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چکیده
جهت بررسی رابطه ی طول و وزن سیاه ماهی تعداد  81قطعه ماهی به وسیله الکتروشوکر از بهمن ماه  1394تا فروردین
 1395صید گردید .نسبت جنسی نر به ماده در جمعیت مورد مطالعه  1/53 : 1بود که نشان داد اختالف معنیداری بین
نسبت جنسی نر و ماده در جمعیت فوق وجود ندارد ( .)χ2=3/568 ،P>0.05بیشینهی طول کل و وزن برای مادههاا 198
میلیمتر و  120/53گرم و برای نرها  187میلیمتر و  83/87گرم ثبت گردید .رابطاهی طاول و وزن در ماادههاا (0/99
= W=0/0103 TL3/07 )r2و در نرها ( W=0/01 TL3/ 09 )r2=0/99و در جمعیت ( W=0/0101TL3/09)r2=0/99باه دسات
آمد .نتایج نشان داد که الگوی رشد برای جمعیت و نر از نوع آلومتریک مثبت و برای جنس ماده از نوع ایزومتریک بارای
این گونه در منطقه مورد مطالعه میباشد .فااکتور وعاعیت در نرهاا  1/01±0/13و ماادههاا  1/10±0/17و در جمعیات
 1/02±0/12بدست آمد.

مقدمه
مطالعهی زیستشناسی و بومشناسی گونههای مختلف ماهیان در یک بومسازگان آبی از عرورتهای اولیهی حفظ ذخایر آنها بوده
و در اعمال مدیریت صحیح شیالتی کاربرد فراوان دارد ( .)Kazancheev, 1981در این راستا ،مطالعهی ویژگیهای سن و رشد یک
گونه در سطح جمعیتی و تنوع پذیری به صورت منطقهای امکان درک بهتر از وععیت جمعیتهای یک گونه در یک منطقه را
فراهم میکند ( .)Zivkov, 1996برای حصول به اهداف این قبیل مطالعات مقایسهای ،یافتن یک گونه با فراوانی باال در مناطق
مختلف یک حوعه ،مهمترین و پایهایترین مسئله است ( .)Patimar et al., 2011پارک ملی گلستان مهمترین و ارزشمندترین
پارک ملی در ایران و منطقه است .که در سال  1346به عنوان نخستین پارک ملی ایران تعیین و در سال  1355به عنوان
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ذخیرهگاه زیست کره انتخاب شد ( .)Darvish Sefat, 2006این پارک در شمال شرقی ایران و شرق استان گلستان ،شمال غربی
استان خراسان و شمال استان سمنان است؛ اما از نظر تشکیالت و مسئولیت حفاظتی تحت نظر اداره کل حفاظت محیط زیست
استان گلستان قرار دارد .در فرآیند توسعه و پیشرفت اقتصادی هر کشوری توجه به منابع آبی و آبزیان آنها و افزایش ذخایر در
آبهای داخلی از جایگاه مهمی برخوردار است .ویژگی های هیدروبیولوژیکی رودخانه نقش مهمی در تعیین استقرار و پراکنش
ماهیان بازی میکنند ،چرا که این ویژگیها بر متابولیسم ،تغذیه و رفتار آنها تاثیر میگذارد (.)Jowett et al., 2007
هرگونه تغییر در ویژگیهای هیدرولوژیک رودخانهها به واسطهی فعالیتها و بهرهبرداریهای انسانی ،میتواند تاثیر باالیی بر ماهیان
آن داشته باشد .زیرا تغییر و تخریب زیستگاه ماهیان بر بقا ،موفقیت تولیدمثلی و در نهایت نرخ رشد آنها تاثیرگذار بوده و با چنین
روندی حیات بسیاری از ماهیان در معرض خطر قرارگرفته یا خواهد گرفت (  .)Ahmadi-Nedushan et al., 2006سیاه ماهی رازی
 Capoete razii Jouladeh-Roudbar, Eagderi, Ghanavi & Doadrio, 2017یکی از گونههای خانواده کپورماهیان Cyprinidae
است که در حوعه جنوبی دریای خزر دارای پراکنش وسیعی است ( )Jouladeh Roudbar et al., 2017که همواره تحت تأثیر
تهدیدهای ذکر شده قرار دارد لذا مطالعه ویژگیهای زیستی این گونه میتواند دارای اهمیت فراوانی باشد .هدف از این مطالعه،
بررسی برخی خصوصیات ساختار جمعیتی سیاه ماهی با تاکید بر زیستشناسی تولید مثلی آن در رودخانه زاو پارک ملی گلستان
میباشد.
مواد و روشها
نمونه برداری از بهمن ماه سال  1394الی فروردین ماه  1395به صورت ماهیانه از رودخانه زاو پارک ملی گلستان به وسیلهی
الکترو شوکر  110-220ولت و به صورت تصادفی با میزان تالش صیادی نسبتاً برابر انجام شد .این روش صید ،بهترین روش صید
تحقیقاتی در مناطق با عمق کم میباشد ،زیرا هیچ گونه آسیبی به ماهی نمی رسد و جمع آوری ماهیان آسان بوده و ماهیان تا حد
امکان در تمام اندازهها صید میشوند.
الگوی رشد به وسیله معادلهی  1بررسی شد.
()1

W = aTLb

در این معادله  Wوزن به گرم TL،طول به سانتیمتر b،شیب خط رگرسیونی و  aعدد ثابت میباشند.
رابطهی بین طول و وزن ماهیان با جایگذاری دادهها در رابطهی نمائی  W = aTLbو تبدیل آن به رابطهی خطی LnW = Lna +
 bLnLبه کمک لگاریتم طبیعی تعیین شد ( ،)Bagenal and Tesch, 1978ایزومتریک و آلومتریک بودن رشد به وسیله آزمون
پائولی (معادله  )Pauly, 19 84( )2تعیین شد.
()2

× √𝑛 − 2

||𝑏−3

𝑟2

)𝐿𝑇 𝑠𝑑(ln

t = 𝑠𝑑 (ln 𝑊) ×√1−

در معادله  sd(lnTL) ،2انحراف معیار لگاریتم طبیعی طول کل (میلیمتر) sd(lnW) ،انحراف معیار لگاریتم طبیعی وزن کل (گرم)،
 bشیب خط رگرسیون طول – وزن r2 ،عریب همبستگی و  nتعداد نمونه است t .محاسباتی حاصل از این معادله با مقدار  tجدول
مقایسه میگردد .اگر  tمحاسباتی بزرگتر از  tجدول نباشد میتوان  bمعادله  1را برابر با  3در نظر گرفت که نشان دهنده
ایزومتریک بودن الگوی رشد است.
عریب وععیت هم به وسیله معادله  3تعیین شد.
()3
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در معادله  K ،3عریب وععیت W ،وزن کل به گرم TL ،طول کل به سانتیمتر و  bشیب خط رگرسیونی طول کل-وزن کل
میباشد.
جهت انجام مقایسه فراوانی طولی ،وزنی از آزمون غیر پارامتریک مربع کای و جدول توافقی استفاده شد .و با استفاده از نرم افزار
 SPSS ver. 19و رسم نمودارها با استفاده از  Excelصورت گرفت.
نتایج
تعداد کل نمونههای تهیه شده از رودخانه زاو پارک ملی گلستان  81قطعه بود .از این تعداد 32 ،نمونه ماده و  49نمونه نر بود.
نسبت جنسی نر به ماده  1/53 : 1در جمعیت مورد مطالعه مشاهده گردید که این نسبت از نظر آماری اختالف معنیداری بین
نسبت جنسی نر و ماده ( )1 : 1نداشت ( .)χ2=3/568 ،P>0.05لذا فراوانی جنسی در جمعیت این گونه در منطقه مورد مطالعه برابر
میباشد.
در جنس ماده میانگین طول کل و انحراف معیار برابر  72/47±36/61میلیمتر و میانگین وزن کل و انحراف معیار برابر
 9/62±21/64گرم بدست آمد .در جنس نر میانگین طول کل و انحراف معیار برابر  78/43±32/62میلیمتر و میانگین وزن کل و
انحراف معیار برابر  9/36±13/58گرم مشاهده گردید .دامنه طول کل در جنس ماده بین  29–198میلیمتر و وزن کل بین
 0/27–120/53گرم بود .در حالی که در جنس نر دامنه طول کل در جنس نر بین  23–178و وزن کل بین 0/10–83/87
مشاهده گردید (جدول .)1
جدول  :1میانگین طول و وزن کل سیاه ماهی  Capoete raziiدر رودخانه زاو پارک ملی گلستان
انحراف معیار±طول کل

بیشینه–کمینه

انحراف معیار±وزن کل

بیشینه–کمینه

(میلی متر)

(میلی متر)

(گرم)

(گرم)

29–198

9/62±21/64

0/27–120/53

9/36±13/58

0/10–83/87

9/46±17/09

0/10–120/53

جنسیت

تعداد نمونه

ماده

32

72/47±36/61

نر

49

78/43±32/62

23–187

جمعیت

81

76/07±34/16

23–198

در هر سه گروه جمعیت ،ماده و نر سیاه ماهی رودخانه زاو پارک ملی گلستان ،دارای عریب همبستگی باالیی بود (شکل 2 ،1و )3
و مقادیر شیب خط رگرسیونی ( )bبا مقدار عددی  3به عنوان عریب رشد ایزومتریک در هر ساه گاروه جمعیات ،مااده هاا و نرهاا
اختالف معنیداری داشت ( )test, tmale = 1.97, tfemale= 0.18, tPopulation = 2.56, P<0.05که نمایانگر رشد آلومتریک مثبت در گروه
جمعیت و نرها بود اما الگوی رشد مادهها از نوع ایزومتریک بود.
آزمون ( ،)Pauly, 1984آلومتریک مثبت بودن ( )b>3الگوی رشد را برای دو گروه جمعیت و نرها و ایزومتریک بودن الگوی رشد در
ماده ها را در این گونه در منطقه مورد مطالعه را تأیید نمود .در جمعیت مورد مطالعه سیاه ماهی رودخانه زاو پاارک ملای گلساتان،
رابطه طول و وزن جمعیت ( W= 0/0101 TL3/09)r2=0/99و برای جنس مااده ( W=0/0103 TL3/07)r2=0/99و بارای جانس نار
( W= 0/01 TL3/09 )r2=0/99بدست آمد (شکل  2 ،1و .)3
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شکل  :1رابطه طول – وزن کل جمعیت سیاه ماهی رازی  Capoete raziiدر رودخانه زاو پارک ملی گلستان
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شکل  :2رابطه طول – وزن کل جنس ماده سیاه ماهی رازی  Capoete raziiدر رودخانه زاو پارک ملی گلستان

نر

W = 0.01TL3.093
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شکل  :3رابطه طول – وزن کل جنس نر سیاه ماهی رازی  Capoete raziiدر رودخانه زاو پارک ملی گلستان
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بررسی عریب وععیت نشان داد که برای جنس نر و ماده و جمعیت به ترتیب  1/04±0/10 ،1/01±0/13و  1/02±0/12مشاهده
شد .مقایسه میانگین شاخص وععیت اختالف معنیداری را بین ماههای مختلف برای جنسهای ماده و نر نشان نداد ()P>0.05
(شکل .)4

میانگین ضریب وضعیت

1.2
1.0
0.8
0.۶
0.4
0.2
0.0

جمعیت

ماده

نر

شکل  :4ضریب وضعیت در سیاه ماهی  Capoete raziiدر رودخانه زاو پارک ملی گلستان

بحث
سیاه ماهی یکی از فراوانترین ماهیان موجود در حوعهی دریای خزر است و پراکنش بسیار وسیعی دارد ،بسیار مقاوم به دما و
آلودگی است .این ماهی در مناطق باالدست و میاندست نهر صید میشود که معموالً بستر رودخانه در این مناطق قلوه سنگی تا
ماسهای است ( .)Jouladeh-Roudbar et al., 2017مقادیر مختلف پارامترهای رشد به دلیل شرایط متفاوت محیطی در مناطق
مختلف حوعه پراکنش سیاه ماهی و نیز بخاطر جنس است.
 Gholizadehو همکاران ( )2009مقدار  bرا برای سیاه ماهی  Rezaei ،2/822و همکاران ( ،)2009مقدار  bرا برای ماهیان نر 3/03
و ماده معادل  3/0551بدست آوردند .در نهر چلچای نیز برای ماهیان نر  2/647و ماده  2/964بدست آوردند که هر دو جنس
آلومتریک منفی بودند (.)Patimar et al., 2012
در رودخانهی تجن مدل رشد آلومتریک منفی و مقدار  bمعادل  2/9123است ( Johari .)Patimar et al., 2012و همکاران ()2017
در رودخانهی تالر ،مدل رشد نرها را آلومتریک منفی و مادهها را آلومتریک مثبت گزارش کردند Amininasab .و همکاران ()2000
در نهر مادرسو ( b=2/99برای ماده و  b=2/93برای نر) به دست آوردند و در این تحقیق (برای ماده  b=3/07و برای نر

)b=3/093

مدل رشد برای ماده ایزومتریک و برای نر آلومتریک مثبت بدست آمد.
عواملی که روی مقدار  bتاثیر دارند جنسیت ،مرحله ی بلوغ؛ فصل نمونه برداری ،شرایط محیطی و متغیرهای زیستگاهی است که
مهمترین عامل محسوب میشود .تنوع در مقدار  bهمچنین به مراحل مختلف رشد و نمو ارتباط داشته و به همان میزان اختالفات
سنی ،بلوغ ،جنسی و گونه نیز در تغییرات آن موثر است .همچنین موقعیت جغرافیائی منطقه ،شرایط محیطی ،فصل صید نمونهها،
پر و خالی بودن معده ،بیماریها ،آلودگیهای انگلی نیز باعث تغییرات  bمیگردد (.)Bagenal and Tesch, 1978
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Abstract
This study was carried out to the evaluated growth pattern of Capoeta razii with 182 fish samples that
obtained from January to March 2016 with Electrofishing. The sex ratio of male to female was 1.53:1, it
means male and female has the same ratio in the population (X2=3.568, P>0.05). The maximum total
length and weight were 198 mm and 120.53 gr for females, 187 mm 83.87 gr for males. The lengthweight relationship (LWR) of female was W = 0.0103 TL3.07 (r2=0.99) and the LWR of male was
W=0.01 TL3.09 (r2=0.99) and the total LWR was W= 0.0101 TL3.09 (r2=0.99). The results showed
positive allometric growth for population and Male, Isomeric growth for Female (t-test, tmale=8.62, tfemale
=8.02, tpopulation=10.93, P>0.05). The condition factor was estimated 1.01 ± 0.13 in male and 1.10±0.17 in
female and the total condition factor was 1.02±0.12.
Keywords: Razii algae scarper, Condition factor, Length-weight relationship, Golestan National Park
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