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 1397خرداد تاریخ پذیرش:            1396 اسفند تاریخ دریافت:

 چکیده

 1394 ماهدی از الکتروشوکر دستگاه وسیلهقطعه به 150 تعداد (Paracobitis hircanica) ماهیسگ زیستی هایویژگی بررسی جهت      

جنسی  بتسن داری بیناختالف معنی دهندهنشان که بود 1 :65/0 مطالعه مورد جمعیت در ماده به نر نسبت جنسی گردید. صید 1395 خردادماه تا

p، 83/6=2>05/0) ت فوق بودـجمعی رد ماده و نر
χ.) و متریمیل 104 هارن برای و گرم 30/5 و متریمیل 87 هاماده وزن و کل طول بیشینه 

2=97/0) ماده جنس وزن و طول رابطه گرم ثبت گردید. 31/7
r) 89/2

TL0085/0=W 2=98/0) نر جنس برای و
r)74/2

TL 0109/0=W و 

2= 97/0) جمعیت برای
r)80/2

TL0099/0=W در آلومتریک منفی و هاماده در ایزومتریک نوع از رشد الگوی که داد نشان دست آمد. نتایجهب 

 نسبی آوریهم و مطلق آوریهم میانگین .(P، 03/5=Populationt، 61/1=femalet، 31/6=malet ،test-t<05/0) بود جمعیت و گروه نرها

 تا 45/0از  و مترمیلی 99/0 هاتخمک قطر میانگین .شد محاسبه ازای هر کیلوگرم وزن بدن()تخم به 56/110 47 و 86/328 با برابر ترتیبهب

 گردید مشاهده اردیبهشت ماه در نر جنس و برای خرداد ماه در جنس ماده برای (GSIمیانگین شاخص گنادوسوماتیک ) باالترین متغییر بود. 79/1

  ید.دگر مشاهده و نرها هاماده برای 43/1 و 06/8ترتیب به که

 نهر زاو، پارک ملی گلستان، الگوی رشد، شاخص گنادوسوماتیک، P. hircanica کلیدی: کلمات

 patimar@msu.edu :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

در ایران و  ملی ترین و ارزشمندترین پارکمهم گلستان ملی پارک       

عنوان به 1346که در سال  (1380همکاران،  و میکاییلیمنطقه است )

گاه عنوان ذخیرهبه 1355ین و در سال نخستین پارک ملی ایران تعی

 هایرودخانه پارک این در (.Darvish Sefat، 2006) شد کره انتخابزیست

دهنه چشمه در آن شناسایی شده  21متعددی جریان دارد و بیش از 

 هایهرودخانتوان می ارک،ود در پرودخانه موجترین است که از مهم

رود گرگان هایاز سرشاخه برد کهسو را نام زاو، آقمادرسو یا دوغ، 

 کندکیلومتر از مسیر خود را در پارک طی می 35ه در حدود ک است

(Abbasszadeh ،2002).  گونه ماهی ازجمله  8در پارک ملی گلستان

ماهی سگ خیاطه، رفتگرماهی، ماهی،سیاه کولی، کمان،آالی رنگینقزل

و همکاران،  Kiabi) داربوس ماهیان وجود داربجویباری و دو گونه از 

 یرینظیارزش ب یجانور یایجغراف مطالعه در یرینشآب ماهیان .(1993

از  نبوده قادر یرینشآب یانماه یاییبا وجود موانع جغراف یراداشته، ز

 یگربه حوضه د یزحوضه آبخ یکها از حرکت آنو  نمایند گذر یاآب در

بررسی (. 3791؛ راطبی، 1378یرد )عبدلی، گیصورت م یبه آهستگ

شناسی ماهیان بوم دانش مهم هایپایه از یکی ماهیان هایجمعیت پویایی

شناختی در مطالعات های بوماست که عالوه بر کاربرد در پژوهش

ماهیان های دارد. جمعیت نقشی کلیدی بیوسیستماتیک و حفاظت هم

خوش تغییرات ساختارهایی ایستا نیستند بلکه در طول زمان دست

شوند و از عواملی مانند انقراض، مهاجرت به داخل یا خارج دی میزیا

ای مانند مهاجرت و پذیرند. فرایندهای منطقهثیر میأو زاد و ولد ت

ثیرات مهمی بر ساختار جوامع داشته باشد و این أت ممکن است انقراض

 مانند اندازه بدن، میانگین خاص ایگونه هایبا ویژگی توانندمی تغییرات

ای مرتبط منطقه رویدادهای و ایگونه-محیطی روابط ای،منطقه اوانیفر

اهمیت خاصی  از رشد الگوهای بررسی .(Taylor، 2001 و Warren) باشند

برخوردار است زیرا بیانگر اطالعات مهم جمعیتی و وضعیت ذخیره 

باشد. تنها ذخایری وضعیت های مدیریتی و حفاظتی میبرای برنامه

در تمام طبقات سنی تعداد افراد مناسبی داشته باشند.  که دارند مطلوب

هاست. های مهم تاریخچه زیستی گونهتولیدمثل نیز یکی از پدیده

تولیدمثلی آن برای مدیریت  هایویژگی ماهی ازجمله بیولوژیکی بررسی

ها، گونه و جمعیت ضروری است )پاتیمار و زیستی و اکوسیستمتنوع

و جنس  Nemacheilidaeبندی خانواده قه(. در طب1387همکاران، 

Paracobitis توسط Freyhof گونه از این جنس  9 (2014) و همکاران

 شناسایی کردند. برای مدت طوالنی ترکیه( و عراق )ایران، خاورمیانه در را

(1846، Valenciennes( malapterura Paracobitis های جمعیت عنوانبه

( 2015)و همکاران  Sabet-usaviMo شدند. حوضه خزر شناخته می

معرفی کردند.  Paracobitis hircanicaگونه  را خزر حوضه هایجمعیت

شناسی و هم از منظر می مختلف سگ ماهیان هم از منظر بوهاگونه

آبی چنین با توجه به کماند. همهای حائز اهمیتعنوان گونهپرورش به

 رودها هایشاخه زا بسیاری شدن خشک و آبی منابع از بسیاری

یابد تا در های این ماهیان ضرورت میو شناختن جمعیت بردارینمونه

های حفاظتی را اجرا کرد. مطالعه فوق بر همین برنامه بتوان لزوم صورت

در رودخانه زاو پارک ملی گلستان  P. hircanica اساس بر روی گونه 

پویایی جمعیت  های مهم این گونه است انجام گرفت تاکه از زیستگاه

را  شناختی و بیوسیستماتیک متعاقبهای پایه برای بررسی بومو داده

های پایه برای عنوان دادهچنین بتوان در صورت لزوم بهفراهم کند. هم

 کار رود.های بومی منطقه بههای حفاظتی برای گونهاجرای برنامه

 

 هاروش و مواد

منظور به 1395ادماه الی خرد 1394ماه سال برداری از دینمونه       

پارک  صورت ماهیانه از رودخانه زاوگونه، به تولیدمثل این فصل شناخت

ری باال و بست که اکسیژن مناطقی رودخانه در و در باالدست گلستان ملی

 کروسیله الکتروشوبه محیط مناسبی برای این گونه است، که سنگالخی

زان تالش صیادی نسبتاً برابر ی با میتصادف صورتولت و به 220-110

فیکس و به درصد  10ماهیان پس از صید در فرمالین  انجام شد.

 منتقل شدند. دانشگاه گنبدکاووس آزمایشگاه 
 

 
برداریمنطقه نمونه :1شکل   

 

پارامترهای طول کل، طول چنگالی و طول استاندارد، وزن کل        

ترتیب با استفاده و وزن ماهی به ولط گیریاندازه ثبت شد. گنادها و الشه

متر و ترازوی دیجیتالی با دقت میلی 1سنجی با دقت زیست تخته از

ماهیان تعیین جنسیت شدند. تعیین سن  سپس  گرم انجام شد. 01/0

روی استخوان سرپوش آبششی برداشته، ابتدا با محلول آب  از  هانمونه

 آن برداشته شودمیاپیدر یهال تا شستشو داده بین دو انگشت و صابون در

( Bagenal و  Tesch ،1978). ایینمدار با بزرگاز لوپ آینه با استفاده 

 توسط های سالیانه پرداخته شد. قطر تخمکتشخیص حلقه به 40 تا 10

فاکتور  گیری شد.ک( اندازهتخم 25برای  ) 10 نماییلوپ مدرج با بزرگ

، Tesch  و Bagenal )شود میت فولتون از فرمول زیر محاسبه یوضع

1978) : 
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2 nLnk L L  

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

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

، Tesch  و Bagenal )آیدمیدست هزیر ب رابطه از ایلحظه رشد ضریب

1978) : 
 

 که  bW=aTLل و وزن از فرمول برای تعیین میزان رشد و رابطه طو

b  استفاده شد. است 4و  2عددی معموالً بین ،W وزن بدن برحسب :

: شیب b: ضریب ثابت و aمتر، : طول کل بر حسب سانتیTLگرم و 

منجر به  میطول با وزن است. یک تبدیل لگاریتخط رگرسیون رابطه 

 : شودمیخطی شدن رابطه طول و وزن 
دار است یا نه، به عبارت دیگر معنیb که مقدار نبرای اطمینان از ای

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

 : (Pauly ،1984) شداستفاده 
 

 ضریب :b : وزن کل،Yطول کل،  :Xانحراف معیار،  :dSدر این فرمول 

تر چکمحاسباتی کو t باشد. مقدارمیضریب همبستگی : 2r آلومتری و

محاسباتی  t مقداردست آمد. رشد ایزومتریک و اگر هجدول ب tاز 

 جدول شود رشد آلومتریک خواهد بود. tتر از بزرگ

طبق  0t-k(t-e-1∞(=LtL((پارامترهای معادله رشد فان برتاالنفی        

 .(Tesch ،1978 و Bagenal) شد تعیین a+bLt)∆(t+L=1 فوردوالفورد متد

محاسباتی از  L∞و  kسنجش  برای باشد.می b-1a/=∞L ،Lnb-=  kکه 

                                                                                                                                                  :(Pauly ،1984)آزمون فی مونرو استفاده شد 

∞L ایت،متر( طول بی نه)سانتی k  رسیدن به تا )در سال( آهنگ رشد

 .(Pauly ،1984)است طول بی نهایت 

 (:Biswas ،1993) شدصورت زیر محاسبه شاخص نمو گنادی به

    

GSI  غدد جنسی، نمایه gW  ،)گرم( وزن گنادW                                                                         .)وزن بدن )گرم 

 که استفاده شد. به این ترتیب وزنی آوری مطلق از روشتعیین هم برای

های و نمونه وسط و انتهای تخمدان برداشته ابتدا، از میگر یک هاینمونه

 سپس شسته سونـساعت در محلول گلی 3تا  2مدت برداشته شده را به

 در هاآن متوسط و شده ها در زیر لوپ شمارشها در نمونهتعداد تخمک

 :(Tesch ،1978 و Bagenal)گردد می بوزن تخمدان ضر
                                                AF=nWG/Ws 

AF آوری مطلق،هم n  نمونه در شدهتعداد تخمک شمارش Wg  وزن

تعداد تخمک آن شمارش  که تخمدان از قسمتی وزن  Wsگرم، به تخمدان

  شده است.
 :سبی از فرمول زیر استفاده شدآوری نبرای تعیین هم

RFآوری نسبی، : همAFآوری مطلق، : همW: .)وزن بدن )گرم      

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

 2015Excel رسم نمودارها با استفاده ازو  22Spss افزارنرم از استفاده با

 انجام شد.

 

 نتایج
ها صید شده از رودخانه زاو پارک ملی گلستان نهتعداد کل نمو       

ها تعیین جنسیت شدند که از این تعداد، قطعه بود. همه نمونه 150

 1 :65/0نمونه ماده بود، نسبت جنسی نر به ماده  59نمونه نر و  91

در جمعیت مورد مطالعه مشاهده گردید که این نسبت از نظر آماری 

، >05/0pی نر و ماده داشت )داری بین نسبت جنساختالف معنی

83/6=2χ،) در باشد.می نابرابر گونه این جمعیت در جنسی فراوانی لذا 

 برابر استاندارد معیار انحراف و کل طول میانگین ماده جنس

متر و میانگین وزن کل و انحراف معیار استاندارد میلی 51/18±05/56

ین طول کل و دست آمد. در جنس نر میانگهگرم ب 64/1±40/1برابر 

متر و میانگین وزن میلی 52/55±63/19انحراف معیار استاندارد برابر 

گرم مشاهده گردید.  60/1±60/1کل و انحراف معیار استاندارد برابر 

متر و وزن کل بین میلی 28–87دامنه طول کل در جنس ماده بین 

که در جنس نر دامنه طول کل در جنس گرم بود. درحالی 18/0–30/5

گرم مشاهده  18/0–31/7متر و وزن کل بین میلی 30–104بین  نر

 (. 1گردید )جدول
 

ماهی سگ )گرم( کل وزن و متر(طول )میلی میانگین :1جدول 

 رودخانه زاو پارک ملی گلستان hircanica .Pجویباری 

 پارک زاو خانهرود hircanica .Pماهی جویباری جمعیت سگ در       

متر میلی 56-65جنس نر طبقات طولی  فراوانی ترینبیش گلستان، ملی

متر مشاهده شد و جنس نر در میلی 66-75و ماده در طبقات طولی 

 96-105 طولی طبقات در ماده جنس و طبقات طولی مشاهده شد تمامی

  (.2متر مشاهده نشد )شکلمیلی

 
ای طولی جمعیت سگ ماهی ه: درصد فراوانی در کالسه2 شکل

 رودخانه زاو پارک ملی گلستان hircanica .Pجویباری 
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( را 0+ - 4+گروه سنی ) 5تعیین سن از روی سرپوش آبششی        

وه گر 5گروه سنی برای نرها و  5که  داد گونه نشان برای جمعیت این

نی های س(. فراوانی در گروه2ها بود )جدول ( برای ماده0+ - 4+سنی )

 شامل نرها در
 درصد(، 67/29) 0+

 درصد(، 16/41) 1+
درصد(،  09/12) 2+

د(، درص 59/35) 0+ها درصد( و در ماده 89/9) 4+ درصد( و  59/6) 3+
 4+درصد( و  86/11) 3+درصد(،  42/25) 2+درصد(،  64/18) 1+

ساله در جنس نر و  1+(. گروه سنی 3باشد )شکل درصد( می 47/8)

د اله در جنس ماده جمعیت غالب را تشکیل داده بودنس 0+گروه سنی 

 (.4(. میانگین طول کل با افزایش سن، افزایش داشت )شکل 3)شکل 
 

 وزن کل جنس ماده سگ ماهی جویباری -رابطه طول :6شکل 

hircanica .P رودخانه زاو پارک ملی گلستان 
 

 
کل جنس نر سگ ماهی جویباری  وزن –رابطه طول :7شکل 

hircanica .P رودخانه زاو پارک ملی گلستان 
 

ر هر سه گروه نر، ماده و جمعیت سگ ماهی جویباری د       

hircanica .P دارای ضریب همبستگی باالیی بود ملی گلستان پارک ،

( در دو گروه b( و مقادیر شیب خط رگرسیونی )7و  6، 5 های)شکل

عنوان ضریب رشد ایزومتریک به 3با مقدار عددی  جمعیت و نر

داری داشت که نمایانگر رشد آلومتریک منفی در گروه اختالف معنی

( bباشد و در گروه ماده مقدار شیب خط رگرسیونی )جمعیت و نر می

داری عنوان ضریب رشد ایزومتریک اختالف معنیبه 3با مقدار عددی 

، P<05/0)گروه ماده بود ک در نداشت که نمایانگر رشد ایزومتری

03/5=Populationt، 61/1=femalet، 31/6=malet ،test-t).  در جمعیت

 80/2TL 0099/0=W(2r=97/0) وزن جمعیت و طول رابطه مطالعه، مورد

و برای جنس نر  89/2TL 0085/0 =W(2r= 97/0و برای جنس ماده )

(98/0 =2r)74/2TL 0109/0=W الگوی یآزمون پائولدست آمد. هب ،

رشد از نوع آلومتریک منفی را برای جنس نر این گونه و الگوی رشد 

از نوع ایزومتریک را برای جنس ماده این گونه در رودخانه زاو پارک 

 .(P ،61/1=femalet، 31/6=malet<05/0) ملی گلستان را تأیید نمود

 .(7و  6، 5 های)شکل

 

 

 

 
رودخانه  hircanica .Pماهی جویباری : فراوانی سنی سگ3 شکل

 زاو پارک ملی گلستان
 

 
ی جویباری ماهمتر( با سن سگ: میانگین طول کل )میلی4 شکل

hircanica .P رودخانه زاو پارک ملی گلستان 
 

 

ماهی جویباری وزن کل جمعیت سگ -: رابطه طول5شکل 

hircanica .P رودخانه زاو پارک ملی گلستان 
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بررسی ضریب وضعیت نشان داد که برای هر دو جنس نر و ماده        

رین مقدار آن برای تماه مشاهده شد و کمباالترین مقدار آن در دی

ترین مقدار آن برای جنس ماده در ماه جنس نر در ماه بهمن و کم

ای برای هر دو جنس نر و اردیبهشت بود. باالترین ضریب رشد لحظه

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

گردید. در جنس  ماده بعد از یک سالگی کاهش در این ضریب مشاهده

 ی کاهش داشت و در سن سه تا چهار سالگی افزایشسالگ ر بعد از یکن

تر در ای نشان داد که رشد بیشمحسوس داشت. ضریب رشد لحظه

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

پارامترهای معادله رشد فان برتالنفی برای جنس  (.9و  8 های)شکل

نهایت . طول بی(3 )جدول داد را نشان متنوعی دیرنر، ماده و جمعیت مقا

(L∞ جنس )تری بود. آهنگ رشد مقدار بزرگ مادهنسبت به جنس  نر

(K در جنس )دست آمد. شاخص سن صفر هب نرتر از جنس بزرگ ماده

(0tبرای تمامی گروه ) های مورد بررسی )نر، ماده و جمعیت( منفی بود

دست آمد. شاخص هب -19/1ماده  و برای جنس -44/1برای جنس نر  و

 آمد. دستهب 03/8 و 26/8 ترتیببه( در گروه نر و ماده фفی مونرو )

 گنادی نشان داد که برای جنس ماده باالترین مقدار نمو شاخص بررسی

باشد. بنابراین فصل جنس نر در ماه اردیبهشت می برای و خرداد ماه در

 اردیبهشت هایماه در گلستان ملی رکپا زاو رودخانه در گونه این تولیدمثلی

 و نر برای هر دو جنس گنادی، نمو شاخص مقدار ترینپایین  .است خرداد و

 غیرتولیدمثلی برای این ماه دهندهنشان که گردید مشاهده دی ماه در ماده

رودخانه زاو  در .(11 و 10های )شکل باشدمی مطالعه مورد منطقه گونه در

 hircanica .Pجویباری ماهیسگ قطعه 23 آوریهم گلستان، ملی پارک

گرفت  سال قرار داشتند، مورد بررسی قرار 4تا  2های سنی که در گروه

 میانگین با 59–87 بین ماهیان این کل طول دامنه (.4)جدول

 648/1–300/5این ماهیان بین  کل وزن دامنه و مترمیلی 28/7±35/74

آوری مطلق نتایج نشان داد که همگرم بود.  062/3±032/1با میانگین 

عدد تخم  86/368±81/109آوری مطلق با میانگین هم 88–550بین 

با  47–215آوری نسبی نیز بین ازای هر عدد ماهی ماده بود. همبه

عدد تخم بر هر گرم وزن بدن ماهی ماده  56/110±65/42میانگین 

ها قطر تخمک بودند، آوریهم دارای که ایماده ماهیان دست آمد.هب

و ثبت شدند. در بررسی توزیع درصد فراوانی قطر تخمک  گیریاندازه

زاو پارک ملی گلستان  صید شده از hircanica .Pجویباری  ماهیسگ

متر قرار داشتند. میانگین قطر تخمک میلی 79/1 تا 45/0در دامنه 

 در تخمک قطر فراوانی ترینبیش آمد. دستهب مترمیلی 42/0±99/0

درصد برآورد گردید و  27/27متر با فراوانی میلی 81/0-00/1 طبقه

ترتیب در طبقات قطر ترین فراوانی قطر تخمک در طبقات آخر بهکم

 مترمیلی 61/1-80/1 و 41/1-60/1 ،21/1–40/1، 01/1–20/1تخمک 

 (.12درصد بود )شکل  09/9فراوانی  با
 

های معادله فان برتالنفی در سه گروه نر، ماده و پارامتر :2جدول 

 hircanica .Pماهی جویباری جمعیت سگ

 L∞ K t0 ф جنسیت منطقه

رودخانه 

 زاو

45/142 نر  19/0  44/1-  26/8  

84/97 ماده  32/0  19/1-  03/8  

57/122 جمعیت  24/0  38/1-  21/8  
 

 
ای هتغییرات شاخص نمو گنادی جنس ماده در ماه :10 شکل

 hircanica .Pماهی جویباری مختلف سگ

 
ماهی مختلف سگهای : ضریب وضعیت ماده در طی ماه8 شکل

 رودخانه زاو hircanica .Pجویباری 
 

 
ای برای جنس ماده در سنین مختلف سگ : ضریب رشد لحظه9شکل 

 رودخانه زاو hircanica .Pماهی جویباری 
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 سگ ماهی جویباریآوری مطلق و نسبی هم :3جدول 

        

 بحث
 های مهم تاریخچه زیستی ماهیان بودهپدیده رشد یکی از جنبه       

پذیری انعطافتنوع و  این باشد.می برخوردار باالیی پذیریانعطاف از که

به شرایط  ناسازگاری نوعی دهندهو انعکاس نموده ظهور جمعیتی سطح در

مختلف  عوامل تاثیر تحت ماهیان نابراینب .(Mann، 1973) است ایمنطقه

در این  باشند.محیطی و ژنتیکی از الگوی رشد متفاوتی برخوردار می

شده دامنه طول کل در  های انجامگیریاندازه توجه به با مطالعه

تا  28گلستان بین  جمعیت گونه مورد مطالعه در نهر زاو پارک ملی

گرم ثبت شد.  31/7تا  18/0متر و دامنه وزن کل نیز بین میلی 104

 رودخانه در Paracobitis malapteruraای بر روی گونه در مطالعه

و همکاران   Patimarگلستان منطقه البرز شرقی توسط  استان گلزرین

یب ترت( دامنه طول کل و وزن کل در جمعیت این گونه را به2009)

گرم گزارش کردند. در  55/30تا  68/0متر و میلی 130تا  38بین 

توسط  P. malapteruraمطالعه دیگری در رودخانه قم بر روی گونه 

jamali ( دامنه طول کل و وزن کل در جمعیت این 2016و همکاران )

گرم گزارش  58/9تا  38/0متر و میلی 120تا  35ترتیب بین گونه را به

( دامنه طول کل و وزن 1383طالعه طبیعی و عبدلی )کردند. در م

گل استان گلستان در رودخانه زرین P. malapteruraکل را برای گونه 

گرم گزارش کردند.  40/16تا  1/0متر و میلی 133تا  25ترتیب بین به

های این گونه در مناطق مختلف رسد حداکثر طول جمعیتنظر میبه

کاهش میانگین جمعیت مورد مطالعه  درپراکنش آن متنوع باشد. 

طورکلی طول و وزن در منطقه مورد مطالعه بیانگر این است که به

تر شدن تمایل دارد و دلیل آن شاید به باالتر سوی جوانجمعیت به

تر مربوط های بزرگمیر جمعیت و حذف نمونه و بودن ضریب مرگ

 در تنوع باشد. ناسبهای زیستگاهی نامتواند متاثر از محیطبوده که می

در نقاط  ونهـگ های مختلف اینمتوسط طولی و وزنی بین جمعیت

تواند بیانگر نوعی باشد و میهای جمعیتی میمختلف یکی از پارامتر

( گزارش 1395رادکوچک و همکاران )حاجی جمعیتی باشد. بین تفاوت

 دهندهتواند نشانیک منطقه می در ترکوچک هاینمودند که نمونه

 که باعث ها باشدجمعیت خصوص محیطی بررویگزینشی به فشارهای

جمعیت  رسیدن و یا امکان شده تر از جامعههای بزرگحذف شدن نمونه

دهد. نسبت فراوانی نر به ماده در مطالعه را نمی تربزرگ هایبه اندازه

بین نسبت جنسی  داریاین نسبت از نظر آماری اختالف معنیحاضر 

تر از که در جمعیت مطالعه حاضر نرها بیش ( داشت1:1)نر و ماده 

و این نشان دهنده این است که در اکوسیستم مورد مطالعه  ها بودماده

کند. عدد جنس ماده از این گونه زیست نمی 1عدد جنس نر  ازای هربه

 رودخانه در Paracobitis malapteruraای بر روی گونه در مطالعه

و همکاران  patimarمنطقه البرز شرقی توسط  نگلستا استان گلزرین

که جنس ماده در  کردند گزارش 1 :27/1( نسبت جنسی را 2009)

تر از نرها بود. در مطالعه دیگری در رودخانه منطقه مورد مطالعه بیش

( 2016و همکاران )  jamaliتوسط  P. malapterura قم بر روی گونه

جنس ماده در منطقه مورد  گزارش کردند که 1 :1/6نسبت جنسی را 

( 1383دلی )ـی و عبـتر از نرها بود. در مطالعه طبیعمطالعه بیش

در  P. malapterura  ل و وزن کل را برای گونهـول کـه طـدامن

 4 :1استان گلستان نسبت جنسی این گونه را  گلرودخانه زرین

نتایج  سو باها بود که همتر از مادهکردند که جمعیت نرها بیش گزارش

 رشد الگوی بررسی در (1394) قربانی و همکاران مطالعه حاضر است.

 گرمابدشت رودخانه در Paracobitis hircanica جویباری ماهیسگ

که این  کردند گزارش 1 : 17/1این گونه را  استان گلستان نسبت جنسی

تواند نابرابری جنسی در جمعیت میداری نداشتند. تفاوت معنی نسبت

متفاوتی داشته باشد ازجمله عواملی که در غالبیت جنسی دالیل 

تواند رشد متفاوت و یا نرخ گیرد میها بر نرها مورد توجه قرار میماده

در  .(Ralston ،1987و  Polvina) مرگ و میر متفاوت دو جنس باشد

 
های مختلف تغییرات شاخص نمو گنادی جنس نر در ماه: 11 شکل

  hircanica .Pسگ ماهی جویباری 

 سن

آوری مطلقهم آوری نسبیهم   

 -حداکثر

 حداقل

 ±راف معیارانح

 میانگین

 -حداکثر

 حداقل

 ±انحراف معیار

 میانگین

2 457 - 88  07/103 ± 90/260  215 - 47  71/52 ± 87/117  

3 421 - 278  79/55 ± 71/357  144- 65  02/34 ± 54/102  

4 550 - 302  57/101 ± 40/424  161- 71  12/36 ± 19/107  

 

 
 P. hircanica  هی جویباریماسگ د فراوانی تخمک: درص12 شکل

 



 1398 بهار، 1، شماره ازدهمیسال                                                                    پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

195 
 

توان مطالعات مختلف تنوع نسبت جنسی مشاهده شد که در واقع می

 ترین پارامترهای استراتژی تولیدمثلیی از مهمگیری کرد که یکنتیجه

های مختلف آن ها( در جمعیت)نسبت جنسی و غالبیت یکی از جنس

( را 0+ - 4+نتایج حاصل از این مطالعه، پنج گروه سنی ) متنوع است.

ساله و  1+ترین فراوانی در جنس نر را گروه سنی نشان داد که بیش

کیل داد و حداکثر سن این گونه ساله تش 1+در جنس ماده گروه سنی 

و همکاران  patimarسال بود در گزارش  4+منطقه مورد مطالعه  را در

در رودخانه  Paracobitis malapteruraگونه  روی بر ایمطالعه (2009)

گل استان گلستان منطقه البرز شرقی حداکثر سن را برای جنس زرین

( 2016و همکاران ) alijamگزارش کردند.  4+و برای جنس ماده  3+نر 

 P. malapterura در مطالعه دیگری در رودخانه قم بر روی گونه

 و همکاران گزارش نمودند. قربانی 3+حداکثر سن را برای این گونه 

 Paracobitisماهی جویباری در بررسی الگوی رشد سگ (1394)

hircanica گلستان حداکثر سن برای  استان گرمابدشت رودخانه در

ها حداکثر سن در جمعیتگزارش کردند.  4+این گونه را  جمعیت

 صورت تنوعهشود که بها تعیین میاکولوژیکی زیستگاه شرایط وسیلههب

، Beverton) کندمی پیدا انعکاس جمعیتی-بیولوژیکی پارامترهای در

 این ها و نژادهای مختلفتنوع در بین جمعیت و تغییرات و این (1992

 تشکیل پذیری بیولوژیکی باالی آن بوده و توانائیافانعط بیانگر گونه

 و رساندرا می زیستگاهی متنوع شرایط در ائیمنطقه-اکولوژیکی هایفرم

شناختی در درون سازگاری نسبت به تغییرات بوم و تحمل توانائی حتی

مطالعه حاضر نتایج  در .(Kuliev ،1984) یک زیستگاه را نیز داراست

 د برای جنس ماده از نوع ایزومتریک و برای جنسنشان داد الگوی رش

 همکاران و patimar توسط ایدر مطالعهبود.  منفی نوع آلومتریک نر از

گل در رودخانه زرین Paracobitis malapterura گونه روی بر (2009)

( را برای bاستان گلستان منطقه البرز شرقی، مقدار ضریب رشد )

گزارش کردند و الگوی رشد  62/2 و برای جنس نر 81/3جنس ماده 

ها از نوع آلومتریک مثبت و برای نرها از نوع آلومتریک منفی برای ماده

دست آوردند. در مطالعه دیگری در رودخانه هگل بدر رودخانه زرین

( 2016و همکاران ) jamaliتوسط  P. malapteruraقم بر روی گونه 

و برای جنس  94/2اده مقدار ضریب رشد در این مطالعه برای جنس م

ها و نرها دست آوردند که الگوی رشد را برای مادههب 73/2نر 

 بررسی در (1394) آلومتریک منفی گزارش کردند. قربانی و همکاران

در رودخانه  Paracobitis hircanica جویباری ماهیسگ رشد الگوی

 گرمابدشت استان گلستان مقدار ضریب رشد در این مطالعه برای

دست آوردند که الگوی هب 50/2و برای جنس نر  71/2ماده  جنس

 تنوع در گزارش کردند. ها و نرها آلومتریک منفیرشد را برای ماده

های مورد مطالعه بیانگر واکنش موجود به آلومتری در نمونه ضریب

های متفاوت است که این واکنش به صورت تغییر شکل بدن محیط

صورت کند. در حقیقت رشد ماهی بهوز میتر شدن( برتر یا چاق)طویل

محیطی  مقابل فاکتورهای یک پروسه متغییر نامشخصی است که در

. متنوع بودن (Gill ،1987و  Weatherley) دهدهای متفاوتی میپاسخ

های یک گونه نشانگر متنوع بودن الگوی رشد ضریب آلومتری جمعیت

در مطالعه قربانی ت مقدار فاکتور وضعیگونه در مناطق مختلف است. 

 گرمابدشت رودخانه P. hircanica ماهیانسگ ،(1394و همکاران )

ترین ترین مقدار را در فصل تابستان و بهار و کمبیش گلستان استان

مقدار را در فصل پاییز و زمستان داشته است که احتماالً در نتیجه 

و  Abbasi) ای استبهبود شرایط تغذیهآب و افزایش درجه حرارت 

 نهر زاو پارک  حاضر در ، که برخالف نتایج مطالعه(2013همکاران، 

از  ملی گلستان بود که شرایط فاکتور وضعیت در زمستان باالتر بود.

جاکه رشد دارای ارتباط مستقیم با شدت تغذیه و میزان جذب مواد آن

 یابد.و ضریب وضعیت بهبود می غذایی است، از این الگو پیروی نموده

 وضعیت در فصل تابستان بهتر از فصل بهار بود که با توجه به ضریب

مین أریزی و تتر انرژی ماهی صرف فعالیت تخمکه در بهار بیشاین

 گردد، قابلتر صرف افزایش وزن میشود و کماندوخته غذایی می

 Nikolsky (1969) .(2002و همکاران،  Oliva-Paterna) توجیه است

ر، دمای محیط در زمان تکثی کیفیت مولدین، را ثر بر رشدؤم عوامل

غذایی در  ها، منابعمثل، فراوانی غذا در محیط رشد الروزمان تولید

 زندگی بیان محیط  و دمای  جمعیت فراوانی  دسترس، رقابت غذایی،

های فروردین تا در هر دو جنس نر و ماده در ماه ضریب وضعیتکرد. 

دلیل رسیدن به بلوغ حتماالً بهروند نزولی داشته است که ا خرداد

 .مثلی استهای تولیدجنسی و مصرف قسمت عمده انرژی در فعالیت

ای رشد در میان دو جنس نر و ماده مقدار ضریب لحظه روند و       

تقریباً مشابه بوده و هماهنگ با فاکتور  زاو پارک ملی گلستان رودخانه

و تغییرات آن در  باشد. افزایش نرخ رشد در سال اولوضعیت می

 عنوان یک سازگاری محسوب گردد. در مجموعهای بعدی، بهسال

Nikolsky (1969 )ثر بر رشد را کیفیت مولدین، زمان ؤعوامل م

تکثیر، دمای محیط در زمان تولیدمثل، فراوانی غذا در محیط رشد 

ها، منابع غذایی در دسترس، رقابت غذایی، فراوانی جمعیت و الرو

( 1394مطالعه قربانی و همکاران )  درکرد.  زندگی بیان دمای محیط

ماهیان ای در هر دو جنس نر و ماده سگباالترین نرخ رشد لحظه

در سن یک تا دو سال بوده است  استان گلستان گرمابدشت رودخانه

 ای کندتر شده و روند نزولی داشته استو پس از آن نرخ رشد لحظه

دلیل رسیدن به که احتماالً به ضر استهای مطالعه حاکه مطابق یافته

مثلی های تولیدبلوغ جنسی و مصرف قسمت عمده انرژی در فعالیت

نهایت طول بی مطابقت دارد.( 1389آسایش نایینی ) است، که با نتایج

ماهیان برتاالنفی مربوط به سگانفبرآورد شده با استفاده از معادله 

 چنین مقدار آن در جمعیت سگنر بود. هم از ماهیان ترکوچکماده 
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بود. تنوع طول  (1394گرمابدشت استان گلستان )قربانی و همکاران، 

های اندازه توان به تفاوتهای یک گونه را میدر جمعیت نهایتبی

 جمعیتی هایپارامترها و تنوع ها در هریک از جمعیتترین نمونهبزرگ

ویژه در گونه نسبت داد که در شرایط مختلف محیطی غالب، به یک

 .(2001و همکاران،  Turkmen) آیدوجود میهای بدما و شرایط تغذیه

آسایش نایینی  توسط های انجام گرفتهتوجه به بررسی چنین باهم

 تررودخانه زاو پارک ملی گلستان کمماهیان رشد سگ آهنگ (1389)

گل بوده است. بنابراین ماهیان زرینو سگ گرمابدشتماهیان از سگ

رودخانه گرمابدشت و ماهیان دیرتر از سگ زاو رودخانهماهیان سگ

ماهیان اند. شاخص عملکرد رشد در سگگل به سن بلوغ رسیدهزرین

با  آن چنین مقدارگرمابدشت تقریباً یکسان بود. همرودخانه ماده و نر 

نایینی و آسایش (1394) ناو همکار قربانی توسط شده برآورد مقادیر

  مشابه بود. آباد تقریباًگل و تیلزرینهای رودخانهدر  (1389)

( ثبت GSIباالترین میانگین شاخص گنادوسوماتیک ) براساس       

ماهی ریزی سگشده در مطالعه حاضر، مشخص شد که فصل تخم

های ماه گلستان ملی نهر زاو پارک در Paracobitis hircanicaجویباری 

مدت  ریزی طوالنییک فصل تخم اردیبهشت و خرداد است که تقریباً

 و patimar توسط مطالعه نتایج که مطابق با دهدمی را نشان )دو ماه(

در رودخانه  Paracobitis malapteruraگونه روی بر (2009) همکاران

ت های اردیبهشقی است که ماهگلستان منطقه البرز شر استان گلزرین

ر دچنین . هماندریزی این گونه گزارش کردهو خرداد را فصل تخم

توسط  P. malapteruraمطالعه دیگری در رودخانه قم بر روی گونه 

jamali فصل را اردیبهشت و فروردین ماه دو ،(2016) همکاران و 

 سبتاً نریزی مگونه گزارش کرده بودند. بنابراین فصل تخ تولیدمثلی این

طوالنی برای این گونه ممکن است نتیجه پایدارتر عوامل محیطی 

 .های مطالعه شده باشدمطلوب مثل دما در رودخانه
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