
 شیالت، مجله منابع طبیعی ایران

 1397 تابستان، 2، شماره 71وره د 

 118-130 صفحات

 Alburnoides یاطهخ یرشد ماه یهاپارامتر یبررس

cf. tabarestaensis استان گلستان -مینودشت آباددر رود مبارک 

 4صدیق عزیزی، 3ارسالن بهلکه ،2*یمارپات رحمان ،1یدانائ ینام 

 .یران، اگنبدکاووس، گنبدکاووسدانشگاه  ،یعیمنابع طب کشاورزی و دانشکده یالت،گروه ش ارشد کارشناسی دانشجوی. 1
 .یران، اگنبدکاووس، گنبدکاووسدانشگاه  ،یعیمنابع طب کشاورزی و دانشکده ،یالتگروه شدانشیار  .2

 .یران، اگنبدکاووس، گنبدکاووسدانشگاه  ،یعیمنابع طب کشاورزی و دانشکده یالت،گروه ش. دانشجوی دکتری 3
 .یراندانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ا یه،دانشکده علوم پا ی،شناسیستارشد گروه ز یکارشناس یدانشجو. 4

 
 21/3/1397 تاریخ تصویب:      30/11/1396تاریخ دریافت: 

 چکیده
قطعه ماهی به وسیله الکتروشوکر از اسفند  325 تعداد Alburnoides cf. tabarestaensisجهت بررسی رابطه طول و وزن ماهی خیاطه 

داری دهد اختالف معنیبود که نشان می 1:  93/0نسبت جنسی نر به ماده در جمعیت مورد مطالعه صید گردید.  1396تا تیر ماه  1395ماه 
گرم و  18/18متر و سانتی5/11بیشینه طول کل و وزن ماده ها  .(2χ= 151/0)دارد نبین نسبت جنسی نر و ماده در جمعیت فوق وجود 

و =15/3TL0091/0 Wو در نرها  =13/3TL0091/0 Wگرم ثبت گردید. رابطه طول و وزن در ماده ها  48/11متر و سانتی5/10برای نرها 
آباد مینودشت از نوع آلومتریک مثبت ارکمب دست آمد. نتایج نشان داد که الگوی رشد این گونه در رودهب =14/3TL0091/0 Wدر جمعیت
کمترین مقدار ضریب وضعیت . بررسی ضریب وضعیت نشان داد (3.90opulation= 2.52, pfemale= 2.70, maletest, t -t =کند )پیروی می

دست آمد. هروردین ماه ببرای هر دو جنس نر و ماده در تیرماه و بیشترین مقدار آن برای جنس نر در اسفند ماه و برای جنس ماده در ف
 40/122نهایت برای جنس نر ای برای هر دو جنس نر و ماده در سنین صفر تا یک سال مشاهده شد. طول بیبیشترین ضریب رشد لحظه

ست آمد. معادله رشد فون برتاالنفی برای جنس ماده دهمتر بمیلی 53/133متر و برای جمعیت میلی 14/127متر، برای جنس ماده میلی
(08/1+t )15/0-e-1)14/127 =tL  و برای جنس نر(07/1+t )24/0-e-1)40/122 =tL .محاسبه گردید 

 .استان گلستان مینودشت، آباد،سن و رشد، رود مبارک واژگان کلیدی:
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 مقدمه  . 1
های مطالعات بسیاری نشان دادند که ویژگی

ای بوده وسیع منطقه پذیریدارای تنوعرشد ماهیان 
د باشهای زیستگاهی قابل تفسیر میدر ویژگیکه 

(Zivkov, 1996; Froese and Binohlan, 2000 .)
 گونههای سن و رشد یکراستا، مطالعه ویژگیاین  در

 ایصورت منطقهپذیری بهدر سطح جمعیتی و تنوع
های یک گونه در از وضعیت جمعیتبهتر امکان درک

پدیده (. Zivkov, 1996کند )یک منطقه را فراهم می
ماهیان  یهای مهم تاریخچه زیسترشد یکی از جنبه

باشد. این تنوع میپذیری بزرگی بوده که دارای انعطاف
وده و ممعیتی ظهور نجدر سطح  پذیریو انعطاف

ی ادهنده نوعی سازگاری به شرایط منطقه انعکاس
رشد یک موجود زنده به معنای  (.Mann, 1991) است

تغییر در طول و یا وزن و یا هر دو با افزایش سن می 
رابطه طول و وزن برای (. Le Cren, 1951باشد )

رشد جمعیت ماهی استفاده شده است تعیین الگوهای 
(Bagenal and Tesch, 1978  رابطه طول و وزن .)

طور گسترده  برای ارزیابی ذخیره ماهیان استفاده به
 ,Froese, 1998; Mathur and Bhataraشود )می

شناسی از پارامترهای مهم رشد در بوم(. 2007
می ر وضعیتوهای مهم رشد و فاکتکاربردی، شاخص

های جمعیتی در ویژگیکه عالوه بر بیان تفاوت باشد
های زیستگاهی نیز میهای زیستی، نمایانگر ویژگی

شناختی و در مطالعات بوم یاهمیت خاصکه  دنباش
 (.Copp and Kovac, 1996دارند )شناختی زیست

های مولد و عالوه بر این، نسبت جنسی در جمعیت
گونه از های یک طول بین جمعیت-آوریرابطه هم

توان که می دهندمناطق مختلف، تغییراتی را نشان می
 های جمعیتی یاد کردعنوان ویژگیها بهاز آن

(Nikolski, 1969 .) 
 119دارای  (Cyprinidaeماهیان )خانواده کپور

های گونهدر ایران هستند که  گونه شناخته شده
از جمله شوند، را شامل می کشور متنوعی از ماهیان

 گزارش شده است Alburnoides گونه از جنس 12
(Esmaeili et al., 2017.) های ماهی خیاطه جمعیت

در اروپا و شمال و غرب آسیا مانند کشورهای ترکیه و 
 Lelek 1987; Bogutskayaایران پراکنش دارند )

and Coad, 2009های این ماهی (. در ایران جمعیت

اترک تا ارس  در امتداد حوضه دریای خزر از رودخانه
 ,.Esmaeili et alاند )ای توزیع شدهطور گستردهبه

اکثر  (2016)تا سال  همین اواخر(. تا 2017 ,2014
های ماهی خیاطه در اروپا، خاورمیانه، فرانسه جمعیت

های آلپ، حوضه دریای سیاه و آرال در شمال رشته کوه
شد. شناخته می Alburnoides bipunctatusبا نام 

رسد جمعیت ماهی خیاطه در این حال به نظر میبا 
های شرقی حوضه دریای خزر متعلق به گونه قسمت

Alburnoides cf. tabarestaensis باشد 
(Esmaeili et al., 2017).  مطالعه ماهیان ایران از

شناسی و حفاظتی دارای شناسی و بومهای زیستجنبه
ماهیان های بنابراین شناخت جمعیتاهمیت است، 

های یابد تا درصورت لزوم بتوان برنامهضرورت می
هدف از این مطالعه، بررسی  حفاظتی را به اجرا درآورد.

برخی خصوصیات ساختار جمعیتی ماهی خیاطه 
(A. cf. tabarestaensis با تأکید بر الگوهای رشد )

آباد مینودشت در استان این گونه در رود مبارک
 باشد.گلستان می

 

 هااد و روش. مو2
 تیرماهتا  1395 اسفندماهاز برداری ماهیان نمونه

آباد مینودشت در مبارک به صورت ماهانه از رود 1396
 8درجه و  37استان گلستان با مختصات جغرافیایی 

دقیقه و  18درجه و  55ثانیه شمالی و  8/44 دقیقه و
ماهی  نمونه 325 انجام گرفت. تعدادثانیه شرقی  2/19

هیان ما صید گردیدند. الکتروشوکردستگاه بوسیله 
و به آزمایشگاه  تثبیتدرصد  10صید شده در فرمالین 
شناسی جهت مطالعه پویایی انتقال داده شدند.

سرپوش  های صید شده با استفاده ازجمعیت، نمونه
ه الگوی رشد به وسیله معادل تعیین سن شدند.آبششی 

 بررسی گردید: 1
 W = aTLb )معادله 1(

طول  TLوزن به گرم، طول  Wدر این معادله 
عدد ثابت  aشیب خط رگرسیونی و  bمتر، به میلیکل 
ی بین طول و وزن ماهیان با جای باشند. رابطهمی

𝑊ی نمائی ها در رابطهگذاری داده = 𝑎𝑇𝐿𝑏  و تبدیل
𝐿𝑛𝑊ی خطیآن به رابطه = 𝐿𝑛𝑎 + 𝑏𝐿𝑛𝐿  به

 Bagenal andتعیین شد )کمک لگاریتم طبیعی 

Tesch, 1978 ایزومتریک و آلومتریک بودن رشد به ،)
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 ( تعیین شد:2وسیله آزمون پائولی )معادله 

√𝑛 − 2 ×
|𝑏−3|

√1− 𝑟2
 × t =

𝑠𝑑(ln 𝑇𝐿)

𝑠𝑑 (ln 𝑊)
 (2معادله )

انحراف معیار لگاریتم  sd(lnTL)، 2در معادله 
انحراف معیار  sd(lnW)متر(، طبیعی طول کل )میلی

شیب خط رگرسیون  bلگاریتم طبیعی وزن کل )گرم(، 
تعداد نمونه  nضریب همبستگی و  2rوزن،  –طول 
جدول  tمحاسباتی حاصل از این معادله با مقدار  tاست. 

جدول  tمحاسباتی بزرگتر از  tگردد. اگر مقایسه می
در نظر گرفت  3را برابر با  1معادله  bتوان می ،نباشد

نشان دهنده ایزومتریک بودن الگوی رشد است. که 
 تعیین گردید: 3ضریب وضعیت هم به وسیله معادله 

100 ×) bK = (W / TL ( 3معادله) 
وزن کل به W ضریب وضعیت،  K، 3در معادله 

شیب خط  bمتر و طول کل به سانتی TLگرم، 
ضریب رشد  باشد.وزن کل می–رگرسیونی طول کل

 تعیین شد: 4معادله  ای نیز به وسیلهلحظه
TΔ) / tLnw – t+1G = (Lnw ( 4معادله) 

 twای، ضریب رشد لحظه Gدر این معادله، 
میانگین  t+1wو  tمیانگین وزن کل به گرم گروه سنی 

باشند، بررسی شد می t+1وزن کل به گرم گروه سنی 
(Bagenal and Tesch, 1978; Mann, 1973; 

Pauly, 1984.) 
 معادله رشد فون برتاالنفیپارامترهای 

)t0)-k(t-e-=L∞(1tL  فوردوالفورد  روشطبق
1=a+bL(t+∆t)L ( تعیین شدBagenal and Tesch, 

باشد. به علت می  = b-=a/1∞L ،Lnb-k( که 1978
تغییرات فصلی در ضریب بهتر است رشد بر حسب 

(. Bagenal and Tesch, 1978) طول محاسبه شود
 t ،∞Lمتر( طول در زمان )سانتی tLدر این معادله 

)در سال( آهنگ رشد رسیدن به طول بی  k، نهایتبی
 aشیب خط منحنی رشد نسبت به طول و  bنهایت، 

زمان فرضی است که ماهی  0tباشد، میضریب ثابت آن 
–Kt = ln( 0Kt +-نیز از رابطه  0tطول صفر دارد. 

)∞L(t)/L تعیین گردید که در آنa/b-=0tباشد می
(Sparre and Venema, 1992 برای سنجش .)k  و

∞L  شاخص عملکرد  مونرو-پائولیمحاسباتی از آزمون(
 Pauly andاستفاده شد ) 5وسیله معادله هبرشد( 

Munro, 1984  .) 

= lnK+2lnLφ ( 5معادله) 
∞L متر( طول بی نهایت)سانتی ،k )در سال( 

 تست برای نهایت.آهنگ رشد رسیدن به طول بی
 اسمیرنوف کولموگروف آزمون از هاداده نرمالیته
. برای تعیین نسبت جنسی از روش گردید استفاده

تمام ( استفاده شد. 2Xآزمون مربع کای اسکوئر )
 انجام SPSS17و  Excel های آماری در محیطآنالیز
  شد.
 

 . نتایج  3
های صید شده ماهی خیاطه از تعداد کل نمونه

قطعه  325آباد مینودشت در استان گلستان رود مبارک
نمونه ماده بود،  159نمونه نر و  166بود. از این تعداد، 

گردید که  محاسبه 1:  93/0نسبت جنسی نر به ماده 
بت نسداری بین این نسبت از نظر آماری اختالف معنی

(، P ،151/0 =2χ<05/0جنسی نر و ماده نداشت )
طقه در منفراوانی جنسی در جمعیت این گونه  بنابراین

باشد. در جنس ماده میانگین برابر میمورد مطالعه 
متر و میانگین وزن کل برابر سانتی 56/5طول کل برابر 

دست آمد. در جنس نر میانگین طول کل هگرم ب 60/2
 21/2متر و میانگین وزن کل برابر سانتی 45/5برابر 

جنس ماده بین گرم مشاهده گردید. دامنه طول کل در 
 23/0–18/18متر و وزن کل بین سانتی2/ 70–50/11

که در جنس نر دامنه طول کل بین گرم بود. در حالی
 11/0–48/11وزن کل بین متر و سانتی40/2–50/10

اکثر وزن و ها حدکلی مادهطورهگرم مشاهده گردید. ب
 (. 1ها داشتند )جدول تری نسبت به نرطول بزرگ

 آبادرود مبارکدر جمعیت ماهی خیاطه 

مبارک آباد ( رود A. cf. tabarestaensis) یاطهخ ی( و وزن کل )گرم( ماهمتریطول )سانت معیار انحراف ± یانگینم -1جدول 
 .ینودشتم

 تعداد نمونه جنس
میانگین طول کل 

 انحراف معیار ±
 کمینه -بیشینه 

میانگین وزن کل 

 انحراف معیار ±
 کمینه -بیشینه 

 ماده

 نر

 جمعیت

159 

166 

325 

58/1±56/5 

19/1±45/5 

40/1±51/5 

50/11–70/2 

50/10–40/2 

50/11–70/2 

78/2±60/2 

55/1±21/2 

24/2±40/2 

18/18–23/0 

48/11–11/0 

18/18–23/0 
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مینودشت در استان گلستان، بیشترین فراوانی جنس 
متر و نر در طبقه میلی 41 – 50ماده در طبقه طولی 

متر مشاهده شد و جنس ماده در میلی 51 – 60طولی 
مشاهده نشد و متر میلی 101 – 110طبقه طولی 

 111 -120و  91 – 100جنس نر در طبقات طولی 
  (.1)طبقات طولی باالتر( مشاهده نشد )شکل 

تعیین سن از روی سرپوش آبششی انجام گرفت 
( را برای جمعیت 4+و  3+، 2+، 1+، 0+گروه سنی ) 5و 

گروه  5گونه در منطقه مورد مطالعه نشان داد، که این 
نتایج . بود گروه سنی برای نرها 5ها و سنی برای ماده

های بین میانگین گروهنشان داد که تفاوت بسیار کمی 
سنی مشابه بین نر و ماده وجود دارد که این تفاوت 

(، در برخی از سنین میانگین <05/0Pدار نبود )معنی
تر و در سنین دیگر مقادیر بزرگ هاطول و وزن نر

-(. فراوانی در گروه2تر بود )شکل مربوط به ماده بزرگ

 92/67) 1+(، درصد 89/1) 0+ها های سنی ماده
 4+درصد( و  43/9) 3+درصد(،  81/8) 2+درصد(، 

 1+درصد(،  41/2) 0+درصد( و در نرها شامل  95/11)
 25/13) 3+درصد(،  05/12) 2+درصد(،  07/68)

(. گروه 3باشد )شکل میدرصد(  22/4) 4+ درصد( و 
ساله در هر دو جنس نر و ماده جمعیت غالب  1+سنی 

 (. 3را تشکیل داده بودند )شکل 
هر سه گروه نر، ماده و جمعیت ماهی خیاطه رود 

گلستان، دارای ضریب  آباد مینودشت در استانمبارک
نی رگرسیوهمبستگی باالیی بود و مقادیر شیب خط 

(b در )گروه جمعیت، نر و ماده با مقدار عددی  هر سه
 داریعنوان ضریب رشد ایزومتریک اختالف معنیبه 3

داشت که نمایانگر رشد آلومتریک مثبت در گروه 
maletest, t-t  ,2.70 =)باشد جمعیت، نر و ماده می

<0.05P= 3.90  Population= 2.52, t femalet) . در
جمعیت مورد مطالعه، رابطه طول و وزن جمعیت 

(96/0=2r)14/3TL 0091/0W=  و برای جنس ماده
(96/0=2r)13/3TL0091/0W=  و برای جنس نر
(95/0=2r)15/3TL0091/0W= آزمون تی دست آمد. هب

 .ینودشترود مبارک آباد م (A. cf. tabarestaensis) یاطهخ یماه یتجمع یطول هایدر کالسه یدرصد فراوان – 1شکل 

 .ینودشت( رود مبارک آباد مA. cf. tabarestaensis) یاطهخ ی( با سن ماهمتریطول کل )سانت یانگینم – 2شکل 
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، الگوی رشد از نوع (Pauly, 1984)تست پائولی  –
آلومتریک مثبت را برای هر دو جنس نر و ماده این 
گونه را در رودخانه مبارک آباد مینودشت استان 

female=2.70, t malet  ,2.52 =را تأیید نمود )گلستان 

P<0.05) (.6و  5، 4 های)شکل   
بررسی ضریب وضعیت نشان داد که برای جنس 

 .ینودشت( رود مبارک آباد مA. cf. tabarestaensis) یاطهخ یماه جمعیت کل وزن –رابطه طول  – 4شکل 

 .ینودشت( رود مبارک آباد مA. cf. tabarestaensis) یاطهخ یماه یسن یفراوان – 3شکل 

 .ینودشت( رود مبارک آباد مA. cf. tabarestaensis) یاطهخ یوزن کل جنس ماده ماه -رابطه طول  – 5شکل 
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فروردینه و خرداد و  هایماهماده باالترین مقدار آن در 
برای جنس نر باالترین مقدار آن در اسفندماه مشاهده 
شد و کمترین مقدار آن برای هر دو جنس نر و ماده 
در تیرماه بود. مقایسه میانگین شاخص وضعیت 

-های مختلف برای جنسداری را بین ماهاختالف معنی

(. باالترین 7( )شکل >05/0Pهای ماده و نر نشان داد ) 
ای برای هر دو جنس نر و ماده در یب رشد لحظهضر

سال مشاهده گردید. با افزایش سن در  0+ - 1+سنین 
جنس نر و ماده بعد از یک سالگی کاهش در این هر دو 

ضریب مشاهده گردید و همچنین در هر دو جنس نر 
و ماده در سن سه تا چهار سالگی افزایش محسوس 

ای نشان داد که رشد بیشتر داشت. ضریب رشد لحظه
 1+تر )سنین ندر هر دو جنس نر و ماده در سنین پایی

  (.8سال( است )شکل  0+ -

 .ینودشت( رود مبارک آباد مA. cf. tabarestaensis) یاطهخ ماهی نر جنس کل وزن –رابطه طول  – 6شکل 

( رود مبارک آباد A. cf. tabarestaensis) یاطهخ یمختلف در ماه هایماه ی)درصد( جنس نر و ماده در ط یتوضع یبضر – 7شکل 

 .ینودشتم

( رود مبارک آباد A. cf. tabarestaensis) یاطهخ یماه یتدر سه گروه نر، ماده و جمع یمعادله فون برتالنف یپارامترها -2جدول 
 .ینودشتم

 L∞ K t0 φ جنسیت مکان
40/122 نر   24/0  07/1-  18/8  

14/127 ماده رودخانه مبارک آباد  15/0  08/1-  79/7  

53/133 جمعیت   20/0  20/1-  18/8  
L∞نهایت، : طول بیK0نهایت(، : ضریب رشد )آهنگ رشد رسیدن به طول بیtباشد : سنی که طول ماهی یا آبزی صفر است و معموالً یک عدد منفی می

 پائولی برای دقت برآورد پارامترهای رشد(. -: شاخص عملکرد رشد )تست مونروφو 
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هی مان برتالنفی برای وپارامترهای معادله رشد ف
رد موگلستان آباد مینودشت استان خیاطه رود مبارک
(. این پارامتر برای جنس 2 )جدول بررسی قرار گرفت

و جمعیت مقادیر متنوعی را نشان داد. طول  نر، ماده
مقدار  نرنسبت به جنس  ماده( جنس ∞Lنهایت )بی

تر از بزرگ نر( در جنس Kتری بود. آهنگ رشد )بزرگ
( برای 0tدست آمد. شاخص سن صفر )هب مادهجنس 

های مورد بررسی )نر، ماده و جمعیت( تمامی گروه
و برای جنس نر  -08/1منفی بود و برای جنس ماده 

بر این اساس معادله رشد فون  دست آمد،هب -07/1
در  ،53/133 =tL(20/0-e-1( t+20/1))برتاالنفی در جمعیت 

و در جنس نر  15/0-e-1)14/127 =tL( t+08/1)جنس ماده 
(07/1+t )24/0-e-1)40/122=tL شاخص فی دست آمد. هب

 79/7و  18/8ترتیب به( در گروه نر و ماده φمونرو )
  (.2دست آمد )جدول هب
 

 گیری. بحث و نتیجه4
 هایالگوی رشد موجودات اغلب در میان زیستگاه

بینی در عوامل دلیل تغییرات قابل پیشمختلف به
اخت به شنمحیطی، متفاوت است. بررسی این تغییرات 

چرخه زندگی هر موجود در زیستگاه مختلف، کمک 
کند. تنوع در میانگین اندازه )طول و وزن( جمعیت می

برداری و یک گونه بر اساس الگوهای مختلف بهره
 ,.Patimar et alشرایط زیست محیطی است )

2009.) 
حوزه دریای  A. bipunctatusنام علمی گونه 

، (Esmaeili et al., 2017خزر، تغییر کرده است )

های بیولوژی گونه مورد مطالعه مقایسه پارامتر بنابراین
قید  A. bipunctatusهایی که نام علمی با گزارش

گردیده انجام شده است. مطالعات مختلف بر روی 
های جمعیت ماهی خیاطه در حوضه دریای خزر و آب

دهد که حداکثر سن و اندازه در مناطق اروپا نشان می
رسد نظر میه(. ب3متفاوت است )جدول ف بسیار مختل

عوامل تنوع اکولوژیکی زیستگاه از قبیل فراوانی غذا، 
های محیطی دما و رژیم هیدرولوژیکی و سایر ویژگی

این  هایسبب شده است که اندازه حداکثر جمعیت
 گونه متنوع گردد.

نسبت جنسی در منطقه مورد مطالعه برابر بود 
نسبت جنسی احتماالً در نتیجه میزان که این تعادل در 

های نر و ماده در رود بقاء و یا طول عمر یکسان جنس
-آباد باشد، معموالً این استراتژی در اکوسیستممبارک

 توانشود در نتیجه میهای تقریباً پایدار مشاهده می
چنین تفسیر کرد که منطقه مورد مطالعه سیستم 

خیاطه باشد.  تقریباً پایداری برای زندگی ماهی
( نسبت جنسی 2012همانطور که پاتیمار و همکاران )

در قنات اوزینه در شمال ایران  A.bipunctatusگونه 
و برابر گزارش  16/1:1باشد، که اکوسیستم پایدار می

نمودند. در مقایسه با الگوی کلی نسبت جنسی در 
ها ماده جمعیت غالب Cyprinidaeهای خانواده گونه

(. Patimar et al., 2012ها رایج است )هدر رودخان
عنوان مثال تفاوت قابل مالحظه در نسبت جنسی به

مطالعات  در Oltuدر رودخانه  A. bipunctatusگونه 
که جمعیت ماده  26/1:1گزارش شد که نسبت جنسی 

این گونه بیشتر بود. اما در مطالعه پاتیمار و همکاران 

( رود مبارک آباد A. cf. tabarestaensis) یاطهخ یمختلف در ماه ینجنس نر و ماده در سن یبرا ایرشد لحظه یبضر – 8شکل 

 .ینودشتم
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نسبت  ( در نهر زاو در شمال شرق حوضه خزر2017)
 22/1:1را  A. cf. tabarestaensisگونه جنسی 

گزارش کردند که در جمعیت نرهای این گونه غالب 
برابری جنسی در جمعیت مورد مطالعه این نابودند. 

گونه در رود مبارک آباد مینودشت مشاهده نگردید. 
های این گونه در گیری کرد که جمعیتتوان نتیجهمی
های جنسی متنوعی های داخلی دارای نسبتآب

  هستند.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که الگوی رشد 

لومتریک مثبت بود. برای هر دو جنس نر و ماده از نوع آ
الگوی رشد جمعیت مورد مطالعه در مقایسه با 

های شمال ایران مطالعات صورت گرفته در رودخانه
گل، نهر تیل آباد در استان گلستان و شامل رود زرین

های تاالر و شیرود در استان مازندران مقدار رودخانه

( که نشان 4بود )جدول  3( کوچکتر از bضریب رشد )
های گونه شد آلومتریک منفی برای جمعیتدهنده ر

A. bipunctatus  ،؛ 1386است )پاتیمار و دولتی
؛ 1390؛ احمدی و همکاران، 1392عباسی و همکاران، 

(، این مطالعات مغایر با 1392منجمی و همکاران، 
الگوی رشد در منطقه مورد مطالعه است. ولی در 

زینه در ( در قنات او2012مطالعه پاتیمار و همکاران )
شمال ایران از نوع آلومتریک مثبت بود که همسو با 

(. در مطالعه دیگری بر 4مطالعه حاضر است )جدول 
در نهر زاو، شرق  A. cf. tabarestaensisروی گونه 

حوضه خزر رشد برای جنس ماده از نوع آلومتریک و 
گزارش نمودند )پاتیمار و  برای جنس نر ایزومتریک

(. در مطالعات حوضه اروپا مقدار 2017همکاران، 
گزارش  3در اغلب مطالعات بزرگتر از  (bضریب رشد )

 یایدر یحوضه جنوب در  Alburnoides جنس هایگونه ی( وسن )سال( برایمترشده )طول کل، سانتحداکثر طول مشاهده  -3جدول 
 .خزر و اروپا

 جنسیت گونه منطقه مطالعه
طول 

 کل
 منبع سن

شمال  -رود مادرسو، پارک ملی گلستان

 ایران
Alburnoides bipunctatus 1376پسند و همکاران، اکبری - 5/12 جمعیت 

 1378عبدلی،  - 15 جمعیت Alburnoides bipunctatus شمال ایران -رودرودخانه سراب 

 Alburnoides bipunctatus استان گلستان -گلرود زرین
 4+ 11 ماده

 1386پاتیمار و دولتی، 
 4+ 5/9 نر

سرشاخه  -رودخانه تاالر مازندران

 کلیسان
Alburnoides bipunctatus 1390احمدی و همکاران،  3+ 61/9 جمعیت 

 1390احمدی و همکاران،  3+ 52/9 جمعیت Alburnoides bipunctatus سرشاخه تجون -رودخانه تاالر مازندران

 Alburnoides eichealdii استان گلستان -نهر تیل آباد
 3+ 48/10 ماده

 1392عباسی و همکاران، 
 3+ 02/11 نر

 1392منجمی و همکاران،  3+ 14/11 جمعیت Alburnoides eichealdii استان مازندران -رودخانه شیرود

 Abdurahmanov, 1962 3+ 16 جمعیت Alburnoides bipunctatus کشور آذربایجان

 ،Velika Moravaرودخانه

 یوگسالوی سابق
Alburnoides bipunctatus 6+ 3/10 ماده Soric and Ilic, 1985 

 Yıldırım et al., 1999 6+ 53/12 ماده Alburnoides bipunctatus ، ترکیهCoruh، حوضه Oltuرودخانه

 Siryova, 2004 - 72/11 جمعیت Alburnoides bipunctatus ، اسلواکیRudavaرودخانه 

 Treer et al., 2006 4+ 11 ماده Alburnoides bipunctatus ، کرواسیSavaرودخانه 

 جمعیت Alburnoides bipunctatus های آب شیرین اروپااکوسیستم
(SL) 

13 
- Kottelat and Freyhof, 

2007 

 Alburnoides bipunctatus شمال ایران -قنات اوزینه
 4+ 1/11 ماده

Patimar et al., 2012 
 4+ 11 نر

 .Alburnoides cf شمال شرق حوضه خزر -نهر زاو

tabarestaensis 

 5+ 1/11 ماده
Patimar et al., 2017 

 5+ 5/10 نر

استان  -رود مبارک آباد مینودشت

 گلستان
Alburnoides cf. 

tabarestaensis 

 4+ 5/11 ماده
 مطالعه حاضر

 4+ 5/10 نر
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های دهد که الگوی رشد جمعیتشده است و نشان می
از نوع آلومتریک مثبت است  A.bipunctatusگونه 

(Treer et al., 2000با توجه به جمعیت ،) های ماهی
-طه در اروپا، خاورمیانه، فرانسه در شمال رشته کوهخیا

های آلپ، حوضه دریای سیاه و آرال با نام 
A. bipunctatus شد. با این حال به نظر شناخته می

های شرقی رسد جمعیت ماهی خیاطه در قسمتمی
 .A. cfحوضه دریای خزر متعلق به گونه 

tabarestaensis ( باشدEsmaeili et al., 2017 .) 
تواند پاسخی تغییرات در الگوی رشد ماهی خیاطه می

ها باشد. مالحظه گردید که مقدار به تنوع زیستگاه

های وزن در جمعیت–شیب رگرسیونی رابطه طول
)جنس ماده زرین گل استان  52/2مورد مطالعه از 

)جمعیت رودخانه کورانا کرواسی(  51/3گلستان( تا 
دهد که الگوی متغیر است. این دامنه تغییر نشان می

ه کجائیباشد. از آنرشد این گونه بسیار متغیر می
وزن( از رشد طولی –الگوی رشد )رابطه رگرسیون طول

مشهود است که رشد  بنابراینکند تبعیت میو وزنی 
ها طولی و وزنی این گونه تنوع وسیعی بین جمعیت

وزن -ع در میزان شیب خط رگرسیونی طولتنودارد. 
های مختلف یک گونه به عنوان تنوع درون بین جمعیت

(، Przybylski, 1996گردد )جمعیتی تفسیر می

 .خزر و اروپا یایدر یدرحوضه جنوب  Alburnoidesجنس  هایگونه یرابطه طول و وزن برا یپارامترها -4جدول 

 منبع a b جنسیت گونه منطقه مطالعه

 Alburnoides استان گلستان -گلرود زرین

bipunctatus 
 52/2 0088/0 ماده

 1386پاتیمار و دولتی، 
 59/2 0054/0 نر

 -رودخانه تاالر مازندران

 سرشاخه کلیسان
Alburnoides 

bipunctatus 
 1390احمدی و همکاران،  56/2 - جمعیت

 -رودخانه تاالر مازندران

 سرشاخه تجون
Alburnoides 

bipunctatus 
 1390احمدی و همکاران،  73/2 - جمعیت

 Alburnoides استان گلستان -نهر تیل آباد

eichealdii 

 92/2 00002/0 ماده
 1392عباسی و همکاران، 

 88/2 00002/0 نر

استان  -رودخانه شیرود

 مازندران
Alburnoides 

eichealdii 
 1392منجمی و همکاران،  94/2 0145/0 جمعیت

 Alburnoides ، کرواسیDobraرودخانه 

bipunctatus 
 Treer et al., 2000 22/3 0059/0 جمعیت

 Alburnoides ، کرواسیBednjaرودخانه 

bipunctatus 
 Treer et al., 2000 80/2 0150/0 جمعیت

، Koranaمیانه رودخانه 

 کرواسی
Alburnoides 

bipunctatus 
 Treer et al., 2000 10/3 0088/0 جمعیت

، Koranaپایین دست رودخانه 

 کرواسی
Alburnoides 

bipunctatus 
 Treer et al., 2000 56/3 0030/0 جمعیت

 Alburnoides ، کرواسیSavaرودخانه 

bipunctatus 
 Treer et al., 2000 40/3 0044/0 جمعیت

 Alburnoides ، کرواسیSavaرودخانه 

bipunctatus 
 Treer et al., 2006 03/3 0083/0 جمعیت

 Alburnoides ، ترکیهSeyhanدریاچه سد 

bipunctatus 
 ,Erguden and Goksu 72/2 0028/0 جمعیت

2009 

 Alburnoides شمال ایران -قنات اوزینه

bipunctatus 

 21/3 0079/0 ماده

Patimar et al., 2012 26/3 0068/0 نر 

 24/3 0072/0 جمعیت

شمال شرق حوضه  -نهر زاو

 خزر
Alburnoides cf. 

tabarestaensis 

 12/3 0119/0 ماده

Patimar et al., 2017 98/2 015/0 نر 

 07/3 013/0 جمعیت

 -رود مبارک آباد مینودشت

 استان گلستان
Alburnoides cf. 

tabarestaensis 

 13/3 0091/0 ماده

 15/3 0091/0 نر مطالعه حاضر

 14/3 0091/0 جمعیت
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دست آید. بایستی هب 3خصوص اگر میزان آن مخالف به
در بررسی ضریب وضعیت، مقدار محاسباتی هر 

 Bagenal andجمعیت جداگانه در نظر گرفته شود )

Tesch, 1978.)  
نهایت برآورد شده با استفاده از معادله طول بی

 .A. cfماهی خیاطه برتاالنفی مربوط به فان

tabarestaensis تر از ماهیان نر ماده بزرگ در جنس
 Patimarبود که مطابق با یافته پاتیمار و همکاران )

et al., 2017نهایت مادهتر بودن طول بی( بود. بزرگ-

ها نسبت ها در اکثر موارد بدلیل عمر طوالنی تر ماده

-معیتدر ج (.Turkmen et al., 2001ها است )به نر

نهایت بزرگتری نسبت به های اروپا مقادیر طول بی
 ,.Skora, 1972; Bastl et alحوضه دریای خزر بود )

1975; Papadopol and Cristofor, 1980; Treer 

et al., 2000.) وسیله فاکتورهای نهایت بهطول بی
خصوص فراوانی غذا و تراکم جمعیتی کنترل محیطی به

تغییر در مقدار ضریب رشد نیز شود عالوه بر آن می
گردد نهایت میباعث تنوع در مقدار طول بی

(Burrough and Kennedy, 1979 پائولی .)
( نیز نشان داده است که ماهیان در طولی برابر 1984)

 .خزر و اروپا یایدر یحوضه جنوب در  Alburnoidesجنس  هایگونه یبرا یرشد فان برتالنف یبرآورد پارامترها -5جدول 

 ∞L جنسیت گونه منطقه مطالعه
K 

)1-(year 
to 

(year) 
 منبع

استان  -گلرود زرین

 گلستان
Alburnoides 

bipunctatus 
پاتیمار و دولتی،  -23/107 55/0 548/0(mm) ماده

 -64/99 51/0 715/0(mm) نر 1386

 -نهر تیل آباد

 استان گلستان 
Alburnoides 

eichealdii 

عباسی و همکاران،  -45/12 25/0 39/0(cm) ماده

 -66/11 28/0 39/0(cm) نر 1392

استان  -رودخانه شیرود

 مازندران
Alburnoides 

eichealdii 
 -08/12 55/0 65/0(cm) جمعیت

منجمی و همکاران، 

1392 

، Dunajecرودخانه 

 چکسلواکی سابق
Alburnoides 

bipunctatus 
 1/20 15/0 - Skora,1972(cm) جمعیت

، Dunajecرودخانه 

 چکسلواکی سابق
Alburnoides 

bipunctatus 
 ,.6/15 28/0 - Bastl et al(cm) جمعیت

1975 

، Radimnaرودخانه 

 رومانی
Alburnoides 

bipunctatus 
 - 4/14 30/0(cm) جمعیت

Papadopol and 

Cristofor, 

1980 

، Dobraرودخانه 

 کرواسی
Alburnoides 

bipunctatus 
-5/20 16/0 38/1(cm) جمعیت  

Treer et al., 

2000 

، Bednjaرودخانه 

 کرواسی
Alburnoides 

bipunctatus 
-5/15 33/0 42/0(cm) جمعیت  

Treer et al., 

2000 

، Koranaمیانه رودخانه 

 کرواسی
Alburnoides 

bipunctatus 
-1/15 28/0 86/0(cm) جمعیت  

Treer et al., 

2000 

پایین دست رودخانه 

Koranaکرواسی ، 
Alburnoides 

bipunctatus 
-7/17 19/0 47/1(cm) جمعیت  

Treer et al., 

2000 

 Alburnoides ، کرواسیSavaرودخانه 

bipunctatus 
-5/11 59/0 47/0(cm) جمعیت  

Treer et al., 

2000 

 Alburnoides کرواسی، Savaرودخانه 

bipunctatus 
 -0/12 59/0 14/0( cm) جمعیت

Treer et al., 

2006 

  -قنات اوزینه

 شمال ایران
Alburnoides 

bipunctatus 

 -7/153 23/0 08/1(mm) ماده
Patimar et al., 

2012 
 -7/140 27/0 92/0(mm) نر

 -3/148 24/0 04/1( mm) جمعیت

شمال شرق  -نهر زاو

 حوضه خزر
Alburnoides cf. 

tabarestaensis 
 ,.97/13 23/0 16/0- Patimar et al(cm) ماده

 -90/12 23/0 66/0(cm) نر 2017

رود مبارک آباد 

استان  -مینودشت

 گلستان

Alburnoides cf. 

tabarestaensis 

 -14/127 15/0 08/1( mm) ماده

 -40/122 24/0 07/1( mm) نر مطالعه حاضر

 -53/133 20/0 20/1( mm) جمعیت
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رسند به آخر طول عمر خود می 95/0نهایت با طول بی
از آنجایی که این گونه بخاطر ارزش های پایین 

-باشد، طول بیبرداری شدید نمیبهره اقتصادی تحت

نهایت محاسباتی از قاعده ذکر شده به وسیله پائولی 
 دستهتری بکند و مقادیر بزرگ( پیروی نمی1984)

 Froese andآمده است که کامالَ با نظریه )

Binohlan, 2000.منطبق است )  
های رشد گونه مورد مطالعه طور کلی، پارامترهب
( Cyprinidaeهای کلی خانواده کپور ماهیان )از الگو

ا اه عمر بهای کوتکند. این گونه جزء گونهتبعیت می
آید. عالوه خانواده مذکور بحساب می 4+اکثر سن حد

شد ها، الگوی ربرابر، غالبیت مادهبر آن نسبت جنسی نا
( ∞Lها )از نوع آلومتریک مثبت، طول بینهایت در ماده

ها بزرگتر از مقدار ( نرkها و ضریب رشد )بزرگتر از نر
توان میهای اصلی رشد این گونه ها را جزء ویژگیماده

که این گونه اخیراً نامگذاری شده جاییبیان کرد. از آن
است، ماهی مذکور برای اولین بار تحت نام علمی جدید 

گردد.این گونه گزارش می
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