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   Hemiculter leucisculus (Basilewsky, 1855) تیزه کولیماهی   هاي تولیدمثلی شاخصبررسی 
   گرگانروددر رودخانه 
  

 2رحمان پاتیمار و 1علی رضامند*

  ،سی آبزیان شیالتی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایرانشنا ارشد بوم کارشناسی آموخته دانش1
 رانیدانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ا الت،یگروه ش اریدانش2

  26/3/1396 تاریخ پذیرش:؛ 16/2/1396تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
نـه  در رودخا  Hemiculter leucisculus مـاهی تیـزه کـولی   تولیـد مثـل    شناسـی  زیستاین تحقیق جهت تعیین   

از  گرگـانرود رودخانـه   در )Hemiculter leucisculus( قطعه ماهی تیـزه کـولی   36 مجموع انجام گردید. گرگانرود
 .شد تثبیتدرصد  10فرمالین  سپس باو  صید صورت تصادفی هدستگاه الکتروشوکر بتوسط  91ماه  تیرتا  ماه فروردین

ترتیـب   هـا بـه   ، که مقدار آن براي نرها و مـاده مشاهده شدماه  تیرشاخص گنادوسوماتیک براي هر دو جنس در  بیشینه
و بـراي   13/21006و  36100، 4020ترتیـب برابـر بـا     آوري مطلق به کمینه، بیشینه و میانگین هم بود. 71/10و  56/2
 .محاسبه شد 13/4629و  16/10399، 91/2020ترتیب برابر با  آوري نسبی (تخم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن) به هم

، با افـزایش طـول و وزن کـل   ایج نشان داد نت متر متغیر بود. میلی 57/0تا  1/0متر و از میلی 26/0میانگین قطر تخمک 
  .بود بیشترها  ماتیک در نرها نسبت به مادهشاخص گنادوسو میزان ، همچنینآوري مطلق نیز افزایش یافتهم
  

 ماهی ،، رودخانهتولیدمثل، H .leucisculus کلیدي: هاي واژه
 

  1مقدمه
هاي  هاي آبی و بررسی ماهی سازگان مطالعه بوم  

ها از لحاظ تکاملی، رفتارشناسی،  موجود در آن
برداري ذخایر  حفاظت، مدیریت منابع آبی و بهره

ها  که در مطالعه آب طوري  بسیار حائز اهمیت است، به
قبل از هر چیزي بایستی بررسی روي ماهیان صورت 

هاي شیرین  ماهیان آب). 1978تش، باگنال و (پذیرد 
هاي لب  ایران حتی بدون در نظر گرفتن ماهیان آب

                                                
  alirezamand1991@gmail.comمسئول مکاتبه: *

نظر مطالعات ماهی شور دریاي خزر، بسیار متنوع و از 
هاي آبریز  شناسی حائز اهمیت هستند. در میان حوضه

کارون، کرخه، دجله و  هاي هاي رودخانه ایران، حوضه
را دارند اي  جنوب دریاي خزر بیشترین تنوع گونه

  ).2000(عبدلی، 
اطالعات  همدیریت زیستی ماهیان یک منطقه نیاز ب  

پویایی جمعیت بررسی شده دارد و تغییرات تعداد 
عبارت دیگر   به ،ماهی در طول زمان بسیار مهم است

بردن به اهمیت شناخت  شناسایی ماهیان جهت پی
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 محسوب قدم اولین آبی هاي سازگان ها و مطالعه بوم آن
مطالعه بیولوژیک و  ).1978 رابسون، و یانگز( گردد می

 اکوسیستم یک در ماهیان مختلف هاي اکولوژیک گونه
 ها آن ذخایر بازسازي و حفظ اولیه ضروریات از آبی
 زنجیره اکولوژیک تحلیل و شناخت  به منجر و بوده

 اعمال در امر این که گردد  می اکوسیستم غذایی 
 دارد فراوان کاربرد شیالتی صحیح مدیریت

  ).1981 کازانچف،(
هاي مهم تاریخچه زیستی تولیدمثل یکی از پدیده  
ست. بررسی بیولوژیکی ماهی از جمله ا هاگونه

هاي تولیدمثلی آن براي مدیریت تنوع زیستی و ویژگی
(پاتیمار، ها، گونه و جمعیت ضروري است اکوسیستم

هاي مولد و رابطه  نسبت جنسی در جمعیت. )2008
هاي یک گونه از مناطق  طول بین جمعیت -آوري هم

غییرات را نیز تدهند. این  مختلف، تغییراتی را نشان می
 هاي جمعیتی تفسیر کرد عنوان ویژگی هتوان ب می

با توجه  ).1989باکیل و زاوسیزا، ؛ 1969(نیکولسکی، 
و  ها ن هاي غیر بومی و شناسایی آ به اهمیت گونه

 روي گونه مورد مطالعه،همچنین عدم مطالعه کافی 
هاي تولیدمثلی  منظور بررسی ویژگی این تحقیق به

  ماهی تیزه کولی در رودخانه گرگانرود انجام شد.
  

  ها مواد و روش
هاي مورد بررسی در ایـن تحقیـق   تعداد کل نمونه  
هاي صید شده در محل به وسـیله  قطعه بود. نمونه 36

تقـال بـه   درصد تثبیـت شـدند و بعـد از ان    10فرمالین 
بررسـی شـد.    هاي تولید مثلی آنهـا  ویژگی آزمایشگاه،

آوري مطلق هم، به طریقه وزنـی (باگنـال و تـش،    هم

آوري از سه ) تعیین گردید. براي برآورد این هم1978
بـرداري   نقطه قدامی، میـانی و خلفـی تخمـدان نمونـه    

انجام و تعداد کل تخمک در هر نمونه تعیـین گردیـد.   
آوري مطلـق بـه وزن   آوري نسبی، هم براي برآورد هم

آوري نسبی،  براي برآورد هم  کل (گرم) تقسیم گردید.
آوري مطلق به وزن کل (گرم) تقسیم گردید. رابطه هم

متر) و وزن کـل (گـرم) بـا    رگرسیونی طول کل (میلی
  .آوري تعیین گردیدهم

 )1993(بیسواس،  شاخص نمو گنادي طبق معادله  
  ورت ماهانه بررسی شد:ص براي نر و ماده به

GSI = (w1 / w) × 100                                                                            
  

وزن  w1شاخص نمو گنادي،  GSI، باالدر معادله   
  .د (گرم) استگنا

 SPSS17و   Excell 2007افزار ها با نرم داده
  شدند. بررسی

  
  نتایج

گنادي نشان داد که براي هـر   بررسی شاخص نمو  
باشد. می تیردو جنس نر و ماده باالترین مقدار در ماه 

ل فصـ  تـوان  بـرداري نمـی   علت مدت کوتـاه نمونـه   هب
مشـخص   نظـر  گونه را در رودخانه مورد تولیدمثلی این

بـرداري در   ز بـه نمونـه  آن نیـا  کرد و براي تعیین زمان
نمـو  شـاخص   تـرین مقـدار  . پاییناستمدت طوالنی 

و نر در ماه  اردیبهشتدر ماه گنادي، براي جنس ماده 
دهنـده مـاه غیـر     مشـاهده گردیـد کـه نشـان     فروردین

گونــه در منطقــه مــورد مطالعــه  تولیــدمثلی بــراي ایــن
   ).2و  1 هاي باشد (شکل می



 1396تابستان ) 2)، شماره (6برداري و پرورش آبزیان ( بهره
 

61 

٠.٠
٠.٥
١.٠
١.٥
٢.٠
٢.٥
٣.٠
٣.٥

٩١فروردین  ٩١اردیبھشت  ٩١خرداد  ٩١تیر 

ص
اخ

ش
ک

اتی
وم

وس
ناد

گ

 ماھھای سال
  .گرگانروددر رودخانه  H. leucisculus تیزه کولیی هاي مختلف ماهتغییرات شاخص نمو گنادي جنس ماده در ماه -1 شکل
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 .در رودخانه گرگانرود H. leucisculus تیزه کولیماهی  هاي مختلفتغییرات شاخص نمو گنادي جنس نر در ماه -2شکل 

  
قطعه ماهی  36آوري ، همگرگانروددر رودخانه   

قرار داشتند،  4تا  2هاي سنی که در گروه تیزه کولی
مورد بررسی قرار گرفت. دامنه طول کل این ماهیان 

متر و میلی 53/84±42/12با میانگین  51-107بین 
با میانگین  84/0-17/12دامنه وزن کل این ماهیان بین 

آوري گرم بود. نتایج نشان داد که هم 61/2±01/5
آوري مطلق  با میانگین هم 4020-36100مطلق بین 

عدد تخم به ازاي هر عدد  83/9763±13/21006
-16/10399آوري نسبی نیز بین  مماهی ماده بود. ه

عدد تخم  13/4629±48/2119با میانگین  91/2020
دست آمد (جدول  هدن ماهی ماده ببر هر گرم وزن ب

مطلق با افزایش سن، افزایش یافت  آوريمیزان هم ).1
م تغییر طور نامنظ و هماوري نسبی با افزایش سن، به

  نمود.
  

  .گرگانرودرودخانه  درH. leucisculus  تیزه کولیآوري مطلق و نسبی ماهی هم -1جدول 

  سن
  آوري نسبیهم  آوري مطلقهم

  میانگین ±انحراف معیار  حداقل - حداکثر  میانگین ±انحراف معیار  حداقل - حداکثر
2  22208  - 4020  39/8321 ± 50/11859  16/10399- 68/4768  98/2720 ± 95/7680  
3  30564  - 6250  58/8791 ± 35/18129  78/8945  - 91/2020  61/1868 ± 45/4311  
4  36100 -50/17737  43/6193 ± 63/28849  26/7846 ± 13/2433  44/1553 ± 32/4141  
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آوري مطلق با طول کل، وزن رابطه رگرسیونی هم  
 گرگانروددر رودخانه  ماهی تیزه کولیکل و سن 

  دست آمد: هر بصورت زی به
آوري مطلقهم  = 63/586  TL – 28580  

(r2 = 57/0 , F = 75/42 ) 

آوري مطلقهم  = 30/2585  TW + 8044  
(r2 = 47/0 , F = 03/31 ) 

آوري مطلقهم  = 40/9190 Age – 50/8607   
(r2 = 36/0 , F = 12/19 ) 

رابطه رگرسیونی خطی مثبتی بین طول کل با   
آوري مطلق و هم آوري مطلق و بین وزن کل با هم

آوري مطلق وجود داشت. با  همچنین بین سن با هم
آوري مطلق نیز افزایش طول کل و وزن کل، هم

   ).5و  4 ،3افزایش یافت (شکل 
  

Fec= 586.63TL - 28580
R² = 0.557

N= 36
F=42.75
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  .در رودخانه گرگانرود H. leucisculus تیزه کولیآوري مطلق ماهی رابطه رگرسیونی طول کل با هم -3شکل 

 

Fec = 2585.3TW + 8044
R² = 0.477

N= 36
F= 31.03
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  .در رودخانه گرگانرود H. leucisculus یکول زهیتآوري مطلق ماهی رابطه رگرسیونی وزن کل با هم -4شکل 
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Fec = 9190.4Age - 8607.5
R² = 0.36

N= 36
F= 19.12
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  .گرگانرود در رودخانه H. leucisculus یکول زهیتآوري مطلق ماهی رابطه رگرسیونی سن با هم -5شکل 

  
، قطر آورياراي همد رد ماهیان مادهدر مو  

گیري و ثبت شدند. در بررسی توزیع  ها اندازه تخمک
در  تیزه کولیدرصد فراوانی قطر تخمک ماهی 

متر قرار میلی 1/0تا  57/0در دامنه  گرگانرود رودخانه
متر میلی 26/0±15/0داشتند. میانگین قطر تخمک 

ر طبقه دست آمد. بیشترین فراوانی قطر تخمک د هب
درصد برآورد  89/38متر با فراوانی  میلی 19/0-13/0

-61/0گردید و کمترین فراوانی قطر تخمک در طبقه 
 ).6 لدرصد بود (شک 55/5متر با فراوانی میلی 55/0

 
  .در رودخانه گرگانرود H. leucisculus یکول زهیتماهی درصد فراوانی تخمک -6شکل 

  
تیزه میانگین و انحراف معیار قطر تخمک در ماهی   

متـر، در سـن   میلی 12/0±02/0ساله  2+در سن  کولی
ــاله  3+ ــی 21/0±11/0س ــر،میل ــن  مت ــاله  4+در س س

دست آمد. نتایج نشان داد کـه   همتر ب میلی 15/0±40/0
بـه تـدریج    4+ میانگین قطر تخمک با باال رفتن سن تا

   ).7افزایش یافت (شکل 
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  .گرگانروددر رودخانه  H. leucisculus تیزه کولیمیانگین قطر تخمک با سن در ماهی  -7شکل 

 
رابطه رگرسیونی قطر تخمک با طـول کـل و وزن     

صـورت   به گرگانرودرودخانه در  تیزه کولیکل ماهی 
  باشد:زیر می

قطر تخمک  = 0082/0  TL  -  4313/0 (r2 = 44/0 ,  
F = 46/27 ) 

قطر تخمک  = 0453/0  TW + 034/0  (r2 = 60/0 , 

F= 41/51 ) 
رابطه رگرسیونی خطی مثبت بین طول کل با قطر   

تخمک و همچنین بین وزن کل با قطر تخمک وجود 
داشت. با افزایش طول کل و وزن کل، قطر تخمک نیز 

  .)9و  8 هاي افزایش یافت (شکل
  

Egg Diameter = 0.0082TL - 0.4313
R² = 0.4469

N= 36
F= 27.467
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  در رودخانه گرگانرود H. leucisculus یکول زهیترابطه رگرسیونی طول کل با قطر تخمک ماهی  -8 شکل
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Egg Diameter = 0.0453TW + 0.034
R² = 0.602

N = 36
F = 51.418
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  .در رودخانه گرگانرود H. leucisculus یکول زهیترابطه رگرسیونی وزن کل با قطر تخمک ماهی  -9شکل 

 
  بحث

ریزي مامروزه تعیین وضعیت تولیدمثلی و زمان تخ  
) GSI( نمو گناديها با استفاده از شاخص در ماهی

). قبل از 1993به اثبات رسیده است (بیسواس،  کامالً
افزایش و پس  سازي تخمک، وزن تخمدان معموالً آزاد

یابد، بنابراین روند تغییرات ریزي کاهش میاز تخم
وزن گناد، شاخص مناسبی جهت مشخص کردن 

رود (نیکولسکی، شمار می چرخه تولیدمثل ماهیان به
)، و این تغییرات در ماهیان ماده بیشتر است 1963

   ).1997(عریان و همکاران، 
هاي  گونه بیولوژيو  اکولوژي یو بررس شناسایی  

حفاظت سبب  ،یآب ستمیاکوس کیدر  انیمختلف ماه
بهبود  این جهتشود. از  یها م آن ریبازسازي ذخا و
 نیعنوان مهمتر مثل به دیو کنترل تول نیمولد تیفیک

ما را در  تواند یمدرن، م یستیتکنولوژي ز هاي بازتاب
 حال رشد به تقاضاي روزافزون و در یابیدست

کند (ولیدي و  میروري در جهان کمک پ آبزي
گزارش داد،  1995مالکوم در سال ). 2002همکاران، 

ها و غدد ریزي، گامتدر حین رسیدن به زمان تخم
یابند ولی پس از دازه و حجم میجنسی افزایش ان

ریزي گنادها کوچک و در مرحله مرحله تخم
  برند.  استراحت به سر می

ماه  فروردینگونه از  مقدار شاخص گنادي در این  

طوري  داري بود. به داراي نوسان معنی 91ماه  تیرتا  91
ماه در  تیرماه تا  اردیبهشتکه میزان این شاخص از 

به خود گرفت. تغییرات  صعودي روند ها مادهو  نرها
شاخص گنادي گونه مورد مطالعه در جنس نر 

مشابه با جنس ماده خود را نشان  وضعیتی کامالً
دهد که این موضوع مبین این نکته است که تخلیه  می

طور هم زمان با ماده  هاي جنسی نر نیز بهسلول
فصل تولیدمثلی  تعیین پذیرد. بنابراین صورت می

علت مطالعه کوتاه   به گرگانرودرودخانه  گونه در این
مدت ممکن نیست و براي تعیین آن باید مدت 

ترین مقدار شاخص پایین برداري را افزایش داد. نمونه
و نر در  اردیبهشتنمو گنادي، براي جنس ماده در ماه 

مشاهده گردید که نشان دهنده ماه غیر  فروردینماه 
مورد مطالعه  گونه در منطقه تولیدمثلی براي این

  باشد. می
گونه بین  این مطلق آورينتایج نشان داد که هم  

 ± 83/9763آوري مطلق با میانگین هم 36100-4020
عدد تخم به ازاي هر عدد ماهی ماده بود.  13/21006
با  91/2020- 16/10399آوري نسبی نیز بین هم

عدد تخم بر هر گرم  13/4629 ± 48/2119میانگین 
طور کلی با  ، بهدست آمد هماده ب وزن بدن ماهی

افزایش سن، هماوري مطلق افزایش و هماوري نسبی 
  طور نامنظم در گونه مورد مطالعه تغییر نمود. به
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  .در نقاط مختلف H. leucisculusماهی تیزه کولی  هماوري مطلق و نسبیجدول مقایسه  -2جدول 
 رفرنس  گونه منطقه  هماوري مطلق  هماوري نسبی

  )2008( پاتیمار و همکاران H. leucisculus گل (شمال ایران)آلماتاالب   15058- 44665  449- 823
 )2008( همکارانو  پاتیمار H. leucisculus تاالب آجی گل (شمال ایران) 12040- 45058 451- 783

  )2008( و همکارانپاتیمار   H. leucisculus تاالب آالگل (شمال ایران) 14142- 48692 462- 872
 مطالعه حاضر H. leucisculus  گرگانرود 4020- 36100 16/10399-91/2020

  
دهنده افزایش میزان تخصیص انرژي به  آوري کل با اندازه ماهی نشاندار همبه طورکلی همبستگی مستقیم و معنی  

دار نبود، تخصیص ی که رابطه رگرسیونی هم آوري نسبی با اندازه ماهی معنییتولیدمثل یا رشد ماهی است. اما از آنجا
گیري کرد که  توان نتیجهانرژي به تولیدمثل به ازاي واحد وزنی همزمان با رشد، یک رابطه افزایش را نشان نداد. می

هاي مختلف، متغییر بوده و تابع افزایش یا کاهش اندازه ماهی (سن، طول هاي مولدین ماده با اندازهشانس بقاء تخمک
هاي متنوعی در مولدین ) تخمکتیرتا  فروردینهاي ر همین دوره کوتاه تولیدمثلی (ماهدو وزن) افراد جمعیت نیست. 

آنچه مهم است،  باشد.می ماهی تیزه کولی در گرگانرود شود که نشان دهنده تنوع باالي درون جمعیتیماده دیده می
  بقاء گونه بیشترین وابستگی را به شرایط زیست در دوره تولیدمثلی دارد. 

ید هاي تول هاي آبی مختلف ایران، شناسایی ویژگی گونه و گسترش آن در اکوسیستم بومی بودن این وجه به غیربا ت  
، گذارد می هایی که بومی منطقه هستند، آثار منفی بر روي سایر گونه این ماهی احتماالًمثلی این ماهی بسیار مهم است. 

هاي غیربومی ایران نیازمند  گونه و سایر گونه گونه باالست و این ند. قابلیت و سازگاري ایلذا باید کنترل و مدیریت شو
  مطالعات بیشتر هستند.
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