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خصوصیاتاز اثرات احداث سد البرز در رودخانه بابلرود بر برخی 
Squalius(اي ماهی سفید رودخانهشناختیزیست cephalus(

755: ، صندوق پستیدانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل:*اله بی نیازحجت
755:، صندوق پستیدانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل:صابر وطن دوست
دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر:مجتبی کشاورز
رکاربردي شهید حسن پور بابلس- مرکز آموزش عالی علمی:زادهسید مرتضی ابراهیم
578:صندوق پستیدانشگاه منابع طبیعی مازندران، ساري:آرش جوالده

1389اسفند :تاریخ پذیرش1389مرداد : تاریخ دریافت
چکیده

این تحقیق ) (Squalius cephalusاي ماهی سفید رودخانهخصوصیات تولیدمثلیاز برخی بر اثرات سد البرز به منظور بررسی
ها بصورت ماهانه در باال و پایین سد با استفاده از دستگاه بردارينمونه. شدانجام به مدت یکسال ) استان مازندران(در رودخانه بابلرود 

متغیرهاي طول کل، طول چنگالی، طول . اي صید گردیدعدد ماهی سفید رودخانه251در مجموع. الکتروشوکر صورت گرفت
براي تعیین سن استفاده از فلس  . گیري و ثبت شدندقطر تخمک و وزن کبد اندازهاستاندارد، وزن بدن، سن، جنسیت، وزن گناد،

گرم 23/23±43/1میلیمتر و میانگین وزن بدن 44/120±36/23میانگین طول کل در جنس نر ) باالي سد(در ایستگاه یک. گردید
میانگین طول کل در جنس نر ) پایین سد(درایستگاه دو. گرم بود91/39±41/1وزن میلیمتر و33/148±73/18و در جنس ماده

وزن آنهامیلیمتر و47/131±61/19ه  گرم و در جنس ماد15/22±17/7میلیمتر و میانگین وزن بدن 31/18±08/117
نسبت جنسی ماده به نر،. تعلق داشتند)  6+و5+،4+، 3+، 2+، 1+، 0+(گروه سنی 7ها به نمونهاز نظر سنی . گرم بود62/1±90/31
میلیمتر و میانگین 36/1تا 41/0تغییرات قطر تخمک در باالي سد بین .بدست آمد69/1به 1و در پایین سد1/1به 1باالي سد در

آوري هم. میلیمتر بود75/0±15/0میلیمتر و میانگین آنها حدود 12/1تا 15/0میلیمتر و در پایین سد بین94/0±29/0آنها حدود 
، حداکثر 1277عدد تخمک و در پایین سد حداقل 6417و میانگین آن 14911حداکثر آن ، 1308مطلق در باالي سد حداقل 

بوددار آوري در بین دو ایستگاه فاقد اختالف معنیاز نظر آماري میزان هم.عدد تخمک برآورد گردید5111میانگین آن و12779
)P>0.05 .( میانگین درصد شاخص رسیدگی جنسی(GSI)درصد و 52/2±39/2اي نر در باالي سد براي ماهیان سفیدرودخانه

درصد و براي 70/3±56/2دخانه اي نر رودرصد و در پایین سد براي ماهیان سفید66/4±83/3براي ماهیان سفیدرودخانه اي ماده 
اي نر رودخانهمیانگین شاخص کبدي در باالي سد براي ماهیان سفید. درصد بدست آمد09/4±61/2رودخانه اي ماده ماهیان سفید

03/1±27/0و براي ماهیان ماده  66/0±30/0و در پایین سد براي ماهیان نر25/1±07/0درصد و براي ماهیان ماده09/0±18/1
ماهیان باالدست و پایین دست سد البرز در بسیاري از خصوصیات تولید مثلی از بر طبق نتایج بدست آمده از این تحقیق، .بدست آمد

.شرایط مشابهی برخوردار بودند

مازندراناستان ، تولید مثل، سد، بابلرود، Squalius cephalusاي، رودخانهماهی سفید:کلیديکلمات

hbiniaz@gmail.com:پست الکترونیکی تویسنده مسئول*
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مقدمه
هاي آبی بدالیل متعدد از جمله سازگانبررسی ماهیان در بوم
شناختی، رفتارشناسی، حفاظت آنها، بررسی روند تکاملی، بوم

برداري ذخایر پرورش ماهی حائز مدیریت منابع آبی و بهره
هاي ایران نیز بعنوان یکی از زیستگاههاي رودخانه. اهمیت است

هایی هستند که کمتر تممهم آبزیان آبهاي داخلی، از اکوسیس
رشته کوههاي اصلی و وضع توپوگرافی . اندمورد توجه قرار گرفته

آنها نقش موثري در رژیم بارندگی و پیدایش منابع آبهاي سطحی 
حوزه تقسیم 12هاي ایران را از این نظر به دارند و رودخانه

). 8(کنند که حوزه دریاي خزر یکی از مهمترین آنهاست می
هاي استان و حوزه یکی از مهمترین رودخانهرودبابلرودخانه 

ه گرفتن از ارتفاعات شمال باشد که با سرچشمدریاي خزر می
هاي در حال و عبور از مناطق کوهستانی پوشیده از جنگلالبرز 

کاهش، وارد مناطق هموارتر شده و پس از عبور از شهر بابل و 
). 5(شود بابلسر وارد دریاي خزر می

پروري مدیریت صحیح بر ذخایر آبزیان و توسعه آبزياعمال 
هاي بومی، راه خواهد بود که ذخایر ژنی گونهزمانی با موفقیت هم

م در این زمینه، تشخیص صحیح اولین گا.گیردمورد مطالعه قرار 
ر از نظر مدیریت باشد، که این امها یا نژادها میها، جمعیتگونه

ها حائز اهمیت استتی گونههاي حفاظریزيشیالتی و برنامه
)15.(

57نواده و خا482گونه ماهی در 24600تاکنون در حدود 
حداقل یک سوم ). 26(اند بندي شدهراسته شناسایی و طبقه

را در آب شیرین سپري خودهاي ماهی بخشی از زندگیگونه
یرین در مقایسه با شهايبنابراین، تنوع در ماهیان آب.کنندمی

درصد1این در حالی است که ،باشدها باال میسیستمدیگر اکو
درصد آبها را آب شیرین 01/0سطح کره زمین و بیشتر از 

).16(دهد تشکیل می
یجه عوامل مختلفی مانند کاهش تنوع زیستی ماهیان در نت

هاي احداث شده روي هاي پلها، وجود پایهاحداث سد
اي اخیر و فقدان ها، رشد صنعت و کشاورزي در سالهرودخانه
رار صنایع و محیطی الزم قبل از استقهاي زیستارزیابی

ن و ماسه، استفاده از سموم و رویه شتکنولوژي، برداشت بی
هاي تصفیه فاضالب شهري و کودهاي کشاورزي، فقدان سیستم

ها، تخریب برخی از این سیستمصنعتی یا عدم کارایی مطلوب
عث بروز سیالب و تخریب بستر ها که باها و فرسایش خاكجنگل

هاي پرورش ماهی و شود، تاسیس بیش از حد کارگاهیرودخانه م

در این میان،که )8(باشدغیره میهاي غیر بومی و پرورش گونه
ها و زیستمندان با تاثیرات نامطلوب روي رودخانهها با ایجادسد

،رهاي مهاجمهاجرت گونهتاثیر بر ارزش آنها، بخصوص ماهیان و 
نوع زیستی ماهیان هاي بومی و کاهش تسبب از بین رفتن گونه

فی از از طرف دیگر عدم اطالع کا.)16(شود میو جمعیت آنها 
خواهد ها و وضعیت آنها نیز باعث تنوع زیستی ماهیان رودخانه
ها انجام برداري مناسبی از رودخانهشد که نتوان مدیریت و بهره

ي اههاي زیستی ماهی سفید رودخاندر زمینه پارامتر).8(داد 
بررسی بیولوژي تولید توان به مطالعات کمی انجام گرفته که می

در این ).2(اشاره نمود روداي در بابلمثل ماهی سفید رودخانه
هاي اي در ماهعدد ماهی سفید رودخانه441مجموع در تحقیق

ظر بیشترین تعداد ماهیان از ن. ندشهریور تا مرداد صید گردید
ترین درصد و کم02/21با فراوانی 3ه رسیدگی جنسی در مرحل

درصد 55/8رسیدگی جنسی با فراوانی 6تعداد آنها در مرحله 
و 13194، حداکثر 3005آوري مطلق حداقل هم.قرار داشتند

میانگین درصد . عدد تخمک گزارش شد8038میانگین آن 
47/1اي هنسی براي ماهیان نر سفید رودخانشاخص رسیدگی ج

با توجه به .درصد بدست آمد95/2درصد و براي ماهیان ماده 
اي از اواسط این بررسی زمان تخمریزي ماهی سفید رودخانه

ریزي آنها بصورت ماه است و نوع تخماردیبهشت تا اواخر خرداد
).2(اي استیک مرحله
شناسی سیاهبررسی تنوع ژنتیکی و ریخت) 1388(فر انوري

در رودخانه تجن ساري و Capoeta capoeta gracilisماهی
اثر سد شهید رجایی را مطالعه و گزارش نمود که ایجاد سد 
شهید رجایی ساري باعث ایجاد یک جمعیت جدید از سیاه ماهی 

.در رودخانه تجن گردیده است
Sasi)2004(اي را بیولوژي تولید مثل ماهی سفید رودخانه
7تا 1ررسی قرار داد و ترکیب سنی مورد بTopcamدر دریاچه

درصد ماده و 89/72درصد نر و 11/27سال و نسبت جنسی 
میلیمتر و 261گرم و حداکثر طول چنگالی 40/36حداکثر وزن 

تا 7595آوري بین میکرون و هم70میانگین قطر تخمک 
عدد تخم و تخمریزي در ماه اسفند و فروردین گزارش 23423

.نمود
رودخانه بابلرود در (اثرات احداث سد البرز اضرحتحقیقدر

ماهی شناختیزیستهاي ویژگیاز برخی بر ) استان مازندران
بررسی روند به منظور )(Squalius cephalusايسفید رودخانه
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تعیین نسبت جنسی و ماهی و تغییرات شاخص رسیدگی جنسی 
د،دست سماهی در باالدست و پایین) مطلق و نسبی(وري آهم

.مورد بررسی قرار گرفت

مواد و روشها
ماه بصورت ماهانه انجام 12برداري از ماهیان به مدت نمونه

در دو ایستگاه صورت برداري از ماهیاننمونه،در این تحقیق. شد
واقع در روستایی بنام اسکلیم ) باالي سد(ایستگاه یک .گرفت

قلوه ریزه و جنس بستر این ناحیه از رودخانه از سنگ. شده بود
ایستگاه .بودسنگ و پوشش گیاهی اطراف بصورت درختان انبوه 

از جنس بستروواقع در روستایی بنام قرآن پل ) پایین سد(دو 
ماسه و پوشش گیاهی اطراف بصورت قلوه سنگ وسنگریزه و 

.درختان پراکنده و شالیزار بود
عد ب. ها از دستگاه الکتروشوکر استفاده شدجهت صید نمونه

سپس.هاي نر و ماده از هم تشخیص داده شدجنساز صید،
درصد تثبیت شده 10دار حاوي فرمالین در ظروف دربهانمونه

و روي آن زمان صید، منطقه صید، تاریخ صید، نام ماهی و تعداد 
انتقال داده دانشگاه آزاد واحد بابل سپس به آزمایشگاه وثبت 
کش با لی و وزنی ماهیها از خطتعیین پارامترهاي طوبراي.شدند
گرم 01/0میلیمتر و همچنین از ترازوي دیجیتال با دقت 1دقت 

بدین ترتیب که ابتدا طول کل، طول چنگالی و . استفاده گردید
گیري شده و سپس وزن میلیمتر اندازه1طول استاندارد با دقت 

روش اتعیین سن ب. گیري شدماهی با ترازوي دیجیتال اندازه
).12(صورت گرفتاستفاده از فلس ماهیان رمستقیم و غی

ها و کالبد شکافی انجام گرفت و بیضه،براي تعیین جنسیت
ها بطور ماکروسکوپی با چشم غیرمسلح و در برخی تخمدان

ها از روي رنگ و تخمدان. تشخیص داده شدندپمواقع در زیر لو
صاف و لوله ها نیز از روي حجم، بافت ه و بیضهظاهر دانه دان

ها بعد از تعیین جنسیت ماهی، گناد. مانندشان مشخص شدند
گرم 01/0بیرون آورده شده و توسط ترازوي دیجیتال با دقت 

.گردیدندوزن 
عدد از ماهیان ماده 80در این تحقیق قطر تخمک 

ر بدین صورت که در هگردیدگیري اندازه،برداري شدهنمونه
چاقوي تشریح برداشته و روي ها باماه، ابتدا مقداري از تخمک

، 40سپس زیر میکروسکوپ با بزرگنمایی . یک الم پخش شدند
عدد تخمک بطور تصادفی اندازه گرفته و ثبت 60قطر تعداد 

شد که عدد حاصل سپس میانگین این تعداد محاسبه. گردید

هاي موجود در تخمدان ماهی ماده مورد نظر بیانگر قطر تخمک
).13(بود

آوري مطلق ابتدا شکم ماهی ماده مولد تعیین همايبر
سپس کل تخمدان توسط . شکافته شد و تخمدان خارج گردید

گرم وزن گردید و داخل محلول 01/0ترازوي دیجیتالی با دقت 
ا به مدت دو ماه در این هتخمدان.)13(گیلسون قرار داده شد

باکبار روز ی3تا2محل تاریک، نگهداري و هر محلول و در
ها به خوبی سازي تخمکتا آزادنداي بهم زده شدهمزن شیشه

ها انجام گیرد و پس از دو ماه محلول را صاف کرده و تخمک
بعد از خشک شدن، .خشک شدندجداسازي و روي کاغذ صافی 

ها گرمی از تخمک05/0سه زیر نمونه  توزین شده وها تخمک
گرم وزن خشک 05/0هاي موجود در ته و تعداد تخمکبرداش

آوري مطلق تخمدان شمارش شد و با استفاده از فرمول زیر هم
).13(تعیین شد

g

nG
F 

:که در آن
F =آوري مطلقهم
n =تعداد تخمک زیر نمونه
G = گرم(وزن کل تخمدان(
g = بودمیانگین وزن زیر نمونه.

ي رسیده در هابه کل تخمکاي استآوري مطلق اشارههم
هاي رسیده به آوري نسبی تعداد تخمکتخمدان یک ماهی و هم

وري نسبی ماهی از آهم. باشدهر واحد از طول یا وزن ماهی می
هاي هر ماهی به وزن یا طول ماهی بدست روي تعداد تخمک

:)13(گردیدهاي زیر محاسبه و طبق فرمولآمد
هاتعداد کل تخمک

هم آوري نسبی= 
)گرم(وزن بدن 

هم آوري نسبی= هاتعداد کل تخمک
)میلیمتر(طول بدن 

که در واقع (GSI)محاسبه شاخص گنادوسوماتیک براي
،هاستن فصل تخمریزي گونهیک روش غیرمستقیم براي تخمی

:)13(از فرمول زیر استفاده شد 
)گرم(وزن گناد 

100×=GSI
)گرم(وزن بدن 
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از فرمول زیر استفاده (HSI)محاسبه شاخص کبدي براي 
).13(شد

)گرم(وزن کبد 
100× =HSI

)گرم(وزن بدن 
) SPSS)2007و Excelهاي هاي ثبت شده با برنامهداده

تجزیه و تحلیل براي. مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت
و جهت تعیین همبستگی از روش T-testا از روش هآماري داده
Pearsonاستفاده گردید.

نتایج
عدد 124شماره یکیان صید شده در این ایستگاهکل ماه

میانگین طول بانمونه ماده 46ها،در بین نمونه. دنمونه ماهی بو
میانگین طول بانمونه نر 78میلیمتر و 33/148±33/18کل 

در ایستگاه یک . صید گردیدندمیلیمتر44/120±36/33کل  
از .)1جدول (نر بودماهیانازبیشترها میانگین طول کل ماده

عدد نمونه ماهیان ماده، بیشترین گروه طولی متعلق به گروه 46
و کمترین گروه طولی متعلق ) نمونه18(میلیمتري 160-140

صید نمونه نر78از . بود) نمونه2(میلیمتري 180-200به گروه 
31(میلیمتري 100-120شده بیشترین گروه متعلق به گروه 

میلیمتري 60- 80طولی متعلق به گروه و کمترین گروه) نمونه
.شدگزارش) نمونه5(

)باالي سد(اي در ایستگاه یک  میانگین طول کل ماهیان سفید رودخانه:1جدول 

میانگین طولتعدادجنسایستگاه
)میلیمتر(کل 

حداقل طول
)میلیمتر(

حداکثر طول
)میلیمتر(

انحراف معیار

4633/14843/10587/19273/18ماده1
7844/12076/6134/15936/23نر1

عدد نمونه ماهی 46میانگین طول کل و وزن بدست آمده از 
91/39±41/1میلیمتر و 33/148±73/18جنس ماده بترتیب 

عدد نمونه ماهی جنس نر بترتیب 78گرم و این مقادیر براي 
.گرم بدست آمد23/23±43/1میلیمتر و 36/23±44/120

اي ش طول کل نسبت به وزن بدن ماهیان سفید رودخانهپراکن
نشان داده 1در ایستگاه شماره یک بررسی شده و در نمودار

.)2جدول (شده است
در . عدد بود127کل ماهی صید شده شماره دو در ایستگاه 

47/131±61/19نمونه ماده با میانگین طول کل74ها، بین نمونه
ر با میانگین طول کل عدد نمونه ن53میلیمتر و 

ها در این میانگین طول کل ماده. میلیمتر بود31/18±08/117
نمونه ماهیان 74از . )3جدول (ایستگاه هم بیشتر از نرها بود

میلیمتري 105- 125ماده، بیشترین گروه طولی متعلق به گروه 
85-15و کمترین گروه طولی متعلق به گروه ) نمونه29(

نمونه ماهی نر صید شده 53از . بود) نمونه3(میلیمتري 
34(میلیمتري  110-130بیشترین گروه طولی متعلق به گروه 

150-170و کمترین گروه طولی متعلق به گروه ) نمونه
طبق نتایج بدست آمده میانگین طول . بود) نمونه1(میلیمتري 

کل ماهیان ایستگاه یک بیشتر از میانگین طول کل ماهیان 
.دو بودره شماایستگاه 

عدد ماهی 74میانگین طول کل و وزن بدست آمده از 
9/31±62/1میلیمتر و 47/131±61/19بترتیب جنس ماده

عدد نمونه ماهی جنس نر بترتیب 53گرم و این مقادیر براي 
گرم بدست آمد15/22±17/7میلیمتر و 31/18±08/117

فید پراکنش طول کل نسبت به وزن بدن ماهیان س.)4جدول (
2اي در ایستگاه شماره دو بررسی شده و در نمودار رودخانه

.نشان داده شده است



1390، بهار 1سال سوم، شماره پژوهشی محیط زیست جانوري   –فصلنامه علمی 

١١

)باالي سد(اي در ایستگاه یک وزن ماهیان سفید رودخانه- میانگین طول کل:2جدول 

)پایین سد(اي در ایستگاه دو میانگین طول کل ماهیان سفید رودخانه:3جدول 

کل میانگین طولتعدادجنسایستگاه
)میلیمتر(

کل حداقل طول
)ترمیلیم(

کل حداکثر طول
)میلیمتر(

انحراف معیار

7447/13153/8611/18061/19ماده2
5308/11701/1231/15131/18نر2

)باالي سد(اي ایستگاه یک سفید رودخانه) سمت چپ(و نر ) سمت راست(رابطه طول کل نسبت به وزن بدن در ماهیان ماده :1نمودار

)پایین سد(اي در ایستگاه دو وزن ماهیان سفید رودخانه- لمیانگین طول ک:4جدول 

تعدادجنس
)میلیمتر(طول )گرم(وزن 

انحراف میانگین
معیار

انحراف میانگینحداکثرحداقل
معیار

حداکثرحداقل

7490/3162/189/709/8247/13161/1953/8611/180ماده
5315/2217/769/901/4908/11731/1801/1231/151نر

تعدادجنس
)میلیمتر(طول )گرم(وزن 

حداکثرلحداقانحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلانحراف معیارمیانگین
4691/3941/143/1291/8233/14873/1843/10587/192ماده
7823/2343/129/28044/12036/2376/6134/159نر
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پایین (اي ایستگاه دو سفید رودخانه) سمت چپ(و نر ) سمت راست(رابطه طول کل نسبت به وزن بدن در ماهیان ماده :2نمودار 
)سد

وزن میزان - طبق نتایج بدست آمده از میانگین رابطه طول
بیشتر از ایستگاه دو ) باالي سد(میانگین آن در ایستگاه یک 

.بود)سدپایین (
در ایستگاه شماره در این بررسی بیشترین تعداد ماهیان ماده

با میانگین طول کل ) نمونه16(سال 3+در گروه سنی یک
بیشترین درصد فراوانی. میلیمتر قرار داشتند33/16±16/136

درصد و کمترین 5/34سال با فراوانی 3+گروه سنی مربوط به
.بوددرصد 4/ 3با فراوانی سال 6+گروه سنی مربوط بهآنها 

با ) نمونه27(سال 2+بیشترین ماهیان نر در گروه سنی 
میلیمتر و کمترین آنها در 12/107±13/18میانگین طول کل 

با میانگین طول کل ) نمونه5(سال 4+و 0+دو گروه سنی 
میلیمتر 68/134±83/12میلیمتر و 32/121±54/15بترتیب 

سال با 2+صد فراوانی گروه سنی بیشترین در.داشتندقرار 
هر کدام 4+و 0+هاي درصد و کمترین آنها در گروه6/34فراوانی 

.باشنددرصد می4/6با فراوانی 
سال 2+بیشترین ماهیان ماده در گروه سنی دو ایستگاهدر 

میلیمتر و 58/128±99/16با میانگین طول کل ) نمونه41(
با میانگین طول ) نمونه1(سال 6+کمترین آنها در گروه سنی 

گروه دربیشترین درصد فراوانی.قرار داشتندمیلیمتر 51/121
درصد و کمترین آنها در گروه 4/55سال با فراوانی 2+سنی 
.دیده شددرصد 4/1سال با فراوانی 6+سنی 

با ) نمونه35(سال2+بیشترین ماهیان نر در گروه سنی
لیمتر و کمترین آنها در می04/119±59/8میانگین طول کل 

34/105با میانگین طول کل ) عدد1(سال 0+گروه سنی 
سال 2+بیشترین درصد فراوانی گروه سنی . داشتندمیلیمتر قرار 

سال با 0+درصد و کمترین آنها را در گروه سنی 66با فراوانی 
.گزارش شددرصد 4/1فراوانی 

تعداد ، تگاهعدد ماهیان مورد بررسی در این ایس124از کل 
.صید گردیدعدد نمونه ماهی ماده 46عدد نمونه ماهی نر و 78

نرها در این میان. برآورد شد69/1:1ماده، :نسبت جنسی نر
از جمیعت را بخود اختصاص درصد 1/37ها درصد و ماده9/62

طبق .بوددر این ایستگاه جنس نر غالب ، بنابراین.دادند
نشان داد که نسبت ) ²ᵪ(کايآزمون مربع محاسبات آماري، 

دار با یکدیگراندجنسی بین ماهیان نر و ماده داراي اختالف معنی
(P<0.05).
53تعداد ،نمونه ماهی صید شده در این ایستگاه127از کل 

نر، :نسبت جنسی ماده .بودندعدد ماهی ماده 74عدد ماهی نر و 
و جنس درصد 8/41جنس نر در این میان. برآورد شد39/1:1

بنابراین در . از جمعیت را بخود اختصاص دادنددرصد 2/58ماده 
آزمون طبق محاسبات آماري، . بودجنس ماده غالب این ایستگاه

که نسبت جنسی بین ماهیان نر و ماده نشان داد)²ᵪ(مربع کاي
(P<0.05).دار بودداراي اختالف معنی

جنس نر در ،طبق نتیجه بدست آمده از دو ایستگاهبنابراین 
گونه غالب بوده در حالیکه در ایستگاه ) باالي سد(ایستگاه یک 

. باشدگونه ماده غالب می) پایین سد(دو 
آوري مطلق از همانطور که اشاره شد در این بررسی هم
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هاي هاي رسیده انجام گرفت تخمکطریق وزن نسبی تخمک
اي ماده هیک گرم از بافت تخمدان در همه ماهیان سفید رودخان

آوري مطلق ماهی محاسبه گردید که شمارش و متعاقب آن هم
.آورده شده است5نتایج آن در جدول 

آوري در بین همT-testاز دیدگاه آماري نتایج آزمون 
در بین دو ایستگاه آوري که میزان همدادایستگاه مختلف نشان 

(P>0.05).ي وجود نداشتداراختالف معنی

آوري مطلق در ن میزان همدهد که کمتریینشان م5جدول 
با ) پایین سد(اي مختلف مربوط به ایستگاه شماره دوایستگاهه

آوري مطلق مربوط عدد تخم و بیشترین میزان هم1277میزان 
.عدد تخم بود14911با ) باالي سد( به ایستگاه شماره یک 

مربوط به GSIدهد که کمترین میزان نشان می6جدول 
و بیشترین مقدار 24/0به میزان ) باالي سد(اه شماره یک ایستگ
GSI 59/14به میزان ) پایین سد(مربوط به ایستگاه شماره دو

در GSIدار بین میزان از نظر آماري اختالف معنی.باشدمی
(P>0.05).شتهاي شماره یک و دو وجود نداایستگاه

به مربوط GSIدهد که کمترین میزان نشان می7جدول 
و بیشترین مقدار 14/0به میزان ) باالي سد(ایستگاه شماره یک 

GSI 79/10به میزان ) پایین سد(مربوط به ایستگاه شماره دو
در GSIدار بین میزان از نظر آماري اختالف معنی.باشدمی

(P>0.05).هاي شماره یک و دو وجود دارد ایستگاه

د رسیدگی شومشاهده می4و 3با توجه به نمودارهاي 
و دو ) باالي سد(جنسی هر دو جنس نر و ماده در ایستگاه یک 

افزایش یافته و از GSIاز ماه مرداد تا ماه فروردین ) پایین سد(
زمان اوج رسیدگی . یابدماه این میزان کاهش میفروردین تا تیر

اي ماده و نر همزمان بوده و هر دو جنس ماهیان سفید رودخانه
.دهندریزي خود را انجام میه فروردین تخمو ماده در مانر

طبق مقایسه دو ایستگاه میانگین درصد شاخص کبدي در 
در جنس نر بیشتر ولی در در ایستگاه ) باالي سد(ایستگاه یک 

. )8جدول (باشددر جنس ماده بیشتر می) پایین سد(دو 

مورد مطالعه در بابلرود) پایین سد(و دو ) باالي سد(هاي یک اهاي ایستگرودخانهآوري مطلق ماهیان سفیدمیانگین هم:5جدول 

آوري نسبیهممیانگینحداکثرحداقل انحراف معیارمطلقآوريمیانگین هممحاسبه شدهآوريهمتعدادایستگاه
130641788/4313081491173/161
250511194/3012771277929/139

اي ماده مورد مطالعه در بابلرودماهیان سفید رودخانه(GSI)رسیدگی جنسی میانگین شاخص :6جدول 

حداکثرحداقلانحراف معیارGSIمیانگین تعداد ماهیایستگاه
14666/483/324/074/13
27409/461/265/059/14

لعه در بابلروداي نر مورد مطاماهیان سفید رودخانه(GSI)میانگین شاخص رسیدگی جنسی :7جدول 
حداکثرحداقلانحراف معیارGSIمیانگین تعداد ماهیایستگاه

17852/239/214/046/10
2537/356/225/079/10
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) باالي سد(اي در ایستگاه یک سفید رودخانه)سمت چپ(و ماهیان نر ) سمت راست(ماهیان مادهGSIمنحنی میانگین :3نمودار
. در بابلرود

در ) پایین سد(اي در ایستگاه دو سفید رودخانه) سمت چپ(و ماهیان نر ) سمت راست(ماهیان ماده GSIمنحنی میانگین :4نمودار
.بابلرود

و دواي در ایستگاه یکماهیان سفید رودخانهHSIمیانگین شاخص کبدي :8جدول 

انحراف معیارHSIمیانگین شاخص کبدي تعدادجنسیتایستگاه

7430/127/0ماده1

5366/03/0نر
12784/028/0کل

4625/107/0ماده2

7818/109/0نر
12402/108/0کل
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بحث 
دهد نشان می،گرفتهانجام مطالعات سایرنتایج این تحقیق و

هاي مختلف داراي اندازه و ساختار سنی که این گونه در رودخانه
.باشدمتفاوتی می

دهد که به نسبت طه بین طول و وزن این ماهی نشان میراب
همبستگی . شودافزایش طول، وزن به صورت تصاعدي اضافه می
). R2= 895/0(مثبت بین طول کل و وزن بدن وجود دارد 

بیشتر بودن فراوانی در گروههاي طولی پایین ممکن است بدلیل 
طق دور از گیري ماهیان بزرگتر و قرار گرفتن آنها در مناگوشه

هاي مشاهده شده در طبیعت را این گونه تفاوت. دسترس باشد
.توان فقط با یک عامل توجیه نمودنمی

ممکن است داراي ترکیب سنی متفاوت گوناگونذخایر 
هاي جنسی در یک جمعیت نسبت به جمعیت دیگر نسبت. باشد

همچنین . ها و ذخایر یکسان در سنین مختلف فرق دارددر گونه
هاست اما در سنین اد نر در ابتدا دوره زندگی بیشتر از مادهتعد

.)10و 9جداول (شودباالتر شرایط برعکس می

)گذشتهتحقیقاتحاضر با تحقیقمقایسه (اي سنی ماهی سفید رودخانه–وزنی –ترکیب طولی :9جدول

)گرم(حداکثر وزن )میلمتر(حداکثر طول گروه سنیمنطقه مورد مطالعهمحقق
423351/51صفر تا رودخانه بابل)1388(راد 

-4255صفر تا رودخانه تجن ساري)1378(نادري جلودار 
Unver)1998( 75/25830/240تا 1رودخانه تودورگه ترکیه

Altindag)1996( 44011/315----دریاچه آکسیر ترکیه
Sasi)2004( 26140/326-----دریاچه توپکامپام ترکیه
Yerli)1999( 390720----دریاچه سیلدیر ترکیه

687/19291/82صفر تا بابلرود)باالي سد(مطالعه حاضر ایستگاه یک 
611/18009/82صفر تا بابلرود)پایین سد(مطالعه حاضر ایستگاه دو 

)گذشتهتحقیقاتحاضر باتحقیقمقایسه (اي هننسبت جنسی در ماهیان سفید رودخا:10جدول 

نر:نسبت جنسی مادهدرصد ماهیان مادهدرصد ماهیان نرمنطقه مورد مطالعهمحقق
5/1: 1--رودخانه دوآب اراك)1374(کیابی و عبدلی 

1: 41/1--رودخانه بابل)1388(راد 
Unver)1998( 75/3125/68رودخانه تودورگه ترکیه-
Sasi)2004(11/2789/72م ترکیه رودخانه توپکا-

Erdogan)2002( 09/1: 1--رودخانه کاراسو ترکیه
Sen)2007( 8/4819/51رودخانه ساوار ترکیه-

Erdgan)2002( 1: 40/1--دریاچه ایکیزپیلر ترکیه
Caffery)2008(1: 5/1--رودخانه ایرلند

مطالعه حاضر ایستگاه یک 
)باالي سد(

69/1: 9/621/371بابلرود

مطالعه حاضر ایستگاه دو 
)پایین سد(

1: 8/412/5839/1بابلرود



...برخی ازبرر رودخانه بابلرود اثرات احداث سد البرز دنیاز و همکاران                                         بی

١۶

ممکن است ذاتاً فراوانی افراد ماده در جمعیت کمتر از افراد 
اي به گونه نسبت جنسی در ماهیان از گونه. نر باشد یا بالعکس

دیگر از جمعیتی به جمعیت دیگر و از سالی به سال دیگر بین 
).27(ا یکسان تفاوت دارد هگونه

جدا شدن نطفه ابطور کلی علت اختالف نسبت جنسی ب
ها و آسانتر صید نرهاي بالغ از منطقه، رفتار متفاوت میان جنس

شدن یک جنس نسبت به جنس دیگر و اختالف مرگ و میر بین 
).30و 29(ها ارتباط دارد نرها و ماده

ه زندگی تعداد نرها در ابتدا دور) باالي سد(در ایستگاه یک 
ها بیشتر از نرها ها بود اما در سنین باالتر نرخ مادهبیشتر از ماده

هم همین روند البته به ) پایین سد(در ایستگاه دو .باشدمی
.تري مشاهده گردیدصورت خفیف

ها متفاوت است و در میان یک اندازه تخمک در میان گونه
به سال دیگر متفاوت جمعیت، میانگین آن ممکن است از سالی 

همچنین حرارت و غذاي ذخیره شده در ماهی ماده . باشد
اي که این اثر از گونهتاثیر گذاردتواند بر اندازه قطر تخمک می

دهند به گونه دیگر متفاوت است اما بعضی از مدارك نشان می
در این . )1(که اندازه تخمک زیاد تحت تأثیر سطح غذا نیست 

یک سیر صعودي تا ماه فروردین را طی کرده مطالعه قطر تخمک 
یابد و بالطبع با افزایش طول در ماهی، وزن نیز افزایش می.است

تر نیز هاي درشتماهیان با میانگین وزنی باالتر داراي تخمک
.باشدمی

بدلیل اینکه محاسبه تعداد بچه ماهیان بوجود آمده مشکل 
ط طبیعی وجود است و امکان محاسبه درصد بقاي تخم در محی

. گرددآوري تعیین میندارد، بنابراین براي تخمین نسل هم
تواند از سالی به سال دیگر در یک آوري یک گونه میمیانگین هم

.جمعیت یا در جمعیتهاي مختلف یک گونه متفاوت باشد
دهنده توان بالقوه تخمریزي و تعداد زیاد تخم آوري نشانهم

بسیاري از محققین ). 37(مثلی است بیانگر موفقیت رفتار تولید 
آوري به عواملی از قبیل طول و وزن ماهی، اند که همبیان کرده

آوري هم). 13(وزن گناد، سن و شرایط محیطی بستگی دارد 
میانگین طول ). 13(یابد مطلق با افزایش طول ماهی افزایش می

33/148±73/18) باالي سد(یک شماره ها در ایستگاه کل ماهی
47/131±61/19) پایین سد(دو شماره یلیمتر و در ایستگاه م

آوري و وزن ماهی بصورت خطی رابطه میان هم. میلیمتر بود
). 13(آوري به وزن بیشتر از طول است باشد و وابستگی هممی

) باالي سد(یک شماره میانگین وزن ماده در ایستگاه 
) پایین سد(دو شماره گرم و در ایستگاه 41/1±91/39
وزن تخمدان یک ماهی با تعداد . باشدگرم می62/1±90/31

آوري با افزایش شود و همهاي موجود در آن تعیین میتخمک
).13(یابد وزن تخمدان افزایش می

)گذشتهاتمقایسه تحقیق حاضر با تحقیق(اي میانگین قطر تخمک ماهی سفید رودخانه:11جدول 

ین قطر تخمک میانگمنطقه مورد مطالعهمحقق
)میلیمتر(

حداقل قطر تخمک 
)میلیمتر(

حداکثر قطر تخمک 
)میلیمتر(

Unver)1998( 65/046/004/1رودخانه تودورگه ترکیه
Erkakan & Akgul

)1985(
78/02/1-رودخانه کیزیکرمارك ترکیه 

Ekmeki)1996( 96/035/1-دریاچه سارییار ترکیه
Oztas)1989(55/038/1-نه موکلدي ترکیه رودخا

ÜlnüوBlaci)1993 ( 83/005/1-دریاچه ساوور ترکیه
Sasi)2004( 7/0دریاچه توپکام ترکیه--

Libosvarsky)1979(96/035/1-دریاچه روکینتا چکسالواکی
Karatus)1997( 88/002/1-رودخانه تزونلی

مطالعه حاضر ایستگاه یک 
)باالي سد(

94/041/036/1±29/0بابلرود

مطالعه حاضر ایستگاه دو 
)پایین سد(

75/051/012/1±15/0بابلرود
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رسد اختالف در دامنه طول و وزن ماهیان مورد به نظر می
آوري در مطالعات مختلف این ماهی بررسی دلیلی بر نظارت هم

ه در مناطق آوري یک گونتفاوت در میزان همهر چند. باشدمی
هاي مختلف و هاي ژنتیکی زیر گونهمختلف را به تفاوت

فاکتورهاي محیطی مانند وجود غذا، تراکم جمعیت و تغییرات 
).13(دهند رارت نسبت میحدرجه 

تواند بعنوان معیار براي میGSIشاخص رسیدگی جنسی 
میزان ).13(مشخص نمودن فصل تخمریزي استفاده شود 

تغییر درصد47تا درصد1ر محدوده دGSIشاخص گنادي 
تواند دلیل بر دوره نماید و کاهش شدید شاخص گنادي میمی

میانگین شاخص رسیدگی ). 24(زمانی کوتاه تخمریزي باشد 
براي ماهیان ماده ) باالي سد(در ایستگاه یک GSIجنسی 

همچنین . بود52/2±09/2و براي ماهیان نر 83/3±66/4
پایین (در ایستگاه دو GSIجنسی میانگین شاخص رسیدگی

7/3±56/2و براي ماهیان نر 09/4±61/2براي ماهیان ماده ) سد
براي هر دو ایستگاه در هر دو GSIحداکثر میزان . گزارش شد

.جنس در ماه فروردین ثبت شد
هم زمانی مراحل تکامل در جنس نر و ماده موفقیت تولید 

فصلی وزن گناد در تغییرات). 13(دهد مثلی را افزایش می
شوند ها بالغ مینرها زودتر از ماده) 13(ها بیشتر از نرهاست ماده

این کاهش رشد در . هاستمادهزبه همین دلیل رشد نرها کمتر ا
نتیجه صرف انرژي زیادي است که نرها در سنین اولیه براي رشد 

).17(کنند و تولید مثل صرف می
سیر صعودي GSIل از قبHSIنتایج نشان داد که مقدار 

. داشته و یک ماه قبل از تخمریزي به حداکثر مقدار خود رسید
بابلروداي را در ماهی سفید رودخانهHSIمقدار ) 1388(راد

مقدار  . گزارش نموده است08/1ها و براي ماده73/0براي نرها 
HSI در ماهیان، قبل از تخمریزي و کمی قبل از افزایشGSI

بیشتر ذخایر اندوخته شده در کبد ماهی ). 6(بد یاافزایش می
قبل از (بصورت چربی است که در طول ماههاي زمستان 

. یابدافزایش میHSIافزایش یافته در نتیجه مقدار ) تخمریزي
براي(ماهی مولد از مواد ذخیره شده در زمان قبل از تخمریزي 

هاي تولید جهت فعالیت(و زمان تخمریزي ) رشد غدد جنسی
گزارش )1995(Malcom. )12جدول (کنداستفاده می) مثلی
فصل پاییز و اوایل زمستان طولهاي غذایی در اندوختهداده

برايافزایش و در کبد و عضالت انبار و در رشد گناد و عمدتاً 
بخش عمده پروتئین . رودتأمین نیازهاي متابولیکی بدن بکار می
گیرد بطور تفاده قرار میعضالت ماهی در تولید زرده مورد اس

کلی شاخص کبدي بسته به جنس، سن و فصل تغییر پیدا 
.)13(کند می

)گذشتهاتمقایسه تحقیق حاضر و تحقیق(اي آوري ماهی سفید رودخانهمیانگین هم:12جدول 

آوريحداکثر همآوريحداقل همآوريمیانگین هممنطقه مورد مطالعهمحقق
5860195012600رودخانه دوآب اراك)1374(کیابی و عبدلی 

8038300513194رودخانه بابل)1388(راد 
Unver)1998( 14500115828664رودخانه تودورگه ترکیه

Turkmen)1999( 339117187-رودخانه ارس
ErkakanوAkgul)1985( 190915680-رودخانه کیزیلیرمارك ترکیه

Hamvoi)2009(102671900-ودخانه ایسکار ترکیه ر
Oztas)1989( 19606180-رودخانه موکلدي ترکیه

Ekmeki)1996( 5920013269-دریاچه سد سارییار ترکیه
ÜlnüوBlaci)1993( 205020140-دریاچه ساوور ترکیه
iSas)2004( 759523434-دریاچه توپکام ترکیه

Libosvarsky)1979( 447029780-رودخانه روکیتنام چکسالواکی
Karatas وAciort)1997( 705618898-دریاچه سد آلموس ترکیه

)1997   ( Altindag 19162106227-دریاچه آکسهیر ترکیه
Erdugan)2002( 501225000-رودخانه کاراسو ترکیه

6417130814911±88/43بابلرود)دباالي س(مطالعه حاضر ایستگاه یک 
5111127712779±94/30بابلرود)پایین سد(مطالعه حاضر ایستگاه دو 
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باشند که تنوع زیستی ماهیان و سدها از جمله مواردي می
. دهنددیگر موجودات آن منطقه را به شدت تحت تاثیر قرار می

بلرود رسد ایجاد سد البرز در باالدست رودخانه بابه نظر می
اي فراهم نموده زیستگاه مناسبی را براي ماهی سفید رودخانه

اي هاي دریاچهتواند در اکوسیستماست، از آنجا که این ماهی می
رود که ماهیان و آبهاي راکد رشد بیشتري داشته باشد انتظار می

صید شده در ایستگاه باالدست سد از فاکتورهاي زیستی 
د شده در پایین دست سد مناسبتري نسبت به ماهیان صی

چند که برخی از این فاکتورها اختالف هر. برخوردار باشند
ماهیان باالدست و پایین دست . ندداري با یکدیگر نداشتمعنی

شناسی تولید مثل از سد البرز در بسیاري از فاکتورهاي زیست
.شرایط مشابهی برخوردار بودند

اي براساس شاخص رسیدگی جنسی دخانهزمان تخمریزي در ماهی سفید رو:13جدول 
)گذشتهتحقیقاتحاضر با تحقیق مقایسه (

)ماه(زمان تخم ریزي منطقه مورد مطالعهمحقق
فروردین تا خرداد-)1381(وثوقی و مستجیر 
اوایل اردیبهشت تا خردادرودخانه تجن ساري)1378(نادري جلودار 

اواخر خرداد–ت اواسط اردیبهشرودخانه بابل)1388(راد 
Berg)1949(اوایل بهاررودخانه دریاي سیاه

Unver)1998( تیر–اردیبهشت دریاچه تودورگه ترکیه
Ekmeki)1996( خرداد–فروردین دریاچه سارییار ترکیه

ÜlnüوBlaci)1993( اواخر خرداد–اردیبهشت دریاچه ساورترکیه
iSas)2004(فروردین–اسفند پکام ترکیه دریاچه سد تو

Oztas)1989( خرداد–اردیبهشت رودخانه موکلدي ترکیه
Erdugan)2002(تیر–اردیبهشت رودخانه کاراسو ترکیه
Erdgan)2007(اردیبهشت–فروردین دریاچه ترکیه ایکزتپلر

Guerriepo)2005(خرداد–اردیبهشت رودخانه ایتالیا
Sen وSygin)تیر–اردیبهشت رودخانه کاراسو ترکیه)٢٠٠٨

Sen)2007(تیر–اردیبهشت طاواسرودخانه ترکیه ساور
خرداد–فروردین بابلرود)باالي سد(مطالعه حاضر ایستگاه یک 
خرداد-فروردین بابلرود)پایین سد(مطالعه حاضر ایستگاه دو 
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