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 چکیده
ماه   666 دعداد بید. از مهرانرودخانة در  Aphaniops hormuzensis هرمز ماه گیربرخ  خصیییاییتال دیلتدم    بررسیی  ،هدف از این مطالعه

درایید ، ج ن مادد  40/66عدد ماه  ) 466درایید ، ج ن نر و ج لییت   66/64) عدد ماه  092آوری شییدد در لیی یالییای، ج لییت  جمع

شد. شختص دادد  لب  د ل  ک  )مادد به نر  بهن س  هب  P<26/2) 02/1: 1ایرل ج   نیدربزرگو  نیدرکیچکدردتب مطالعه، به. در این آمدد

شد ماهتان نر و مادد متل  6/66و  متر لتم 2/19ماه ، با لیی ک  اندازة  شختص ایرل آلیمتریک م ف  بهمتر مربیط به ج ن مادد بید. نیع ر د

عدد دخم  6گرم  و  4/0 وزن و مترتل م 6/66 با لیی ک مربیط به ماه  مادد عدد دخم ) 64 تبدردبه یهماور تزانم ینو کمتر تشترینب .دادد شد

  40/16±12/6در ماد فروردین به متزان )  GSI) بتشترین متزان شاخص رستدگ  ج ل  گرم  شمارش شد.46/2و وزن  مترتل م 00)با لیی ک  

 و  L ،k∞های رشد شاخص. گراد را داردسانت  درجه 41دا  16آب بتن دمای  درو  ،ماد دا خرداد ماداز دیریزی این گینه دیانای  دخم دس  آمد.به

0tهمچ تن، مقدار  شییید. برآورد -0/1و  60/2متر، متل  26/66دردتب و در ج ن مادد به -19/1و  64/2 متر،متل  69/66دردتب در ج ن نر به

سبه شد.  0/4و در ج ن مادد   12/4برای این گینه در ج ن نر  مینرو یمپریفاآزمین  ستای دیاند مطالعه م ینحاا  از ا یجنتامحا حفاظ   در را

 .باشد تدمف یلت د یع ز حفظ جه گینه  ینا یری و مد

 های رشدشاخص نلب  ج ل ، شاخص رستدگ  ج ل ، هماوری، آلیمتریک،  های کلیدی:واژه
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Abstract 
The aim of this study was investigation of some reproductive traits of Aphaniops hormuzensis in the Mehran 

River. Of 664 recorded individuals, 290 specimens were male (43.67%), and 374 specimens were female 

(56.32%). The sex ratio (females/males) was 1.28:1 (P<0.05). The smallest and biggest size of fish were 19.8 

mm and 45.7 mm, respectively which belonged to female. Both sexes showed negative allometric growth. 

Fecundity ranged from 4 (total length 22 mm, weight 0.36 g) to 73 (total length 45.7 mm, weight 2.3 g) eggs 

per individual. The highest value of GSI obtained in April (14.32±5.18). This fish had actively breeding during 

March to October with a remarkable peak in spring. Asymptotic length (L∞), growth rate (k) and t0 were 45.69 

mm, 0.73 per year, and -1.19 for males, respectively and 47.05 mm, 0.72 per year and -1.2 for females. The 

obtained results of this study can be used for determining the strategies for further conservation and 

management policies of this species with the aim of preserving the biodiversity. 
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 مقدمه .1
ها، دو هدف حفاظ  از د یع زیلیییت  و دمایز جمعت 

حلیییاب  وحش به های مدیری  حتالاایییل  در برنامه

کانینم  های اایییل  د یع ج ن آی د. ایران یا  از 

Aphanius  شیر س  ک ستا س  و اگر مرزهای  در جهان ا

جغرافتای  در نظر گرفته شییید، زیلیی ع یان یک واحد به

  دباشیییم ای پن از درکته در ایران بتشیییترین د یع گینه

(Hrbek et al., 2006; Coad and Keivany, 2000 . 

براسییا  های ماهتان آب شییترین لیرکل ، دعداد گینهبه

ته عال اییییرل گرف طال نه 090در ایران  آخرین م ندگی  ا

(Eagderi et al., 2022  .ندانرخانیادد کپی از  تانماهد

هلیییت د. این  یرانا  داخل یهاآب تانماه یندرمعمیی

 ع یانزیبای  هلیییت د که ا لب بهآبزیان بلیییتار ماهتان 

 گترنیید مییاهتییان آکیارییم  میرد اسیییتفییادد  رار م 

(Esmaeili and Gholami, 2007; Esmaeili et al., 2008.   

   اسیییی هیا آب شییییر و شیییترین م یال  پراک ش آن

(Rohde, 2005; Gholami et al., 2013  . حییفییظ و

ژنتتا  اهمت  زیادی  ایرلحاظ ذخ ازنگهداری این ماهتان 

گینییه . Winfield et al., 2012) دارد متییان   .A هییااز 

hormuzensis (را  آرایهدرین گلیییتردد ی هرمزماه  گیر

میرد  زیلیییت ع یان یک عام  دیاند بهم این گینه  .دارد

نای  دغذیه از جلبک ،اسیییتفادد  رار گترد های چراکه دیا

  ;Al-Akel et al., 1987دارد )ای و الرو پشیییه را رشیییته

Al-Kahem-BalawiKhalid et al., 2008.   در  این ماه

های آب شیر و هم در رودخانههرمزگان  آب  استانحیضة 

  پراک ش داردهییای آب گرم گیگردی چشیییمییههم در 

(Teimori et al., 2018 .  یا  از م ال  پراک ش این گینه

از . این رودخانه اسییی شییییر  یامهران  ةرودخان ،در ایران

 یایفار  و در تجخل یزآبر ضییةحیملییتق  ی هارودخانه

) الر   ج یب استان فار  آن در یزآبر ضةحیعمان بیدد و 

ییی. ب در ل گه   رار داردهرمزگان )و  رب استان  ین ا ل ی

  حدود آن یزآبره ضییحیو وسییع   تلیمترک 422 رودخانه

  .Hosseinzadeh et al., 2011) اس  تلیمترک 2622

ی اییه  دیجییه بییه ا نش مییا بییا  میردهر چییه دا  در 

  ،باشد رتشتگینه ب یلتگاد یکپراک ش و ز ش اس ،یل ز

 در این ب ابراین ،اسییی  میفقت  آمتزدر حفاظ مدیری  

لیی ک  و وزن، لیی ک  و لیی استاندارد،  ةرابط پژوهش،

در   ج لیی تدگ شییاخص رسیی تترالدغ  ،نلییب  ج لیی

م   و  تدفصییی  دیل ی،هماور تزانآب، م دمایاردباط با 

رودخانة در  A. hormuzensis ماه  های رشییدشییاخص 

 شد. بررس مهران 

 

 هامواد و روش .2
و  ایییرل ماهانهبه A. hormuzensisهای ماه  نمینه

دا آذرماد  1492ی از دی ماد به مدل یک سیییا دصیییادف 

ستفادد از دیر ماهتگتری با  1499 متر نتم متل چشمة با ا

آوری بعد از جمع هانمینه .ندشیید اییتداز رودخانه مهران 

م ظیر به شییدند و د بت درایید  12 حلیی فرمالتندر م

مطالعال بتشتر به آزمایشگاد انتقای دادد شدند. دشختص 

دم  ایییرل گرف . در  نر و مادد از روی الگیی رنگ  باله

ستاندارد هر دو ج ن لیی  ستلة بهک  و لیی ا کیلتن و

س جتدد شد. وزن   مترمتل )واحد  20/2با د   دیجتتای 

 21/2درازوی دیجتتای با د   وسیییتلة بهک  و وزن گ اد 

 گتری شد.گرم اندازد

با بدن  باط لیی   اییییرلبهوزن در هر دو ج ن  ارد

فادد از  با اسیییت نه  گا طة جدا بهراب مددسیییی  زیر     آ

(Froese, 2006 . 

W = aLb 

W ،به گرم ک : L: وزن  قدار a ، مترتل م) لیی  : م

 .خطبتش شاخص: b ثاب ،

 د:شپاول  استفادد  رابطةبرای دعتتن الگیی رشد از 

:t =
sd Ln L

sd Ln W
 ×  

(b−3)

√1−r2
 × √n − 2 

sd Ln L لیی ک : انحراف معتار لگاریتم ،sd Ln W :

 بتن: ضریب r،خطبت: شb، بدن انحراف معتار لگاریتم وزن

 .: حجم نمینهn ،لیی و وزن

جدوی باشیید،  tدر از بزرگ  محاسییباد t که درایییرد
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 تبشییی bاییییرل اگر  ینو در ا کیمترآلیرشییید  یالگی

رشد  یباشد الگی 4در از لیی و وزن بزرگ تنب تین رگرس

   م ف کیمترآلیاییییرل  ینا ترم ب  و در   کیمترآلی

جدوی باشیید  tدر از کیچک  محاسییباد tاگر   . ولاسیی 

  این در . Pauly, 1984) اسیی  یکریزومترشیید ا یالگی

 مجمیعه دیسیط ج لی  نلیب   تدحل و هیدجز ،مطالعه

 برای شییید. انجام مادد و نر ماهتان ک  ماهانةی هادادد

  آماری ج ن از آزمین دو هر در نلب  بتن دفاول مقایلة

 . Biswas, 1993) شد کای استفادد مجذور

 

0 χ:  ،متزان کای مربعO:  شاهددفراوان شدد و های م

E:  انتظار اس .های  اب فراوان 

ک  دخمدان را بعد از باز متزان هماوری، برآورد جه  

ملییتقتم شییمارش کردن حفرد شییام  بترون آوردد و از 

ب، دعداد دخم ع یبرادسییی  آمد. همتزان هماوری    ةمطال

  اسیییتفادد شییید یرز رابطةاز  تکمادیشیییاخص گ ادوسییی

(Biswas, 1993 : 

GSI =
GW

BW
× 100 

 : وزن در بدن اس .BW: وزن در گ اد و GWکه 
  ازهای رشییید، شیییاخص مربیط به دحلت جه  انجام 

فادد شییییدFISAT II افزار نرم فادد از و اسیییت  با اسیییت

په ای کاراپا   هایشیییاخصمقدار   ELEFAN Iروش

 محاسبه شد. مجانب و ضریب رشد

  ةمعادلکه سن فرض  آبزی اس ، از  0t ةمحاسب جه 

 . Pauly, 1980) شدپائیل  استفادد 

Log (−t0) =  0.3922 − 0.2752 Log L∞ − 1.038 Log k 

 .اس  نرخ رشد: k، نهای : لیی ب ∞L آنکه در 

  معادلة ازدس  آمدد های رشد بهشاخص ةمقایلم ظیر به

 . Pauly and Munro, 1984) شد استفاد فای پریم مینرو

φ′ = Log k + 2Log L∞ 

لای بر لب  ةمقای ل  از آزمین کاین سایئر های ج  ا

و دیک  برای دعتتن  ANOVA. از آزمین شیییداسیییتفادد 

داری بتن دعتتن سیییطع مع   و همچ تن GSIاختالف 

ن ها، از آزمیمتانگتن ةمقایلبرای  گردید.ها استفادد نمینه

 6چ د دام ه دانان در سیییطع خطای واریانن و  دجزیه

شد. ستفادد  اد ا ستفادد از دجزیه و دحلت  دادد در ها با ا

انجام  00نلخة  SPSSو  0216نلخه  Excelافزارهای نرم

 شد.

 

 نتایج .3
نه10ل   ماد  1492ماد از دی برداریماد نمی دا آذر 

نة از  1499 خا عه 666 در مجمیع ،مهرانرود ماه    ط

A. hormuzensis لب  جمع شد. نتایج مربیط به ن آوری 

ل  در جدوی  س . از ارائه  1ج  عدد ماه ،  666شدد ا

لت   لت   66/64ماه  ) 092ج  اد  ج ن نر و ج  در

درایید ، ج ن مادد دشییختص دادد  40/66ماه  ) 466

ل   لب  ج  سایئر ن ا  از آزمین کای ا شد. نتایج حا

نشییان  02/1: 1ایییرل همهران را ب ةمادد به نر در رودخان

. نتایج نلییب  ج لیی  براسییا  ماد، به  P<26/2) داد

ماد عدم های مهاسیییت  ای  یای  اختالف ر و بهمن، گی

 ینهای نر و مادد بید. در بهمن و مهر ان نلب دار بتمع  

به مادد  ب  در ج ن  داری بتشیییتر بید لیر مع  نلییی

(26/2>P.  

گینییه  نر و مییادة  ج ن  ن     A. hormuzensisفراوا
سا  لیی ک  در دد گرود لیل   الهبرا  6/0لبقاد   بافا

ارائه شییدد اسیی . در این مطالعه،  1 متر در شییا متل 

تب به با لیی  نیدربزرگو  نیدرکیچکدرد ماه ،  ندازة  ا

متر مربیط به ج ن مادد متل  6/66و  متر لتم 2/19ک  

، کمترین دعداد ماه  در 1 بید. با دیجه به نمیدار شیییا 

با  مترمتل  66-2/66متر و متل  2/19-6/00  لیلدام ة 

عداد  مادد 0د ماه  در    وعدد )ج ن  عداد  بتشیییترین د

عداد متل  41-2/44  لیلدام ة  با د  91عدد ) 191متر 

عدد ج ن مادد  وا ع شیییدد اسییی .  122عدد ج ن نر، 

همچ تن کمترین و بتشیییترین دعییداد مییاه  ج ن نر 





Ei

EiOi 2
2 )(
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تب در دام ة لیل  به عدد  و  1) مترمتل  0/60-66درد

عدد  مشییاهد شیید.  91متر )متل  41-2/44دام ة لیل  

س  که کمترین دعداد ماه  ج ن مادد در  این در حال  ا

م ییه لهییای دا ل  2/19-6/00  لی تر و مت  66-2/66م

و بتشیییترین دعداد ماه  ج ن  اسییی عدد   0)متر متل 

عدد  بید. از سیی  129) 2/44-6/46مادد در دام ة لیل  

م ییه گر، در دا لیل  دی ل  2/19-6/00هییای  تر و مت  م

 متر هتچ نمینه ماه  نر مشاهدد نشد.متل  2/66-66

 های مختلفدر ماه Aphaniops hormuzensisنسبت جنسی ماهی  -1جدول 

 ماد
 نلب  ج ل   دعداد نمینه

 )نر به مادد 
 داراختالف مع  

 مادد نر

 2 1 06 06 فروردین

 2/ 26 66/1 06 16 اردیبهش 

 6/2 1/ 29 66 60 خرداد

 26/2 60/2 04 46 دتر

 2/ 1 60/2 42 02 مرداد

 2/ 1 6/1 42 02 شهرییر

 *2/ 226 44/0 46 16 مهر

 2/ 6 22/1 06 06 آبان

 6/2 16/1 06 04 آذر

 6/2 16/1 06 04 دی

 *2/ 221 60/0 64 16 بهمن

 4/2 04/1 46 42 اسف د

 *221/2 02/1 466 092 ک 

 های محاسبه شدد اس دار بتن نلب وجید اختالف مع  ده دة نشان*          

 

 

 .مختلف یطول یهادر دامنه Aphaniops hormuzensis طولی جنس نر و ماده ماهی یفراواننمودار -1شکل 

 

براسا   A. hormuzensis گینه ةمادج ن نر و  فراوان 

گرم  46/2لبقاد   فااییله باوزن بدن در هف  گرود وزن  

و  نیدرکمشییدد اسیی . در این مطالعه ارائه  0 در شییا 

ه گرم مربیط ب 4/0گرم و  16/2بتشترین وزن ماه ، با وزن 

، کمترین دعداد 0شیییا  نتایج ج ن مادد بید. با دیجه به 

عداد  0/0-66/0وزن  دام ة ماه  در  با د  1) عدد 0گرم 

عدد ج ن نر و ا عدد ج ن مادد  و بتشییترین دعداد ماه  

عداد  6/2-26/2  وزندام ة در  با د  141عدد ) 066گرم 

0
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اسییی .  گرفته    رارعدد ج ن مادد 144عدد ج ن نر، 

بتشیییترین دعیداد میاه  نر و میادد کمترین و  همچ تن

دام ة عدد  و  1)گرم  0/0-66/0وزن  دام ة در  دردتببه

 مشاهدد شد.  عدد 141)گرم  6/2-26/1  وزن

 

 مختلف. وزنیهای در دامنه Aphaniops hormuzensisماهی  و ماده فراوانی وزنی جنس نرنمودار  -2شکل 

 

ستاندارد و وزن بدن به دفاتک  متانگتن لیی ک ، لیی ا

لت  در جدوی  س .ارائه  0ج  شان داد که شدد ا  نتایج ن

گتری شییدد در ج ن اندازد شییاخصعددی هر سییه ر ادیمق

 داری بتشتر از ج ن نر بدس  آمد.لیر مع  مادد به

 Aphaniops hormuzensis ماهی در جنس نر و مادهمیانگین و معیارهای پراکندگی محاسبه شده  -2جدول 

 ج ن

 ویژگ 

  ، گرممتر)متل 

 مادد نر

 دام ه متانگتن±انحراف معتار دام ه متانگتن±انحراف معتار

 2/19-6/66 61/46±16/6 0/06-6/64 66/44±2/4 لیی ک 

 16-4/62 26/09±66/4 01-6/46 16/02±06/4 لیی استاندارد

 16/2-4/0 96/2±46/2 20/2-04/0 26/2±4/2 وزن بدن

 

  م ف  آلیمتریکایرل به نر و مادد ج ن در رشد نیع

  90/0در ماهتان نر ) b پارامتر همچ تن مقدار برآورد شد.

  P>26/2دسییی  آمد )  به66/0بتشیییتر از ماهتان مادد )

لیی رابطة محاسباد   b پارامتر مقدار 4جدوی   .4)شا  

های مختلف در زیلتگاد A. hormuzensis  بدنک  و وزن 

دو  نتب  نلب تین رشدرگرس تبش تزآنال دهد.را نشان م 

 دفاول عدم گرتانب لیی اسیییتانداردو  ک  لیی شیییاخص

ع      P>26/2بید )نر و مییادد  ج ن دو تنب یدار م

  .6)شا  

ماد روی ماهتان  10شییاخص رسییتدگ  ج لیی  ل  

بررسییی  و نتایج مربیط به آن در  A. hormuzensisمادد 

ارائه شیییدد اسییی . نتایج، یک  6اردباط با دما در شیییا  

همگرای  بتن شییاخص گ ادوسیییمادتک و دغتترال دما دا 

گراد را نشییان داد که بعد از آن افزایش درجة سییانت  06

ند نزول  را ل  کرد.  یک رو ما متزان این شییییاخص  د

رودین ماد بتشییترین متزان شییاخص گ ادوسیییمادتک در ف
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گراد درجة سانت  06  زمان  که دمای آب 12/6±40/16)

ضیر ماه  مادد  شترین ح شد که برابر با بت شاهدد  بید، م

 . با افزایش دما دا 6دارای دخم در این زمان بید )شیییا  

گراد ، متزان شیییاخص درجة سیییانت  42شیییهرییرماد )

سیمادتک به شمگتری به کمترین متزان خید گ ادو لیر چ

  کاهش یاف  که این در این زمان هتچ یک 04/2±60/2)

شد. نتایج افزایش  های مادداز ماه  شاهدد ن دارای دخم، م

پیشیی  در متزان شییاخص گ ادوسیییمادتک در  اب  چشییم

ضیر ماه  اد ح شان داد. همچ تن، در های خردادماد را ن

ه کلیریحام  دخم با دغتترال دما در اردباط بید، به مادد

 16ا در فص  زملتان و بهار زمان  که دما بتن هحضیر آن

 گراد بید، ثب  شد.درجة سانت  41دا 
عدد ماه  مادد  69برداری، دعداد ل  دوازدد ماد نمینه

در این مطالعه بتشییترین و  .حام  دخم شیی اسییای  شیید

به ماوری  تب کمترین متزان ه ماه   64درد عدد دخم )

با لیی ک   عدد دخم  6  و گرم 4/0متر متل  6/66مادد 

شد. 46/2متر و وزن متل  00)با لیی ک   شمارش  گرم  

ملتقتم  بتن متزان هماوری با لیی ک   نتایج یک رابطة

 داد. نشانرا   2بدن )شا    و وزن 6شا  )

 

 Aphaniops hormuzensis یماه و ماده وزن بدن در جنس نر-رابطه طول کلنمودار  -3شکل 

 

 

 Aphaniops hormuzensis یماه ماده نر و در جنس طول استاندارد-طول کل ةرابط نمودار -4شکل 

y = 3E-05x2.9299
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 .Aphaniops hormuzensis یماه مادهجنس  در یجنس یدگیماهانه شاخص رس ییراتتغنمودار -5شکل 

 

 

 های مختلف.در ماه Aphaniops hormuzensis ماهی های حامل تخمنمودار تغییرات فراوانی ماده -6شکل 

 

 

 .Aphaniops hormuzensis تعداد تخم در ماهی-نمودار رابطة طول کل -7شکل 
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 .Aphaniops hormuzensisتعداد تخم در ماهی -نمودار رابطة وزن بدن -8شکل 

 

شد ∞Lدر این مطالعه لیی ک  مجانب ) ضریب ر   و 

(k64/2متر،  متل 69/66دردتب نر و مادد به   برای ج ن 

سای و  شد.  60/2 ومتر تل م 26/66در  سای برآورد  در 

 -0/1سییین در لیی ایییفر به کمک روش دجرب  پائیل ، 

برای ج ن نر محاسییبه گردید.  -19/1برای ج ن مادد و 

قدار همچ تن  برای ج ن نر و پریم در این دحقت  فایم

 .بدس  آمد 0/4و  12/4دردتب مادد به

 

 گیری نهایینتیجهو  بحث .4
به مادد  ماهتان  عه  طال داری دارای لیر مع  در این م

با ماهتان نر بیدند.  لیی و وزن بتشیییتری در مقایلیییه 

Masoudi چ تن  خیدمطالعة نتز در   0212همااران ) و

  و همااران Kamalدر مطالعه  مشییاهدد کردند.را  الگیی 

دو ایلییتگاد  در Aphanius sophiaeروی ماه    0226)

شیر شمه  شمه عل  و چ لیی و وزن ماهتان  متانگتن ،چ

دسیی  هب بتشییتر از متانگتن لیی و وزن ماهتان نررا مادد 

ند تایج این آورد با ن به  ، در پژوهش. از لرف دیگر مشیییا

عة  طال ااران ) Fernandez-Delgadoم   روی 0226و هم

عة ، Aphanius iberusماه   طال   Sinesو  Leonardoم

مطییالعییة و  Aphanius fasciatusمییاه   روی  1999)

Erguden (0202    روی ماهParaphanius mento  نام(

لب  به ج ن نر،   Aphanius mento دیم:  ج ن مادد ن

و  Bibakمطالعة در  .نشییان دادندلیی و وزن بتشییتری را 

   Aphaniops dispar ماهتان نر گینه ، 0210همااران )
دارای وزن و لیی بتشتری   Aphanius dispar)نام  دیم: 

 داشیییت د.دالا  رودخانة در در مقایلیییه با ج ن مادد 

دلت  دفاول در لیی ک  ممان اسیی  بهد ةانداف در اختال

ها، نیع اکیسییتلییتم میرد های اییتد آننیع گینه، روش

سخ متفاول گینه ل  محتط  مطالعه و پا شرایط زی ها به 

 .دیاند لیی ک  جانیر را دح  داثتر  رار دهدم که باشد 

 ایییرل العه نلییب  ج لیی  )مادد به نر  بهدر این مط

  روی گینه مطالعالدسییی  آمد که مشیییابه به  02/1: 1)

A. hormuzensis (1 :44/1 مییهییران رودخییانییة   در

(Masoudi et al., 2018 ، Aphanius persicus   

چة   در 66/1: 1) یا هارلی )در  Shiva, 2006 Esmaeiliم

and  ، A. Sophiae (1 :46/1( در به دردتب   06/1: 1  و

ل  و چشییییمییه شیییییرچشییییمییه  ,.Kamal et al) ع

2007 ،A. fasciatus   (1 :66/0   ملیل گ یهاداالبدر  

  ، Leonardos and Sinis, 1999تیییاییین )و ادییییلییی

A. sureyanus (1 :66/1   بیردوردریاچة در (Güçlü et al., 

نام  دیم:  ginaonis Aphaniops  و 2007 (Aphanius 

ginaonis  (1 :12/1   آب گییرم گیی ییی چشییییمییة در 

(Zare et al., 2015  .سد که دغتترال زمان  نظر م به بید ر

y = 16.695x + 9.6997

R² = 0.1481
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از دیگر  های نر و مادد دأثترگذار باشیید.و ماان  روی نلییب 

ه دیان بدالی  این نابرابری بتن جمعت  ج ن نر و مادد م 

عل  الگیهای رنگ  که باعث بهشیییاار انتخاب  ماهتان نر 

 را ع یان کرد. ،شیدها م  ابلت  دیدد شدن و شاار شدن آن

قدار عه م طال و   90/0) ج ن نر b پارامتر در این م

نتظییار   66/0) مییاددج ن  -6/4بتن مقییدار  ییابیی  ا

و همااران  Froese, 2006 . Masoudi) دسیی  آمدبه6/0

قدار 0212) نة  b  م برای ج ن نر  A. hormuzensisگی

در این  دند.رآورد کرب  42/4  و برای ج ن مادد )46/4)

شد در مطالعه  آلیمتریک  ایرلبهماهتان نر و مادد نیع ر

در دیگر مطالعال انجام شدد  همچ تن .دس  آمدهبم ف  

 ;A. mento (Güçlü and Küçük, 2008روی گییینییه 

Erguden, 2020 ،  گینییةA. fasciatus (Guezi et al., 

بهنی  2017 مادد  اییییرل ع رشییید در هر دو ج ن نر و 

یک م ف  ند آلیمتر جدوی  گزارش کرد عة در  . 4) طال م

Hedayati ( گیییینیییه    روی0216و هیییمیییایییاران 

Aphanius vladykovi  رودخانه کارون در شییاخة در سییر

اسیییتان چهار محای بختتاری، نیع رشییید برای ماهتان نر، 

 دسییی ای ماهتان مادد آلیمتریک م ب  بهایزومتریک و بر

تان نر و ماه عه در بتن  طال ند. در همتن م مادد  آورد

کردند که الگیی رشیید برای هر بتان گ دمان نتز چشییمه

شد در  شابه الگیی ر س  که م دوج ن آلیمتریک م ف  ا

د. نیع رشد دح  رودخانه مهران بی A. hormuzensisگینه 

ثتر عیام  اختصییاایی  هر زیلییتگاد شییام   ذا، بلی  دأ

شرایط فتزیای لتگاد مان د کدورل، -گ ادها،  شتمتای  زی

 Esmaeili and ترد اسییی  ) متزان اکلیییتژن محلیی و

Gholami, 2007 عیامیی  متعییددی م یی  نیسییییانییال . 

 ,Branco and Fracasso) هاجغرافتای  در بتن جمعت 

ندد نظتر   2004 م   ترز ، pHشییییری، دغتترال و عیا

ممان اسییی  الگیهای  دمابارندگ ، اکلیییتژن محلیی و 

های ساکن متفاود  از رشد را نشان دهد. در وا ع، جمعت 

های مختلف  از های در عرض تار تای  مختلف رف جغراف

   م ساختار جمعت  و دیلتدهای زیلت  نظتر رشد، ج به

  .Hartnoll, 1982) ده دنشان م 

 در مناطق مختلف  Aphaniusمحاسباتی رابطه طول کل و وزن بدن گونه bمقدار  - 3جدول

 م بع  2r) دعتتن ضریب b مقدار دعداد ج لت  گینه ایلتگاد

 A. hormuzensis ایران مهران، رودخانة
 96/2 90/0 092 نر

 حاضر مطالعة
 96/2 66/0 464 مادد

 A. hormuzensis ایران مهران، رودخانة
 96/2 46/4 124 نر

Masoudi et al. (2018) 
 99/2 42/4 066 مادد

 A. dispar ایران آ اجاری، رودخانة
 96/2 46/4 16 نر

Alavi-Yeganeh et al. (2011) 
 99/2 42/4 06 مادد

 A. dispar ایران برازجان، چشمة
 96/2 996/0 06 نر

Alavi-Yeganeh et al. (2011) 
 92/2 991/0 02 مادد

 A. fasciatus درکته آیادا، دریاچة

 

 26/2 2/0 601 نر
Guezi et al. (2017) 

 26/2 26/0 1166 مادد

 A. danfordii درکته هترفانل ، انبار آب
 96/2 66/4 1212 نر

Yogurtcuoglu and Ekmekc (2013) 
 96/2 66/4 1006 مادد

 A. mento درکته کرگز، چشمة
 26/2 6/0 410 نر

Güçlü and Küçük (2008) 
 26/2 00/0 460 مادد

 A. vladykovi ایران شلمزار، چشمة
 96/2 06/4 61 نر

Alavi-Yeganeh et al. (2011) 
 92/2 62/4 62 مادد
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س زیل  برای درک کام  و پییای  جمعت  یک  ش ا

 اهمت  اس .حائز هماوری آن گینه مطالعة جانیری،  گینة

س   سط ج ن مادد ا شدد دی هماوری، دعداد دخم دیلتد 

ذخترد ییا انیدازة لتید م ی  و دیان دی ةک  یددعتتنکیه 

و  Leonardo براسیییا  نظر. های بعدی اسییی جمعت 

Sines (1999 به وزن، سییین و ماوری    دغتترال در ه

مطالعه در ل  خصیص لیی ماه  بلتگ  دارد. در این هب

نهیالیییای  م  69، بردارینمی حا مادد  ماه     دخم عدد 

م. آوری شیییدجمع تانگتن ه وری اکمت ه، بتشیییت ه و م

  عدد دخم شمارش شد. 29/06±04/12و  69، 6دردتب به

Masoudi ( ااران ماوری را دام ة   0212و هم متزان ه

نة برای  عدد دخم و برای  A. hormuzensis ،642-62گی

نة  ند A. furcatus، 120-64گی  .عدد دخم گزارش کرد

در  A. sophiae همییاوری برای مییاه دام ییة همچ تن 

 14-166شیییر رودخانة عدد و در  02-499عل  چشییمه

لیر به . Kamal et al., 2007عدد گزارش شییدد اسیی  )

  ةدیلتدشدهای های لیل  یالان، دعداد دخمدر اندازد کل 

دیان ج ن مادد ممان اس  متفاول باشد. از دالی  آن م 

ریزی در لیی سییای اشییارد کرد به سییتلییتم چ دبار دخم

(Hartnoll, 1982 .  ماوری بدن ه با افزایش لیی و وزن 

یابد که دا حدود زیادی با نتایج این افزایش م  ماه  مادد

تن بملتقتم رابطة ر این مطالعه یک د مطابق  دارد دحقت 

  و رشییدوزن بدن مشییاهدد شیید.  و متزان هماوری با لیی

دح   گتریلیر چشییمبه ریزی رامتزان دخم، گ اد ةدیسییع

آوری مادد و هم ج ن ةاندازدهد. اردباط بتن دأثتر  رار م 

لتاری از ، س  آبزیانیک ویژگ  عمدد از دیلتدم   در ب و  ا

شارهای فتزییلیژی و  س ریخ به ف در متزان انرژی و  ش ا

.  Ramirez-Llodra, 2002) شیدرستدگ  گ اد مربیط م 

Keivany  وGhorbani (0210کییه    یییان کردنیید کییه

آوری افراد در م ال  معتدی و گرملیییتری، جای  که هم

نزدیا  با شیییرایط محتط   ها اردباطاندازد و دعداد دخم

 دیجه  نیسان دارد.لیر  اب دارد، به

ریزی براسا  شاخص دخمدورة برآورد  ،در این مطالعه

ضیر مادد سیمادتک و ح شد. گ ادو های حام  دخم انجام 

شا سا   شترین اوج دخمخص برا سیمادتک بت زی ریگ ادو

گراد درجه سیییانت  06 دمایدر فروردین ماد با متانگتن 

ز فعالت  دیلتد م   این گینه ا براسییا  نتایج، ادفاق افتاد.

س مهران رودخانة دی ماد دا خردادماد در  . این در حال  ا

ریزی دورة دخم  0212و همااران ) Masoudi اسییی  که

نة  دا اردبتهشییی را از بهمن A. hormuzensisگی ماد ماد 

دیلتدم ل  دورة   Tuvia (1996و  Lotan دسیی  آورند.هب

نة را برای  نه از  A. disparگی مدیترا یای سیییرخ و  در در

شهرییرماد زمان  که  سف دماد دا   44دا  01آب بتن  دمایا

و همااران  Bibak گراد بید، گزارش کردند.درجه سیییانت 

از فرودین  A. disparگینة ریزی برای دخمدورة   0210)

شهررودخانة در  دا خرداد ستان بی ر د ثب  کردند. دالا  ا

عة  طال نای سییییئز A. dispar  دیگر رویم کا دورة در 

ند  دا شیییهرییر نشیییان داد تدم   را از اردیبهشییی    دیل

(Fouda, 1995.   مطالعة درKamal  0226همااران ) و   

عل  دامغان اوج رستدگ  در چشمه A. sophiaeگینة روی 

و  Leonardoج ل  در اردیبهش  ماد ثب  شد. همچ تن 

Sines (1999   اوج رسییتدگ  ج لیی  ماهتان مادد نقطة

A.fasciatus  را اواسییط بهار گزارش کردند. از لرف دیگر

Fernandez-Delgado ( ااران طة   دو 0226و هم اوج  نق

رسییتدگ  ج لیی  را در اوای  بهار و اواخر دابلییتان برای 

غتترال . کردنییدگزارش  A. iberusگینییه  دورة لیی د

ش ای ، لت د  دما رو که و متزان  ذا از مهمترین عیامل  ه

ثتر جانیر را دح  دأریزی ممراح  رسیییتدگ  گ ادها و دخ

 ده د. رار م 

شییاخص م اسییب  جه  دعتتن گینة های یک جمعت 

لت د شد ه . در این  Pauly and Morgan, 1987) نرخ ر

متل  69/66مطالعه، لیی مجانب و نرخ رشد در ماه  نر 

به 64/2متر،  مادد  ماه   تب  و در  متر، متل  26/66درد

س  آمد. به 60/2 شد شاخصمتزان  6در جدوی د های ر

 هاگینهبا دیگر  A. hormuzensisبرآورد شییدد برای ماه  

 .مقایله شدد اس 

ناشیی  از عیام  دیاند ها رشیید م شییاخصاختالف در 

ت  یا بترون  بتن جمع یا دورددرون   های های مختلف 

 تزانم با ملتقتم رشد اردباط  اًعمددزمان  متفاول باشد. 

 ;Keivany and Ghorbani 2012)دستر  دارد در ی ذا
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Erguden, 2020ان های رشد نش . نتایج حاا  از شاخص

شد در ماه  ضریب ر  A. hormuzensisمادد گینه  داد که 

نر اسییی  که مشیییابه با  در رودخانة مهران کمتر از ماه 

   روی مییاهیی  0226و هییمییاییاران ) Kamal نییتییایییج

Aphanius sophiae، Yogurtcuoglu ( 0214و همااران  

ماه     Sines (1999و  A. danfordii ،Leonardoروی 

باشیید که این امر دح  دأثتر م  A. fasciatus روی ماه 

 . Biswas, 1993دغتترال فصییل  و شییرایط دغذیه اسیی  )

دیاند براسیییا  شیییرایط نهای  ماهتان م دفاول لیی ب 

  .Nadafi et al., 2005محتط  متفاول باشد )

 های دیگر.با گونهمقایسة در  Aphaniops hormuzensis یماههای رشد محاسبه شده در شاخص  -4 جدول

 م بع 0t ضریب رشد متر لیی مجانب )متل  ج لت  گینه ایلتگاد

 A. hormuzensis مهران، ایرانرودخانة 
 -19/1 64/2 69/66 نر

 مطالعه حاضر
 -0/1 60/2 26/66 مادد

 A. sophiae عل ، ایرانچشمه
 -26/1 1 62/46 نر

Kamal et al. (2007) 
 -6/2 6/2 66/69 مادد

 A. sophiae چشمه شیر، ایران
 نر

 مادد

06/42 90/2 1- 
Kamal et al. (2007) 

91/66 6/2 6/2- 

 A. fasciatus  ، درکتهداالب ملیل گ
 Leonardos and Sinis (1999) -19/1 066/2 62/66 نر

 -0/1 066/2 60/62 مادد 

 A. fasciatus تان، درکتهداالب ادیل
 -66/1 162/2 60/22 نر

Leonardos and Sinis (1999) 
 -29/0 116/2 16/122 مادد

 A. fasciatus آیادا، درکتهدریاچة 
 -04/0 142/2 62/66 نر

Guezi et al. (2017) 
 -46/1 160/2 22 مادد

 A. danfordii آب انبار هترفانل ، درکته
 -66/0 19/2 0/60 نر

Yogurtcuoglu and Ekmekc 
 -46/0 29/2 64/106 مادد (2013)

 A. mento آب انبار ستهان، درکته
 -146/1 496/2 60/60 نر

Erguden (2020) 
 -162/1 499/2 44/66 مادد

 

 نتیجه گیری نهایی. 1
به عه،  طال تب در این م چکدرد  نیدربزرگو  نیدرکی

متر متل  6/66و  متر لتم 2/19ماه ، با لیی ک  اندازة 

مادد  ماهتان نر و  مادد بید. نیع رشییید  به ج ن  مربیط 

شد. ایرل آلیمتریک م ف  به شختص دادد  شتریبد و  نت

مربیط به عدد دخم ) 64 تبدردبه یهماور تزانم ینکمتر

گرم  و  4/0 و وزن مترتل م 6/66با لیی ک  ماه  مادد 

ک  عدد د 6 با لیی  گرم  46/2و وزن  مترتل م 00خم )

شد. ل   شمارش  ستدگ  ج  شاخص ر شترین متزان  بت

(GSI( دس    به40/16 ± 12/6  در ماد فروردین به متزان

ماد دا خرداد ماد، و ریزی از دیدخمآمد. این گینه دیانای  

مای آب بتن  جه سیییانت  41دا  16در د گراد را دارد. در

 69/66دردتب در ج ن نر به 0tو  L ،k∞های رشد شاخص

دردتییب و در ج ن مییادد بییه -19/1و  64/2، مترمتل 

برآورد شیییید. همچ تن،  -0/1و  60/2متر، متل  26/66

قدار  نه در ج ن نر  مینرو یمپریفاآزمین م برای این گی

شد.  0/4و در ج ن مادد   12/4 سبه  ا  از  یجنتامحا حا

ا گینه ب ینا یری   و مدحفاظ یبرا دیاند مطالعه م ینا

 .باشد تدمف یلت د یع ز حفظ هدف
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 تشکر و قدرداتی. 6
یاری  ما را در انجام این دحقت   از دمام  عزیزان  که 

 نمایتم.م اند، کمای دشار و  دردان  نمیدد
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