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  برداري و پرورش آبزیان بهره

 1395 زمستان، چهارمجلد پنجم، شماره 
http://japu.gau.ac.ir  

  

   )Capoeta trutta( دار خال ماهی سیاه رشد هاي برخی ویژگی بررسی
  حوضه بوشهر و تیگره در

  
  2کیوانی یزدان* و 1عرب محسن

  ،ایران ،گروه شیالت، دانشگاه صنعتی اصفهان ،ارشد دانشجوي کارشناسی1
 ایران ،، دانشگاه صنعتی اصفهاندانشیار گروه شیالت2

  23/2/1396 ؛ تاریخ پذیرش:4/2/1396تاریخ دریافت: 
  1چکیده

باشـد و   هاي رشد ماهیان یکی از مهمترین عوامل در بررسی وضـعیت ماهیـان مـی    بررسی ویژگی
 قطعـه  223 تعـداد بدین منظـور،   .ه بوشهر و تیگره استضماهی خالدار از ماهیان بومی و مهم حو سیاه
 تیگره حوضه خانهرود هشت و بوشهر حوضه خانهرودچهار  از) Capoeta trutta( دار خال ماهی سیاه

 در، درصد 1میخک  و بیهوشی در محلول گل وريآ جمع از پس ها نمونه. شد صید پره تور از استفاده با
 شناسی دانشگاه صـنعتی اصـفهان   موزه ماهیبه  ي بعديها گیري اندازه يو برا تثبیت درصد 10 فرمالین

گـرم   01/0متـر و   میلـی  01/0با دقـت   با کولیس و ترازوي دیجیتال ها وزن نمونه و طول. شدند منتقل
دست آمده  هب يعدد یرمقادبا توجه به  .محاسبه شد یتوضع یبوزن و ضر -رابطه طول و گیرياندازه

 آلومتریـک  رشـد  الگـوي  داراي مورد مطالعـه  هايیتجمعدر مجموع  ی،پائول tو آماره  bپارامتر  يبرا
الگـوي  ها مانند اهرم، دویرج، ایوان عباسی، سیروان و زیمکان نیز  ، ولی در برخی رودخانهبودند مثبت

  باشد. ّها می اي در این رودخانه که نشان از وضعیت نامناسب تغذیه رشد آلومتریک منفی بود
  

  ماهی رابطه طول و وزن، رشد، کپورماهیان، سیاه :کلیدي هاي واژه

                                                
  keivany@cc.iut.ac.ir مسئول مکاتبه:*
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  مقدمه
 جمله از مختلف يها جنبه از آبی هاي زیستگاه در ماهیان خصوص به زنده موجودات مطالعات  
 مندان تیست از زظو حفا ها اکوسیستم مدیریت مباحث ها، نآمطالعات رفتار  شناختی، بوم تکامل، روند

 اهمیت از ها نآ پرورش و تکثیر ،ماهیان خایرذ از برداري بهره یریتمد احثمب خصوصدر  نیزو  ها نآ
شناختی، منابع طبیعی و ساختارهاي  هاي بوم داري سیستم حفاظت و نگهو  است برخوردار ییباال

حتی بدون  ایران شیرین هاي آبماهیان  الزم و ضروري است.، پایدار، براي رسیدن به توسعه اجتماعی
ز یشناسی حا ، بسیار متنوع و از نظر مطالعات ماهیشور دریاي خزر هاي لب در نظر گرفتن ماهیان آب

 در خانواده 28 از جنس 107 گونه در 288 حدود .)a2016(کیوانی و همکاران،  اهمیت هستند
 به متعلق گونه 172 جنس و 51 خانواده، سه تعداد ینکشور حضور دارند که از ا یداخل هاي آب

 43 يدارادر ایران است که  راسته ینا ترین پرگونهیان خانواده کپورماه .است شکالن کپورماهی راسته
گونه  12 ياست که دارا ماهی سیاه جنس خانواده این مهم هاي جنس از. باشد می گونه 119 با جنس
 ).2017اسماعیلی و همکاران، (است 

 ینشـیر  بآ هـاي  زیسـتگاه  دریکی از کپورماهیان است که  )Capoeta trutta( دار خال ماهی سیاه  
 تحتانی، نیمه دهان شکل، دوکی بدنی داراي ماهی ین. اشود می یافت ایران ی و جنوبغرب جنوب ،غرب
کیـوانی و  ( اسـت  ح بـدن طسـ  يرو کندهاپر رنگ سیاه هاي خالبارز  مشخصه و ردیفی 3 حلقی دندان

 یریتدر مـد  بزیـان آ سایر و ماهیان خایرذ شناسایی اهمیت به توجه با .)2017کد، ؛ a2016همکاران، 
 درمطالعات اندکی  تاکنون که نجاییآ از و ماهی از گونه یک ذخایر ینهبه برداري بهره و یالتیکارآمد ش

؛ 2012بابلی و همکـاران،  ( استشده کشور انجام  یداخل هاي بآ دراین ماهی  جمعیتی ساختار نهیمز
رادخـان و  ؛ 2016؛ کیـوانی و زمـانی فرادنبـه،    2015نیـا و همکـاران،    تقـوي  ؛2012پوریا و همکاران، 

پارامترهـاي   و وزن -رابطه طول يپارامترها یسهمقا و تعیین مطالعه ینهدف از ا لذا ،)2016نوفرستی، 
به دجله و بوشهر  حوضهي ها رودخانه دار خال ماهی سیاه هاي یتجمع یتفاکتور وضع رشد و همچنین

  .بودّهاي مختلف  منظور ارزیابی وضعیت این ماهی در زیستگاه
  

  ها مواد و روش
 هشـت  و بوشهر حوضه چهار رودخانه از) Capoeta trutta( دار خال ماهی سیاه قطعه 223 تعداد  

 از ها نمونه صید براي .)1جدول  و 1شکل شد ( صید 1389و  1388در تابستان  تیگره حوضه رودخانه



 کیوانی یزدان عرب و محسن

27 

در  صـید  از بعـد  هـا  نمونـه . گردیـد  استفاده متري میلی 5متر و چشمه  2متر، ارتفاع  5به طول  تور پره
 بـراي  و شـده  تثبیـت  درصد 10 فرمالین بیهوش شدند و سپس در درصد 1محلول عصاره گل میخک 

 .گردیدنـد  منتقـل  اصـفهان  صنعتی دانشگاه طبیعی منابع دانشکده شناسی ماهی موزهبه  آزمایشات ادامه
  داري انتقال یافتند. براي نگه درصد 70به محلول الکل  سپس
؛ 2017فروئز و پاولی، ( آمد دست هب W=aLb ییاستفاده از رابطه نما با بدنوزن  و طول بین رابطه  

عـرض از   =a، )متـر  ی(سـانت  بدن کل طول =L، (گرم) بدن کل وزن =Wمعادله  یندر ا ).1951لکرن، 
 الگوهـاي کـه مقـدار آن    باشـد می یمنحن یبش =bو  بدن است شکلمقدار ثابت که وابسته به  یا مبدأ
عـدم وجـود    یـا  وجود یبررس یعنی یانرشد در ماه يالگو یینمنظور تع به .دهد می نشان را یماه رشد

 یاز رابطـه پـائول   )b=3فولتـون (  b پـارامتر  و مقـدار  یمحاسـبات  b پارامتر مقدار بین دارمعنی اختالف
  :استفاده شد

푡 =
푠푑푙푛푋
푠푑푙푛푊

×
|푏 − 3|

1− 푟²
× √푛 − 2 

  
SdLnX= کل طولطبیعی  لگاریتم معیار انحراف ،SdLnW= وزن بدنطبیعی  یتملگار یارمع  انحراف ،

b= وزن -دست آمده از رابطه طول خط به یبش ،n= و  تعداد نمونهr²=  یهمبسـتگ  یبضـر  تـوان دوم 
جدول باشـد، الگـوي رشـد آلومتریـک بـوده و در ایـن        tاز  تربزرگ یمحاسبات tدرصورتی که است. 

مثبت  یکرشد آلومتر يباشد الگو 3از  ترطول و وزن بزرگ ین) بیونیخط رگرس یب(ش bصورت اگر 
جدول  tاز  ترکوچک یمحاسبات t اگر ولی. باشدیم یمنف یکآلومتر رشد الگوي باشد تر کوچک اگرو 

 وضعیت یا ضریب  تعیین شاخص براي .)1978بگنال و تش، ( باشدیم یزومتریکرشد ا يباشد، الگو
 یـا  یتوضـع  یببرابر بـا ضـر  CF که شد  استفاده )2006فروئز، ؛ 1951لکرن، ( فرمول از ماهی چاقی

  .باشدمی(گرم)  ماهی زنو ابرابر بW و  )مترانتی(س ماهی بدن کل طولبا  برابر Lی، چاق یبضر
  

CF = (W/L3)×100 
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  .تیگرهدو حوضه آبی بوشهر و  مورد مطالعه دررودخانه  12موقعیت جغرافیایی  -1شکل 

  
 نتایج
 کـل و وزن  طول متوسط میزان بیشترین و کمتریندر حوضه بوشهر،  مورد مطالعه هاي یتجمع در

 یـان ) و فهلگـرم  29/0±15/0و  متـر  یلـی م 55/35±09/6( یرآبـاد رود خ هـاي  جمعیـت  بـراي  ترتیب به
و  bپـارامتر   یر. با توجه به مقاد)1(جدول  دست آمد هب) گرم 77/8±10/6و  متر یلیم 58/16±33/98(

مثبـت و   یـک رشـد آلومتر  يالگـو  يو منـد دارا  یرآبـاد خ یان،فهل يرودها هاي یتجمع ی،پائول tآماره 
در حوضـه   مـورد مطالعـه   یـت جمع در هسـتند.  یمنفـ  یکرشد آلومتر يالگو يرود اهرم دارا یتجمع

 یـرج رود دو هـاي  جمعیـت  بـراي  ترتیـب  بـه  کلو وزن  طول متوسط میزان بیشترین و کمترین، تیگره
 39/15±99/10و  متر یلیم 91/119±21/26( چم ) و کنجانگرم 18/0±08/0و  متر یلیم 76/4±72/32(

رخـه  ک چم، کنجان یره،د يرودها هاي یتجمع ی،پائول tو آماره  bپارامتر  . با توجه بهدست آمد هب) گرم
 زیمکـان  و یروانسـ  ی،عباس ایوان یرج،دو هاي یتمثبت و جمع یکرشد آلومتر يالگو يو کارون دارا

  هستند. منفی آلومتریک رشد الگوي داراي
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 .و تیگره بوشهر حوضهبرخی خصوصیات زیستی ماهیان صید شده از  -1جدول 

تعداد   رودخانه
 a b r2  CF t  وزن  کل طول  نمونه

 يالگو
 رشد

  -A  20/1  67/0±08/0  72/0  63/2  00003/0 85/0±16/0 29/50±42/3  10  اهرم

 +A 73/22 81/0±12/0  96/0  55/3  00001/0  77/8±10/6  33/98±58/16  21  فهلیان

 +A  78/6  60/0±09/0 95/0 26/3 000002/0  29/0±15/0  55/35±09/6  38  خیرآباد
  +A  08/3 63/0±06/0  91/0  37/3  000001/0  34/1±39/0 14/59±81/4  9  مند

مجموع 
 +A  70/532  72/0±14/0  99/0  31/3  000002/0  61/4±88/5  74/70±48/30  78  بوشهرحوضه 

 +A  32/5  80/0±08/0  95/0  30/3  000002/0 50/5±15/0 06/87±14/10  19  دیره

 -A  31/0  49/0±16/0  53/0  58/2  00002/0  18/0±08/0  72/32±76/4  14  دویرج
 -A 82/1 72/0±07/0  91/0  88/2  00001/0  08/3±95/0  69/74±90/7  11  عباسی ایوان

 +A  83/80  71/0±11/0  99/0  56/3  0000005/0  39/15±99/10  91/119±21/26  10  چم کنجان
 +A  29/58  62/0±04/0  997/0  13/3  0000004/0  52/1±87/1  96/54±71/19  33  کرخه
 +A  11/25  70/0±09/0  74/0  74/3  0000006/0  20/0±05/0  77/44±02/42  18  کارون
 -A  99/7  61/0±07/0  92/0  68/2  00002/0  99/0±37/0  07/54±35/7  19  سیروان
  -A  95/0  64/0±10/0  65/0  62/2  00003/0 51/2±79/0  94/72±66/6  21 زیمکان
مجموع 

 تیگرهحوضه 
145  66/32±01/67  11/8±30/4 000003/0  22/3  98/0  53/1±66/0  56/40  A+  

a ،عرض از مبدأ =b ،شیب خط رگرسیون =r2 ،ضریب همبستگی =CF ،ضریب چاقی =t   تـی محاسـباتی و =A  رشـد =
 .آلومتریک

  
  یريگ یجهبحث و نت

 قـرار  بـرداري  بهـره  مورد که ماهیانی هاي ونهگ شناسایی یالتی،و کارآمد ش یمنطق یریتمنظور مد به  
 تـا  شـود  مـدیریت  اي جداگانـه  طـور  بـه  بایـد  اي ذخیـره  هـر  کـه  زیرا ،دارد بسزایی اهمیت گیرند، می

 ،2014خـانی و همکـاران،    حسن؛ 2004سالینی و همکاران، ( گیرد قرار بهینه حد در آن از برداري بهره
 حفاظـت،  شناختی، بوم تکاملی، نظر از ماهیان زیستی مختلف هاي جنبه مطالعه یگر،د ي). از سو2013

بگنـال،  ( باشـد  مـی  اهمیت زحائ ذخایر از برداري بهره یریتمد و پرورش اهداف و آبی منابع مدیریت
ـ ارت یینتعو  یانماه دروزن  -رابطه طول هاي بررسی و ها شاخص از مختلف محققان .)1978 ـ ب  یناط ب

طـول دوره   ،یـر مـرگ و م  ،هـا  آن يورآ هـم  یزانسن در زمان بلوغ، م یتی،جمع یبترک بررسیها در  آن
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. )ب 2016کیـوانی و همکـاران،   ؛ 2005فافیو و اوالجـو،  ( کنند می استفاده ها آنرشد  الگويو  یزندگ
بگنـال،  ( باشـد مـی  نوسـان  درچهار  تادو  عددي مقادیر ینب یانطور معمول در ماه به b پارامتر مقادیر
1978.(  

 دریافتند که کرمانشاه الوند رودخانه در دار خال ماهی سیاه مطالعه در )2012پوریا و همکاران (  
 همچنین. رسند می بیشتري وزن و سن بدنی، طول به خود عمر طول در نر ماهیان به نسبت ماده ماهیان

بابولی  ).p>05/0( نداشت دارينر و ماده تفاوت معنا ینب که بود 13/1±007/0 چاقی ضریب میانگین
در رودخانه شور نشان دادند  دار خال ماهی سیاه رشد هاي شاخص یدر بررسنیز  )2012و همکاران (

 تفاوت. بود ها ماده يبرا 0003/3 و هانر يبرا 0149/3 جمعیت، کل براي 0065/3 برابر b شاخص که
 ها ماده يبرا 94/0 برابرنرها،  يبرا 93/0نبود و برابر  معنادار نیز ها جنسیت بین وضعیت ضریب مقدار

 در دار خال ماهی سیاه وزن -طول رابطه شاخص .بود مطالعه مورد جمعیت کل براي 92/0 برابر و
 3/210 تا 3/60 بین دامنه دردو رودخانه  ینا یانکه طول ماه نشان داد سیمره و کنگیر رودخانه

وزن  -در رابطه طول bشاخص  یرگرم در نوسان است. مقاد 52/93تا  52/3 ینب یو وزن بدن متر میلی
رشد  يالگو دهنده نشان که بود 85/2 برابر سیمره رودخانه براي و 69/2 برابر کنگیررودخانه  يبرا

 و 06/1 برابر کنگیر رودخانه براي وضعیت ضریب مقادیر متوسط همچنین. باشد می منفی آلومتریک
 همچنین مطالعه ).2016رادخان و نوفرستی، ( آمد دست هب 17/1 برابر سیمره رودخانه ماهیان براي
افراد  يو برا 0025/3 برافراد ماده برا يبرا bپارامتر  یرمقادکه  دادندنشان ) 2015( نیا و همکاران تقوي

 96/2این عدد در رودخانه زهره  )2016کیوانی و زمانی فرادنبه (در مطالعه  .بود 9475/2نر برابر 
  دست آمد. هب

 هايگونه در بلکه متفاوت، هايگونه در تنها نه b و a يپارامترها مقادیر وزن، -طول رابطه در  
 فصلی، نوسانات به توانمی را هاتفاوت قبیل این بروز این علت. دارند تفاوت یکدیگر با نیز یکسان

 در ماهی فیزیولوژیکی شرایط شوري، و حرارت رجهد یلاز قب اییییمو ش فیزیکی خصوصیات در تغییر
؛ 1993بیسواس، ( داد نسبت ماهی باروري مراحل و اي تغذیه شرایط جنسیت، نمونه، آوريجمع زمان

 دست به یمنف یکآلومتر درش يالگو یبه نوع یا b پارامتر سه از تر یینپا مقدار. )1987ویذرلی و گیل، 
  .باشد میمربوطه  يها در رودخانهگونه  ینو رشد ا اي تغذیه نامطلوب وضعیت از حاکی آمده
 هـاي یـت جمعدر مجمـوع   ی،پائول tو آماره  bپارامتر  يدست آمده برا هب يعدد یربا توجه به مقاد  

ها مانند اهـرم، دویـرج،    بودند، ولی در برخی رودخانه مثبت آلومتریک رشد الگوي داراي مورد مطالعه
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ایوان عباسی، سیروان و زیمکان نیز الگوي رشد آلومتریک منفی بود کـه نشـان از وضـعیت نامناسـب     
  باشد. ّها می اي در این رودخانه تغذیه

  
 سپاسگزاري

علی مهندس  نوچهر نصري، مهندس سعید اسداهللا،بدینوسیله از آقایان دکتر ساالر درافشان، دکتر م  
جهت  ، مهندس ابوالفضل روزدار و مهندس سیدمحمدعلی موسويعلی میرزاییاالسالمی، مهندس  نظام

ط هاي مالی اجراي این پژوهش توس نماییم. هزینه برداري تشکر و قدردانی می همکاري در نمونه
  دانشگاه صنعتی اصفهان تأمین شده است.
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