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 نوع مقاله: 

 پژوهشی

 چکیده 
  ن یا ی. برا باشدیبرخوردار م ییباال تیاز اهم ت،یمختلف در سطح جمع یهاستگاه یگونه در ز کی یاسه یمقا یمطالعه

نمونه از   305به صورت ماهانه صورت گرفت. در مجموع  92تا خرداد ماه سال  91از بهمن ماه سال  یهدف نمونه بردار

در   یها در تاالب انزلها بود. نمونه از ماده  شترینسبت نرها ب یزلتاالب ان تیشد. در جمع دیص یتاالب انزل یآب یحوضه 

مطلق   یآور هم نیانگیگرم قرار داشتند. م 550/6تا  490/0 یو دامنه وزن متریلیم 28/72تا  17/33 یطول یدامنه 

  ک ی. شاخص گنادوسوماتدبو ریمتغ 40/2تا 16/0از  یقطر تخمک در تاالب انزل یبرآورد شد. دامنه 6/86 یدرتاالب انزل

 در جنس ماده بزرگتر از جنس نر بود.
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 مقدمه

 باشادمی Cyprinidae کپاور ماهیاا  یخاانواده ازBitterling  و ناام انگلیسای Rhodeus amarus ی با نام علمیاولهماهی مخرج ل

(Jouladeh-Roudbar et al., 2015)  های آب شیرین دارد، جایگاه خاصای نازد همزیستی بسیار جالبی که با برخی صدف دلیلو به

(، با وجودی که سراسر بد  آ  از فلاس 5-5ردیفی ) ی یکبد  این ماهی برآمده و از طرفین پهن، دندا  حلق. دارد زیست شناسا 

هاای دیگار فاقاد منفا  )یعنای فلس فلس در روی خط جانبی به عنوا  اندام جانبی موجود است 5-6است ولی فقط پوشیده شده 

ی باله دمی امتداد برای ارتباط با محیط خارج هستند(. این ماهی دارای یک نوار آبی متمایل به بنفش است که از میا  بد  تا ابتدا

ساال عمار  2-3متر است. خط جانبی کامل نیست، فاقد سابیلک باوده و ایان ماهیاا  سانتی 9و حداکثر  6-5دارد. طول متوسط 

 شیل
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این ماهی به علت جالب بود  نوع جفتگیری، تولید مثل و دفاع در مقابل ماهیا  متجاوز به صورت یکای  (.Asgari, 2004) کنندمی

 .است ب برای تحقیق و پژوهش در رفتارشناسی ماهیا  در آمدههای جالاز موضوع

 هاروش و مواد 

 صید شد.با دستگاه الکتروشوکر  سیاهرود یاز رودخانه Rhodeus amarus ایعدد ماهی مخرج لوله 235 در مجموعتحقیق  در این

 .درصد تثبیت و به آزمایشگاه منتقل شدند 10ها در فرمالین نمونه

 .(Biswas, 1993) شودمحاسبه می 1از فرمول گیرد و رسد تولیدمثل صورت میاخص نمو گنادی به اوج خود میکه شزمانی 

(1)  GSI=
𝑊𝑔

𝑊
 

GSI: غدد جنسی ،  ینمایهgW :گرم(، وز  گناد( W: .)وز  بد  )گرم 

هاا در زیار ز  شادند. شاماره هماه تخمکخاارج و وهاا ها، تمامی تخمکوری مطلق، پس از شکافتن شکم مادهآبرای برآورد هم

   برای برآورد هماوری مطلق استفاده شد. 2از فرمول  (.Bagenal, 1978) انجام شد 10نمایی با بزرگ پاستریومیکروسکو

(2)   AF=
𝑛𝑊𝑔

𝑊𝑠
 

AF:  آوری مطلق،هم n:  تعداد تخمک شماره شده در نمونه  ،gW:  (  گاارموز  تخمدا)  ،sW:  اد تخمااک آ   وز  قساامتی از تخماادا  کااه تعااد

 شماره شده است.

 ها شماره شدند.ها، تمامی آ طالعه به دلیل کم بود  نسبی تخمکدر این منکته: 

 شود.استفاده می 3ری نسبی از فرمول آوبرای تعیین هم

 (3)                                                   RF=
𝐴𝐹

𝑊
 

RF:  آوری نسبی،همAF :    آوری مطلقهم  ،W گرم(  : وز  بد( 

  نتایج
 فراوانی جنسی

)کای اسکویر، در تاالب   بود. نتایج نشا  داد که این نابرابری از نطر آماری معنی دار می باشد 1: 1/ 43در تاالب انزلی نسبت جنسی نر به ماده

 (. 2x ،01/0  <p=  592/9انزلی

 (Gonadosomatic Index) شاخص نمو گنادی

 برداری ه های نموندر مناطق مختلف به تفکیک ماهادی شاخص نمو گن

نر و ماده در  ری بین دو جنس دااختالف معنیای در تاالب انزلی اخص نمو گنادی ماهی مخرج لولهبر طبق نتایج به دست آمده از تغییرات ش

رین میزا  این شاخص برای جنس ماده در  باالت (.>05/0Pو   F )نر(=F ,  048/79 )ماده( =ANOVA , 216/26) های مختلف حاصل گردیدماه

بهمن   اردیبهشت برآورد گردید. کمترین مقدار شاخص نمو گنادی در هر دو جنس در ماه فروردین و برای جنس نر در ماه تاالب انزلی در ماه

 (. 1)شکل  مشاهده شد
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 به تفکیک نر وماده در تاالب انزلی  GSIنوساناتمنحنی  :1شکل

 آوری مطلق هم

آوری مطلق  از میزا  همنتایج حاصل . به دست آمد( 6/86 ± 43/30) وری مطلق کل در  تاالب انزلیآمیانگین هم ،آوری اس نتایج همبر اس 

 ماه فروردین تا خرداد است.     مثل در تاالب از  مثلی بیانگر شروع فصل تولید  های تولیدای در ماه مخرج لوله 

 آوری مطلق با طول و وزن ماهی رابطه هم

-داری بین همه نشا  داد که همبستگی مثبت معنیمورد مطالع یهقمنطآوری مطلق با طول ماهی در رگرسیونی هم ینتایج حاصل از رابطه

 .  (2)شکل  آوری و طول وجود دارد

 
 در تاالب انزلی  (R. amarus)ای ی مطلق با طول کل گونه مخرج لولهآوررابطه رگرسیونی هم :2شکل 

آوری و وز   داری بین همعنیآوری مطلق با وز  در تمامی مناطق مورد مطالعه حاکی از همبستگی مثبت مز رابطه رگرسیونی همنتایج حاصل ا

 . (3)شکل  بود
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 در تاالب انزلی  (R. amarus)ای ی مطلق با وزن کل گونه مخرج لولهآوررابطه رگرسیونی هم :3شکل

 آوری نسبی  هم

 . (1)جدول  مشاهده شد   (9/34  ± 1/12)  انزلیدر تاالب  آوری نسبی  میزا  هممتوسط  
 

 تاالب انزلی در  (R.amarus)ای آوری نسبی مخرج لولههم: 1جدول

 میانگین±انحراف معیار بزرگترین-کوچکترین مناطق

 9/34 ±1/12 4/15-4/61 تاالب انزلی

 آوری نسبی با طول و وزن ماهی هم رابطه 

  (. 5و   4)شکل داری را نشا  دادو وز ( منطقه وابستگی مثبت معنی  ماهی )طول یآوری نسبی با اندازه رگرسیونی هم ینتایج حاصل از رابطه

          

 
 در تاالب انزلی  (R. amarus) ایآوری نسبی با وزن ماهی مخرج لولهرابطه رگرسیونی هم:4شکل
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 در تاالب انزلی (R. amarus)ای خرج لولهماهی م  آوری نسبی با طول کلرسیونی هم رابطه رگ  -5شکل

 قطر تخمک  اندازه 

 . ( 2)جدول  (>05/0P)  داری را نشا  داداختالف معنی  ،مقایسه میانگین قطر تخمک  نتایج

 

 تاالب انزلیدر  (R.amarus)ای اندازه قطر تخمک گونه مخرج لوله: 2جدول

 میانگین ±انحراف معیار  بزرگترین)میلی متر(-کوچکترین مناطق

 92/0 ±42/0 1/3-1/0 تاالب انزلی

 رابطه قطر تخمک با اندازه و وزن ماهی

 با افزایش طول کل، قطر تخمک نیز افزایش یافت.  

 .  (6و    5)شکل    قطر تخمک در تاالب انزلی بدست آمد  وز  با  داری بین طول کل ورابطه رگرسیونی معنی

 
 در تاالب انزلی  (R. amarus)ای رج لولهر تخمک با طول کل ماهی مخرابطه رگرسیونی قط :6شکل
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 در تاالب انزلی (R. amarus)  ایرابطه رگرسیونی قطر تخمک با وزن کل ماهی مخرج لوله :7شکل 

 بحث

اکثر  ، حداثبات رسیده است. در تحقیق حاضر ریزی در ماهیا  بهمثلی و زما  تخمدر تعیین وضعیت تولید GSIقابلیت شاخص 

نتایج بدست . گرم در تاالب انزلی یافت شد 213/2 متر و وز میلی 18/51در طول کل  ،47/12 نس نردر جمیزا  این شاخص 

ای و آوری مطلق مخرج لوله قیمی بین همیک رابطه مست در تاالب انزلی مشابه بود.( 2009)و همکارا  Patimar  آمده با نتایج 

زایش طول و وز  ماهی، تعداد مشابه بود. با اف (2009)و همکارا  Patimar  وجود داشت که با نتایج )طول و وز ( ماهیی اندازه

. یابد(از وز  بد  کاهش می( )هم آوری نسبی ها در یک گرم)اما تعداد آ  تر خواهند بود)هم آوری مطلق( بیشتر و بزرگ هاتخمک 

های مختلف و فاکتورهای محیطی ی زیر گونههای ژنتیکدر مناطق مختلف را به تفاوتآوری یک گونه محققین تفاوت در میزا  هم

بررسی کی از موارد مهم در . ی(Unlu and Balci, 1993) اندهمانند تهیه غ ا، تراکم جمعیت و تغییرات درجه حرارت نسبت داد

های . قطر تخمک نیز همانند دیگر شاخصباشدهای یک گونه، بررسی قطر تخمک میآوری جمعیتهای تولیدمثلی و همفعالیت

ب در تاال طق مورد بررسیای در منادامنه قطر تخمک مخرج لوله  .ع بودهای مورد مطالعه این تحقیق متنوتولیدمثلی بین جمعیت

متر در میلی  42/0-20/2تخمک را  قطر (2009)و همکارا   Patimar (.Patimar, 2009)متغیر بود متر میلی 40/2تا 16/0انزلی از 

گردد رژیم غ ایی و سایر خصوصیات زیستی این ماهی نیز پیشنهاد میه تقریبا با نتایج حاضر مشابه بود. ک ندسیاهرود گزاره کرد

 مورد بررسی قرار گیرد.
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Abstract 

The comparative study of a species in different habitats at the population level is of great importance. For this 

purpose, sampling was carried out monthly from January 2012 to June 2013. A total of 305 samples of Rhodeus 

amarus were taken from Anzali wetland. In the Anzali wetland population, males were more than females. The 

specimens were in the Anzali wetland in the longitudinal range of 33.17 to 72.28 mm and the weight range of 0.49 

to 6.55 g. Mean absolute fecundity was estimated in Anzali wetland 86.6. Egg diameter in Anzali wetland varied 

from 0.16 to 2.40 mm. The gonadosomatic index was greater in females than in males. 

Keywords: Bitterling, reproduction, Fecundity, Anzali wetland 
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