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چکیــده
در اين تحقیق پراکنش، فراواني و برخي پارامترهاي رشــد ماهي خیاطه )Alburnoides eichwaldii(، در نهر تیل آباد استان 
گلســتان، طي سال  1388-1389 بررسي شد. تعداد 535 نمونه ماهي خیاطه با دستگاه الکتروشوکر صید و پس از زيست سنجي، 
تعداد 205 نمونه بررســي و بقیة نمونه ها رهاســازي شدند. در بررســي پراکنش، نمونه ها فقط در ايستگاه هاي 1 و 2 )سرچشمه 
و ايســتگاه بعد از آن( صید شــدند که بیشترين فراواني ماهي در ايستگاه 2 در تابستان )0/889 قطعه ماهي در متر مربع( مشاهده 
شد. ماهیان صیدشده در 3 گروه سني صفر ساله، يک ساله و دو ساله در دامنة طولي 25/34 - 110/16 میلي متر قرار داشتند. رابطة 
 )1-e-0/248)t +0/39(( نمايي بین طول و وزن در هر دو جنس به صورت آلومتريک منفي بود. معادلة رشــد براي جنس ماده
Lt=12/45 و بــراي جنس نر ))Lt=11/66 )1-e-0/281)t +0/39، مقدار φ′ براي ماهي خیاطه در نهر تیل آباد براي جنس ماده 
3/65 و براي جنس نر 3/64 محاسبه شد. مطابق با نتايج، ماهي خیاطه فقط در بخش هاي باالدست نهر يافت مي شود و در فصول 

مختلف در بین ايستگاه هاي سرچشمه و ايستگاه پايین سرچشمه مهاجرت مي کند.
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1. مقدمه
 Alburnoides eichwaldii( )Bloch.( خیاطه  ماهي 
کوچک  بدني  داراي  کپور ماهیان،  خانوادة  از   ،)1782
بسترهاي  پراکسیژن و  مناطق کم عمق،  است که عمدتًا 
ترجیح  زيست  براي  را  کوهستاني  نهرهاي  سنگالخي 
در  پايین  تحمل  سبب  به  و   )Penaz. 1995( مي دهد 
در  مناسب  زيستي،  انديکاتور  به منزلة  آلودگي ها،  برابر 

ارزيابي کیفي محیط است 
 Abdoli و 

(Ladiges and Vogt. 1979). 
Naderi

و برخي ويژگي هاي 
در سال 2004 پراکنش جغرافیايي 

گزارش  خزر  حوزة 
در  را  ماهي  اين  ريخت شناسي 

مطالعات زيادي شده 
کرده اند. در مورد ريخت سنجي آن 
 (Kovac

 
and

 
Copp.  1996; است 

در سال 1999، 
Kovac et al., 1999; Gozlan et al., 1999). 

Abdoli
زيستي، زيستگاه اين ماهي 

در مطالعة برخي ويژگي هاي 

و  بستر سنگالخي  با  رودها 
فوقاني  و  میاني  مناطق  را 

همچنین، حداکثر طول کل 
قلوه سنگي ذکر کرده است. 

 ، Mostafavi .گزارش کرده است
ماهي را 15 سانتي متر 

در سال 2006، تنوع زيستي ماهیان رودخانة تاالر استان 
مازندران را بررسي کرده است و بیشترين تنوع گونه اي 
را مربوط به خانوادة کپور ماهیان دانسته و اين ماهي را 

در دستة ماهیان باارزش زينتي قرار داده است. 
و  رشد  2000، سن،  سال  در  همکاران،  و    Treer
مرگ و میر 5 جمعیت ماهي خیاطه را در رودخانه هاي 
کروواسي بررسي و بیان کردند که رشد طولي در همة 
مناطق بسیار مشابه و رشد آلومتريک در 4 منطقه مثبت 
منفي  منطقه  يک  در  و   )3/56-3/10 بین   b )مقدار 
)2/80( بوده است. همچنین، آنان اظهار کردند که رابطة 
با  ايزومتريک،  نوع  از  رشد  دورة  کل  در  وزن  طول- 
استثناي سپتامبر  به  b )P= 3/025>0.05(، بوده است، 
که رشد ماهیان به طور معني داري آلومتريک بوده است. 
Raikova-Petrova، در سال 2006، ساختار جمعیت 
و  کرد  بررسي  ايسکار  رودخانة  در  را  خیاطه  ماهي 
حداکثر سن ماهیان را شش ساله با طول 11/4 سانتي متر 
و وزن 31 گرم بیان کرد و نسبت جنسي نر به ماده در 

Bura و همکاران، در  بود.   66/1 : کل جمعیت 33/9 
سال 2008، در مقايسة بین ماهیان خیاطة ماده و نر بیان 
حداکثر  و  متوسط  وزن  بدن،  متوسط  طول  که  داشتند 
نر  ماهیان  از  بیشتر  خیاطه  مادة  ماهیان  در  بدن  ارتفاع 

است. 
بیولوژيک  اکولوژيک،  ارزش  به  توجه  با  بنابراين، 
عوامل  همچنین،  خیاطه  ماهي  تزيیني  ارزش  نیز  و 
تهديدکنندة جدي و آسیب پذيربودن آن در زيستگاه هاي 
گونه  اين  آن،  بر  حاکم  زيستگاهي  شرايط  و  طبیعي 
کمک  آنها  حفاظت  و  شناسايي  در  مي تواند  مطالعات 
مؤثري کند. اطالعات جامع و مدوني در مورد الگوي 
رشد، سن و تولید مثل اين گونه در ايران وجود ندارد. 
ذخاير  مديريت  در  رشد  پارامترهاي  اينکه  به  توجه  با 
جمعیت  بازسازي  و  حفظ  است،  ويژه  اهمیت  داراي 
ماهیان ضروري به نظر مي رسد، به ويژه زماني که ذخیرة 
اين  انجام دادن  باشد.  قباًل کمتر بررسي شده  يک گونه 
پژوهش، با هدف بررسي پارامترهاي زيستي اين ماهي 
در نهر تیل آباد، مي تواند اطالعات مفیدي را در اختیار 

محققان قرار دهد.

2. مواد و روش ها
گرگان رود،  آبريز  حوزة  میاني  قسمت  در  تیل آباد  نهر 
˚55 شرقي   38 ´02´´ تا   55˚  17´ طول جغرافیايي 4 
 36˚  58´  35´´ تا   36˚  44´  53 جغرافیايي  عرض  و 
در  فصلي،  صورت  به  تحقیق،  اين  دارد.  قرار  شمالي، 

مدت زمان يک سال 
فواصل  در  )تقريبًا  ايستگاه   7 در   )1389-1388(
تعداد  شد.  انجام  تیل آباد  نهر  از  کیلومتر(   2-1 حدود 
535 نمونه ماهي آلبرنوئید ايچوالدي به وسیلة دستگاه 
الکتروشوکر با قدرت 1/7 کیلووات و جريان مستقیم و 
ولتاژ 200-300 ولت صید شدند. ماهیان پس از صید در 
فرمالین 10 درصد تثبیت و براي بررسي به آزمايشگاه 
دانشکدة شیالت دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي 

گرگان انتقال داده شدند.
وزن کل بدن با ترازوي ديجیتالي، با دقت 0/001 گرم، 
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و طول کل بدن با استفاده از کولیس ديجیتال، با دقت 
0/01 میلي متر، اندازه گیري شد. گنادها در 54 جنس ماده 
و 64 جنس نر با معاينة چشمي تعیین جنسیت شدند؛ 
امکان تشخیص جنسیت  گنادها،  تکامل نیافتن  به علت 
همة ماهیان امکان پذير نبود. براي تعیین سن، 10 عدد 
از  پس  و  شد،  برداشته  پشتي  بالة  ابتداي  بین  از  فلس 
 Begnal and Tesch.( ثابت  الم  دو  بین  شست وشو 
1978(، و زير لوپ دو چشمي، حلقه هاي سالیانه قرار 
گرفتند. از رابطة LeCren (1969) براي برآورد جمعیت 

ماهیان استفاده شد. 

w وزن کل ماهیان )گرم( وl  طول کل مشاهداتي 
ماهیان )سانتي متر(. 

در برآورد نرخ رشد لحظه اي،

 
  نشريه شيالت

 1392، بهار 1، شماره 66دوره 
 

  
Email: f.abbasi59@yahoo.com    09166341174تلفن:           مسئول: ةنويسند

  
  ماهيانبرداري  نمونههاي  يستگاهاآباد و  تيلآبخيز  ةحوض .1ل شك

و  ،گرم 001/0با دقت  ،وزن كل بدن با ترازوي ديجيتالي
 01/0با دقت  ،طول كل بدن با استفاده از كوليس ديجيتال

 64جنس ماده و  54گنادها در شد. گيري  اندازه ،متر ميلي
به علت ؛ چشمي تعيين جنسيت شدند ةمعاينجنس نر با 

ماهيان  همةامكان تشخيص جنسيت  ،گنادها نيافتن تكامل
عدد فلس از بين ابتداي  10 ،پذير نبود. براي تعيين سن امكان
بين دو الم ثابت  وشو شستو پس از  ،شد پشتي برداشته بالة

)Begnal and Tesch, 1978(،  هاي  حلقه لوپ دو چشمي،و زير
براي برآورد  LeCren (1969) ةرابطاز . قرار گرفتندساليانه 
  . شداستفاده  ماهيان جمعيت

21

2
1

CC
C


 N =

N:  ،1جمعيتC: 2 و تعداد نمونه در صيد اولC:  تعداد
  م.نمونه در صيد دو
طول و  ةرابطميزان رشد تغييرات طول و وزن،  براي تعيين

 .اسـت  4و  2عـددي معمـوالً بـين     bكه است  W = aLbوزن، 
شرايط و چاقي ماهي اسـت و بـر    ةمقايسفاكتور وضعيت براي 

شده  دادهتر طول  ماهيان سنگيندر اين اساس استوار است كه 
رمـول زيـر   ولتـون از ف ف. فاكتور شرايط استدر شرايط بهتري 

  ):Begnal, 1978شود ( محاسبه مي

CF = bl
w100  

w و  (گرم) وزن كل ماهيانl طول كل مشاهداتي ماهيان 
  . )متر سانتي(

 ،اي در برآورد نـرخ رشـد لحظـه   
t

WLnWLnG




)( 12 

ماهي در زمـان   ةاوليلگاريتم طبيعي نسبت وزن نهايي به وزن 
   شـــدمحاســـبه  كـــه اســـت واحـــد و معمـــوالً يـــك ســـال

)Biswas, 1933    آزمـون پـاولي   ). براي تعيـين الگـوي رشـد از
   .)Froese and Binohlan, 2002( شداستفاده 

2
1

3
2





 n

r

b
YLS
XLSt

nd

nd

  
Sd LnXانحراف معيار لگاريتم طبيعي طول بدن :، Sd LnY :

: شيب خط b ،انحراف معيار لگاريتم طبيعي وزن بدن
گي بين طول و وزن و بست همضريب : r ،رگرسيوني طول و وزن

n.تعداد نمونه :  
مقايسه  n- 2آزادي  ةدرججدول با  tمحاسباتي با  tمقدار 

شکل 1. حوضة آبخیز تیل آباد و ایستگاه هاي نمونه برداري ماهیان
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N: جمعیت،  : تعداد نمونه در صید اول و  : تعداد 
نمونه در صید دوم.

براي تعیین میزان رشد تغییرات طول و وزن، رابطة 
طول و وزن، W = aLb است که b عددي معموالً بین 
و  شرايط  مقايسة  براي  فاکتور وضعیت  است.   4 و   2
چاقي ماهي است و بر اين اساس استوار است که در 
ماهیان سنگین تر طول داده شده در شرايط بهتري است. 
مي شود  محاسبه  زير  فرمول  از  فولتون  شرايط  فاکتور 

:)Begnal. 1978(
bl
w100  CF =

لگاريتم طبیعي نسبت وزن نهايي به وزن اولیة ماهي 
در زمان واحد و معموالً يک سال است که محاسبه شد 
آزمون  از  رشد  الگوي  تعیین  براي   .)Biswas. 1933(

 .)Froese and Binohlan. 2002( پاولی استفاده شد
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Sd LnX: انحراف معیار لگاريتم طبیعی طول بدن

Sd LnY: انحراف معیار لگاريتم طبیعی وزن بدن

b: شیب خط رگرسیونی طول و وزن
r: ضريب هم بستگی بین طول و وزن

n: تعداد نمونه.
 n-2 جدول با درجة آزادي t محاسباتي با t مقدار
مقايسه مي شود. اگر t محاسباتي کوچک تر از t جدول به 
دست آمد، رشد ايزومتريک و اگر t محاسباتي بزرگ تر 

از  tجدول شد، رشد آلومتريک خواهد بود. 
بهتر است به صورت  میزان رشد در سن مشخص 

t
WLnWLnG

∆
−

=
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الگوي  بیان  هدف  با  مدل ها  اين  که  شود  طرح  مدل 
رايج ترين  رشدند.  در  مؤثر  فاکتورهاي  مطالعة  يا  رشد 
اساس  بر  برتاالنفي  مدل  ماهي  ارزيابي  در  رشد  مدل 
 Begnal and Tesch.( روش فورد والفورد محاسبه شد

.)1978; Erdogan. 2002

شد. اندازه گیري 
در  نمونه برداري،  ايستگاه  هر  در  محیطي  متغیرهاي 
که، 7  به طوري  اندازه گیري شدند؛  نمونه برداري،  زمان 
متغیر محیطي اندازه گیري شدند و بدين منظور از دستگاه 
شد.  گرفته  کمک  اندازه گیري  کیت  هاي  و  واترچکر 
 ،pH ،متغیرهاي اندازه گیري شده شامل دماي آب، کدورت
هدايت الکتريکی و فسفات در هر ايستگاه بودند. براي 
بین دو جنس،  اندازه گیري  مقايسة خصوصیات درخور 
در سنین مختلف، از آزمون t و براي مقايسة خصوصیات 
آنالیز  آزمون  از  مختلف،  فصول  بین  فیزيکوشیمیايي، 
واريانس يک طرفه در سطح α =0/05 استفاده شد. همة 
آزمون ها با استفاده از نرم افزار SPSS17 و رسم نمودارها 

با برنامة Excel انجام گرفت.

3. نتایج
يک ساله  دورة  در  نمونه برداري شده  ايستگاه   7 میان  از 
1388-1389 در نهر تیل آباد، فقط در ايستگاه هاي 1 و 
2 )سرچشمه و ايستگاه بعد از آن( ماهیان خیاطه صید 
شدند که بیشترين صید در ايستگاه 2 در تابستان مشاهده 

شد )0/889 قطعه ماهي در متر مربع( )جدول 1(.

)1( )( 0ttk
t eLL −−

∞ −=

بي نهايت،  طول   :t، L∞ سن  در  ماهي  طول   :Lt
طول  به  رسیدن  سرعت  )نشان دهندة  رشد  ضريب   :k

بي نهايت( و t: سن صفر.
φ′ = ln K + 2ln L∞

′φ= توان رشد.

آلبرنوئید  ماهي  ريخت شناسي  مطالعة  در 
ايچوالدي، 40 متغیر )30 متغیر درخور اندازه گیري و 
10 متغیر شمارشي( را Berg  در سال 1949 توصیف 
کرد که اندازه گیري يا شمارش شدند و فهرست آن ها 
خصوصیات  است.  شده  ذکر  مربوطه  جدول هاي  در 
استاندارد  کل،  طول  به  نسبت  نخست،  مورفومتريک 
با  ريخت سنجي  خصوصیات  شدند.  آنالیز  سپس، 
میلي متر،   0/01 دقت  با  ديجیتال،  کولیس  از  استفاده 
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  نتايج. 3
- 1388ساله  يك ةدوردر  شده برداري نمونهايستگاه  7 ميان از

(سرچشمه  2و  1هاي  يستگاهادر  فقط، آباد تيلدر نهر  1389
صيد شدند كه بيشترين  ماهيان خياطهو ايستگاه بعد از آن) 

قطعه  889/0( شددر تابستان مشاهده  2صيد در ايستگاه 

  ).1هي در متر مربع) (جدول ما
قطعه بود و اين  535صيدشده از نهر  ةخياطتعداد ماهيان 

 قرار داشتند. متر ميلي 115- 25طولي  ةدامنماهيان در 
 84/104و  16/110ترتيب  بهترين ماهي نر و ماده  بزرگ
  بود.متر  ميلي 46/56و  44/54ترين آن  و كوچكمتر  ميلي

  آباد تيلدر نهر  تفاوتممختلف و فصول  هاي يستگاهخياطه (در متر مربع) در ا ماهي فراواني نسبي .1جدول 

  بهار  زمستان پاييز تابستان  ايستگاه
1  175/0 212/0 213/0  142/0  
2  889/0 344/0 007/0  2/0  

  
شامل ماهيان آباد  تيلتركيب سني ماهيان در نهر 

سني  ةسكال ينتر كه فراوان استساله  ساله و دو ساله، يك صفر
، و از نظر نرخ استساله  مربوط به ماهيان صفرآباد  تيلدر نهر 

 يا ساله بيشترين نرخ رشد لحظه نيز ماهيان صفر يا رشد لحظه
  .)2(جدول  اند دادهرا نشان 

  آباد تيلماهي خياطه در نهر  فراواني سني تركيب .2دول ج

  وضعيت فاكتور  يا نرخ رشد لحظه يفراواني نسب يفراوان يسن ةكالس
+0 119 5808/0 83/0 0012/0  
+1 58 2829/0 62/0 0012/0  
+2 27 1317/0 46/0 0013/0  
+3 1 0049/0  0010/0  

  آباد تيلطول و وزن جنس ماده در نهر  ةرابط. 4
 ةخياطماهيان  ةمادنر و  جنس طول و وزن يينما ةرابط

). بر 2(شكل  استبه صورت زير آباد  تيلصيدشده از نهر 
 مطالعةطول و وزن، الگوي رشد در جمعيت مورد  ةرابطاس اس

در هر جنس نر و ماده از نوع آباد  تيلنهر  ةخياطماهي 
بودن  منفيآزمون پاولي آلومتريك  ؛)>3bآلومتريك منفي بود (

رشد طولي بيشتر  ةدهند نشانكه  كرداين الگوي رشد را تأييد 
  .استنسبت به افزايش وزن ماهي 

  
طولي مختلفهاي  گروهواني نسبي ماهي خياطه در فرا .2شكل 

ــ ــاده   ةمعادلــ ــراي جــــنس مــ ــاالنفي بــ ــد برتــ   و بــــــراي جــــــنس نــــــر  t(248/0-e-1 (45/12=Lt+ 39/0( (  رشــ
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  نتايج. 3
- 1388ساله  يك ةدوردر  شده برداري نمونهايستگاه  7 ميان از

(سرچشمه  2و  1هاي  يستگاهادر  فقط، آباد تيلدر نهر  1389
صيد شدند كه بيشترين  ماهيان خياطهو ايستگاه بعد از آن) 

قطعه  889/0( شددر تابستان مشاهده  2صيد در ايستگاه 

  ).1هي در متر مربع) (جدول ما
قطعه بود و اين  535صيدشده از نهر  ةخياطتعداد ماهيان 

 قرار داشتند. متر ميلي 115- 25طولي  ةدامنماهيان در 
 84/104و  16/110ترتيب  بهترين ماهي نر و ماده  بزرگ
  بود.متر  ميلي 46/56و  44/54ترين آن  و كوچكمتر  ميلي

  آباد تيلدر نهر  تفاوتممختلف و فصول  هاي يستگاهخياطه (در متر مربع) در ا ماهي فراواني نسبي .1جدول 

  بهار  زمستان پاييز تابستان  ايستگاه
1  175/0 212/0 213/0  142/0  
2  889/0 344/0 007/0  2/0  

  
شامل ماهيان آباد  تيلتركيب سني ماهيان در نهر 

سني  ةسكال ينتر كه فراوان استساله  ساله و دو ساله، يك صفر
، و از نظر نرخ استساله  مربوط به ماهيان صفرآباد  تيلدر نهر 

 يا ساله بيشترين نرخ رشد لحظه نيز ماهيان صفر يا رشد لحظه
  .)2(جدول  اند دادهرا نشان 

  آباد تيلماهي خياطه در نهر  فراواني سني تركيب .2دول ج

  وضعيت فاكتور  يا نرخ رشد لحظه يفراواني نسب يفراوان يسن ةكالس
+0 119 5808/0 83/0 0012/0  
+1 58 2829/0 62/0 0012/0  
+2 27 1317/0 46/0 0013/0  
+3 1 0049/0  0010/0  

  آباد تيلطول و وزن جنس ماده در نهر  ةرابط. 4
 ةخياطماهيان  ةمادنر و  جنس طول و وزن يينما ةرابط

). بر 2(شكل  استبه صورت زير آباد  تيلصيدشده از نهر 
 مطالعةطول و وزن، الگوي رشد در جمعيت مورد  ةرابطاس اس

در هر جنس نر و ماده از نوع آباد  تيلنهر  ةخياطماهي 
بودن  منفيآزمون پاولي آلومتريك  ؛)>3bآلومتريك منفي بود (

رشد طولي بيشتر  ةدهند نشانكه  كرداين الگوي رشد را تأييد 
  .استنسبت به افزايش وزن ماهي 

  
طولي مختلفهاي  گروهواني نسبي ماهي خياطه در فرا .2شكل 

ــ ــاده   ةمعادلــ ــراي جــــنس مــ ــاالنفي بــ ــد برتــ   و بــــــراي جــــــنس نــــــر  t(248/0-e-1 (45/12=Lt+ 39/0( (  رشــ

بود  قطعه   535 نهر  از  صیدشده  خیاطة  ماهیان  تعداد 
قرار  میلي متر   115-25 طولي  دامنة  در  ماهیان  اين  و 
 110/16 به ترتیب  ماده  و  نر  ماهي  بزرگ ترين  داشتند. 
و 104/84 میلي متر و کوچک ترين آن 54/44 و 56/46 

میلي متر بود.

ماهیان  شامل  تیل آباد  نهر  در  ماهیان  سني  ترکیب 
فراوان ترين  که  است  دو ساله  و  يک ساله  صفر ساله، 
کالسة سني در نهر تیل آباد مربوط به ماهیان صفر ساله 
است، و از نظر نرخ رشد لحظه اي نیز ماهیان صفر ساله 
بیشترين نرخ رشد لحظه اي را نشان داده اند )جدول 2(.

جدول 1. فراواني نسبي ماهي خیاطه )در متر مربع( در ایستگاه هاي مختلف و فصول متفاوت در نهر تیل آباد

جدول 2. ترکیب سني فراواني ماهي خیاطه در نهر تیل آباد



63 از صفحه 59 تا 70نشریه شیالت، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 66، شماره 1، بهار 1392،

4. رابطۀ طول و وزن جنس ماده در نهر تیل آباد
رابطة نمايي طول و وزن جنس نر و مادة ماهیان خیاطة 
صیدشده از نهر تیل آباد به صورت زير است )شکل 2(. بر 
اساس رابطة طول و وزن، الگوي رشد در جمعیت مورد 

مطالعة ماهي خیاطة نهر تیل آباد در هر جنس نر و ماده از 
نوع آلومتريک منفي بود )3b>(؛ آزمون پاولي آلومتريک 
منفي بودن اين الگوي رشد را تأيید کرد که نشان دهندة 

رشد طولي بیشتر نسبت به افزايش وزن ماهي است.
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  نتايج. 3
- 1388ساله  يك ةدوردر  شده برداري نمونهايستگاه  7 ميان از
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  بود.متر  ميلي 46/56و  44/54ترين آن  و كوچكمتر  ميلي

  آباد تيلدر نهر  تفاوتممختلف و فصول  هاي يستگاهخياطه (در متر مربع) در ا ماهي فراواني نسبي .1جدول 

  بهار  زمستان پاييز تابستان  ايستگاه
1  175/0 212/0 213/0  142/0  
2  889/0 344/0 007/0  2/0  

  
شامل ماهيان آباد  تيلتركيب سني ماهيان در نهر 

سني  ةسكال ينتر كه فراوان استساله  ساله و دو ساله، يك صفر
، و از نظر نرخ استساله  مربوط به ماهيان صفرآباد  تيلدر نهر 

 يا ساله بيشترين نرخ رشد لحظه نيز ماهيان صفر يا رشد لحظه
  .)2(جدول  اند دادهرا نشان 

  آباد تيلماهي خياطه در نهر  فراواني سني تركيب .2دول ج

  وضعيت فاكتور  يا نرخ رشد لحظه يفراواني نسب يفراوان يسن ةكالس
+0 119 5808/0 83/0 0012/0  
+1 58 2829/0 62/0 0012/0  
+2 27 1317/0 46/0 0013/0  
+3 1 0049/0  0010/0  

  آباد تيلطول و وزن جنس ماده در نهر  ةرابط. 4
 ةخياطماهيان  ةمادنر و  جنس طول و وزن يينما ةرابط

). بر 2(شكل  استبه صورت زير آباد  تيلصيدشده از نهر 
 مطالعةطول و وزن، الگوي رشد در جمعيت مورد  ةرابطاس اس

در هر جنس نر و ماده از نوع آباد  تيلنهر  ةخياطماهي 
بودن  منفيآزمون پاولي آلومتريك  ؛)>3bآلومتريك منفي بود (

رشد طولي بيشتر  ةدهند نشانكه  كرداين الگوي رشد را تأييد 
  .استنسبت به افزايش وزن ماهي 

  
طولي مختلفهاي  گروهواني نسبي ماهي خياطه در فرا .2شكل 

ــ ــاده   ةمعادلــ ــراي جــــنس مــ ــاالنفي بــ ــد برتــ   و بــــــراي جــــــنس نــــــر  t(248/0-e-1 (45/12=Lt+ 39/0( (  رشــ
شکل 2. فراواني نسبي ماهي خیاطه در گروه هاي طولي مختلف 

 +0/39(  ( ماده  جنس  براي  برتاالنفي  رشد  معادلة 
t(1-e-0/248( Lt=12/45 و براي جنس نر ) )0/39+ 
Lt=11/66 )1-e-0/281)t، مقدار ′φ براي ماهي خیاطه 
در نهر تیل آباد براي جنس ماده 3/65 و براي جنس نر 

3/64 محاسبه شد.
نر  جنس هاي  در  مورفومتريک  ويژگي هاي  بررسي 
در  که  نشان مي دهد  دو ساله  و  ماهیان يک ساله  مادة  و 
بین ماهیان يک سالة بالغ صفاتي از قبیل طول قاعدة بالة 
شکمي،  بالة  ارتفاع  شکمي،  بالة  قاعدة  طول  مخرجي، 
ارتفاع بالة سینه اي و قطر چشم و در ماهیان دو ساله نیز 
صفاتي از قبیل عرض بدن، طول ساقة دمي، طول قاعدة 
بالة مخرجي در بین دو جنس متفاوت است )به علت 
بودن فقط يک نمونة سه ساله از آوردن آن در داده ها 

صرف نظر شد(. 
طور  به  دو ساله  مادة  جنس  در  دمي  ساقة  طول 
قاعدة  بود، طول  دو ساله  نر  از جنس  بیشتر  معني داري 
بالة مخرجي در سنین مختلف و بین جنس هاي مختلف 
از  ماده کوچک تر  داراي اختالف معني دار و در جنس 

جنس نر بود؛ طول قاعدة بالة شکمي، ارتفاع بالة شکمي 
و ارتفاع بالة سینه اي در ماهیان نر و مادة يک ساله نیز 
داراي اختالف معني دار و در ماهیان جنس نر بزرگ تر 
از جنس ماده بود. قطر چشم نیز در جنس مادة يک ساله 
بزرگ تر از قطر چشم ماهیان نر بود. عرض بدن نیز در 
ماهیان مادة دو ساله به طور معني داري بزرگ تر از ماهیان 

نر بود )جدول 3(.
با توجه به جدول 4، تغییرات زيادي در پارامترهاي 
بیشترين  نمي شود.  شمارشي در سنین مختلف مشاهده 
تغییر در مورد تعداد شعاع بالة دمي مشاهده شد، ولي در 
سنین مختلف اين تغییرات درخور مالحظه نیست. صفات 

شمارشي با بزرگ ترشدن ماهي تغییر چنداني نمي کند.
ايستگاه هاي  در  آب  فیزيکوشیمیايي  خصوصیات 
مختلف طي چهار فصل بررسي شد. نتايج آنالیز اختالف 
واريانس نشان مي دهد که در نهر تیل آباد خصوصیاتي 
مانند دماي آب، pH و فسفات تغییرات زيادي نداشتند، 
ايستگاه ها  ديگر  با   1 ايستگاه   الکتريکي  هدايت  ولي 

اختالف داشت )جدول 5(.



مطالعة برخي خصوصيات زیستي ماهي خياطه )Alburnoides eichwaldii( در...64
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  1389-1388آباد در سنين مختلف  تيلماهيان نهر  گيري اندازهقابل صفات  ةمقايس .3جدول 
P  نر ماده سن  صفت

  ns451/0  228/0±014/0 226/0±010/0 1  ارتفاع بدن
2 013/0±235/0 007/0±228/0  ns 131/0  

  ns 739/0  110/0±011/0 111/0±012/0 1  عرض بدن
2 013/0±122/0 008/0±111/0  *019/0  

  ns 572/0  144/0±018/0 141/0±012/0 1  يدم ةساقطول 
2 012/0±140/0 022/0±121/0  *007/0  

  ns 147/0  085/0±008/0 082/0±007/0 1  يدم ةساقارتفاع 
2 008/0±085/0 005/0±089/0  ns 173/0  

  ns 190/0  111/0±016/0 106/0±010/0 1  يپشت ةبال ةقاعدطول 
2 019/0±099/0 014/0±109/0  ns 173/0  

  ns 302/0  197/0±023/0 191/0±014/0 1  يپشت ةبالارتفاع 
2 023/0±190/0 026/0±186/0  ns 678/0  

  001/0*  151/0±015/0 137/0±013/0 1  يمخرج ةبال ةقاعدطول 
2 008/0±143/0 011/0±152/0  *025/0  

  ns 194/0  139/0±010/0 135/0±016/0 1  يمخرج ةبالارتفاع 
2 008/0±133/0 010/0±131/0  ns 592/0  

  014/0*  031/0±003/0  029/0±003/0  1  يشكم ةبال ةدقاعطول 
2 004/0±028/0 001/0±030/0  ns 066/0  

  010/0*  133/0±008/0 127/0±007/0 1  يشكم بالةارتفاع 
2 014/0±123/0 016/0±123/0  ns 982/0  

  ns 185/0  036/0±004/0  035/0±004/0  1  يا سينه بالة قاعدةطول 
2 004/0±035/0 003/0±037/0  ns 082/0  

  002/0*  175/0±011/0  165/0±011/0  1  يا سينه بالةارتفاع 
2 014/0±162/0 011/0±166/0  ns 363/0  

  ns 094/0  189/0±011/0  194/0±012/0  1  يشكم بالةاي تا  سينه بالة ةفاصل
2 013/0±195/0 009/0±186/0  ns 054/0  

  ns 433/0  438/0±022/0  433/0±018/0  1  هزپشتي تا نوك پو بالةپيش 
2  018/0±442/0  017/0±431/0  ns 109/0  

  ns 201/0  488/0±027/0  480/0±017/0  1  پشتي تا انتهاي بدن بالة
2 017/0±476/0 042/0±457/0  ns 104/0  

  ns 670/0  522/0±020/0 518/0±039/0 1  مخرجي تا نوك پوزه بالة
2 021/0±526/0 022/0±515/0  ns 191/0  

  ns 247/0  211/0±009/0 207/0±008/0 1  تا نوك پوزه اي سينه بالة
2 008/0±205/0 010/0±204/0  ns 766/0  

  ns 133/0  234/0±015/0 228/0±011/0 1  يمخرج بالةپشتي تا ابتداي  بالةابتداي 
2 009/0±241/0 013/0±237/0  ns 333/0  

  ns 287/0  180/0±013/0 176/0±011/0 1  يمخرج بالةپشتي تا ابتداي  بالةانتهاي 
2 009/0±186/0 011/0±181/0  ns 165/0  

  ns 540/0  221/0±011/0  219/0±008/0  1  طول سر
2 009/0±214/0 008/0±214/0  ns 935/0  

  ns 951/0  166/0±008/0  166/0±007/0  1  ارتفاع سر
2 008/0±169/0 005/0±162/0  ns 150/0  

  ns 587/0  125/0±005/0  124/0±004/0  1  يچشم ةناحيارتفاع سر در 
2 005/0±121/0 006/0±118/0  ns 142/0  

  ns 761/0  106/0±006/0  107/0±006/0  1  عرض سر
2 007/0±110/0 006/0±105/0  ns 077/0  

  ns 063/0  059/0±004/0 057/0±004/0 1  طول پوزه
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تغييرات زيادي در پارامترهاي  ،4جه به جدول با تو
شود. بيشترين تغيير  شمارشي در سنين مختلف مشاهده نمي

ولي در سنين  ،دمي مشاهده شد بالةدر مورد تعداد شعاع 
مالحظه نيست. صفات شمارشي  درخورمختلف اين تغييرات 

  كند. ترشدن ماهي تغيير چنداني نمي با بزرگ
هاي مختلف  آب در ايستگاهشيميايي كوفيزيخصوصيات 

. نتايج آناليز اختالف واريانس نشان شدفصل بررسي  چهارطي 
و  pHدماي آب،  مانندخصوصياتي آباد  تيلدهد كه در نهر  مي

  ولي هدايت الكتريكي ايستگاه ،فسفات تغييرات زيادي نداشتند
  ).5اختالف داشت (جدول  ها ايستگاهبا ديگر  1

صورت فصلي،  بهشيميايي كويفيزدر بررسي فاكتورهاي 
نداشت. در داري  معنيفقط كدورت در فصول مختلف تغييرات 

فصل تابستان و بهار دماي آب نسبت به فصول پاييز و زمستان 
بيشتر بود. بيشترين مقدار هدايت الكتريكي در فصل تابستان و 

نيز در  pHميزان آن در فصول ديگر تقريباً مشابه بود. ميزان 
ن كمترين مقدار را داشت و در فصول ديگر مشابه فصل تابستا

بود. بيشترين مقدار فسفات در فصل بهار و كمترين مقدار آن در 
فصل زمستان مشاهده شد. كمترين ميزان شوري نيز در فصل 

بود و بيشترين  يدار معنيتابستان با ديگر فصول داراي اختالف 
  ).6مقدار آن در فصل تابستان مشاهده شد (جدول 

  

  آباد تيلميانگين و انحراف معيار صفات شمارشي در سنين مختلف در نهر  .4جدول 

  2+  1+ 0+ صفت/ سن
  7  7 04/7±24/0 شكميبالةتعداد شعاع منشعب

111 شكميبالةمنشعبغيرتعداد شعاع

  78/13 ±5/0  86/13 ±63/0 77/13±81/0 ايسينهبالةتعداد شعاع منشعب
111 ايسينهبالةبمنشعغيرتعداد شعاع

  04/14 ±33/0  93/13±7/0 12/14±8/0 مخرجيبالةتعداد شعاع منشعب
333 مخرجيبالةمنشعبغيرتعداد شعاع

  96/8±19/0  88/8 ±33/0 92/8±39/0 پشتيبالةتعداد شعاع منشعب
333 پشتيبالةمنشعبغيرتعداد شعاع

  b82/0±42/30 b44/1±76/30  a 13/1±21/31 دميبالةتعداد شعاع
  89/46 ±09/2  03/47±72/1 69/46±29/2 هاي روي خط جانبي تعداد فلس

  

   1389- 1388 آباد در سال تيلنهر شيميايي كوفيزيخصوصيات  .5جدول 

 خصوصيات/
  7  6  5  4  3  2  1  ايستگاه

03/19±53/0  دماي آب  49/2±10/1678/1±63/1733/3±33/15 66/1±43/15  85/2±13/16  49/3±90/15  
45/0±003/0  هدايت الكتريكي b39/0±13/1 a22/0±52/1 a19/0±47/1 a14/0±31/1 a21/0±42/1 a53/0±20/1 a

22/1±01/0  كدورت  71/0±00/222/0±97/1 52/0±11/234/0±66/2  48/0±91/1  35/0±23/2  
pH18/0±98/7 18/0±31/8 15/0±45/8 26/0±34/8 19/0±46/8  12/0±47/8  16/0±58/8  

  30/0±14/0  35/0±17/0  21/0±19/009/0±08/0 30/0±33/013/0±12/0 21/0±09/0  فسفات

  .معناداربودن اختالفات است ةدهند نشانحروف اختصاري متفاوت 
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) )39/0 +t(281/0-e-1 (66/11=Lt،  مقدارφ′  براي ماهي خياطه در

 64/3و بـراي جـنس نـر     65/3آباد براي جـنس مـاده    تيلنهر 
  .شدمحاسبه 

 ةمادنر و  يها جنسدر مورفومتريك  هاي ژگييبررسي و
كه در بين ماهيان  دهد ينشان م ساله ساله و دو يكماهيان 

مخرجي، طول  بالة قاعدةبالغ صفاتي از قبيل طول  ةسال يك
اي و  سينه بالةشكمي، ارتفاع  بالةارتفاع شكمي،  بالة قاعدة

ن، نيز صفاتي از قبيل عرض بد ساله دوقطر چشم و در ماهيان 
مخرجي در بين دو جنس  بالة قاعدةدمي، طول  ةساقطول 

ساله از آوردن مونة سه نبودن فقط يك  علتبه ( استمتفاوت 
  ). شدنظر  ها صرف آن در داده

ي دار معنيساله به طور  دو ةماددمي در جنس  ةساقطول 
مخرجي در  بالة قاعدةساله بود، طول  بيشتر از جنس نر دو

هاي مختلف داراي اختالف  سجنسنين مختلف و بين 
؛ طول بوداز جنس نر تر  كوچكو در جنس ماده  دار معني
در اي  سينه بالةشكمي و ارتفاع  بالةشكمي، ارتفاع  بالة قاعدة

و در  دار معنينيز داراي اختالف ساله  يك ةمادماهيان نر و 
. قطر چشم نيز در بودتر از جنس ماده  ماهيان جنس نر بزرگ

تر از قطر چشم ماهيان نر بود.  ساله بزرگ يك ةمادجنس 
ي دار معنيطور ه ساله ب دو ةمادعرض بدن نيز در ماهيان 

  ).3تر از ماهيان نر بود (جدول  بزرگ
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شکل 3. رابطة نمایي طول و وزن در نهر تیل آباد الف( جنس ماده و ب( جنس نر  جنس نر )جنس ماده و ب )الف آباد تيلنمايي طول و وزن در نهر  ةرابط .3شكل 

جدول 4. میانگین و انحراف معیار صفات شمارشي در سنین مختلف در نهر تیل آباد

جدول 5. خصوصیات فیزیکوشیمیایي نهر تیل آباد در سال 1389-1388 



مطالعة برخي خصوصيات زیستي ماهي خياطه )Alburnoides eichwaldii( در...66

صورت  به  فیزيکوشیمیايي  فاکتورهاي  بررسي  در 
تغییرات  مختلف  فصول  در  کدورت  فقط  فصلي، 
معني داري نداشت. در فصل تابستان و بهار دماي آب 
بیشترين  بود.  بیشتر  زمستان  و  پايیز  فصول  به  نسبت 
مقدار هدايت الکتريکي در فصل تابستان و میزان آن در 
نیز در فصل   pH تقريبًا مشابه بود. میزان  فصول ديگر 

تابستان کمترين مقدار را داشت و در فصول ديگر مشابه 
کمترين  و  بهار  فصل  در  فسفات  مقدار  بیشترين  بود. 
مقدار آن در فصل زمستان مشاهده شد. کمترين میزان 
داراي  فصول  ديگر  با  تابستان  فصل  در  نیز  شوري 
آن در فصل  مقدار  بیشترين  و  بود  معني داري  اختالف 

تابستان مشاهده شد )جدول 6(.
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  آب در فصول مختلفشيميايي كوفيزياختالف خصوصيات  .6جدول 

  بهار  زمستان پاييز تابستان  ايستگاه خصوصيات/
  a53/0±77/19 b98/0±30/13 b31/1±76/12  b60/0±50/20  دماي آب

  a58/0±73/1 b39/0±08/1 b 33/0±92/0  ab 42/0±28/1  هدايت الكتريكي
  94/1±75/0  46/2±96/0 82/1±88/0 84/1±1/1  كدورت

pHb28/0±88/7 a27/0±65/8 a 2/0±5/8  a 15/0±45/8  
  ab13/0±3/0 ab23/0±38/0 b 07/0±34/0  a 61/0±55/0  فسفات

  گيري و نتيجه بحث. 5
توزيع مكاني ماهيان نهري  ةكنند تعييندما يكي از فاكتورهاي 

ماهي خياطه  ).Heino, 2002; Brazner et al., 2005است (
نهرهاي كوهستاني دار  نجرياو عمق  كمعمدتاً در مناطق 

سنگي سخت و  يبسترهاساكن شده است. اين ماهيان 
  دهند  يمح ي تميز را ترجيها آباكسيژن باال و 

)Penaz, 1995 .(Abdoli بيان  1999اي در سال  مطالعه در
را  ها رودخانهي مياني و فوقاني ها قسمتكه ماهي خياطه  كرد

سنگي و  قلوهبستر داراي كه غني از اكسيژن، دهد  يمترجيح 
در نهر . است گراد درجة سانتي 20- 5دماي  وسنگالخي 

ولي  ،بودندسنگي  قلوهبستري داراي ها  ايستگاه همة ،آباد تيل
نهر آب از شفافيت بااليي برخوردار بود و در  ةسرچشمدر  فقط

فرعي شرقي نهر كه  ةشاخوجود  ه سببب ،هاي پاييني ايستگاه
شكن بود، كدورت آب  سنگ ةكارخانخروجي  ةتخليمحل 

محل زيست ماهي آلبرنوئيد دمايي  ةمحدودافزايش يافت. 
است.  گراد درجة سانتي 20- 15 اين نهردر  ايچوالدي
 فقطوشيميايي نهر،  در بين خصوصيات فيزيك ،همچنين

متفاوت ها  هايستگابين  يدار معنيطور ه هدايت الكتريكي ب
زيست  ةمحدوددر ها  ايستگاه ةهمفاكتورهاي حياتي در بود. 

در  فقطاين گونه  حال ، با اينماهيان نهري قرار داشتند
 مشاهده شد.والي سرچشمه در حمحدودي هاي  ايستگاه
فاكتورهاي محيطي متعددي نظير شرايط  ،بنابراين

و فاكتورهاي  نهرهيدروليكي، پوشش گياهي بستر يا اطراف 
در ، ولي ندباش ثرؤماهيان مپراكنش ر دتوانند  ميشيميايي 

 تأثيراتو نيز  ثير هر يك از فاكتورهاأچنين شرايطي تعيين ت
  يت ماهي كار دشواري است.جمعر پراكندگي دمتقابل آنها 

Raikova-Petrova در  ،2006اي در سال  هدر مطالع

بيشترين  ،بررسي ساختار جمعيتي ماهي خياطه در بلغارستان
و  متر سانتي 9- 1/8درصد فراواني طبقات طولي را بين 

گرم  31و وزن  4/11با طول  را ين ماهي صيدشدهتر بزرگ
بيان كرده  1/66:  9/33گزارش كرده و نسبت نر به ماده را 

 ةرودخاندر بررسي  ،1378 اي در سال در مطالعه است. عبدلي
 150صيدشده را  ةخياطماهي  ةاندازحداكثر  ،رود سرداب
  طولي را بين  ةطبقي فراوانو بيشترين متر  ميلي
گزارش كرده است. در اين مطالعه،  متر ميلي 110- 100

طولي بين  ةطبقو بيشترين  16/110حداكثر ماهي صيدشده 
ماهي خياطه در  كه رسد مينظر ه بود. ب متر ميلي 60- 50

از لحاظ رشد و  ،تري مناسباز وضعيت رود  سرداب ةرودخان
  .برخوردار است ،تر هاي بزرگ اندازهرسيدن به 

 ,Barus and Olivaدر جمهــوري چــك بــاالترين ســن (

) Soric and Ilic, 1985ي آبي يوگسـالوي ( ها حوزه)، در 1995
 Dunajecو  Sanســال ذكــر شــده اســت. حــدود ســني در   7

ــاالتر از  -Skora, 1972 .(Raikovaســال اســت ( 9لهســتان ب

Petrova جمعيــت ســن غالــب  2006اي در ســال  در مطالعــه
ساله بيان  4-3ايسكار بلغارستان  ةرودخانماهيان خياطه را در 

 ساله بود ، سن غالب متعلق به ماهيان صفرآباد تيلكرد. در نهر 
 رسـد  مينظر ه . بمشاهده شدساله در نهر  سه ةنمونيك  فقطو 
اروپـا تـا سـنين بـاالتر عمـر      هاي  رودخانهماهي خياطه در  كه
هـاي   رودخانهوضعيت پايدارتر نهرها و  ةدهند نشانكه كند  مي

  .استآباد  تيلدر نهر زا  استرساروپا و شرايط 
Treer ــاران ــهو همك ــال  ، در مطالع ــا ،2000اي در س ن بي

منحني رشـد متوسـط ايـن گونـه در كروواسـي بـه        كه كردند
ـ   تيـل و در نهر  t(28/0-e-1 (2/15=Lt+ 93/0( صورت (  ةآبـاد معادل

 t(248/0-e-1 (45/12=Lt+ 39/0( رشد برتاالنفي براي جنس ماده (

جدول 6. اختالف خصوصیات فیزیکوشیمیایي آب در فصول مختلف

5. بحث و نتیجه گیري
دما يکي از فاکتورهاي تعیین کنندة توزيع مکاني ماهیان 
 .)Heino. 2002; Brazner et al.. 2005( نهري است
جريان دار  و  کم عمق  مناطق  در  عمدتًا  خیاطه  ماهي 
ماهیان  اين  است.  شده  ساکن  کوهستاني  نهرهاي 
بسترهاي سنگي سخت و اکسیژن باال و آب هاي تمیز 

را ترجیح مي دهند 
سال  در  مطالعه اي  در   (Penaz. 1995). Abdoli
و  میاني  قسمت هاي  خیاطه  ماهي  که  کرد  بیان   1999
فوقاني رودخانه ها را ترجیح مي دهد که غني از اکسیژن، 
داراي بستر قلوه سنگي و سنگالخي و دماي 5-20 درجة 
سانتی گراد است. در نهر تیل آباد، همة ايستگاه ها داراي 
نهر  سرچشمة  در  فقط  ولي  بودند،  قلوه سنگي  بستري 
آب از شفافیت بااليي برخوردار بود و در ايستگاه هاي 
پايیني، به سبب وجود شاخة فرعي شرقي نهر که محل 
آب  کدورت  بود،  سنگ شکن  کارخانة  تخلیة خروجي 
ماهي  زيست  محل  دمايي  محدودة  يافت.  افزايش 
آلبرنوئید ايچوالدي در اين نهر 15-20 درجة سانتی گراد 
فیزيک وشیمیايي  خصوصیات  بین  در  همچنین،  است. 

بین  معني داري  طور  به  الکتريکي  هدايت  فقط  نهر، 
همة  در  حیاتي  فاکتورهاي  بود.  متفاوت  ايستگاه ها 
ايستگاه ها در محدودة زيست ماهیان نهري قرار داشتند، 
محدودي  ايستگاه هاي  در  فقط  گونه  اين  حال  اين  با 
بنابراين، فاکتورهاي  در حوالي سرچشمه مشاهده شد. 
محیطي متعددي نظیر شرايط هیدرولیکي، پوشش گیاهي 
بستر يا اطراف نهر و فاکتورهاي شیمیايي مي توانند در 
پراکنش ماهیان مؤثر باشند، ولي در چنین شرايطي تعیین 
تأثیر هر يک از فاکتورها و نیز تأثیرات متقابل آنها در 

پراکندگي جمعیت ماهي کار دشواري است.
Raikova-Petrova در مطالعه اي در سال 2006، 
در بررسي ساختار جمعیتي ماهي خیاطه در بلغارستان، 
 9-8/1 بین  را  طولي  طبقات  فراواني  درصد  بیشترين 
سانتي متر و بزرگ ترين ماهي صیدشده را با طول 11/4 
را  ماده  به  نر  نسبت  و  کرده  گزارش  گرم   31 وزن  و 
بیان کرده است. عبدلي در مطالعه اي در   66/1 : 33/9
حداکثر  سرداب رود،  رودخانة  بررسي  در   ،1378 سال 
اندازة ماهي خیاطة صیدشده را 150 میلي متر و بیشترين 

فراواني طبقة طولي را بین 
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اين  در  است.  کرده  گزارش  میلي متر   110-100
بیشترين  و   110/16 صیدشده  ماهي  حداکثر  مطالعه، 
مي رسد  نظر  به  بود.  میلي متر   60-50 بین  طولي  طبقة 
وضعیت  از  سرداب رود  رودخانة  در  خیاطه  ماهي  که 
اندازه هاي  به  رسیدن  و  رشد  لحاظ  از  مناسب تري، 

بزرگ تر، برخوردار است.
 Barus and( سن  باالترين  چک  جمهوري  در 
 Soric( در حوزه هاي آبي يوگسالوي ،)Oliva. 1995
and Ilic. 1985( 7 سال ذکر شده است. حدود سني 
است  سال   9 از  باالتر  لهستان   Dunajec و   San در 
مطالعه اي  در   (Skora, .)1972 Raikova-Petrova
در سال 2006 جمعیت سن غالب ماهیان خیاطه را در 
رودخانة ايسکار بلغارستان 3-4 ساله بیان کرد. در نهر 
تیل آباد، سن غالب متعلق به ماهیان صفر ساله بود و فقط 
يک نمونة سه ساله در نهر مشاهده شد. به نظر مي رسد 
باالتر  سنین  تا  اروپا  رودخانه هاي  در  خیاطه  ماهي  که 
و  نهرها  پايدارتر  وضعیت  نشان دهندة  که  مي کند  عمر 
تیل آباد  نهر  در  استرس زا  شرايط  و  اروپا  رودخانه هاي 

است.
Treer و همکاران، در مطالعه اي در سال 2000، بیان 
اين گونه در کروواسي  کردند که منحني رشد متوسط 
به صورت ) )Lt=15/2 )1-e-0/28)t +0/93 و در نهر 
تیل آباد معادلة رشد برتاالنفي براي جنس ماده ) )0/39+ 
t(1-e-0/248( Lt=12/45 و براي جنس نر ) )0/39+ 
اختالف  اين  که  است   Lt=11/66  )1-e-0/281)t
نیز شرايط محیطي مختلف  مي تواند مربوط به گونه و 
صورت  به  کروواسي  خیاطة  ماهیان  في  باشد.  ماهیان 
في  میزان  با  مقدار  اين  که  است   Φ'  =4/24  ±0/11
 Turiec (Bastl et al.. 1975) ماهي خیاطة رودخانة 
ماهي خیاطة  في  میزان  به  شبیه  بسیار  و  يکسان  تقريبًا 
 Radimna (Cristofor and Papadopol, رودخانه هاي
سال  در   Toeko داده هاي  به  توجه  با  است.   1980)
 4/59 ، Alburnoides albidus alborella 1975 براي
= ′φ محاسبه شد و بر اساس محاسبات Cakic در سال 
1982 براي φ′ =4/52 ، A .alburnus بود. اين داده ها 

منحني رشد ثابت و قابل اطمینان ماهي خیاطه را تأيید 
مي کند و توان رشد کل )′φ( در گونه هاي مشابه داراي 
حداقل واريانس است )Moreau et al.. 1986(. مقدار 
′φ براي ماهي آلبرنوئید ايچوالدي در نهر تیل آباد براي 
نر 3/64 محاسبه شد.  براي جنس  جنس ماده 3/65 و 
به هر حال، مقدار ′φ در گونه ها و زيرگونه هاي مختلف 

ماهي خیاطه متفاوت است.
Treer و همکاران در سال 2000 بیان کردند که، بنا 
بر رابطة طول و وزن ماهیان خیاطه، در چهار رودخانة 
b )مقدار  مثبت  آلومتريک  صورت  به  رشد  کروواسي 
برابر با 3/10-3/56( و فقط در يک رودخانه به صورت 
آلومتريک منفي )b =2/80( بود. در اين مطالعه، در هر 
آلومتريک منفي  از نوع  نر و ماده مدل رشد  دو جنس 
افزايش  >( که نشان دهندة کمتربودن سرعت   3b( بود
وزن ماهي و نیز جوان تربودن نمونه هاي ماهي آلبرنوئید 

ايچوالدي در نهر تیل آباد است. 
Jovanovic ، در سال 2011، 22  Zivkovic و 
صفت مورفومتريک و 4 صفت مريستیک را براي ماهي 
مختلف(  منطقة   4 )در   Nisava رودخانة  در  خیاطه 
اندازه گیري کردند که بیشترين اختالفات را بین صفات 
بالة مخرجي،  ارتفاع  فاصلة پشت چشم،  مورفومتريک 
کم ترين ارتفاع بدن و طول پیش بالة مخرجي داشتند و 
بین صفات مريستیک تعداد شعاع هاي نرم بالة مخرجي 
بار چهارمین  اولین  براي  و  داشتند  معني داري  اختالف 
باله و براي اين ماهي گزارش  شعاع سخت را در اين 
کردند. Berg در سال 1949 و Barus و Oliva در سال 
1995 نظريات مشابهي ارائه کردند که دو شکلي جنسي 
است.  يا محدود شده  ندارد  يا وجود  ماهي خیاطه  در 
 Oliva و   1931 سال  در   Vladykov ديگر،  سوي  از 
که  کردند  بیان   1953 و   1952 سال هاي  مطالعات  در 
Papadopol  باله هاي زوج در جنس نر بلندتر است. و
Cristofor  در سال 1980 بیان کردند که حتي با چشم 
غیرمسلح، بالة شکمي در جنس نر بلندتر از جنس ماده 
است؛ از آنجا که در جنس نر باله هاي شکمي به مخرج 
می رسد يا از آن مي گذرد، آنان اين صفت را يک صفت 
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قائل شدن  تفاوت  براي  اطمینان  قابل  کافي  اندازة  به 
 Kabisch اين،  وجود  با  کردند.  بیان  جنس  دو  بین 
تأيید نکرد. همچنین،  را  تفاوت آشکار  در سال 1974 
بالة سینه اي  Papadopol و Cristofor در سال 1980 
بلندتر را در جنس نر گزارش کرده اند. در مقايسة صفات 
ريخت سنجي در ماهیان آلبرنوئید ايچوالدي نر و ماده، 
به نظر مي رسد برخي صفات از جمله طول قاعدة بالة 
مخرجي، طول قاعدة بالة شکمي و ارتفاع بالة سینه اي 
همچنین،  بودند؛  ماده  جنس  از  بزرگ تر  نر  ماهیان  در 
تعداد شعاع هاي بالة دمي مي تواند در تشخیص جنسیت 
تعداد  مطالعه،  اين  در  کند؛  کمک  ماده  و  نر  ماهیان 

شعاع هاي سخت بالة مخرجي 3 عدد مشاهده شد.
ماهي  مسن تر  نمونه هاي  کم  تعداد  پژوهش  اين  در 
ناپايداربودن  به  مربوط  احتماالً  ايچوالدي  آلبرنوئید 
جمله  از  محیطي  استرس هاي  لحاظ  از  تیل آباد  نهر 
نهر،  پايین رفتن سطح آب  و  باال  و  فصلي  سیالب هاي 
کاهش دبي نهر در اثر استفاده هاي کشاورزي، واردشدن 
کارگاه سنگ شکن  مجاوربودن  نهر همچنین،  به  سموم 
و نیز معادن زغال سنگ البرز شرقي هاست. از نتايج اين 
اين  در  ماهیان  فصلي  جابه جايي  روند  مي توان  تحقیق 

نهر را به خوبي مشاهده کرد.
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