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چکیده
جهت بررسی رابطه طول و وزن مروارید ماهی تعداد  185قطعهه مهاهی بهه وسهیله الکتروشهوفر درهاهل بههار  1392از
رودخانه سیاهرود صید گردید .نسبت جنسی نر به ماده در جمعیت مورد مطالعه  1:1/3بود فه هاقد اخهت ف معنهیداری
بین نسبت جنسی نر و ماده در جمعیت ههو بهود ( .)χ2= 1/95 ، P > 0/05بیشهینه طهول فهل و وزن مهادههها 90/50
میلیمتر و  7/26گرم و برای نرها  89/09میلیمتر و  5/19گرم ثبت گردید .رابطهه طهول و وزن در مهادههها ()r2= 0/96
 W = 0/013 TL2/849و در نرههها ( W = 0/0132 TL2/766)r2= 0/95و در جمعیههت (W = 0/0118 TL2/871)r2= 0/94
بدست آمد .نتایج نشان داد فه الگوی رشد برای این گونه در منطقه مورد مطالعه از نوع آلومتریک منفی می باشد.

مقدمه
مرواریدماهی ( )Alburnus hohenackeriمتعلق به خانوادهی فپورماهیان ( )Cyprinidaeبوده و در البهالی گیاهان آبزی قسمتهای
پائینی رودخانهها و دریاچههای آب شیرین به هراوانی دیده میشود .آب لبشور را نیز تا حدی تحمل مینماید و بیشترین هراوانی
را در ناحیه ماب رودخانهها دارد ( .)Naderi and Abdoli, 2004در تمامی زیستگاههای دریای خزر به سر میبرد اما به طور
ناخواسته انسان آن را به اغلب حوضههای آبریز ایران از قبیل دریاچه زریوار مریوان ،هامون سیستان و  ..منتقل نموده است
( .)Jouladeh-Roudbar et al., 2015این گونه دارای اندازه فوچکی بوده و غذای بسیاری از ماهیان اقتاادی ،مانند سوف ماهیان و
اردک ماهی میباشد ( .)Abdoli and Naderi, 2009پارامترهای رشد در مدیریت ذخایر و بومشناسی فاربردی گونه و جمعیت
دارای اهمیت ویژه میباشند و به عنوان یکی از جنبههای مهم زیستی ماهیان در سطح جمعیت بشمار میرود( Kovac and Copp,
 .)1996این پارامترها غالباً انعکاس دهنده نوع سازگاری به شرایط محیطی میباشد ( .)Mann, 1991در این راستا ،برای بررسی

/ 119شیل /دوره پنجم /شماره  /3پاییز 1396

دوره پنجم /شماره  /3پاییز 1396

مجله علمی تخصصی شیل  -انجمن علمی دانشجویی دانشگاه تهران

الگوی رشد و همچنین پارامترهای مهم رشد شامل نرخ رشد لحظهای و هافتور وضعیت فه بیانفننده تفاوتهای جمعیتی،
ویژگیهای زیستی و ویژگیهای زیستگاه مرواریدماهی میباشد مطالعهای هدف گذاری گردید.
مواد و روشها
تعداد  185نمونه ماهی در هال بهار  1392توسط الکتروشوفر از رودخانه سیاهرود واقع در استان مازندران صید شد (شکل .)1
ماهیان پس از صید ،در هرمالین  10درصد تثبیت و به آزمایشگاه منتقل شدند .پارامترهای طول فل ،طول استاندارد با استفاده از
فولیس دیجیتالی با دقت  0/01میلیمتر و وزن با ترازوی دیجیتالی با دقت  0/001گرم انجام شد.

شکل :1موقعیت جغرافیایی رودخانه نمونهبرداری شده در حوضه خزر جنوبی

رابطه طول و وزن از هرمول  ، W=aLbفه  bعددی معموالً بین  2و  4میباشد بدست آمد ( .)Biswas, 1993در این معادلهه :Wوزن
بدن بر حسب گرم؛  :Lطول فل بر حسب سانتیمتر؛  :aضریب ثابت و  :bشیب خهط رابطهه رگرسهیونی طهول بها وزن اسهت .بهرای
مقایسه نسبت جنسی از آزمون غیر پارامتریک فایاسکوئر استفاده شد و تجزیه و تحلیلهای آماری با استفاده از نرماهزار SPSS ver
 17و رسم نمودارها با استفاده از نرم اهزار  Excelصورت گرهت.
نتایج
تعداد فل نمونههای صید شده از رودخانه سیاهرود جویبار  185عدد بود .از این تعداد  102نمونه ماده و  83نمونه نر است .در
جنس ماده میانگین طول فل  63/13میلیمتر و میانگین وزن فل  2/664گرم مشاهده شد .در جنس نر نیز میانگین طول فل برابر
 60/49میلیمتر و وزن فل  2/023گرم بدست آمد .بیشترین طول مشاهداتی  90/50میلیمتر و فمترین طول  39/30میلیمتر
بود.
جدول :1طول کل ،طول استاندارد و وزن کل ماهی Alburnua hohenackeri

طول کل(میلی متر)
جنس تعداد نمونه انحراف معیار±میانگین

طول استاندارد(میلی متر)

وزن کل( گرم)

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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در بررسی گروههای طولی ،این ماهیان در دامنه طولی  37تا  92میلیمتر قرار گرهتند ،در جنس ماده بیشترین هراوانی طولی در
ف سه  57تا  62میلیمتر با  17/65درصد مشاهده شد ولی در جنس نر ف سه طولی  62تا  67میلیمتر ( 20/48درصد) باالترین
هراوانی را داشت (شکل.)2
25.00

ماده

نر

هراوانی(درصد از تعداد فل)

20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

37-42 42-47 47-52 52-57 57-62 62-67 67-72 72-77 77-82 82-87 87-92

گروه های طولی(میلیمتر)
شکل :2نمودار درصد فراوانی طولی جنس نر و ماده ماهی Alburnua hohenackeri

در هر سه گروه نر ،ماده و جمعیت  A. hohenackeriدارای ضریب همبستگی باالیی بود (شکل  3و  .)4رشد در هر سه گروه از نهوع
آلومتریک منفی می باشد .در جمعیت مورد مطالعهه ،رابطهه طهول و وزن ( W= 0/0118 TL2/871)r2= 0/938و بهرای جهنس مهاده
( W= 0/013 TL2/849)r2= 0/956و برای جنس نر ( W= 0/0132 TL2/766)r2= 0/954بدست آمد.

جنسیت نر

7.0
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5.0
طول فل (سانتی متر)

شکل  :3رابطه نمایی طول و وزن ماهی  Albernuas hohenackeriدر جنسیت نر ،ماده
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b-interval=2.727-2.971
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8.0

W= 0.0118TL2.871
R² = 0.938
b-interval=2.763-2.98
F=2759.162
N=185
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1.0
0.0
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6.0
طول فل (سانتی متر)
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شکل  :4رابطه نمایی طول و وزن ماهی  Albernuas hohenackeriدر جمعیت مورد مطالعه

نتایج حاصل از تست فای اسکوئر در نسبت جنسی بین نر ماده اخت ف معنیداری را نشهان نهداد ( .)χ2= 1/95 ، P > 0/05نسهبت
جنسی ماده به نر  1 : 1بدست آمد.
بحث
در جمعیت مورد مطالعه نتایج نشان داد فه شیب خط رگرسیونی بین طول و وزن در هر یک از جنسهای نر و ماده فوچکتر از 3
بوده و مقایسه میانگینهای طول و وزن در دو جنس نر و ماده نشان داد فه جنس ماده بهه طهور میهانگین طهول و وزن بهیشتهری
نسبت به جنس نر داشته و نشان دهنده رشد بیشتر جنس ماده نسبت به جنس نر میباشد.
نسبت جنسی در بیشتر گونهها  1:1است اما ممکن است بین گونهها ،جمعیتهها و در سهالههای مختله بهین گونههههای مشهابه
متفاوت باشد ( )Nikolski, 1963و این نشان دهنده این است فه در افوسیستم مورد مطالعه بهه ازای ههر عهدد جهنس نهر  1عهدد
جنس ماده از این گونه زیست میفند .تنوع در میزان شیب خط رگرسیونی طول -وزن بین جمعیهتههای مختله یهک گونهه بهه
عنوان تنوع درون جمعیتی تفسیر میگردد ( ،)Przybylski, 1996به خاوص اگر میزان آن مخال  3بدست آید بایستی در بررسهی
ضریب وضعیت ،مقدار محاسباتی هر جمعیت جداگانه در نظر گرهته شود (.)Bagenal and Tesch, 1978
ضریب  bاغلب دارای انحراف مثبت در منحنی توزیع میباشد و با اندازه ماهی رابطه داشته فه تجزیه و تحلیهل تنهوع آن را مشهکل
میسازد ( .)Przybylski, 1996ضریب  aدر رابطهی طول – وزن بین جمعیتها دارای تنوع بزرگی است ،به خاوص دارای تغییرات
وسیع هالی میباشد ( .)Broughton and Jones, 1978رابطه طول بها وزن در جمعیهتههای مختله اغلهب مهیتوانهد نشهانهههای
استراتژی مارف انرژی به وسیله ماهی را ارائه نماید و تنوع مقدار ضریب  bدر طول یک سال ،بیانگر تنوع درون جمعیتی میباشد
(.)Vollestad and Bee-Lund 1990
مقدار ضریب نمائی  bاغلب برای مادهها بزرگتر از نرهاست فه احتماالً به خاطر تفاوت در مقدار ضریب چاقی و نمو گنهادی اسهت.
ضریب بزرگتر نشانگر سنگینتر بودن نمونههای هم سن اما با ضریب بزرگتهر اسهت ( .)Papageorgiou, 1979تنهوع در مقهدار b
همچنین به مراحل مختل رشد و نمو ارتباط داشته و به همان میزان اخت هات سنی ،بلوغ جنسی و گونه نیز در تغییرات آن مهؤثر
است .همچنین موقعیت جغراهیائی منطقه ،شرایط محیطی ،هال صید نمونهها ،پر و خالی بودن معده ،بیماریها ،آلودگیهای انگلی
نیز باعث تغییرات  bمیگردد(.)Bagenal and Tesch, 1978 ;Turkmen et al., 2001
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Study of growth characteristics of Bleak (Alburnus hohenackeri) in Siahrud
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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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