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 بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی خیاطه
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 1396 اردیبهشتتاریخ پذیرش:            1395 بهمن  دریافت:تاریخ 

 چکیده

 ل از حوضه گرگانرودگ( در رودخانه گوگAlburnoides eichwaldiiاین مطالعه با هدف بررسی برخی پارامترهای زیستی ماهی خیاطه ) 

 دارای ترتیببه نر جنس در نمونه ترینقرار گرفت. بزرگسنجی نمونه مورد زیست 191صورت ماهانه انجام و هب 1394تا شهریور  1393از اسفند 

  ترتیببه وزن و طول معیار انحراف و میانگین. بود گرم 974/15 و مترسانتی 2/10 ماده درجنس و گرم115/10 و مترسانتی 3/9 وزن و طول

گرفت.   نظر در 1:1 توانمی را جنسی نسبت بنابراین. نداشت داریمعنی اختالف ماده و نر جنسی نسبت. بود 38/3±63/2 و 25/1±22/6

 جمعیت:، =1527/3TL0093/0W ، ماده:=1277/3TL0093/0W دست آمد )نر:هالگوی رشد از نوع آلومتریک مثبت ب

1781/3TL0087/0W= ساله مشاهده گردید. در هر دوجنس نر و ماده باالترین ضریب  4تا + 2گروه سنی + 3(. در جمعیت مورد مطالعه

-304/0(t+154/0)) ( مشاهده شد. معادله وان برتالنفی برای جمعیت ماده2به + 1حظه ای در سنین )+رشد ل
e -1 )28/ 12=Lt  و برای جنس نر

((512/0+t )251/0-
e -1 )11/ 10=Lt  .محاسبه گردید 
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 مقدمه

های مختلف ماهیان در یک مطالعه بیولوژی و اکولوژی گونه       

باشد ها میاکوسیستم آبی از ضرورت اولیه حفظ و بازسازی ذخایر آن

و منجر به شناخت و تحلیل اکولوژیکی زنجیره غذایی از اکوسیستم 

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

های گونه رشد هایشاخص دست آوردن(. بهKazancheev ،1981) دارد

جمله تخمین وزن از  های کاربردی و علمی ازماهی دارای استفاده

بیوماس و آگاهی از شرایط ذخایر و یا  ،های طولی، محاسبه تولیدداده

 (Stergiou ،2002  وMoutopoulos ) باشدافراد موجود در ذخیره می

 ازلحاظ (1863Alburnoides eichwaldii De Filippii) خیاطه ماهی

 کپور راسته ،(Actinopterigii) بالگان شعاع رده به متعلق بندیرده

 و( Cyprinidae) ماهیانکپور خانواده ،(Cypriniformes) شکالنماهی

( A. eichwaldii) خیاطه ماهی (.Berg، 1949) است Alburnoides جنس

و دندان حلقی دو ردیفی  دارای بدنی برآمده، خط جانبی سیاه رنگ

(. این گونه در سراسر اروپای مرکزی، 1379 و مستجیر، )وثوقی باشدمی

سواحل اقیانوس اطلس تا دریای خزر و نواحی شرق پراکنش یافته 

(. یکی از ماهیان فراوان از نظر تعداد Vogt ،1979و  Ladigesاست )

باشد که های حوضه جنوب دریای خزر، ماهی خیاطه میدر رودخانه

وسیله انسان به مناطق دیگر از جمله دریاچه هامون نیز معرفی شده به

های پراکسیژن و (. این گونه رودخانه1387است )عبدلی و نادری، 

دهند که در برابر آلودگی تحمل کمی بسترهای سنگی را ترجیح می

منزله شاخص زیستی مناسب در ارزیابی کیفی محیط است دارند و به

(Ladiges  وVogt ،1979این ماهی به .) دلیل اندازه کوچک، ارزش

دلیل فراوانی جمعیت در حوضه صید ورزشی و اقتصادی ندارد ولی به

های اقتصادی و شکارچی یک طعمه مهم پراکنش خود، برای گونه

مطالعات متعددی در داخل و خارج  (.1378، عبدلی) شودمحسوب می

( صورت A. eichwaldii) خیاطهزیستی ماهی  هایشاخص روی کشور بر

 و توان به مطالعه منجمیگرفته است. از تحقیقات صورت گرفته می

( در رودخانه شیرود مازندران، بررسی خصوصیات 1392همکاران )

عباسی  آباد توسط( در نهر تیلA .eichwaldiiزیستی ماهی خیاطه )

 ه (، بررسی الگوی رشد و تولیدمثل ماهی خیاط1392و همکاران )

(A. bipunctatus) (1386توسط پاتیمار و دولتی ) گلزرین در رودخانه ،

( در حوضه 2015و همکاران ) Cicekتوان به مطالعه چنین میهم

های وزن ماهی خیاطه در آب -ارس در ترکیه و مطالعه رابطه طول

 ( اشاره نمود.2012و همکاران ) Sariداخلی ترکیه توسط 

قتصادی چندانی ندارد و بررسی پارامترهای این گونه ارزش ا       

باشد. بنابراین رشد در مدیریت ذخایر و اکوسیستم دارای اهمیت می

های زیستی و اکولوژیکی بر روی ویژگی اندکی مطالعات کهاین به توجه با

های زیستی ای روی شاخصگونه انجام شده است و تاکنون مطالعه این

ر رودخانه گوگگل انجام نشده است، ( دA. eichwaldiiماهی خیاطه )

منظور های رشد بهتوان به تعیین شاخصاز اهداف این پژوهش می

تواند در مدیریت حفاظت و تنوع زیستی اشاره کرد که این اطالعات می

 ذخایر و مدیریت اکوسیستم این گونه مورد استفاده قرار گیرد.

 

 هامواد و روش
 7مدت صورت ماهیانه بههبرداری بونهبرای انجام این پژوهش نم       

 ماه از رودخانه گوگگل از حوضه گرگانرود )شمال ایران( انجام گردید.
 باشدکلیومتر مربع وسعت می 1/11339حوضه آبخیز گرگانرود دارای 

،  و طول شاخه اصلی آن که در دشت گنبد و گرگان جریان دارد

صات طول شرقی کیلومتر است. این حوضه در محدوده مخت 4/359

قرار گرفته  38˚ 15̍تا  36˚ 35̍و عرض شمالی  56˚ 26̍تا  54˚10̍

ترین یکی از مهم گوگگل(. 1392 موغانی و همکاران،است )خزایی

در محدوده  استان گلستان شرقواقع درهای گرگانرود سرشاخه

تور چشمه  با ساچوک وسیلهها به. نمونهباشدمیشهرستان گنبدکاووس 

ولت از اسفند  200-300تر و دستگاه الکتروشوکر با ولتاژ ممیلی 3

قطعه ماهی خیاطه  191صید گردیدند. در مجموع  94تا شهریور  93

 آوری گردید.از رودخانه گوگگل جمع

درصد تثبیت و جهت  10ها پس از صید در فرمالین نمونه       

متر میلی 1به آزمایشگاه منتقل شدند. طول کل با دقت  سنجیزیست

منظور تعیین سن گیری گردید. بهگرم اندازه 001/0ها با دقت و وزن

صورت که بعد از برش سرپوش آبششی استفاده شد که بدین از سرپوش

های اضافی آن، تعیین سن با استفاده از لوپ آبششی و زدودن بافت

وزن یک رابطه  -رابطه طول انجام گردید. 15نمایی دار با بزرگآینه

 باشد:است که فرمول آن طبق معادله زیر مینمایی 
w = aTLb 

طول کل بر حسب  TLوزن ماهی بر حسب گرم،  w که در این رابطه

شیب منحنی است. این رابطه به کمک   bضریب ثابت، aمتر، سانتی

 گرددمی تبدیل Lnw=Lna+bLnL خطی رابطه به گیریلگاریتم

(Wotton ،1990.) 

 د آزمون پائولی مورد استفاده قرار گرفت:منظور تعیین الگوی رشبه

t=
Sd ln𝐿

Sd ln𝑊
*

|𝑏−3|

√1−𝑟2
*√𝑛 − 2 

 که در این رابطه :

Sd lnمتر(،: انحراف معیار لگاریتم طبیعی طول کل )سانتیSd ln w  :

: شیب منحنی رابطه b انحراف معیار لگاریتم طبیعی وزن کل)گرم(، 

: تعداد نمونه n وزن و-بطه طولضریب همبستگی راr2: وزن،-طول

 است.
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 t دست آمده از این معادله با همحاسباتی بt شود. جدول مقایسه می

( ≠3bجدول باشد رشد از نوع آلومتریک )t  تر ازمحاسباتی بزرگ tاگر 

 خواهد بود.

 (:Biwas، 1993) شودمی استفاده زیر فرمول از چاقی ضریب محاسبه برای

K=
𝑊

𝑇𝐿𝑏
*100 

 ه در این معادله :ک

Kدهنده فاکتور وضعیت،: نشان:W  ،وزن کل بر حسب گرم :L طول

 باشد. شیب خط رگرسیونی می  b:متر،کل بر حسب سانتی

 ،Riker) گردید تعیین زیر معادله از استفاده با ایلحظه رشد ضریب

1979:)                                           G= (Lnwt+1-Lnwt)/ΔT 
: لگاریتم طبیعی Ln w(t+1)ای، ضریب رشد لحظه Gه در این رابطه ک

ساله بر  t : لگاریتم طبیعی وزنLnw(t)ساله بر حسب گرم،  t+1 وزن

 (. Pauli ،1984باشد )ساله میt ساله و  t+1: اختالف بین∆ t گرم، حسب

Lt=𝐿∞(1 معادله رشد فان برتاالنفی  − 𝑒𝑥𝑝 − 𝑘(𝑡 − 𝑡0)) براساس

( که در Tesch ،1978 وBegnal والفورد محاسبه گردید ) -مدل فورد

 : ضریب رشد،kنهایت، : طول بیL، t ∞ماهی در سن  طول :Ltرابطه  این

0tباشد.: سن صفر می 

   2010Excel و 16SPSS افزارها از نرمبرای تجزیه و تحلیل داده       

 استفاده گردید.

 

 نتایج
عداد قطعه بود که از این ت 191ه برداری شدکل جمعیت نمونه       

% 54/45ها عدد نر بود که فراوانی جمعیت ماده 104عدد ماده و 87

 رغمعلی (.1)شکل گردید مشاهده %45/54 نرها جمعیت فراوانی و

داری از جمعیت نرها، آنالیز گویای تفاوت معنی تریبیش تعداد مشاهده

 (. 2χ، 05/0<p= 513/1بود ) 1:1ها نبود و نسبت جنسی بین جنس

 

 
( در A. eichwaldii: فراونی نسبت جنسی ماهی خیاطه )1شکل

 شمال ایران -رودخانه گوگگل

ترین طول کل گیری شده نشان داد که بزرگوزنی اندازه -رابطه طولی

 115/10متر و سانتی 3/9 ترتیبگیری شده بهاندازه و وزن در جنس نر

 077/1 متر وسانتی7/4ترتیب هترین طول کل و وزن بگرم و کوچک

ترتیب ترین مقدار طول کل و وزن به. در جنس ماده بیشگرم بود

 ترین طول کل و وزن گرم و کوچک 751/15متر و سانتی 2/10

گیری توان نتیجهگرم بود که می 202/1متر و سانتی 8/4ترتیب به

رین تتر از نرها بود. بیشها بیشکرد که میانگین طولی و وزنی ماده

ترین فراوانی و بیش مترسانتی 5/5-5فراوانی جنس نر در گروه طولی 

 (1، جدول2)شکل  قرار داشت مترسانتی 5/5-6ها در گروه طولی ماده
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 ( در رودخانه گوگگل A. eichwaldii: فراوانی طو ی ماهی خیاطه )2شکل

 شمال ایران
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 شمال ایران –( در رودخانه گوگگلA. eichwaldiiدامنه طو ی و وزنی ماهی خیاطه ): 1جدول

 وزن کل )گرم( متر(طول کل )سانتی  

 میانگین ±انحراف معیار حداکثر حداقل میانگین ±انحراف معیار حداکثر حداقل تعداد جنسیت

 61/2+66/1 115/10 995/0 87/5±95/0 3/9 7/4 104 نر

 30/4±25/3 974/15 202/1 64/6±44/1 2/10 8/4 87 ماده

 38/3±63/2 974/15 995/0 22/6±25/1 2/10 7/4 191 جمعیت

وزن نشان داد که الگوی رشد جنس نر، ماده  -رابطه نمایی طول       

 , malet, 43/2femalet:46/1و کل جمعیت از نوع آلومتریک مثبت است )

5/3:allt( که )3> bوزنی نسبت به رشد  دهنده باالتر بودن رشد( نشان

ها برقرار است و داری بین آنطولی است و ضریب همبستگی معنی

 لاشکامثبت بودن این الگوی رشد توسط آزمون پائولی تایید گردید )

 (.5 و 4، 3

 

 شمال ایران –( در رودخانه گوگگلA. eichwaldiiوزن گونه خیاطه ) -ضرایب رابطه طول: 2جدول

 a b 2r  t  یمحدود  طو جنسیت

 65/1 97/0 152/3 0093/0 7/4-3/9 نر

 58/2 94/0 127/3 0093/0 8/4-2/10 ماده

 76/3 96/0 178/3 0087/0 7/4-2/10 جمعیت

 

 

 

 

 

 
 شمال ایران –( در رودخانه گوگگلA. eichwaldii) وزن درجنس نر، ماد  و کل جمعیت در ماهی-: رابطه طول5شکل

ترین گروه سنی در هر دو داد که بیشبررسی گروه سنی نشان        

ترین گروه سنی ساله و فراوان 4+ترتیب در گروه ماده به جنس نر و

ترین فروانی ها کمها بود در هر گروه جنسی مادهساله 3+مربوط به

های ساله بود. میانگین طول و وزن گروه 2+مربوط به گروه سنی 

 (. 3ت )جدول فزایش پیدا کرده اسمختلف سنی با افزایش سن ا

W = 0.0093TL3.1277

R² = 0.94
b-interval:2.964-3.292

n=104…
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 شمال ایران –( در رودخانه گوگگل A.eichwaldiiهای مختلف سنی گونه )میانگین طو ی و وزنی گرو  :3جدول

 ماد  نر جنسیت

 W±SD TL±SD W±SD TL±SD سن

+2 26/0±69/1 18/0±29/5 24/0±84/1 18/0±31/5 
+3 8/1±69/4 84/0±18/7 63/2±10/5 10/1±14/7 
+4 43/2±55/7 95/0±33/8 08/4±23/8 37/1±49/8 

 2+-3+دهد که گروه سنی ای نشان مینتایج ضریب رشد لحظه       

 (  54/1ساله در جنس نر ) 2+-3+( و گروه سنی 87/2ها )ساله در ماده

 ای را دارا هستند.ترین ضریب رشد لحظهبیش

   

 

 

 
 شمال ایران –در رودخانه گوگگل( A. eichwaldiiنر و ماد  ماهی خیاطه ) های مختلف سنی در جنسای گرو : ضریب رشد  حظه6شکل          

نتایج فاکتور وضعیت نشان داد که در فصل تولیدمثل مقدار        

ترین مقدار در جنس فاکتور وضعیت با افزایش همراه بوده است و بیش

ضریب وضعیت  نر در ماه شهریور و در جنس ماده در ماه تیر بود تقریباً

دهد که ممکن است به ر و ماده تفاوت چندانی را نشان نمیجنس ن

 دلیل شرایط اکولوژیکی منطقه باشد.

   

 

 

 
 شمال ایران –در رودخانه گوگگل( A. eichwaldii:  مقایسه ضریب وضعیت جنس نر و ماد  ماهی خیاطه )7شکل

تر تر مقدار ضریب وضعیت، بیشدر جنس ماده در سنین پایین       

ترین مقدار ضریب که در جنس نر بالعکس بود یعنی بیشلیبود در حا

 سالگی مشاهده گردید. 4+وضعیت  در سن 

 

 

ماد   : فاکتور وضعیت بین سنین مختلف در جنس نر و4جدول

 شمال ایران –در رودخانه گوگگل( A. eichwaldii)ماهی خیاطه 

 ماد  نر سن/جنسیت
+2 88/0 99/0 
+3 89/0 99/0 
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فان برتاالنفی استفاده  رشد ز میانگین طولی برای محاسبه معادلها       

تر ( سریع=251/0k(  نسبت به نرها )=304/0kها )گردید. رشد ماده

 (L∞=28/12) نهایت جنس مادهکه طول بیصورتیبود در
((154/0+t)304/0-e -1 )28/12=Lt  و برای جنس نر 

((512/0+t )251/0-e -1 )11/ 10=Lt ست آمد.    دهب 

 

 بحث
 ترین طول و وزن برای گونه خیاطه در تحقیق حاضر بیش       

(A. eichwaldiiبه ) دست آمد هگرم ب 51/15متر و سانتی 2/10ترتیب

گل  ( در رودخانه زرین1386پاتیمار و دولتی ) که در مطالعهدر حالی

 دست آمد.هگرم ب 24/12متر و باالترین وزن سانتی 11طول  ترینبیش

( در رودخانه شیرود 1392منجمی و همکاران ) چنین در مطالعههم

گرم  5/15متر و وزن سانتی 4/11ترین طول مشاهداتی مازندران بیش

و  بود. در تحقیقی در رودخانه تاالر استان مازندران توسط احمدی

متر و سانتی 6/9 طول ترینبیش .گرفت صورت (1390) همکاران

( 2012و همکاران ) Seifaliد. در مطالعه گرم بو 27/9باالترین وزن 

گرم متغیر 72/16تا  51/0و وزن بین  2/11تا  4/3طول ماهیان بین 

توان به بود. بنابراین با توجه به تنوع طول و وزن در نقاط مختلف می

علت شرایط اکولوژیکی به توانداین نتیجه دست یافت که این تفاوت می

هتری داشته باشد ماهیان بهتر در آن ای که شرایط بباشد و هر منطقه

رسند. در مقایسه کلی بیشینه نمایند و به وضعیت مطلوب میرشد می

های دیگر تر از جمعیتطولی و وزنی جمعیت مورد مطالعه کوچک

رسد زیستگاه جمعیت مورد مطالعه نظر میمطالعه شده است. به

گیری ی نتیجهحال براهر، بهچندان از وضعیت بهتری برخوردار نیست

 تری است.تر و جامعنیاز به مطالعات بیش
گروه سنی  4ماهیان نر به در این پژوهش از لحاظ گروه سنی        

ساله تقسیم  4+تا  2+گروه سنی  3ساله و ماهیان ماده به  4+تا  1+

ترین گروه سنی در جنس نر مربوط به گروه سنی گردیدند که فراوان

ساله بود. در ارتباط  3ط به گروه سنی ها و در جنس ماده مربوساله 2

های ترکیه ( نشان دادند در آب1998و همکاران ) Yildirimبا این گونه

 گروه سنی
و همکاران  Tabatabaeiساله هم وجود داشت. در مطالعه  6+

ساله  5+تا  2+( در رودخانه تجن ماهیان شامل گروه سنی 2014)

 سنی گروه که بودند
 Cicek .شدمی شامل را سنی بترکی ترینبیش ساله 2+

ای که در حوضه رودخانه ارس انجام دادند گروه ( در مطالعه2016)

ترین فراوانی مربوط به برآورد کردند و بیش  3+تا  0+سنی را شامل 

 Tabatabaeiکه نتایج تحقیق حاضر با مطالعه  گروه سنی صفر بود

نظر تی، بهتری داشت. با توجه به حداکثر سن مشاهداخوانی بیشهم

رسد جمعیت مورد مطالعه این گونه تحت فشار اکولوژیکی که به می

 رسد.( نمی6+و  5+ها )سنین باالی مشاهداتی در دیگر جمعیت

توان ( میA. eichwaldiiوزن  گونه خیاطه ) -از نتایج رابطه طول       

الگوی رشد را که در ارزیابی ذخایر ارزشمند است برآورد نمود. الگوی 

نر و ماده از نوع گروه جمعیت،  3طالعه حاضر در هر رشد در م

و همکاران  Patimarدست آمد که در مطالعه هب (b>3) آلومتریک مثبت

( A. bipuctatus( در قنات اوزینه در ارتباط با گونه خیاطه )2010)

گروه الگوی رشد از نوع آلومتریک مثبت بود که با مطالعه  3نیز در هر 

( در نهر 1392حقیق عباسی و همکاران )خوانی داشت. در تهم اخیر

آباد الگوی رشد در هر دو جنس نر و ماده از نوع آلومتریک منفی تیل

تر از رشد وزنی بود که برخالف نتایج دست آمد که رشد طولی بیشهب

 ( و2006و همکاران ) Treerچنین در مطالعه مطالعه حاضر بود. هم

Sari   لومتریک مثبت گزارش ( الگوی رشد از نوع آ2012)و همکاران

شد. در مناطق مختلف متفاوت بودن الگوی رشد نشان از شرایط کیفی 

ها نسبت داد که این تفاوت ناشی از سن، مختلف و تفاوت بین گونه

، Holt و Beverton) دوره تولیدمثلی، تغذیه و شرایط آب و هوایی باشد

های عیتجم رشد الگوی در چه که مشهود است تنوع وسیعیآن (.1957

 این گونه در مناطق مختلف وجود دارد.

فاکتور وضعیت که بیانگر ضریب چاقی ماهی است بر این اصل        

ها باالست ماهیان استوار است که ماهیانی که فاکتور وضعیت در آن

در مطالعه حاضر میانگین فاکتور وضعیت  بالعکس. و هستند تریسنگین

ود و در جنس نر و ماده ب 94/0و  93/0ترتیب ماده به در جنس نر و

ترتیب در ماه اردیبهشت و فروردین یک پیک مشاهده گردید و با به

که در فصل تولیدمثل یک پیک در ضریب وضعیت توجه به این

دلیل شرایط تولیدمثلی باشد که در تواند بهشود که میمشاهده می

و  ( نیز به آن اشاره شده است )پاتیمار1386مطالعه پاتیمار و دولتی )

باال بودن ضریب وضعیت در (. Papargeorgiou ،1979؛ 1386دولتی، 

ماهیان هر  باشد وای میعلت شرایط مناسب تغذیههفصل تابستان ب

تری برخوردار باشند وضعیت رشد ای مناسبچه از شرایط تغذیه

 بهتری خواهند داشت.

 28/12نهایت برای جنس ماده معادله رشد برتاالنفی، طول بی در       

دست آمد. در مطالعه متر بهسانتی 11/10متر و برای جنس نر سانتی

Treer ( 2006و همکاران ) در رودخانهsava مقدارL∞  وk 12ترتیببه 

 (1386) پاتیمار و دولتی مطالعه دست آمد. در هب 59/0متر و سانتی

 23/107ترتیب به kو  ∞Lگل در جنس ماده مقدار در رودخانه زرین

محاسبه  51/0متر و میلی 64/99و برای جنس نر  55/0متر و میلی

متر و سانتی k 1/20و  ∞L( مقدار 1972) Skoraگردید. در مطالعه 

 دست آمد. نتایج رشد برتاالنفی جمعیت مورد مطالعه با نتایج هب 15/0
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تری مطابقت بیش( 2006و همکاران ) Treerو  (1386) و دولتی پاتیمار

 باشد.( می1972) Skoraدارد و برخالف مطالعه 

( در حوضه جنوبی دریای خزر از A. eichwaldiiماهی خیاطه )       

در این پژوهش این گونه، از یک طرف  .فراوانی برخوردار است پراکنش

های رودخانه تجن، هایی در پارامترهای سن و رشد با جمیتشباهت

یی هارشد برتاالنفی تفاوت شیرود و قنات اوزینه داشته و در پارامترهای

ها از ( دارد. این یافته1972) Skoraهای مورد مطالعه را با جمعیت

توان با باشد که میها دارای اهمیت میشناسی گونهحیث جمعیت

تری انجام داد گیری دقیقتر از لحاظ اکولوژیکی نتیجهمطالعات جامع

 تری نمود.و به بقا آن توجه بیش
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