Karaman
()1971
8/IV
5/III

52-70

Vossoughi
()1978
8/IV
5/III

52-62

بطور کلی محل زیست این دو گونه در حوضه آبریز جنوب دریای خزر بوده و با توجه به شباهت زیاد آن ها از نظر شکل
ظاهری ،اغلب افراد در تشخیص گونه دچار اشتباه می شوند ولی با مقایسه مشخصات سیستماتیک بین این دو گونه ،خصوصاً
اختالف های موجود بین آن ها که در جدول  4توضیح داده شده است می توان آن ها را به راحتی از یکدیگر جدا نمود.
13
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بحث و نتیجهگیری
محل اصلی زندگی گونه ( )Luciobarbus brachycephalusدریای خزر میباشد .این ماهی ،یکگونه مهاجر
( )Anadromousمیباشد که در حوضه آبریز دریای خزر و دریاچه آرال پراکنش دارد .فرم آب شیرین اینگونه نیز وجود
دارد ( .)Reshetnikov, 1996سس ماهی دریای خزر در قسمتهای غربی و جنوبی دریای خزر زندگی میکند و برای
تخمریزی و تولیدمثل طبیعی به رودخانههای حاشیه جنوبی دریای خزر ازجمله رودخانههای سفیدرود ،تجن و تاالب انزلی
مهاجرت مینماید ( .)Coad, 2014حضور اینگونه در ترکمنستان و افغانستان نیز گزارششده است (Shakirova
 .)and Sukhanova, 1994کارامن معتقد است که این ماهی یک زیرگونه نیست و فقط یک نژاد میباشد (Almaca,
.)1986
ذخایر این ماهی در دهههای اخیر بهشدت کاهشیافته است .به دلیل بهرهبرداری و فشار بیشازحد صید و عوامل دیگری
مانند افزایش مواد آالینده و تخریب مکانهای طبیعی تخمریزی سس ماهی دریای خزر ،اینگونه بسیار کمیاب شده است.
تقریباً تمام سس ماهی صیدشده در سواحل ایرانی دریای خزر متعلق به سس ماهی بزرگ سر بوده و مقدار آن در حدود 2
تن میباشد (فضلی و دریانبرد .)1389 ،در جدول  5برخی فاکتورهای مریستیک سس ماهی دریای خزر با مطالعات قبلی
مقایسه شده است.
سس ماهی بزرگ سر گونهای است که عالوه بر ایران ،وجود آن در کشورهای ترکیه ،جمهوریهای شوروی سابق و
افغانستان نیز گزارششده است .ازاینگونه در ایران ،دو جمعیت مختلف وجود دارد .یک جمعیت از آن ،در دریای خزر و
آب لبشور زندگی میکند و برای تولیدمثل و تکثیر طبیعی به رودخانههای حاشیه جنوبی دریای خزر مهاجرت میکند،
ازجمله به رودخانههای کورا ،ارس ،سفیدرود ،گرگان رود ،اترک ،سردآبرود ،چالوس ،تجن ،تنکابن و تاالر مهاجرت میکند
(شجیعی .)1382،جمعیت دیگر که ساکن در رودخانه و معموالً در قسمتهای میانی رودخانه که دارای بستر قلوهسنگی
میباشد ،زندگی میکند .پراکنش آن در رودخانههای حوضه جنوبی دریای خزر از ارس تا اترک میباشد (Abdoli and
.)Naderi, 2009
جدول  :5مقایسه برخی از فاکتورهای مریستیک در گونه ( )Luciobarbus brachycephalusبا مطالعات قبلی.
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