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در   ,Capoeta gracilis (Keyserling 1861) تولیدمثلی سیاه ماهی شناسیزیستبررسی 

  رودخانه زاو پارک ملی گلستان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 163پستی: نبدکاووس، ایران، صندوقگروه شیالت، دانشگاه گنبدکاووس، گ :آرزو کر 

 163پستی: کاووس، ایران، صندوقنبدگروه شیالت، دانشگاه گنبدکاووس، گ :*رحمان پاتیمار 

 163پستی: نبدکاووس، ایران، صندوقگروه شیالت، دانشگاه گنبدکاووس، گ: محمد هرسیج 

 163پستی: نبدکاووس، ایران، صندوقگروه شیالت، دانشگاه گنبدکاووس، گ: ارسالن بهلکه 
 

 1396 دیتاریخ پذیرش:            1396 مهر تاریخ دریافت:

 چکیده

تا خرداد  1394از دی ماه  دستگاه الکتروشوکروسیله قطعه ماهی به 171تعداد  C. gracilisهای زیستی سیاه ماهی عه ویژگیجهت مطال 

داری بین نسبت جنسی نر و دهنده اختالف معنیبود که نشان 67/1 : 1صید گردید. نسبت جنسی نر به ماده در جمعیت مورد مطالعه  1395ماه 

متر و یمیل 191گرم و برای نرها  43/122متر و  یمیل 199(. بیشینه طول کل و وزن ماده ها 05/0p< ،81/10=2χود )ماده در جمعیت فوق ب

ها و آلومتریک منفی در گروه نرها و در گروه جمعیت از نوع آلومتریک مثبت در مادهگرم ثبت گردید. نتایج نشان داد که الگوی رشد  37/93

آوری همو آوری مطلق میانگین هم(. p ،09/0= tPopulation ،77/2 = tfemale ،09/2 = t-test, tmale >05/0الگوی رشد ایزومتریک بود )

متر و از میلی 44/0ها میانگین قطر تخمک .محاسبه شد 42/1341و  40/18062ترتیب برابر با هب ازای هر کیلوگرم وزن بدن(نسبی )تخم به

مشاهده  خردادو برای جنس نر در ماه  فروردینباالترین میانگین شاخص گنادوسوماتیک برای جنس ماده در ماه  متغییر بود. مترمیلی 98/0تا  10/0

 دست آمد.هب 51/7و  75/4ترتیب هگردید که برای مادها و نرها ب

  رودخانه زاو، پارک ملی گلستان، سیاه ماهی، تولیدمثل، C. gracilis کلمات کلیدی:

 rpatimar@yahoo.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

ای بوده پذیری وسیع منطقههای رشد ماهیان دارای تنوعویژگی       

، Zivkovباشد )می تفسیر زیستگاهی قابل هایدر ویژگی تنوع وسیلهبه که

های این راستا، مطالعه ویژگی (. درBinohlan ،2000و  Froese؛ 1996

 ایصورت منطقهپذیری بهو تنوع سطح جمعیتی سن و رشد یک گونه در

های یک گونه در یک منطقه را از وضعیت جمعیتهتر ب امکان درک

(. برای حصول به اهداف این قبیل Zivkov ،1996کند )فراهم می

ای، یافتن یک گونه با فراوانی باال در مناطق مختلف مطالعات مقایسه

ترین مسئله است )پاتیمار و همکاران، ایترین و پایهحوضه، مهم یک

داخلی، شناخت  هایتی و ذخایر ماهیان آبزیسحفظ تنوع برای (.1390

ای است. یکی از ماهیانی زامات پایهها از الهای تولیدمثلی گونهویژگی

تر کار شده های تولیدمثلی آن کمکه با وجود فراوانی نسبتاً باال، پارامتر

باشد. پراکنش می( Capoeta gracilisاست، گونه سیاه ماهی معمولی )

های زیستی مشتمل تنوع در استراتژی ماهی سبب زیستگاهی این وسیع

پذیری تنوع تولیدمثلی شده و بسته به جمعیت و زیستگاه، هایبر ویژگی

ترین و ارزشمندترین باالیی نشان داده است. پارک ملی گلستان مهم

(، که 1380پارک ملی در ایران و منطقه است )میکاییلی و همکاران، 

ن پارک ملی ایران تعیین و در سال عنوان نخستیبه 1346در سال 

(. Darvish Sefat ،2006) شد انتخاب کرهزیست گاهذخیره عنوانبه 1355

عرض شمالی  3۷ °  31 '  35 "تا  3۷ ° 16 ' 43 "این منطقه در حد فاصل 

گرفته است. مساحت  طول شرقی قرار 56 ° 1۷ ' 48 " تا 55 ° 43 ' 25 " و

کیلومتر است )دهداردرگاهی  14۷آن  محیط و هکتار هزار 91 حدود پارک

های تولید مثلی، هدف از این تحقیق بررسی ویژگی(. 1381و مخدوم، 

 سن و رشد سیاه ماهی در رودخانه زاو پارک ملی گلستان است.

 

 هامواد و روش

صورت به 1395الی خرداد ماه  1394ماه سال  برداری از دینمونه       

 110-220 الکتروشوکر وسیلهملی گلستان به و پارکزا رودخانه ماهیانه از

صورت تصادفی با میزان تالش صیادی نسبتاً برابر انجام شد. ولت و به

این روش صید، بهترین روش صید تحقیقاتی در مناطق با عمق کم 

آوری ماهیان آسان بوده و ماهیان تا حد امکان در تمام باشد و جمعمی

% فیکس و  10ماهیان پس از صید در فرمالین شوند. میها صید اندازه

به آزمایشگاه منتقل شدند. پارامترهای طول کل، طول چنگالی و طول 

گیری طول و وزن استاندارد، وزن کل الشه و گنادها ثبت شد. اندازه

متر و میلی 1سنجی با دقت ترتیب با استفاده از تخته زیستماهی به

م انجام شد. سپس ماهیان تعیین گر 01/0ترازوی دیجیتالی با دقت 

ها از روی استخوان سرپوش آبششی جنسیت شدند. تعیین سن نمونه

عدد فلس از بین  6و فلس انجام گردید. برای تعیین سن از روی فلس، 

ابتدای باله پشتی و خط جانبی برداشته، ابتدا با محلول آب و صابون 

ن برداشته شود و بعد آمیدر بین دو انگشت شستشو داده تا الیه اپیدر

صورت خشک قرار داده، سپس توسط چسب فلس را بین دو الم به

با استفاده  (Tesch ،19۷8و  Bagenal) ها ثابت شدها بین المنواری فلس

های سالیانه به تشخیص حلقه 40تا  10ماییندار با بزرگاز لوپ آینه

 25)برای  10 نماییمدرج با بزرگ پرداخته شد. قطر تخمک توسط لوپ

ها به برای تعیین فراوانی طولی و وزنی داده گیری شد.تخمک( اندازه

طبقات طولی تقسیم شدند. انتخاب مقدار عددی طبقات طولی در 

و  10، ۷متر و در ماهیان متوسط میلی 5و  2ماهیان کوچک معموالً 

متر مرسوم است. این میلی 15و  10متر و در ماهیان بزرگ میلی 12

گرم درنظر  10متر و طبقات وزنی سانتی 2/1طبقات طولی  تحقیق

تا  10گرفته شده است. بریک قاعده کلی معموالً تعداد طبقات را بین 

گیرند. فراوانی هر طبقه طولی و وزنی برای میطبقه درنظر  20

های نهر و بین های نر و ماده یک نهر، بین نرهای نهر و مادهجنس

جهت انجام  ر مورد بررسی قرار گرفت.های مشابه نهطیقات جنس

مقایسه فراوانی طولی، وزنی از آزمون غیر پارامتریک مربع کای و جدول 

 افزاراستفاده شد و با استفاده از نرم =05/0αدار توافقی در سطح معنی

18SPSS-  و رسم نمودارها با استفاده ازExcel .صورت گرفت 

و  Bagenalشود )میاسبه فاکتور وضعیت فولتون از فرمول زیر مح

Tesch ،19۷8) : 

K ،فاکتور وضعیت ::W  ،وزن بدن به گرمLمتر و : طول کل به سانتی

bوزن کل است.-: ضریب آلومتری یا شیب خط رگرسیون طول کل 

، Teschو  Bagenalآید )میدست هضریب رشد لحظه ای از رابطه زیر ب

19۷8): 

 bکه  W=aTLbل و وزن از فرمول برای تعیین میزان رشد و رابطه طو

: وزن بدن برحسب Wباشد، استفاده شد. می 4و  2عددی معموالً بین 

: شیب خط b: ضریب ثابت و aمتر، : طول کل بر حسب سانتیTLو  گرم

منجر به خطی رگرسیون رابطه طول با وزن است. یک تبدیل لگاریتمی

 شود.میشدن رابطه طول و وزن 

عبارت دیگر دار است یا نه، بهمعنیb که مقدار این برای اطمینان از

که رشد آلومتریک یا ایزومتریک است از آزمون پائولی برای آزمون این

 (.Munro  ،1984و Paulyشود )میاستفاده 

                                                                                         

: ضریب b : وزن کل،Y: طول کل، Xانحراف معیار،  Sd:در این فرمول 

تر محاسباتی کوچک tباشد. مقدارمی: ضریب همبستگی r 2آلومتری و

تر بزرگ محاسباتی tایزومتریک و اگر مقدار  دست آمد. رشدهجدول ب tاز 

 جدول شود رشد آلومتریک خواهد بود. tاز 
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طبق  Lt=L∞(1-e-k(t-t0)) پارامترهای معادله رشد فان برتاالنفی       

، Teschو  Bagenalتعیین شد ) L(t+∆t)=a+bL1فوردوالفورد  روش

ات فصلی در علت تغییربه باشد.می L∞=a/1-b ،k = -Lnb( که 19۷8

، Teschو  Bagenalضریب بهتر است رشد برحسب طول محاسبه شود )

ت، ینهابی ∞t ،Lمتر( طول در زمان )سانتی Lt( در این معادله 19۷8

k نهایت، )در سال( آهنگ رشد رسیدن به طول بیb  شیب خط منحنی

زمان فرضی است  t0باشد، میضریب ثابت آن  aرشد نسبت به طول و 

 Kt0 + Kt = ln(-L(t)/L∞)–نیز از رابطه  t0که ماهی طول صفر دارد. 

(. Venema ،1992و  Sparreباشد )می t0=-a/bتعیین گردید که در آن 

محاسباتی از آزمون فی مونرو استفاده شد  ∞Lو  k برای سنجش

(Pauly  وMunro  ،1984): 

L∞ نهایت، متر( طول بی)سانتیk  در سال( آهنگ رشد رسیدن به(

 (.Munro  ،1984و  Paulyنهایت )طول بی

رسد تولیدمثل صورت میکه شاخص نمو گنادی به اوج خود زمانی

    (:Biswas ،1993شود )میصورت زیر محاسبه گیرد و بهمی

 

GSI  غدد جنسی،نمایهWg   ،)گرم( وزن گنادW                                                                         .)وزن بدن )گرم 

آوری مطلق از روش وزنی استفاده شد. به این ترتیب برای تعیین هم

های تخمدان برداشته و از ابتدا، وسط و انتمیهای یک گرکه نمونه

ساعت در محلول گلیسون  3تا  2مدت های برداشته شده را بهنمونه

ها در زیر لوپ شمارش شده و ها در نمونهشسته سپس تعداد تخمک

، Teschو  Bagenalگردد )می بها در وزن تخمدان ضرمتوسط آن

19۷8). AF آوری مطلق، همn تعداد تخمک شمارش شده در نمونه ،

Wg ،وزن تخمدان به گرمWs   وزن قسمتی از تخمدان که تعداد تخمک

 آن شمارش شده است.

 :آوری نسبی از فرمول زیر استفاده شدبرای تعیین هم

RFآوری نسبی، : همAFآوری مطلق، : هم:W .)وزن بدن )گرم 

صورت تفکیکی برای هر دو جنس نر و های آماری بهآنالیز داده       

و رسم  05/0در سطح احتمال   19SPSS افزارماده با استفاده از نرم

  انجام شد. EXCELنمودارها با استفاده از 

 

 نتایج

ها صید شده از رودخانه زاو پارک ملی گلستان هتعداد کل نمون       

نمونه ماده بود، نسبت  64نمونه نر و  10۷قطعه بود. از این تعداد،  1۷1

در جمعیت مورد مطالعه مشاهده گردید  6۷/1:  1جنسی نر به ماده 

داری بین نسبت جنسی نر که این نسبت از نظر آماری اختالف معنی

(، لذا فراوانی جنسی جمعیت این 05/0p< ،81/10=%2و ماده داشت )

باشد. در جنس ماده میانگین گونه در منطقه مورد مطالعه نابرابر می

متر و میلی 61/102±۷9/43طول کل و انحراف معیار استاندارد برابر 

گرم  28/22±25/2۷میانگین وزن کل و انحراف معیار استاندارد برابر 

و انحراف معیار استاندارد  دست آمد. در جنس نر میانگین طول کلهب

متر و میانگین وزن کل و انحراف معیار میلی 33/8۷±48/38برابر 

د. دامنه طول کل در گرم مشاهده گردی 58/13±3۷/18استاندارد برابر 

گرم  2۷/0-43/122متر و وزن کل بین میلی 29-199 جنس ماده بین

 23 -191بین  که در جنس نر دامنه طول کل در جنس نرحالیبود. در

(. 1گرم مشاهده گردید )جدول 10/0-3۷/93متر و وزن کل بین میلی
 

 

 رودخانه زاو پارک ملی گلستان gracilis .Cمتر( و وزن کل )گرم( سیاه ماهی : میانگین طول )میلی1 جدول

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

 ماده

 رن

 جمعیت

64 

10۷ 

1۷1 

۷9/43±61/102 

48/38±33/8۷ 

09/41±05/93 

199 – 29 

191 – 23 

199– 23 

25/2۷±28/22 

3۷/18±58/13 

44/22±84/16 

43/122 – 2۷/0 

3۷/93 – 10/0 

43/122 – 10/0 

 رودخانه زاو پارک ملی گلستان gracilis.C ختلف سیاه ماهی های سنی ممتر( و وزن کل )گرم( در گروهمیانگین طول کل )میلی :2 جدول

 سن
 نر ماده

TW±S.D TL±S.D TW±S.D TL±S.D 
+0 
+1 
+2 
+3 

+4 

+5 

32/0±88/0 

13/2±۷6/5 

22/4±35/12 

01/9±52/23 

12/4±52/29 

91/36±46/63 

38/6±۷9/41 

80/11±44/۷۷ 

4۷/12±50/99 

۷5/10±50/118 

56/3±20/135 

5۷/23±92/162 

64/0±99/0 

24/2±28/4 

02/4±44/11 

43/8±68/20 

61/۷±05/33 

36/26±21/64 

03/10±55/39 

42/12±11/68 

16/11±2۷/96 

60/13±5۷/11۷ 

14/12±00/139 

38/23±25/16۷ 



  در رودخانه زاو پارک ملی گلستان تولیدمثلی سیاه ماهی شناسیزیستبررسی                                                     کر و همکاران

342 
 

 
    های طولی جمعیت سیاه ماهی سه: درصد فراوانی در کال1 شکل

gracilis .C رودخانه زاو پارک ملی گلستان 
 

( را 0+ - 5+گروه سنی ) 6تعیین سن از روی سرپوش آبششی        

گروه  6گروه سنی برای نرها و  6برای جمعیت این گونه نشان داد که 

های سنی (. فراوانی در گروه2ها بود )جدول ( برای ماده0+ - 5+سنی )

 04/28) 2+درصد(،  1۷/26) 1+درصد(،  56/20) 0+ر نرها شامل د

درصد( و در  48/۷) 5+درصد( و  6۷/4) 4+ درصد(، 08/13) 3+درصد(، 

 درصد(، 63/15) 2+درصد(،  06/14) 1+درصد(،  88/21) 0+ها ماده
باشد درصد( می ۷5/18) 5+درصد( و  81/۷) 4+درصد(،  88/21) 3+

ساله  3+و  0+اله در جنس نر و گروه سنی س 2+(. گروه سنی 2)شکل 

(. میانگین 2در جنس ماده جمعیت غالب را تشکیل داده بودند )شکل 

طول کل با افزایش سن در هر دو جنس نر و ماده، افزایش داشت )شکل 

3.)
 

 

 
رودخانه زاو پارک ملی  gracilis.C فراوانی سنی سیاه ماهی  :2 شکل

 گلستان
 

رودخانه زاو  gracilis .C گروه نر، ماده و جمعیت سیاه ماهی در هر سه

، 4های پارک ملی گلستان، دارای ضریب همبستگی باالیی بود )شکل

( در دو گروه ماده و نر با b( و مقادیر شیب خط رگرسیونی )6و  5

داری عنوان ضریب رشد ایزومتریک اختالف معنیبه 3مقدار عددی 

ها و آلومتریک منفی لومتریک مثبت در مادهداشت که نمایانگر رشد آ

( bدر گروه نرها بود و در گروه جمعیت مقدار شیب خط رگرسیونی )

داری عنوان ضریب رشد ایزومتریک اختالف معنیبه 3با مقدار عددی 

، p >05/0نداشت که نمایانگر رشد ایزومتریک در گروه جمعیت بود )

09/0= tPopulation، ۷۷/2= tfemale، 09/2= t-test, tmale.)  در جمعیت

 =00/3TL 0124/0W(2r=99/0) جمعیت وزن و طول رابطه مطالعه، مورد

و برای جنس نر  =11/3TL 009۷/0W(2r=99/0و برای جنس ماده )

(99/0=2r)94/2TL 0142/0W= دست آمد. آزمون پائولیهب (Pauly ،

جنس نر این گونه ، الگوی رشد از نوع آلومتریک منفی را برای (1984

و الگوی رشد از نوع آلومتریک مثبت را برای جنس ماده این گونه در 

، p، ۷۷/2= tfemale >05/0) رودخانه زاو پارک ملی گلستان را تأیید نمود

09/2= t-test, tmale6و  5 ،4های( )شکل.) 

 
رودخانه  gracilis.C هی وزن کل جمعیت سیاه ما -رابطه طول: 3 شکل

 زاو پارک ملی گلستان
 

 

 
 gracilis.C وزن کل جنس ماده سیاه ماهی  -رابطه طول :4 شکل

 رودخانه زاو پارک ملی گلستان
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رودخانه  gracilis.C  وزن کل جنس نر سیاه ماهی -رابطه طول :5 شکل

 ک ملی گلستانزاو پار

 

بررسی ضریب وضعیت نشان داد که برای هر دو جنس نر و ماده        

ترین های دی و اردیبهشت مشاهده شد و کمباالترین مقدار آن در ماه

های اسفند و فروردین بود. مقدار آن برای هر دو جنس نر و ماده در ماه

های داری را بین ماهمقایسه میانگین شاخص وضعیت اختالف معنی

 (. ۷ ( )شکل>05/0pهای ماده و نر نشان داد ) مختلف برای جنس

 

 
های مختلف سیاه ماهی ضریب وضعیت ماده در طی ماه :6 شکل

gracilis .C رودخانه زاو پارک ملی گلستان 
 

ای برای هر دو جنس نر و ماده در باالترین ضریب رشد لحظه       

مشاهده گردید. با افزایش سن در جنس ماده بعد سال  0+ - 1+سنین 

سالگی کاهش نسبتاً محسوسی در این ضریب مشاهده گردید و از یک

بعد از چهار سالگی تا پنج سالگی افزایش محسوسی در این ضریب 

تر در هر ای نشان داد که رشد بیشمشاهده گردید. ضریب رشد لحظه

سال( است )شکل  0+ - 1+ تر )سنیندو جنس نر و ماده در سنین پایین

8.) 

 

 
ای برای جنس ماده در سنین مختلف ضریب رشد لحظه :7 شکل

 رودخانه زاو پارک ملی گلستان gracilis.C سیاه ماهی 

 

 پارامترهای معادله رشد فان برتالنفی برای در سیاه ماهی       

 gracilis.C  رودخانه زاو پارک ملی گلستان مورد بررسی قرار گرفت

(. این پارامتر برای جنس نر و ماده مقادیر متنوعی را نشان 3 )جدول

تری ده مقدار بزرگما نر نسبت به جنس ( جنس∞Lنهایت )داد. طول بی

 -44/1و برای جنس نر   -31/1( در جنس ماده  Kبود. آهنگ رشد )

های مورد بررسی ( برای تمامی گروهt0دست آمد. شاخص سن صفر )هب

  -31/1و برای جنس ماده  -44/1)نر و ماده( منفی بود و برای جنس نر 

 9( در هر گروه نر و ماده در دامنه фدست آمد. شاخص فی مونرو )هب

 دست آمد.هب 35/9و برای جنس ماده  50/9بود که برای جنس نر 

 

پارامترهای معادله فان برتالنفی در سه گروه نر و ماده سیاه  :3 جدول

 رودخانه زاو پارک ملی گلستان gracilis.C ماهی 

 L∞ K t0 ф جنسیت منطقه

 50/9 -44/1 09/0 48/385 نر

 35/9 -31/1 13/0 38/29۷ ماده رودخانه زاو

بررسی شاخص نمو گنادی نشان داد که برای هر دو جنس نر و 

باشد های فروردین، اردیبهشت و خرداد میماده باالترین مقدار در ماه

با توجه به نتایج بدست آمده در این سه ماه حداکثر شاخص 

راین گنادوسوماتیک مشاهده شد که بیانگر اوج تولیدمثلی است، بناب

های فصل تولیدمثلی این گونه در رودخانه زاو پارک ملی گلستان در ماه

فروردین تا خرداد است. در خصوص انحراف معیار بزرگ در ماه 

های دارای تخمک و تخلیه شده در جنس فروردین بیانگر وجود نمونه

ترین مقدار شاخص نمو گنادی، برای هر دو جنس نر ماده باشد. پایین

ماه دی مشاهده گردید که نشان دهنده ماه غیر تولیدمثلی  و ماده در

 (.10و  9های باشد )شکلبرای این گونه در منطقه مورد مطالعه می

 



  در رودخانه زاو پارک ملی گلستان تولیدمثلی سیاه ماهی شناسیزیستبررسی                                                     کر و همکاران

344 
 

 
های ص نمو گنادی جنس ماده در ماهتغییرات شاخ :8 شکل

 رودخانه زاو پارک ملی گلستان gracilis.C مختلف سیاه ماهی 
 

 
های مختلف تغییرات شاخص نمو گنادی جنس نر در ماه :9 شکل

 نرودخانه زاو پارک ملی گلستا gracilis.C سیاه ماهی 
 

قطعه سیاه  45آوری در رودخانه زاو پارک ملی گلستان، هم       

سال قرار داشتند،  5تا  1های سنی که در گروه gracilis  .C  ماهی

(. دامنه طول کل این ماهیان بین 4سی قرار گرفت )جدول مورد برر

متر و دامنه وزن کل این میلی 2۷/118±55/34با میانگین  53-199

گرم بود. نتایج  08/28±53/29با میانگین  50/1-43/122ماهیان بین 

آوری با میانگین هم ۷300-41۷36آوری مطلق بین نشان داد که هم

ازای هر عدد ماهی ماده بود. عدد تخم به 40/18062±53/۷640مطلق 

 42/1341±96/1218با میانگین  241-4883آوری نسبی نیز بین هم

 دست آمد.هعدد تخم بر هر گرم وزن بدن ماهی ماده ب

 gracilis .C میانگین و انحراف معیار قطر تخمک سیاه ماهی       

متر،  میلی 13/0±03/0ساله  1+رودخانه زاو پارک ملی گلستان در سن 
متر، در سن میلی 5۷/0±34/0ساله  3+متر، میلی 16/0±04/0ساله  2+
متر میلی ۷6/0±24/0ساله  5+متر و در سن میلی 65/0±35/0ساله  4+

(. نتایج نشان داد که میانگین قطر تخمک با باال 11دست آمد )شکل هب

این با باال رفتن سن (، بنابرp >05/0داری داشت )رفتن سن تغییر معنی

 (.11قطر تخمک نیز افزایش یافت )شکل 
 

 
   میانگین قطر تخمک با سن در گونه سیاه ماهی  :11شکل 

gracilis .C رودخانه زاو پارک ملی گلستان 

 

 رودخانه زاو پارک ملی گلستان gracilis.C آوری مطلق و نسبی سیاه ماهی هم :4 جدول

 سن
 آوری نسبیهم آوری مطلقهم

 میانگین ±انحراف معیار حداقل -حداکثر  میانگین ±انحراف معیار حداقل -حداکثر 

1 24050 - 6300 45/5۷58 ± 6۷/16۷16 4214 - 2183 04/۷05 ± 89/3054 

2 24400 - 13066 62/3049 ± 00/19542 4260 - 8۷2 40/1010 ± 92/1869 

3 28695 - ۷336 11/551۷ ± 83/13925 9۷9– 34۷ 85/234 ± 63/652 

4 14265 - 11360 ۷3/1241 ± ۷5/13112 526– 361 6۷/69 ± 42/422 

5 41۷36 - 14800 45/11199 ± ۷0/2463۷ 550– 241 49/108 ± 03/390 

 بحث

دلیل پراکنش وسیع سیاه ماهی معمولی در کشور ایران از غرب هب       

های جمعیت جغرافیایی در این نواحی، و تنوعتا شرق حوضه دریای خزر 

مثل دارند. پذیری باالیی در فراوانی، الگوی رشد و تولیداین گونه تنوع

های مختلف، شرایط محیطی متفاوتی دارند که در حقیقت زیستگاه

وجود آمدن هباعث ب زیست خودشدن با شرایط محیط ماهی برای سازگار

ی را تهای زیستی متفاواستراتژی شود وسری تغییرات در بدن مییک

کند. در مورد مطالعه، در پژوهش حاضر جمعیت سیاه ماهی ایجاد می

رادکوچک و همکاران های کوچک غالب بودند، حاجیبا اندازه
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تواند تر در یک منطقه میهای کوچک( گزارش نمودند که نمونه1395)

ها یتخصوص محیطی برروی جمعدهنده فشارهای گزینشی بهنشان

تر از جامعه شده و یا امکان های بزرگباشد که باعث حذف شدن نمونه

دهد. رضایی و همکاران تر را نمیهای بزرگرسیدن جمعیت به اندازه

( نشان دادند که متوسط طولی سیاه ماهی در نهر مادرسو برای 1386)

 Abdoliمتر بود. سانتی 85/11±022/4ماده  و 336/10±683/2 نر جنس

( متوسط طولی و وزنی جمعیت سیاه ماهی را در 2008همکاران )و 

گرم گزارش کردند.  1۷/13متر و سانتی 89/9 ترتیبرودخانه یاسالیق به

Patimar ( نیز نشان دادند که متوسط طولی سیاه 2009و همکاران )

باشد. شامخی متر( میسانتی 5۷/9-4۷/12ماهی در این نهرها متنوع )

( در حوضه رودخانه گرگانرود دامنه متفاوتی 1390) رنجبر و همکاران

از طول و وزن گزارش کردند، در مطالعه این محققین در نهر دوغ دامنه 

متر و دامنه سانتی 3/4-2/23طول کل برای جمعیت سیاه ماهی بین 

گرم و در نهر پیشکمر دامنه طول و وزن برای  93/0-۷5/195وزن بین 

 81/0-68/103متر و سانتی 1/4-5/20ترتیب بین به را گونه این جمعیت

گرم ثبت کردند و در نهر تیل آباد دامنه طول و وزن برای جمعیت این 

گرم و  12/0-۷3/143متر و سانتی 2/4-00/22ترتیب بین گونه را به

ترتیب در نهر زرین گل دامنه طول و وزن برای جمعیت این گونه را به

گرم و در نهر چهل چای  8۷/0-09/۷1متر و نتیسا 2/4-00/18بین 

 9/4-00/21ترتیب بین گونه را به برای جمعیت این و وزن طول دامنه نیز

گرم گزارش نمودند. در مطالعه حاضر  23/1-44/108متر و سانتی

ترین متوسط طولی و وزنی برای جمعیت در دامنه ترین و کوچکبزرگ

 اسکندریکوهستان (،13۷6) پسنداکبری بود. مترمیلی 23-199

( متوسط 13۷9) نسب( و امینی13۷8(، عبدلی و همکاران )الف 13۷۷)

تر از جنس ماده در نهر طول و وزن جنس نر سیاه ماهی را کوچک

مادرسو گزارش کردند که در این تحقیق نیز جنس نر این گونه از 

در جمعیت  بود. سو یا نتایج دیگر محققینتر بود و همجنس ماده کوچک

مورد مطالعه کاهش میانگین طول و وزن در منطقه مورد مطالعه بیانگر 

تر شدن تمایل دارد و سوی جوانکلی جمعیت بهطوراین است که به

ومیر جمعیت و حذف دلیل آن شاید به باالتر بودن ضریب مرگ

های زیستگاهی تواند متاثر از محیطمی که بوده تر مربوطبزرگ هاینمونه

های مختلف مناسب باشد. تنوع در متوسط طولی و وزنی بین جمعیتنا

 باشد و های جمعیتی میاین گونه در نقاط مختلف یکی از پارامتر

ترین سن مشاهده بزرگتواند بیانگر نوعی تفاوت بین جمعیتی باشد. می

بود. در گزارش عبدلی و همکاران  5+شده در هر دو جنس نر و ماده 

و 10+ها و ماده 9+ترین سن مشاهده شده در نر ها گا( بزر13۷8)الف 

است که با  8+ها و ماده 5+( در جنس نر 1386رضایی و همکاران )

( سن سیاه 1390رنجبر و همکاران )مطالعه حاضر تفاوت دارد. شامخی

ماهی را در حوضه رودخانه گرگانرود )نهر دوغ، 

کردند. فقدان گزارش  6+پیشکمر، تیل آباد، زرین گل و چهل چای( 

توان به نامساعدتر شدن را میهای با سن باال در رودخانه زاو نمونه

های یک گونه شرایط اکولوژیکی نسبی دانست. حداکثر سن در جمعیت

صورت تنوع هشود که بوسیله شرایط اکولوژیکی زیستگاه تعیین میهب

، Bevertonکند )های بیولوژیکی جمعیتی انعکاس پیدا میدر پارامتر

ساله در جنس نر  2+تا  0+(. سن غالب این تحقیق را گروه سنی 1992

ساله در جنس ماده سن غالب را تشکیل داده  3+و  0+و گروه سنی 

( و رضایی و 13۷8که در مطالعه عبدلی و همکاران )حالیبودند. در

بیان  3+و  4+ترتیب ( در نهر مادرسو سن غالب را به1386همکاران )

( دامنه سنی سیاه ماهی آمبوال را 2001و همکاران ) enTurkmکردند. 
دهنده جوان گزارش نمودند که نشان 2+سال و سن غالب را  12+تا  1+

اسکندری بودن این گونه در منطقه مورد مطالعه آن است. کوهستان

سال را نبودن زیستگاه  4تر از ( کم بودن ماهی با سن پایین13۷۷)

چنین تحت مطالعه عنوان نموده است و همها در مناق مناسب برای آن

داند. در این تر میهای پایینجریان سیالب را سبب از بین رفتن سن

که در سن طوریتری داشتند بهها در سنین باال فراوانی کمپژوهش نر

درصد(  ۷5/18ها )درصد( حدود نصف تعداد ماده 48/۷سالگی ) 5

های ی یک رودخانه در گروههابودند. تعیین درصد فراوانی نر و ماده

در این مطالعه تفاوت باشد. مختلف، برای ارزیابی جمعیت گونه مهم می

های متوسط و پایین، فراوانی در طول تقریباًها توزیع فراوانی طولی نر

هاست زودتر آن جنسی دلیل بلوغکه به ها داشتندماده نسبت به تریبیش

( 1386ق رضایی و همکاران )شود که با تحقیکه باعث کاهش رشد می

نژاد بورانی و غنیصیاد( مشابه است. 1390رنجبر و همکاران )و شامخی

( متوسط طول چنگالی سیاه ماهی دریاچه سد ماکو را 1383)

اند که فراوانی طولی در دریاچه سد ماکو متر بیان نمودهمیلی 43±239

ترین ( بیش1386باشد. رضایی و همکاران )متر میمیلی 280تا  220

 100تا  60فراوانی طولی سیاه ماهی در نهر مادرسو در هر دو جنس

( در نهر 1388زاده و همکاران )که قلیحالیکردند. در متر گزارشمیلی

 81تا  6۷ترین فراوانی در هر دو جنس در طبقه طولی گل بیشزرین

 رنجبر وکه در این مطالعه شامخیصورتیمتر مشاهده کردند. درمیلی

 9/8-1/10نر  جنس در طولی طبقه در فراوانی ترین( بیش1390) همکاران

متر گزارش کردند. در سانتی ۷/۷-9/8متر و برای جنس ماده سانتی

 101-110مطالعه حاضر بیشترین فراوانی جنس نر در طبقه طولی 

متر مشاهده میلی 41-50متر و برای جنس ماده در طبقه طولی میلی

به  6۷/1نسبت جنسی نر به ماده مشاهده شده در این تحقیق گردید. 

( در حوضه گرگانرود 1390) رنجبر و همکارانبا مطالعه شامخی که بود 1

گزارش کرده بودند مشابه  1به  ۷8/1که نسبت جنسی نر به ماده را 

( رشد سیاه ماهی معمولی 1386) نسب و همکارانکه امینیحالیبود. در

( این نسبت را 1386و رضایی و همکاران ) 1به  06/1در نهر مادرسو 
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گزارش کردند.  1به  5/1برای سیاه ماهی معمولی در نهر مادرسو 

، 54/0به  1( نسبت جنسی نر به ماده را 2008عبدلی و همکاران )

برای سیاه ماهی در نهر یاسالق  1به  2، الف( 13۷8عبدلی و همکاران )

دست آوردند هب 1به  3ر نهر مادرسو ، ب( د13۷8و عبدلی و همکاران )

و گزارش کردند که نسبت جنسی نر به ماده با افزایش سن کاهش 

 10که در سیاه ماهی طوریها افزوده شده است بهیافته و به تعداد ماده

( نسبت 2001و همکاران ) Turkmenاند. ها ماده بودهساله تمام نمونه

گونه مورد بررسی است در  ترین گونه بهجنسی گونه آمبوال که نزدیک

ماده گزارش کردند و غالب شدن  1نر به  3/1سو ترکیه را رودخانه قره

مثل از ماه فروردین تا تیر ماه و رسیدن مجدد این ها در زمان تولیدنر

شاخص  در زمان بعد از آن را مشاهده نمودند. 1: 1صورت نسبت به

جنس نر و ماده نداشت  وضعیت در نهر زاو پارک ملی گلستان تفاوتی در

این نهر است، زیرا تغییرات  ماهی در دهنده شرایط مناسب سیاهکه نشان

ای شاخص وضعیت تابع شرایط اکولوژیکی، محیطی و شرایط تغذیه

شاخص وضعیت  بودن (. باالTesch ،19۷8و  Bagenal) باشدجمعیت می

و همکاران نسب زندگی در رودخانه است. امینی بهتر دهنده شرایطنشان

( شاخص وضعیت را برای جنس ماده 13۷6پسند )( و اکبری1386)

تر از جنس نر گزارش کردند. رضایی و سیاه ماهی نهر مادرسو بزرگ

دار شاخص وضعیت در جنس نر و ( عدم تفاوت معنی1386همکاران )

هم دهنده میزان چاقی نزدیک بهماده سیاه ماهی نهر مادرسو را نشان

های این پژوهش بود. داند که مشابه یافتهماده میدر جنس نر و 

( گزارش کردند که شاخص وضعیت 1390رنجبر و همکاران )شامخی

های مورد بررسی های سیاه ماهی در نهردر جنس نر در بین جمعیت

داری )دوغ، پیشکمر، تیل آباد، زرین گل و چهل چای( اختالف معنی

ها بیانگر این است در نر تر در شاخص وضعیتوجود داشت. تنوع بیش

گیرند. ها تحت تاثیر شرایط زیستگاهی قرار میتر از مادهها بیشکه نر

گل آبادو زرینهای دوغ، تیلاما شاخص وضعیت در جنس ماده در نهر

چای نیز های پیشکمر و چلچنین در نهراختالفی مشاهده نشد و هم

ها از د که این نهردهاختالف وجود نداشت که این تشابهات نشان می

ای سیاه ماهی در رشد لحظه نظر شرایط زیستگاهی شبیه هم هستند.

تر بود که مشابه این تحقیق در سنین پایین نسبت به سنین باال بیش

( 1386نسب و همکاران )ب(، امینی 13۷8عبدلی و همکاران ) هاییافته

با ( نیز گزارش کردند که 1386چنین رضایی و همکاران )است. هم

افزایش سن میزان رشد لحظه ای سیاه ماهی نهر مادرسو کاهش یافت 

ساله افزایش وجود داشت که این افزایش در رشد  8اما در ماهیان 

 2داند که فقط ها در این سن میدلیل کم بودن نمونههای را بلحظه

ساله در فصل تکثیر صید کردند که حاوی مقدار زیادی  8عدد ماهی 

حالت تری نسبت بهبودند. بنابراین وزن بیش تخمک در شکم خود

( 1390رنجبر و همکاران )اند. در مطالعه شامخیواقعی خود داشته

 2تا  1ای در نهر دوغ و در جنس ماده در سنین ترین رشد لحظهبیش

ای در ترین رشد لحظهسالگی که نشانگر رشد سریع جمعیت بوده و کم

سالگی مشاهده کردند که  5تا  4چای در جنس نر در سنین نهر چل

بطنی بودن رشد در جمعیت را گزارش نمودند. پایین بودن میزان رشد 

چون پایین بودن دمای محیط و نامناسب ای دالیل مختلفی هملحظه

مقادیر  بودن شرایط اکولوژیکی از قبیل تغذیه و آلودگی و غیره دارد.

 3عددی ( در دو گروه ماده و نر با مقدار bشیب خط رگرسیونی )

داری داشت که نمایانگر عنوان ضریب رشد ایزومتریک اختالف معنیبه

ها و آلومتریک منفی در گروه نرها بود. رشد آلومتریک مثبت در ماده

( رابطه طول و وزن با توجه 1390رنجبر و همکاران )در مطالعه شامخی

دست آمده در حوضه رودخانه گرگانرود نشان داد که به ضریب رشد به

الگوی رشد جنس نر در غالب نهرها آلومتریک منفی و برای جنس ماده 

های تحقیق حاضر بود. آلومتریک مثبت بود که مطابق با یافته نیز غالباً

( در سیاه ماهی نهر مادرسو الگوی 1386در مطالعه رضایی و همکاران )

 b=055/3برای جنس نر و  b=03/3رشد در هر دو جنس ایزومتریک )

( الگوی 1388زاده و همکاران )جنس ماده( گزارش کردند. قلیبرای 

(، عبدلی و b<3رشد سیاه ماهی نهر زرین گل را آلومتریک منفی )

( الگوی رشد سیاه ماهی در رودخانه یاسالیق در 13۷8همکاران )الف 

برای  b=050/3برای جنس نر و  b=052/3هر دو جنس ایزومتریک )

( الگوی رشد 2009و همکاران ) Patimarجنس ماده( گزارش کردند. 

 سیاه ماهی معمولی را در هر دو جنس در نهرهای مادرسو، دوغ، چل

دست به b<3گل و محمدآباد را آلومتریک منفی آباد، زرینچای، تیل

( الگوی رشد سیاه ماهی نهر 1386نسب و همکاران )آوردند. امینی

( 2011و همکاران ) Patimarمادرسو را ایزومتریک گزارش کردند. 

الگوی رشد سیاه ماهی را در رودخانه اترک برای جنس نر آلومتریک 

را آلومتریک مثبت گزارش کردند. منفی و برای جنس ماده و جمعیت 

تواند نشانه استراتژی مختلف اغلب می هایجمعیت طول با وزن در رابطه

در مناطق   bوسیله ماهی ارائه نماید. تنوع مقدار ضریب همصرف انرژی ب

گردد عنوان درون جمعیتی تفسیر میهمختلف پراکنشی یک گونه، ب

(Vollestad  وL'Bee-Lund ،1990  وPrzybylski ،1996 هر چقدر .)

شرایط اکولوژی برای ماهی مناسب باشد )در دسترس بودن غذا، شدت 

جریان مناسب، کاهش استرس و غیره( ماهی برای تطابق با محیط 

ف کرده و باقی انرژی در بدن ذخیره شده و باعث تری مصرانرژی کم

در مطالعه حاضر نرها  شود.صورت وزنی میخصوص بههرشد بدن ب

تر بودن ها بودند. بزرگتری نسبت به مادهنهایت بزرگدارای طول بی

ها نسبت تر مادهدلیل عمر طوالنیهاکثر موارد ب ها درنهایت مادهطول بی

( ولی در تحقیق حاضر خالف 2002ان، ها است )ترکمن و همکاربه نر

( برای سیاه ماهی آمبوال، 2001و همکاران ) Turkmenآن بود. نتایج 

( 13۷8)الف  ( و عبدلی و همکاران13۷۷اسکندری )کوهستان
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تری را نهایت بزرگها دارای طول بیبرای سیاه ماهی معمولی، ماده

با نتایج اکبری گزارش کردند که برخالف یافته پژوهش حاضر است. اما 

سو بود وی تفاوت طول در جنس نر و ماده سیاه ( هم13۷6پسند )

نهایت بی طول است. کرده دار بیاننهر مادرسو را فاقد اختالف معنی ماهی

خصوص فراوانی غذا و تراکم جمعیتی وسیله فاکتورهای محیطی بهبه

تنوع  شود عالوه بر آن تغییر در مقدار ضریب رشد نیز باعثکنترل می

(. در Kennedy ،19۷9و  Burroughگردد )نهایت میدر مقدار طول بی

تر از جنس نر بود ها بیش( در جنس مادهKاین مطالعه آهنگ رشد )

 Turkmen( متفاوت است. 13۷۷اسکندری )که با مشاهدات کوهستان

( آهنگ رشد سیاه ماهی آمبوال در رودخانه قره سو 2001و همکاران )

تر از ماده گزارش کرده است. باال بودن نر بسیار بزرگ ترکیه در جنس

جنس ماده سیاه ماهی در نهر زاو پارک ملی گلستان نسبت  Kضریب 

نهایت به طول بی جنس تر اینسریع دهنده رسیدنماهی نر نشان به سیاه

تر رسد تا بتواند سریعمحیط پر استرس ماهی زودتر به بلوغ می است. در

حقیقت در چنین شرایطی ماهی به فکر بقاء نسل  مثل کند درتولید

در  نهایت رابطه عکس با ضریب رشد دارد.خویش است پس طول بی

های تولیدمثلی سیاه ماهی از فصل فروردین تا خرداد تحقیق حاضر ماه

چه که از سیر تغییرات در شاخص گناد در این گونه در بازه آنبود. 

دو جنس  این است که برای هردست آمد هاین بررسی ب ماهه ششزمانی 

باشد. تغییرات می تا خرداد فروردین هاینر و ماده باالترین مقدار در ماه

مشابه با  شاخص گنادی گونه مورد مطالعه در جنس نر وضعیتی کامالَ

دهد که این موضوع مبین این نکته است جنس ماده خود را نشان می

 پذیرد.صورت می زمان با مادههم طورنر نیز به جنسی هایتخلیه سلول که

( گزارش کردند که متوسط شاخص 1390رنجبر و همکاران )شامخی

گل آباد در جنس ماده باالتر و در نهر زرینگنادوسوماتیک در نهر تیل

تر از سایر نهرهای مورد بررسی بود. در تمام نهرهای در جنس نر کم

( در پژوهش مورد بررسی )تیل آباد، پیشکمر، زرین گل و چهل چای

تر از جنس این محققین شاخص گنادوسوماتیک در جنس ماده بزرگ

پسند تر بود. اکبرینر بود بجز نهر دوغ که این شاخص در نرها بزرگ

مثل سیاه ماهی ( زمان تولید13۷8( و عبدلی و همکاران )الف 13۷6)

نسب را در فروردین ماه برای هر دو جنس نر و ماده اعالم کردند و امینی

تر ترین نمایه غده جنسی در جنس نر را بزرگ( بیش1386و همکاران )

( نمایه 1386از ماده و در تیر ماه گزارش کردند. رضایی و همکاران )

غدد جنسی را در جنس ماده در خرداد ماه گزارش کردند که با سایر 

در مطالعه حاضر داری داشت. برداری تفاوت معنیهای نمونهماه

رنجبر و عدد بود. در مطالعه شامخی 1۷9۷8ی مطلق آورمیانگین هم

( در بین نهرهای مورد بررسی در حوضه رودخانه 1390همکاران )

ترین گرگانرود )دوغ، تیل آباد، پیشکمر، زرین گل و چهل چای( بیش

( متوسط 4822) ترین میانگینکم و (۷993) میانگین

و  Patimarد. آوری مطلق مربوط به نهرهای تیل آباد و پیشکمر بوهم

آوری نسبی را برای سیاه ماهی معمولی در ( دامنه هم2011همکاران )

تخم در هر  ۷9/48تخم و متوسط  58/132تا  90/14رودخانه اترک از 

آوری کل بیانگر اختصاص کل انرژی گرم وزن بدن بیان کردند. هم

آوری نسبی انرژی اختصاصی به واحد وزنی در مولدین تولید است و هم

آوری ترین مقدار هم( بیش13۷8اده است. عبدلی و همکاران )الف م

 ۷/956ترین آن را و کم 5/5245مطلق در سیاه ماهی نهر مادرسو 

آوری مطلق سیاه ( هم2001و همکاران ) Turkmenگزارش نمودند. 

تخمک  35859تا  3۷54ماهی آمبوال در رودخانه قره سو ترکیه را 

 تری نسبت به نتایج دند که دامنه وسیعازای هر مولد برآورد نموبه

دست آمده در نهرهای مورد بررسی در این پژوهش دارد که این به

دلیل هآوری به شرایط محیطی )بسطه بودن همواتوان بهاختالف را می

پراکنش وسیع در حوضه جنوبی دریای خزر، سن، طول و وزن نسبت 

آوری مطلق توسط هم( در نهر مادرسو م1386داد. رضایی و همکاران )

عدد  1503ترین مقدار آن را و کم 5243ترین آن ، بیش3116 ±138۷

 آوری مطلق را از( دامنه هم2011و همکاران ) Patimarتخمک و 

تخم را برای سیاه ماهی معمولی  06/13۷5تخم و متوسط  458-5۷43

ترتیب در نهر مادرسو و رودخانه اترک گزارش نمودند. این تنوع در به

دلیل این است که ماهی انرژی دریافتی خود را که هآوری مطلق بمه

کند. مثل میکند یا صرف رشد و یا صرف تولیدصورت غذا دریافت میهب

 آوری مطلق نیز افزایش حال اگر شرایط محیطی مناسب باشد هم

وجود آید موجود هیابد. اما اگرشرایط محیطی نامناسب کوتاه مدت بمی

مثل گذاری انرژی برای تولیدد است و سرمایهبه فکر بقاء فردی خو

یابد. اما اگر این شرایط نامناسب طوالنی مدت باشد موجود کاهش می

یابد. آوری مطلق افزایش میبه فکر بقاء نسل خود است و مقدار هم

های جمعیت آوریهم و مثلیتولید هایفعالیت بررسی در مهم از موارد یکی

رنجبر و همکاران باشد. شامخیک مییک گونه، بررسی قطر تخم

های ( عنوان کردند که قطر تخمک نیز همانند دیگر شاخص1390)

های مورد مطالعه )دوغ، تیل آباد، پیشکمر، مثلی بین جمعیتتولید

ترین متوسط قطر تخمک زرین گل و چهل چای( متنوع بود. بزرگ

هر ترین در نگزارش شده توسط این محققین در نهر دوغ و کوچک

جا که نهر دوغ دارای چنین گزارش کردند که از آنگل بود. همزرین

تری های بزرگترین سیاه ماهی بود واضح است که دارای تخمکبزرگ

ترین قطر تخمک در مطالعه ها خواهد داشت. بزرگنسبت به سایر نهر

و همکاران  Turkmenمتر بود. میلی 1/0تربن و کوچک 4/2 محققین این

متر و میلی 45/2تا  93/0های سیاه ماهی را از تخمک( دامنه 2001)

( 2011و همکاران ) Patimarمتر را گزارش کردند. میلی ۷/1متوسط 

و  40/2تا  53/0های سیاه ماهی رودخانه اترک را از دامنه تخمک

متر گزارش کردند. در پژوهش حاضر دامنه قطر میلی 46/1متوسط 
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ها بین ود. متنوع بودن قطر تخمکمتر بمیلی 34/0–44/0تخمک بین 

دهنده تواند نشانهای مختلف و هم از حوضه اترک میها از نهرجمعیت

مثلی باشد. قطعاً این تنوع ناهمگنی تولید مهم هاییکی از پارامتر در تنوع

ها نوبه خود فراوانی جمعیتهمراه دارد که بهها نیز بهدر بقاء و رشد الرو

ها در غالب شدن نر دهد.مختلف تحت تأثیر قرار میهای را در زیستگاه

طور دائم در محل تکثیر هدلیل نیاز به وجود اسپرم بالغ باین مدت را به

ریزی ها بعد از تخمماده ولی مانندمی این منطقه باقی که نرها در دانندمی

شده افزایش  کنند و به این ترتیب جمعیت نرهای صیدمی را ترک منطقه

تر بودن آن ت. آنان تفاوت متوسط سن در نر و ماده و کمخواهد داش

دانند. متفاوت بودن دلیل بلوغ زودتر در این جنس میهدر جنس نر را ب

نسبت جنسی در رودخانه دالیل مختلفی دارد. افزایش ماده در غالب 

روی جمعیت است که در این پژوهش  نشانگر فشارهای محیطی بر موارد

ر اکثر موارد فراوانی جنس نر نسبت به عکس آن مشاهده گردید. د

تر جنس نر دلیل بلوغ سریعهتر بود که ممکن است بجنس ماده بیش

های مختلف به مفهوم تنوع باشد. تفاوت بین نسبت جنسی در نهر

توان اظهار داشت که نسبت شرایط اکولوژیکی در آن نواحی است و می

های بارزی مثلی، تفاوتدعنوان یکی از پارامترهای تولیجنسی به فراوانی

دهد، که نشانگر تنوع بین های مختلف را نشان میرا بین زیستگاه
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