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  آبزیان پرورش و برداري بهره

 1396زمستان  ،چهارم شماره ،ششم جلد
http://japu.gau.ac.ir  

  

 Hemiculter Leucisculus (Basilewsky, 1855) تیزه کولیپارامترهاي رشد ماهی  برخی بررسی
  گرگانروددر رودخانه 
  

 2رحمان پاتیمار و 1علی رضامند*

  ی آبزیان شیالتی، دانشگاه گنبدکاووس، شناس ارشد بوم کارشناسی آموخته دانش1
 دانشگاه گنبدکاووس ،يو کشاورز یعیدانشکده منابع طب الت،یگروه ش اریدانش2

  20/3/1396؛ تاریخ پذیرش: 15/2/1396 تاریخ دریافت:
  

  چکیده
ده و ) و غیربومی ایران بوCyprinidaeاز خانواده کپور ماهیان ( )Hemiculter leucisculusتیزه کولی ( گونه

) H. leucisculusقطعه ماهی تیزه کولی ( 91شناسی آن وجود دارد. مجموع  اطالعات بسیار محدودي در مورد زیست
صورت تصادفی صید و سپس با فرمالین  هتوسط دستگاه الکتروشوکر ب 91در رودخانه گرگانرود از فروردین تا تیر ماه 

و نرها غالب بودند. بیشینه طول کل  1: 53/1عیت مورد مطالعه درصد تثبیت گردید. نسبت جنسی نر به ماده در جم 10
. بیشینه ضریب وضعیت گرم ثبت گردید 50/12متر و  میلی 112گرم و براي نرها  17/12متر و  میلی 107ها  و وزن ماده

هر  يد لحظه برانرخ رش نیباالتردست آمد.  ه) ب08/1ماه (  ) و براي جنس ماده در تیر1/2ماه ( براي جنس نر در خرداد 
 تیوضع قیدرك دقرسد  نظر می بهماه بود،  4برداي  که دوره نمونه جایی از آن مشاهده شد. یجوان نیدو جنس و در سن

ها  گونه دیمورد مطالعه، ص يها تعداد نمونه شیافزا ،يبردار دوره نمونه شیافزا ازمندینبیولوژیکی  هاي شاخص راتییتغ
 .باشد یمورد مطالعه م تیدر طول عمر جمع یسن هاي و نوسانات گروه راتییتغ يریگیمختلف و پ يها در اندازه

گونه در یکی از مناطق پراکنشی آن در شمال  ایی از وضعیت این تواند براي درك پایهرحال اطالعات ارائه شده میه به
  ایران مورد استفاده قرار گیرد.  

  
  خانه، سن و رشد، رودH. leucisculus هاي کلیدي: واژه

  
  1مقدمه

هاي آبی از لحاظ  بررسی ماهیان در اکوسیستم
، حفاظت، مدیریت شناسی، رفتارشناسی تکاملی، بوم

ایر و پرورش ماهی حائز برداري ذخ منابع آبی، بهره

                                                
  alirezamand1991@gmail.comمسئول مکاتبه: *

در مطالعه  ).1977(الگلر و همکاران، اهمیت است 
آن را باید  ها، قبل از هر چیزي ماهیان این اکوسیستم

ماهیان ). 1978(باگنال و تش، ر داد مورد بررسی قرا
حتی بدون در نظر گرفتن ماهیان هاي شیرین ایران  آب
شور دریاي خزر، بسیار متنوع و از نظر  هاي لب آب

حائز اهمیت هستند. در میان  شناسی مطالعات ماهی
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هاي  هاي رودخانه هاي آبریز ایران، حوضه حوضه
ین کارون، کرخه، دجله و جنوب دریاي خزر بیشتر

  ).2000(عبدلی،  اي را دارند نهتنوع گو
هاي مختلف  مطالعه بیولوژیک و اکولوژیک گونه

ماهیان در یک اکوسیستم آبی از ضروریات اولیه حفظ 
شناخت و   ها بوده و منجر به و بازسازي ذخایر آن

گردد  غذایی اکوسیستم می تحلیل اکولوژیک زنجیره 
تی کاربرد امر در اعمال مدیریت صحیح شیالکه این 

عبارت دیگر   به .)1981(کازانچف،  فراوان دارد
هاي آبی اولین  سازگان و مطالعه بومشناسایی ماهیان 

). 1978(یانگز و رابسون،  گردد قدم محسوب می
هاي رشد  مطالعات بسیاري نشان دادند که ویژگی

اي بوده که  پذیري وسیع منطقه ماهیان داراي تنوع
هاي زیستگاهی قابل تفسیر  یوسیله تنوع در ویژگ به

). 2000؛ فروس و بینوهالن، 1996(زیکوو، باشد  می
گونه  هاي سن و رشد یکاین راستا، مطالعه ویژگی  در

 ايصورت منطقه پذیري بهدر سطح جمعیتی و تنوع
ونه در هاي یک گاز وضعیت جمعیت  بهتر  امکان درك

 براي). 1996(زیکوو، کند  یک منطقه را فراهم می
اي، یافتن اهداف این قبیل مطالعات مقایسه حصول به

حوزه،   یک گونه با فراوانی باال در مناطق مختلف یک
(پاتیمار و  ترین مسئله است اي مهمترین و پایه

   .)2011 همکاران،
اي غیر  )، گونهH. leucisculus( ماهی تیزه کولی
به  متعلق بندي رده لحاظ ازباشد و  بومی در ایران می

که به  ) استCyprinidaeنواده کپور ماهیان (خا
واسطه خط جانبی متمایل شده با شیب زیاد از سر به 
طرف باله شکمی و ممتد تا باله مخرجی، وجود کیل 

اي تا باله مخرجی و بدن  در سطح شکمی از باله سینه
؛ کد، 2000 کشیده، قابل شناسایی است (عبدلی،

هاي چین،  انهگونه رودخ ). منطقه پراکنش این2013
و همچنین در حوضه کره شمالی، ویتنام، ژاپن 

؛ کد و 1992رودخانه آمور است (هولچیک و رضوي، 

گونه در  ). همچنین در ایران حضور این1993عبدلی، 
هاي آلماگل، آجی گل، آالگل، رودخانه زریوار  تاالب

)، رودخانه سفید 2013 (موسوي ثابت و همکاران،
)، 2000الب انزلی (عبدلی، رود، رودخانه ارس، تا

)، سد 2014رودخانه زرینه رود (رادخواه و ایگدري، 
) 2014پور و همکاران،  گلستان و سد وشمگیر (حسن

گزارش شده است. ماهی تیزه کولی بیشتر در حاشیه 
کند و  دست زیست می نهاي پایی ها و قسمت رودخانه

پوستان،  ها، سخت ها، زئوپالنکتون فیتوپالنکتوناز 
حشرات آبزي، تخم ماهیان و حتی بچه ماهیان تغذیه 

). با توجه به 2013؛ کد، 2000کند (عبدلی،  می
 هاي غیربومی  خصوص گونه پراکنش متفاوت ماهیان به

ها بر سایر  ثیرات مخرب احتمالی آنأدر ایران و ت
باید  هاي مختلف ها و همچنین بر اکوسیستم گونه

ها انجام داد  گونه ینتري روي ا مطالعات بیشتر و کامل
بنابراین هدف از این . )1394(رادخواه و ایگدري، 

ت ساختار جمعیتی مطالعه، بررسی برخی خصوصیا
در  رشد شناسی زیستبا تأکید بر  ماهی تیزه کولی

  باشد. می گرگانرودرودخانه 
  

  ها مواد و روش
در برداري  منظور انجام مطالعات مربوطه نمونه به

ماه تیرتا  1391 ماه فروردین از رودخانه گرگانرود
دستگاه با استفاده از صورت ماهانه  به 1391

شده و ماهیان انجام صورت تصادفی  به الکتروشوکر
تعداد کل شدند.  نیاز براي مطالعه جداسازي مورد
قطعه بود.  91هاي مورد بررسی در این تحقیق نمونه
 10هاي صید شده در محل به وسیله فرمالین نمونه

صد تثبیت شدند و بعد از انتقال به آزمایشگاه، در
بیومتري گردیدند. طول کل به وسیله کولیس دیجیتال 

ها متر، وزن کل و وزن گناد نمونهمیلی 01/0با دقت 
گیري گردید. گرم انداه 001/0به وسیله ترازو با دقت 

و رویت  سرپوش آبششیتعیین سن ماهیان از روي 
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نسبت  .انجام گرفت× 20نمایی  ها با درشتحلقه
   جنسی به وسیله آزمون مربع کاي سنجش شد.

  :دیگرد نییتع 1 رابطهتوسط  تیوضع بیضر
  K = (W / TLb) × 100                     )1( رابطه

وزن کل به گرم،  Wضریب وضعیت،  K، 1معادله  در
TL متر و  طول کل به سانتیb  شیب خط رگرسیونی

  باشد. وزن کل می -طول کل
  :محاسبه شد 2 رابطهتوسط  يا رشد لحظه بیضر

 G = (Lnwt+1 – Lnwt) / ΔT           )     2( رابطه

میانگین  wtاي،  ضریب رشد لحظه Gاین معادله،  در
میانگین وزن کل  wt+1و  tوزن کل به گرم گروه سنی 

باشند، بررسی شد (باگنال  می t+1به گرم گروه سنی 
  ).1984؛ پائولی، 1978وتش، 

 Excell 2007افزار  ها با استفاده از نرم آنالیز داده
  انجام شد.  SPSS17و

  
  نتایج

تهیه شده از رودخانه  يهاتعداد کل نمونه
نمونه ماده و  36قطعه بود. از این تعداد،  91 گرگانرود

در  53/1:1نمونه نر بود. نسبت جنسی نر به ماده  55
سبت از جمعیت مورد مطالعه مشاهده گردید که این ن

داري بین نسبت جنسی نر و  نظر آماري اختالف معنی
)، لذا 05/0p> ،967/3 =2χ) نداشت (1:1ماده (

گونه در منطقه مورد  فراوانی جنسی در جمعیت این
باشد. در جنس ماده میانگین طول کل می مطالعه برابر

متر و میلی 53/84±42/12و انحراف معیار برابر 
 01/5±61/2معیار برابر  میانگین وزن کل و انحراف

دست آمد. در جنس نر میانگین طول کل و  هگرم ب
متر و میانگین میلی 13/88±98/12انحراف معیار برابر 

گرم  39/5±53/2وزن کل و انحراف معیار برابر 
مشاهده گردید. دامنه طول کل در جنس ماده بین 

گرم بود. در  84/0–17/12و وزن کل بین  1/5–7/10
جنس نر دامنه طول کل در جنس نر بین  که در حالی

مشاهده  06/1–50/12و وزن کل بین  9/5–2/11
  ). 1 گردید (جدول

  

  
 .گرگانروددر رودخانه  H. leucisculus تیزه کولیمیانگین طول و وزن کل ماهی  -1جدول 

  TL±S.D  Min - Max TW±S.D  Min - Max  تعداد نمونه  جنس
  ماده
  نر

  جمعیت

36  
55  
91  

42/12±53/84  
98/12±13/88  
82/12±70/86  

107 – 51  
112 – 59  
112 – 51  

61/2±01/5  
53/2±39/5  
55/2±24/5  

17/12 – 84/0  
50/12 – 06/1  
50/12 – 84/0  

  
، گرگانرودرودخانه  تیزه کولیدر جمعیت ماهی 

بیشترین فراوانی جنس نر، ماده و جمعیت در کالسه 
هر دو  کمترین آن برايمتر بود و  میلی 87-95طولی 

 مشاهده شد (شکل 51-59هاي طولی کالسهجنس در 
1.(  
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٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

59-51 68-60 77-69 86-78 95-87 104-96 113-105

ت
بقا

 ط
نی

وا
را

د ف
ص

در

)میلیمتر(طبقات طولی 

درصد نر درصد ماده

  
  .گرگانروددر رودخانه   H. leucisculusتیزه کولیهاي طولی جمعیت ماهی درصد فراوانی در کالسه -1شکل 

  

گروه سنی  سهتعیین سن از روي سرپوش آبششی 
). 2 د (جدول) را براي هر دو جنس نشان دا2+ -  4+(

 09/9( 2+هاي سنی در نرها شامل  فراوانی در گروه
درصد) و در  64/43( 4+درصد)،  27/47( 3+درصد)، 

درصد)،  56/55( 3+درصد)،  11/11( 2+ها شامل ماده
ساله در هر  3+باشد. گروه سنی درصد) می 33/33( 4+

ه جمعیت غالب را تشکیل داده دو جنس نر و ماد
زرگترین نمونه نر با طول کل ). ب2 (شکل بودند

بوده و بزرگترین ماده  4+متر و سن میلی 50/12
 5+متر طول و داراي سن میلی 17/12مشاهده شده نیز 

  بود.

  

 .گرگانروددر رودخانه  H. leucisculus تیزه کولیماهی هاي سنی مختلف در میانگین طول کل و وزن کل در گروه -2 جدول

  نر  ماده  سن
TW±S.D  TL±S.D TW±S.D  TL±S.D 

+2  
+3  
+4  

65/0±41/1  
18/1±20/4  
46/2±57/7  

30/8±63  
70/5±05/81  
49/6±50/97  

29/0±42/1  
02/1±31/4  
22/2±39/7  

70/3±20/63  
16/5±04/82  
51/6±92/99  

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

2 3 4

ی 
وان

را
ف

)
صد

در
(

سن

درصد فراوانی ماده
درصد فراوانی نر

  
  .گرگانرودرودخانه H. leucisculus  تیزه کولیفراوانی سنی ماهی  -1 شکل
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بررسی ضریب وضعیت نشان داد که براي جنس 
ترتیب در ماه خرداد و  نر و ماده باالترین مقدار آن به

 در فرودین ماه جنس نر و کمترین مقدار آن براي تیر
مشاهده شد. مقایسه میانگین  اردیبهشت ماهو ماده در 

هاي داري را بین ماه شاخص وضعیت اختالف معنی

) >05/0pهاي ماده و نر نشان داد (براي جنسمختلف 
  ). 3(شکل 

 2+ - 3+اي در سنین باالترین ضریب رشد لحظه
اي نشان داد  ها و نرها بود. ضریب رشد لحظهدر ماده

که رشد بیشتر در هر دو جنس ماده و نر در سنین 
  ).4تر است (شکل  پایین

 
  .گرگانرودرودخانه H. leucisculus  تیزه کولیماهی هاي مختلف در طی ماهضریب وضعیت  -3 شکل

  

  
  .گرگانرودرودخانه H. leucisculus  تیزه کولیماهی اي براي سنین مختلف ضریب رشد لحظه -4شکل 

  
  گیري بحث و نتیجه
 .H( ماهی تیزه کولیحداکثر طول کل و وزن 

leucisculus(  2/11ترتیب  به گرگانروددر رودخانه 

 7/10گرم براي جنس نر و  5/12متر و  سانتی
گرم براي جنس ماده مشاهده  17/12متر و  سانتی

گردید. در مطالعات قبلی اطالعات مختلفی در این 
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که در وجود دارد هاي این جنس  در گونهارتباط 
هاي  این اساس نمونه برآمده است.  3جدول 
دهنده فشارهاي  تواند نشان یک منطقه میتر در  کوچک

ها باشد  روي جمعیت خصوص محیطی بر گزینشی به
تر از جامعه  هاي بزرگ که باعث حذف شدن نمونه

تر  هاي بزرگ شده و یا امکان رسیدن جمعیت به اندازه
هاي رسد حداکثر طول جمعیت نظر می بهدهد.  را نمی

ع باشد. گونه در مناطق مختلف پراکنش آن متنو این
برداري و خاطر کوچکی اندازه، تحت بهره گونه به این

گیري کرد که عوامل توان نتیجهباشد. لذا میصید نمی
اکولوژیکی از قبیل فراوانی غذا، دما و رژیم 

داکثر هیدرولوژیکی سبب شده است که اندازه ح
د (پولیوینا و رالستون، هاي گونه متنوع گردجمعیت

1987.(  
  

  .در نقاط مختلف H. leucisculus ماهی تیزه کولیوزن  -جدول مقایسه طول کل -3جدول 
 رفرنس  گونه منطقه  متر) طول کل (سانتی  )گرم( وزن

  )2015(رادخواه  H. leucisculus تاالب انزلی  4/14-8/7  4/74-9
 )2014( يایگدرو  رادخواه H. leucisculus زرینه رود (حوضه دریاچه ارومیه) 2/14-6/6 27/30-7/1

  )2013( و همکاران موسوي ثابت  H. leucisculus سفید رود 1/18-9/16 - 
 )2013( و همکاران وانگ H. leucisculus  دریاچه ایرهاي (چین)  1/19-3/4 - 

  )2008( و همکاران پاتیمار H. leucisculus  تاالب آلماگل (شمال ایران)  32/21-04/3 33/82-94/0
 )2008( و همکاران پاتیمار H. leucisculus االب آجی گل (شمال ایران)ت  47/21-33/3 54/76-91/0

  )2008( و همکاران پاتیمار H. leucisculus  تاالب آالگل (شمال ایران) 5/21-5/3 21/79-01/1
  مطالعه حاضر H. leucisculus  گرگانرود 2/11-1/5 5/12-84/0

  
تمامی مدت مطالعه نسبت فراوانی نر به ماده در 

چندانی نداشت و از نظر برداري تغییر  منطقه نمونه در
داري نداشت و این نشان دهنده  الف معنیآماري اخت

این است که در اکوسیستم مورد مطالعه به ازاي هر 
گونه زیست  عدد جنس ماده از این 1عدد جنس نر 

اي توسط وانگ و همکاران  در مطالعه کند.می
ماهی تیزه کولی نسبت جنسی نر به ماده در  ،)2013(

  گزارش شد. 45/1:2دریاچه ایرهاي چین 

 H. leucisculus  هاي مختلف گونه مقایسه جمعیت
تفاوت ارائه شده است.  4در نقاط مختلف در جدول 

هاي مختلف از یک  هاي سنی در جمعیت در گروه
جنسی در اولین  غعمر، سن بلو  تواند به طول گونه می

ان به محل تولد ارتباط زاد تولیدمثل و سن بازگشت هم
در این تحقیق ماهیان جنس ماده همانند  داشته باشد.

) را به خود 2+-4+هاي سنی مشابهی ( جنس نر گروه
حداکثر طول و وزن  نراختصاص داده بودند اما جنس 

   .داشت مادهباالتري نسبت به جنس 
  

  .مختلف نقاط در H. leucisculus ماهی تیزه کولی سن مقایسه -4جدول 
 رفرنس  گونه منطقه  )سال( سن
  )2013( و همکاران وانگ H. leucisculus دریاچه ایرهاي (چین)  1+- 6+
 )2008( پاتیمار و همکاران H. leucisculus آجی گل و آالگل (شمال ایران) تاالب آلماگل، 0+- 5+
  حاضر مطالعه H. leucisculus  گرگانرود رودخانه 2+- 4+
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هاي بالغ در گونه تغییرات ضریب وضعیت در
ارتباط با تغییر مسیر مصرف انرژي بوده که خود در 

یوا پاترنا و (ال ارتباط با استراتژي زیستی گونه است
. اغلب افزایش این ضریب با افزایش )2002 همکاران،

 نرباشد. فاکتور وضعیت در ماهیان نرخ رشد همراه می
یا  دست آمد، فاکتور وضعیت به مادهشتر از ماهیان بی

فاکتور وضعیت نسبی براي ماهی ضریب شرایط، یک 
. در مطالعه حاضر، ضریب )2007(کینگ،  است

وضعیت نشان داد که براي جنس نر و ماده باالترین 
و کمترین مقدار  تیرترتیب در ماه خرداد و  مقدار آن به

ماده براي جنس و در فروردین ماه  آن براي  جنس نر 
تفاوت در فراوانی غذا  د.مشاهده ش اردیبهشت ماهدر 

مثلی ماهی ممکن است سبب تغییرات  یا مراحل تولید
؛ هوکسلی، 2007فصلی و مکانی رشد شود (کینگ، 

 H.leucisculus  مقایسه فاکتور وضعیت گونه). 1924
   آمده است. 5در جدول 

  
  .در نقاط مختلفH. leucisculus  ماهی تیزه کولیمقایسه ضریب وضعیت  -5جدول 

 رفرنس  گونه منطقه  تور وضعیتفاک

 )2015( رادخواه  H. leucisculus تاالب انزلی  01/1

 )2014( حسن پور و همکاران  H. leucisculus سد گلستان (شمال ایران) 54/0

  )2014( حسن پور و همکاران  H. leucisculus سد وشمگیر (شمال ایران) 34/0
  )2013(موسوي ثابت و همکاران   H. leucisculus  سفید رود (جنوب شرق دریاي خزر)  92/0-84/0
  مطالعه حاضر  H. leucisculus  گرگانرود  10/2-24/0

  
تغییرات فاکتور وضعیت در مناطق مختلف به 

هاي عوامل مختلفی از قبیل تراکم جمعیت، بیماري
ریزي، سن، نوع منبع آبی و  ماهی، تغذیه، حالت تخم

 وابسته است از همه مهمتر شرایط محیطی و دماي آب
در مطالعه حاضر این شاخص با . )1956لر، گ(ال

گونه دچار تغییرات کاهشی گردید،  افزایش سن در این
در اکثر ماهیان مقدار فاکتور وضعیت تا سن بلوغ 
افزایش یافته و بعد از آن کاهش محسوسی نشان داده 

هاي نر و ماده مورد مطالعه نیز ابتدا  که در جمعیت
پس روند افزایشی مشاهده شد که روند کاهشی و س

باشد. میزان شاخص  دلیل آن رشد بهتر تا سن بلوغ می
هاي مورد مطالعه به جز ماه  وضعیت در بین تمامی ماه

در جنس نر بیشتر بود که بیانگر سازگاري و تیر 
. مقاومت بیشتر نرها در برابر شرایط محیطی است

که نشان دادند  )1986(و کیزینا  )1972(لیاگینا 
تغییرات شرایط اکولوژیکی، بیشتر به صورت تغییر در 

دهد. هاي وابسته به وزن خود را نشان میشاخص

بنابراین تغییر ضریب وضعیت، تابع شرایط محیطی 
هاي هر یک از باشد و بیانگر وضعیت جمعیتمی

نیز بیان ) 1963 ؛1969( نیکولسکی .مناطق است
ه داشته است بررسی ضریب وضعیت یک وسیل

 یک موجود زندهمناسب براي درك و فهم وضعیت 
هاي  درك دقیق وضعیت تغییرات شاخص است.

اي نیازمند ضریب وضعیت و ضریب رشد لحظه
هاي طوالنی و پیگیري تغییرات و نوسانات بررسی

هاي سنی در طول عمر جمعیت مورد مطالعه گروه
  ).2013، (بهلکه باشدمی

دو جنس نر و  اي در میان مقدار ضریب رشدلحظه
                             ً                     ماده در مناطق مطالعاتی تقریبا  مشابه بوده و هماهنگ 

باشد. افزایش نرخ رشد در سال  با فاکتور وضعیت می
عنوان یک  هاي بعدي، به اول و تغییرات آن در سال

گردد. باالترین میزان آن در  سازگاري محسوب می
دست  هجنس ماده و کمترین مقدار آن در جنس نر ب

کمترین مقدار این ضریب در این منطقه  آمد. همچنین
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مشاهده شد. ضریب  3+-4+در هر دو جنس در سنین 
اي نشان داد که رشد بیشتر در هر دو جنس  رشد لحظه

تر است. به طور کلی،  ماده و نر در سنین پایین
تغییرات هر دو شاخص فوق بین سنین نامنظم بود که 

رسد  می نظر تفسیر اکولوژیک را مشکل نموده است. به

هاي ضریب که درك دقیق وضعیت تغییرات شاخص
هاي اي نیازمند بررسیوضعیت و ضریب رشد لحظه

هاي سنی طوالنی و پیگیري تغییرات و نوسانات گروه
  باشد.در طول عمر جمعیت مورد مطالعه می
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