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 چکیده

از  1392قطعهه مهاهی بهه وسهیله الکتروشهوفر درهاهل بههار         185طول و وزن مروارید ماهی تعداد  جهت بررسی رابطه

داری ف معنهی بود فه هاقد اخهت   3/1:1نر به ماده در جمعیت مورد مطالعه رودخانه سیاهرود صید گردید. نسبت جنسی 

 50/90هها  (. بیشهینه طهول فهل و وزن مهاده    P  ،95/1 =2χ  <05/0بین نسبت جنسی نر و ماده در جمعیت ههو  بهود )  

 (2r= 96/0هها ) مهاده گرم ثبت گردید. رابطهه طهول و وزن در    19/5متر و میلی 09/89گرم و برای نرها  26/7متر و میلی

849/2TL 013/0 = W ( 2= 95/0و در نرهههاr)766/2TL 0132/0 = W ( 2= 94/0و در جمعیههتr)871/2TL 0118/0 = W 

  ی می باشد.بدست آمد. نتایج نشان داد فه الگوی رشد برای این گونه در منطقه مورد مطالعه از نوع آلومتریک منف
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 مقدمه

 یهاقسمت یآبز یاهانگ یالدر البه بوده و (Cyprinidae) یانفپورماه یخانواده متعلق به( Alburnus hohenackeri) یدماهیمروار

 یهراوان ترینیشبنماید و یتحمل م یتا حد یزشور را ن. آب لبشودیم یدهد یبه هراوان یرینآب ش هاییاچهها و دررودخانه ینیپائ

اما به طور  بردیخزر به سر م یایدر هاییستگاهز ی. در تمام(Naderi and Abdoli, 2004د )ها دارماب رودخانه یهرا در ناح

 است نمودهمنتقل  یستان و ..هامون س یوان،مر یوارزر یاچهدر یلاز قب های آبریز ایراناغلب حوضهناخواسته انسان آن را به 

(Jouladeh-Roudbar et al., 2015)و  یانمانند سوف ماه ی،اقتااد یاناز ماه یاریبس یبوده و غذا یاندازه فوچک یگونه دارا ین. ا

 یتگونه و جمع یفاربرد یشناسو بوم یرذخا یریترشد در مد ی(. پارامترهاAbdoli and Naderi, 2009باشد )یم یاردک ماه

 ,Kovac and Copp)رودبشمار می یتدر سطح جمع یانماه یستیمهم ز یهااز جنبه یکیو به عنوان  باشندیم یژهو یتاهم یدارا

برای بررسی  راستا، ین(. در اMann, 1991)باشد یم یطیمح یطبه شرا یانعکاس دهنده نوع سازگار . این پارامترها غالباً(1996
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 یتی،جمع یهافننده تفاوتیانفه ب یتو هافتور وضع یامهم رشد شامل نرخ رشد لحظه یپارامترها ینرشد و همچن یالگو

 .ای هدف گذاری گردیدمطالعه باشدیم یدماهیمروار یستگاهز هاییژگیو و یستیز هاییژگیو

 هامواد و روش

 (.1ن صید شد )شکل رود واقع در استان مازندرارودخانه سیاهتوسط الکتروشوفر از  1392نمونه ماهی در هال بهار  185تعداد 

فاده از ستاندارد با استدرصد تثبیت و به آزمایشگاه منتقل شدند. پارامترهای طول فل، طول ا 10ماهیان پس از صید، در هرمالین 

 شد. گرم انجام 001/0متر و وزن با ترازوی دیجیتالی با دقت میلی 01/0با دقت  فولیس دیجیتالی

 
 برداری شده در حوضه خزر جنوبینمونه رودخانهموقعیت جغرافیایی : 1شکل

وزن :W (. در این معادلهه  ,1993Biswas) بدست آمد باشدیم 4و  2 بین معموالًعددی  bفه  ، bW=aL رابطه طول و وزن از هرمول

بهرای  شیب خهط رابطهه رگرسهیونی طهول بها وزن اسهت.        :bضریب ثابت و  :a؛ حسب سانتیمترر فل ب طول L: حسب گرم؛ر ب بدن

 SPSS verراهزابا استفاده از نرمهای آماری استفاده شد و تجزیه و تحلیل اسکوئرفای پارامتریکغیر آزمون از مقایسه نسبت جنسی 

 .صورت گرهت Excel نرم اهزار و رسم نمودارها با استفاده از 17

 نتایج

نمونه نر است. در  83 نمونه ماده و 102عدد بود. از این تعداد  185رود جویبار از رودخانه سیاههای صید شده تعداد فل نمونه

گین طول فل برابر گرم مشاهده شد. در جنس نر نیز میان 664/2متر و میانگین وزن فل میلی 13/63جنس ماده میانگین طول فل 

متر میلی 30/39ترین طول متر و فممیلی 50/90ول مشاهداتی ترین طبیش گرم بدست آمد. 023/2متر و وزن فل میلی 49/60

 بود.

 Alburnua hohenackeri: طول کل، طول استاندارد و وزن کل ماهی 1جدول

   طول کل)میلی متر(  طول استاندارد)میلی متر(  وزن کل) گرم(

 جنس تعداد نمونه انحراف معیار±میانگین دامنه  انحراف معیار±میانگین دامنه  انحراف معیار±میانگین دامنه
 نر 83 60/49±8.5 39/3-89/09  49/35±7 31/78-68/81  2/023±0/8 0/560-5/190

 ماده 102 63/13±10/3 41/15-90/50  51/85±8/5 33/38-74/75  2/664±1/2 0/670-7/260

 جمعیت 185 61/94±9/60 39/3-90/50  50/73±8 31/78-74/75  2/376±1/1 0/560-7/260
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W= 0.0132TL2.766

R² = 0.954

b-interval=2.632-2.901
F=1672.5
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ترین هراوانی طولی در متر قرار گرهتند، در جنس ماده بیشمیلی 92تا  37طولی  های طولی، این ماهیان در دامنهدر بررسی گروه

درصد( باالترین  48/20متر )میلی 67تا  62درصد مشاهده شد ولی در جنس نر ف سه طولی  65/17متر با میلی 62تا  57ف سه 

 (.2هراوانی را داشت )شکل

 

 
 Alburnua hohenackeriماهی  : نمودار درصد فراوانی طولی جنس نر و ماده2شکل

 

روه از نهوع  رشد در هر سه گ .(4و  3دارای ضریب همبستگی باالیی بود )شکل A. hohenackeri در هر سه گروه نر، ماده و جمعیت 

ده و بهرای جهنس مها    871/2TL 0118/0 =W(2r= 938/0باشد. در جمعیت مورد مطالعهه، رابطهه طهول و وزن )   آلومتریک منفی می

(956/0 =2r)849/2TL 013/0 =W ( 2= 954/0و برای جنس نرr)766/2TL 0132/0 =W   .بدست آمد 

 

 ماده ،نرجنسیت در  Albernuas hohenackeri یماه: رابطه نمایی طول و وزن 3شکل 
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W= 0.013TL2.849

R² =0.956

b-interval=2.727-2.971
F=2155.73

N=102
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 جمعیت مورد مطالعهدر  Albernuas hohenackeri یماه: رابطه نمایی طول و وزن 4شکل 

 . نسهبت (P  ،95/1 =2χ  <05/0)داری را نشهان نهداد   نتایج حاصل از تست فای اسکوئر در نسبت جنسی بین نر ماده اخت ف معنی

 بدست آمد. 1:  1جنسی ماده به نر 

 بحث

 3تر از وچکنر و ماده ف یهااز جنس یکطول و وزن در هر  ینب یونیخط رگرس یبنشان داد فه ش یجمورد مطالعه نتا یتدر جمع

 تهری یشبه  طهول و وزن  یهانگین طول و وزن در دو جنس نر و ماده نشان داد فه جنس ماده بهه طهور م   هاییانگینم یسهبوده و مقا

 .باشدیجنس ماده نسبت به جنس نر م یشترب رشدنسبت به جنس نر داشته و نشان دهنده 

مشهابه   یهها گونهه  ینمختله  به   یهها و در سهال  هها یتها، جمعگونه یناست اما ممکن است ب 1:1ها گونه یشتردر ب یجنس نسبت

عهدد   1 ههر عهدد جهنس نهر     یمورد مطالعه بهه ازا  یستماست فه در افوس یننشان دهنده ا ین( و اNikolski, 1963متفاوت باشد )

ه به مختله  یهک گونهه     یهها وزن بین جمعیهت  -طول یمیزان شیب خط رگرسیون در. تنوع فندیم یستگونه ز ینجنس ماده از ا

 یبررسه  در یبدست آید بایست 3(، به خاوص اگر میزان آن مخال  Przybylski, 1996) گرددیتفسیر م یعنوان تنوع درون جمعیت

 (. Bagenal and Tesch, 1978هر جمعیت جداگانه در نظر گرهته شود ) یضریب وضعیت، مقدار محاسبات

کل وع آن را مشه رابطه داشته فه تجزیه و تحلیهل تنه   یو با اندازه ماه باشدیتوزیع م یانحراف مثبت در منحن یاغلب دارا bضریب 

غییرات ت یاست، به خاوص دارا یتنوع بزرگ یها دارابین جمعیت وزن –طول  یهدر رابط a(. ضریب Przybylski, 1996) سازدیم

 یهها نشهانه  توانهد یمختله  اغلهب مه    یهها (. رابطه طول بها وزن در جمعیهت  Broughton and Jones, 1978) باشدیم یوسیع هال

 باشدیم یجمعیت گر تنوع دروندر طول یک سال، بیان bرا ارائه نماید و تنوع مقدار ضریب  یبه وسیله ماه یمارف انرژ یاستراتژ

(Vollestad and Bee-Lund 1990 .) 

اسهت.   یمو گنهاد و ن یدر مقدار ضریب چاق تر از نرهاست فه احتماالً به خاطر تفاوتها بزرگماده یبرا لباغ b یمقدار ضریب نمائ

 bدار (. تنهوع در مقه  Papageorgiou, 1979تهر اسهت )  ضریب بزرگ هم سن اما با یهاتر بودن نمونهگر سنگینتر نشانضریب بزرگ

ؤثر غییرات آن مه تو گونه نیز در  یبلوغ جنس ی،همچنین به مراحل مختل  رشد و نمو ارتباط داشته و به همان میزان اخت هات سن

 یانگل یهاها، آلودگیه، بیماریبودن معد یها، پر و خالهال صید نمونه ی،منطقه، شرایط محیط یاست. همچنین موقعیت جغراهیائ

 (.Bagenal  and Tesch, 1978 ;Turkmen et al., 2001)گرددیم bنیز باعث تغییرات 
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Abstract 

This study was carried out to evaluated growth pattern of Bleak (Alburnus hohenackeri) with 185 fish 

samples that obtained in February 2013 with Electrofishing devices. Sex ratio of male to female was 1:1.3 

that showed no significant difference between sex ration of male and female in population (X2 = 1.95, p < 

0.05).  Maximum total length and weight were 90.50 mm and 7.26 g for females, 89.09 mm 5.19 g for 

males. The length-weight relationship of female was W = 0.013 TL2.849 (r2 = 0.96) and the length- weight 

relationship of male was W = 0.0132 TL2.766 (r2 = 0.95) and the total relationship was W = 0.0118 TL2.871 

(r2 = 0.94). The results showed negative allometric growth for this species.  

Keywords: Bleak, Length-weight relationship, Siyahrud River, Caspian Sea 
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