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چکیده
Capoetaسیاه ماهی خالدار  truttaهاي کارون زندگی ساکن خاورمیانه بوده و در ایران در حوضه آبریز دجله و فرات و سرشاخه

رود و دستگاه الکتروشوکر در دو ایستگاه خرچنگبا استفاده از 1390تا خرداد 1389صورت فصلی از مرداد برداري از این گونه بهنمونه. کندمی
عدد ماهی صید شده و مورد 224برداري تعداد در مجموع در طی یک سال نمونه. ماهی در رودخانه گاماسیاب استان همدان صورت گرفتچشمه

متر و وزن کل سانتی22/13±06/5گاه دست آمده نشان داد که در مجموع میانگین طول کل در دو ایستهنتایج ب. تجزیه و تحلیل قرارگرفتند
بوده مترسانتی48/12±02/5و 37/17±84/2ترتیب  ماهی بهرود و چشمهخرچنگهايایستگاهکه میانگین طول کل در بودگرم 08/30±44/34

هاي ماهی صید نمونه.گرم بوده است56/29±56/27و67/61±81/28ترتیب  ماهی بهرود و چشمههاي خرچنگو میانگین وزن در ایستگاه
هاي ها در ایستگاههاي لگاریتمی طول و وزن نمونهرابطه. بودغالب 1+که گروه سنی  بودند4+تا 0+گروه سنی 5شده هر دو ایستگاه داراي 

دو ایستگاه دست آمد و الگوي رشد ماهیان نیز در هر هب= 4/4TL-94/2Wو =09/4TL-85/2Wترتیب  ماهی بهرود و چشمهخرچنگ
بوده و در ایستگاه .t=-68/1و L∞ ،56/0=k= 151/204رود پارامترهاي معادله رشد برتاالنفی در ایستگاه خرچنگ. بودآلومتریک منفی 

. برآورد گردیدL∞  ،59/0 =k74/0-=0t= 489/211ماهی چشمه

، همدانساختار جمعیتسیاه ماهی خالدار، رودخانه گاماسیاب، :کلمات کلیدي

ealijanpour@yahoo.com: پست الکترونیکی نویسنده مسئول*
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مقدمه
هاي آبی از لحاظ تکاملی، بررسی ماهیان در اکوسیستم

برداريبهرهآبی، رفتارشناسی، حفاظت مدیریت منابعشناسی، بوم
و Lagler(ذخایر و پرورش ماهی داراي اهمیت زیادي است

ها باید قبل از هر چیز بررسی در مطالعه آب. )1962همکاران، 
. )Tesch ،1978و Bagenal(برروي ماهیان صورت گیرد

ها و عبارت دیگر ماهیان جهت پی بردن به اهمیت شناخت آنبه
گرددهاي آبی اولین قدم محسوب میسازگانمطالعه بوم

)Yaoungs وRobson ،1978 ( مطالعه بیولوژیک و اکولوژیک
هاي مختلف ماهیان در یک اکوسیستم آبی از ضروریات گونه

ها بوده و منجر به شناخت و اولیه حفظ بازسازي ذخایر آن
که این امر گرددتحلیل اکولوژیک زنجیره غذایی اکوسیستم می

، Kazancheev(داردفراوانکاربردشیالتیصحیحمدیریتاعمالدر
1981( .

عنوان یک گونه ماهی از خانواده ماهی خالدار بهسیاه
که شیرین استز ماهیان آباماهی این .باشدکپورماهیان می

گونه بوده که چند گونه آن در ایران یافت می شود و 18شامل 
ها و باشد و در برخی از قناتپراکنش وسیعی برخوردار میاز 

هاي آن از برخی از گونه. ها تنها ماهی قابل مشاهده استچشمه
اهمیت تجاري برخوردار بوده و توسط صیادان محلی صید 

از ماهیان . باشدهاي مهم صید ورزشی نیز مید و از گونهنشومی
همین دلیل باشد بهگ میرنها سیاهمقاوم بوده و پرده صفاق آن

ها گیاهان چسبیده غذاي آن. شودها سیاه ماهی گفته میبه آن
گونه . نام دارندپریفیتون باشد که اصطالحاًبه بستر می

Capoeta trutta فت و اروند(در حوضه دجله و کارونرود باز (
سیاه ماهی خالدار داراي ارزش ). 1378عبدلی، (شود یافت می

عنوان یک گونه و از آن در اغلب نقاط ایران بهتساقتصادي نی
تر مورد مطالعه قرار گرفته است و از با ارزش صید ورزشی کم

جایی که چنین ماهیانی داراي ارزش و اهمیت خاص خود آن
مطالعاتی توسط . باشند مورد بررسی قرار گرفته استمی

شناسی شناسی و بومهاي زیستمحققین در دنیا بر روي ویژگی
عنوان مثال به.صورت گرفته استCapoeta truttaسیاه ماهی 

Kalkan)در دریاچه سد مخزنی ) ٢٠٠٨Karakaya ترکیه
تولیدمثل گونه شناسیزیستاي بر روي سن و رشد و مطالعه

Capoeta truttaانجام داد .Sen)به بررسی ماهی) ١٩٨٨
Capoeta truttaرودخانه درKalecikرضایی . اختترکیه پرد

شناسی، سن، رشد و تولید به بررسی ریخت) 1386(و همکاران، 
در نهر مادرسو Capoeta capoeta gracilisمثل سیاه ماهی 

1380پارك ملی گلستان در مقایسه با مطالعات قبل از سال 
اي بر روي مطالعه) 1383(نژاد غنیصیادبورانی و. پرداختند

دریاچه مخزنی Capoeta capoetaسیاه ماهی ارزیابی ذخایر 
سیاه تغذیه به بررسی ) 1383(پور ولی. انجام دادندسد ماکو

پرداخته در دریاچه مخزنی سد ماکوCapoeta capoetaماهی
. است

بررسی ساختار سن و برخی هدف با این مطالعه 
در )Capoeta trutta(فاکتورهاي رشد سیاه ماهی خالدار 

منظور شناخت انه گاماسیاب استان همدان بهاکوسیستم رودخ
.  تر بر روي این ماهی انجام پذیرفتبهتر و مدیریت صحیح

هاشمواد و رو
باشد و رودخانه گاماسیاب شاخه اصلی رودخانه کرخه می

کیلومتر آن در 78کیلومتر بوده که حدود 200طول آن 
میانگین آبدهی ساالنه رودخانه .استان همدان جریان دارد

ترین مترمکعب در ثانیه، کم14/19گاماسیاب در این نقطه 
در (مترمکعب در ثانیه در شهریور 64/2میانگین آبدهی ماهانه 

و ) خشک گردیدهایی نیز کامالًدر ماه1378خشکسالی 
مترمکعب در ثانیه 4/57حداکثر میانگین آبدهی ماهانه 

برداري در دو ایستگاه نمونه. شده استمحاسبه ) فروردین(
ماهی رود انجام شده که ایستگاه چشمهماهی و خرچنگچشمه

ماهی از شهرستان فیروزان با طول واقع در روستاي چشمه
دقیقه و 22درجه، 34َدقیقه و عرض 58َدرجه،47جغرافیایی 

از شهرستان ) دهلر(رود جنب روستاي دوآبایستگاه خرچنگ
دقیقه و 54درجه، 47َکنگاور با طول جغرافیايفیروزان و

این رودخانه در دو ایستگاه . باشددقیقه می22َدرجه، 34عرض
باشدمیسنگالخییا سنگیقلوهمعرفی شده، داراي بستري شنی 

قطعه سیاه ماهی خالدار224در این تحقیق).1388عباسی،(
تا 1389ماهی از شهریوررود و چشمهدر دو ایستگاه خرچنگ

300تا 200توسط دستگاه الکتروشوکر با ولتاژ 1390خرداد 
تثبیت و در ظروف پالستیکی % 10ولت صید و در فرمالین 

قرار داده شده و جهت بررسی به آزمایشگاه دانشگاه آزاد
گذاريشمارهایستگاههر هايماهی. اسالمی واحد بابل منتقل شدند

طول کل، ،مترمیلی1قت با دسنجیزیستشده و توسط تخته 
با وزن این ماهیان نیز طول چنگالی تعیین و وطول استاندارد

تعیین . شدگیري اندازهگرم 01/0ترازوي دیجیتالی با دقت 
ها از زیر باله پشتی و فلس. دبوها از روش فلس سن ماهی

ها را با آب شسته و با آنتهیه شدند سپسباالي خط جانبی 
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کرده و بین دو الم توسط چسب نواري قرار تنظیفی نرم خشک 
10تا4د و با لوپ با بزرگنمایینکه ثابت بمانطوريداده به

.                                                                                                          تشخیص داده شدهاي سن حلقه
هاي حاصل از بررسی، ابتدا ادهد: جزیه و تحلیل آماريت

هاي مخصوصی که از پیش تهیه شده ثبت و سپس در در فرم
رابطه طول و وزن، الگوي رشد، فاکتور وضعیت، Excelبرنامه 

اي و معادله رشد وان بر تاالنفی محاسبه ضریب رشد لحظه
frequenciesتوسط آزمون SPSS١٨در برنامه سپس. گردید

.دشحداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار محاسبه 
ها ارتباط بین طول و وزن در ماهی: رابطه طول و وزن

رابطه نمایی بوده و با کمک لگاریتم به رابطه خطی تبدیل 
.)Wooton ،1990(شودمی

W،وزن ماهی بر حسب گرمL مترمیلیطول چنگالی برحسب،
a ،ضریب ثابتbشیب منحنی.

وسیله آزمون پائولی تعیین هالگوي رشد ب: الگوي رشد
.)Binohlan ،2002و Froese(گردید

Sdlnx مترمیلی(انحراف معیار لگاریتم طبیعی طول(،Sdlnw
شیب منحنی b،)گرم(انحراف معیار لگاریتم طبیعی وزن 

ضریب رگرسیون بین طول و r٢حاصل از ارتباط طول و وزن، 
n-2جدول با درجه آزادي tمحاسباتی با t.تعداد نمونهnوزن،

جدول tتر از محاسباتی بزرگtکه مقایسه شده و درصورتی
شیب bصورت اگر باشد، الگوي رشد آلومتریک بوده و دراین

باشد الگوي رشد 3تر از خط رگرسیونی بین طول و وزن بزرگ
. باشدصورت آلومتریک منفی میآلومتریک مثبت و در غیراین

جدول باشد، الگوي رشد tتر از محاسباتی کوچکtولی اگر 
.باشدایزومتریک می

فاکتور وضعیت سیاه ماهی خالدار با : فاکتور وضعیت
):Biswas ،1993(استفاده از رابطه زیر برآورد گردید

k ،فاکتور وضعیتWوزن کل بدن برحسب گرم،،L طول کل
.مترمیلیبدن بر حسب

وسیله وسیله ههاي باي بضریب رشد لحظهضریب رشد لحظه: : ايايضریب رشد لحظهضریب رشد لحظه
):Biswas ،1993(فرمول زیر محاسبه می گردد فرمول زیر محاسبه می گردد 

GG : :اي،اي،ضریب رشد لحظهضریب رشد لحظه::LLNNWW((TT)) لگاریتم طبیعی وزن لگاریتم طبیعی وزنTT

١١++TTلگاریتم طبیعی وزنلگاریتم طبیعی وزن١١++LLNNWW((TT::((،،برحسب گرمبرحسب گرمسالهساله

ساله ساله TTساله و ساله و ١١++TTاختالف بین اختالف بین : : TTΔΔ،،برحسب گرمبرحسب گرمساله ساله 
..باشدباشدمیمی

پارامترهاي رشد برتاالنفی پارامترهاي رشد برتاالنفی : : معادله روش وان بر تاالنفیمعادله روش وان بر تاالنفی
براساس براساس ) ) نهایت و آهنگ رشد رسیدن به این طولنهایت و آهنگ رشد رسیدن به این طولطول بیطول بی((

شودشودطرح والفورد با استفاده از فرمول زیر محاسبه میطرح والفورد با استفاده از فرمول زیر محاسبه می
))SSPPAARRRREE و وVVEENNEEMMAA ، ،19981998:(:(

)١( )(
)()(

٠ttk
t eLL 

 

LL((TT)) طول در زمان طول در زمانTT ، ،∞∞LL حداکثر طول که ماهی به آن حداکثر طول که ماهی به آن
طول در زمان صفر طول در زمان صفر ((٠٠))TTضریب رشد و ضریب رشد و KKعدد نپر، عدد نپر، EEرسد، رسد، میمی
..باشدباشدمیمی

نتایج 
مختلـف سـنی و میـانگین طـول و وزن سـیاه      هايگروه

ماهیچشمهو رودخرچنگماهی خالدار در هر سن در دو ایستگاه 
نشان دست آمدههبنتایج . آورده شده است3و2و1هايشکلدر 
5ماهی داراي رود و ایستگاه چشمهماهیان ایستگاه خرچنگداد

بـا افـزایش سـن میـزان     .باشـند ساله مـی 4+تا 0+کالس سنی 
میانگین طول و وزن افـزایش پیـدا کـرده ولـی درصـد فراوانـی       

، با بررسی کـه در کـل ماهیـان انجـام شـد     . کندکاهش پیدا می
1+یترین میزان سن مربوط به گروه سنبیشمشخص گردید که

4+سنی در مـاهی  گروهترین میزان درصد و کم37/34ساله با 
رود چنـگ در ایسـتگاه خر . باشـد درصـد مـی  24/2ساله فقط با 

تـرین  سـاله و کـم  2+ترین فراوانی مربـوط بـه گـروه سـنی    بیش
تـرین  مـاهی بـیش  باشد و در ایستگاه چشمهساله می4+فراوانی 
باشد که با افـزایش  ساله می4+ترین فراوانیساله و کم0+فراوانی

سن میزان میانگین طول و وزن ماهیان افزایش پیدا کرده ولـی  
.کندیکاهش پیدا مدرصد فراوانی

t
WW

G tt




  )()١( lnln
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درصد فراوانی سنی در کل ماهیاننمودار: 1شکل 

روددرصد فراوانی سنی در ایستگاه خرچنگنمودار: 2شکل 

ماهیدرصد فراوانی سنی در ایستگاه چشمهنمودار:3شکل 

نتایج مربوط به میانگین طول و : میانگین طول و وزن
ماهی رود و چشمهایستگاه خرچنگوزن سیاه ماهی خالدار در

. آورده شده است1در جدول

صفر ساله ها یک ساله ها دو ساله ها سه ساله ها چهار ساله ها
ترکیب سنی . . .۴۵ ۵.٨ ٢.٢۴

-١٠
٠

١٠
٢٠
٣٠
۴٠
۵٠

نی
راوا

د ف
رص

د

صفر ساله ها یک ساله ها دو ساله ها سه ساله ها چهار ساله ها
ترکیب سنی 5.55 33.34 41.67 13.89 5.55

-١٠
٠
١٠
٢٠
٣٠
۴٠
۵٠
۶٠

سالهصفر
ها

سالهیک
ها هاسالهدو هاسالهسه سالهچهار

ها
سنیترکیب ٣٧.٨٩ ٣۴.٢١ ٢٢.١١ ۴.٢١ ١.۵٨

-١٠
٠
١٠
٢٠
٣٠
۴٠
۵٠
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)متربر حسب سانتی(میانگین طول، وزن، انحراف معیار و ضریب تغییرات در سیاه ماهی خالدار: 1جدول

مشخصه
میانگین±انحراف معیار

حداقل-حداکثر
میانگین±انحراف معیار 

حداقل-حداکثر
میانگین±انحراف معیار 

)CV%(ضریب تغییراتحداقل-حداکثر

کلماهیچشمهرودخرچنگکل ماهیانماهیچشمهرودخرچنگ

37/17±84/2طول کل
80/22-60/12

02/5±48/12
00/24-90/2

06/5±22/13
00/24-90/235/1622/4027/38

77/15±67/2طول چنگالی
50/20-30/11

54/4±22/11
90/21 –60/2

61/4±91/11
90/21 –60/293/1646/4076/42

91/13±26/2طول استاندارد
0/18-10/10

22/4±22/10
60/19 –20/2

20/4±78/10
60/19 –20/224/1629/4196/38

67/61±81/28وزن
82/131-77/21

66/27±56/29
59/146-27/0

08/30±44/34
59/146-27/071/4657/9334/87

درصد فراوانی
رود درصد فراوانی طولی سیاه ماهی خالدار در ایستگاه خرچنگ

صفر تا ماهی بین و در ایستگاه چشمهمترسانتی10-25بین 
ترین فراوانی در کل ماهیان و در بیش.باشدمتر میسانتی25

هاي ترتیب مربوط به گروهماهی بهرود، چشمهایستگاه خرچنگ

ترین باشد و کممتر میسانتی10-15، 15-20، 10-15طولی
متریسانت20-25در کل ماهیان و در هر دو ایستگاه بین فراوانی

).  6و5، 4هايشکل(باشدمی

درصد فراوانی طولی سیاه ماهی در کل ماهیاننمودار: 4شکل 

روددرصد فراوانی طولی سیاه ماهی در ایستگاه خرچنگنمودار:5شکل 
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ماهیدرصد فراوانی طولی سیاه ماهی در ایستگاه چشمهنمودار: 6شکل 

رابطه طول و وزن با استفاده از آنالیز : رابطه طول و وزن
رگرسیون منحنی توسط روش حداقل مربعات در جمعیت سیاه 

ماهی و کل رود و چشمهماهی خالدار در هر دو ایستگاه خرچنگ

آمده 9و7،8هايشکلماهیان محاسبه گردید که نتایج آن در 
.است

-١٠
٠
١٠
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د ف
رص

د

)سانتی متر (گروه هاي طولی 

رابطه لگاریتم طول و وزن سیاه ماهی در کل ماهیاننمودار: 7شکل 

رودرابطه لگاریتم طول و وزن سیاه ماهی در ایستگاه خرچنگنمودار:8شکل 
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فاکتورالگوي رشد و : الگوي رشد و فاکتور وضعیت
رود و خرچنگوضعیت سیاه ماهی خالدار در دو ایستگاه

. آمده است2جدول ماهی درچشمه

هاي سنی اي در گروهرشد لحظه: ايضریب رشد لحظه
شود گروه طورکه مالحظه میهمان.مختلف محاسبه گردید

3+تا 2+ترین ضریب رشد و گروه سنی سال بیش1+تا 0+سنی 
دهد که نتایج آن در ترین ضریب رشد را نشان میسال کم

.آمده است12و 10،11ايهشکل

ماهیرابطه لگاریتم طول و وزن سیاه ماهی در ایستگاه چشمهنمودار:9شکل 

و الگوي رشد سیاه ماهی خالدار در دو ایستگاه و کل ماهیانr٢مقدار فاکتور وضعیت، ضریب رگرسیونی، : 2جدول
)k(فاکتور وضعیت )t(رشد الگوي br٢منطقه مورد مطالعه

85/2975/084/180/1رودخرچنگ
94/299/064/278/1ماهیچشمه

95/2991/047/370/1ماهیانکل

اي سیاه ماهی در کل ماهیانضریب رشد لحظهنمودار: 10شکل 

روداي سیاه ماهی در ایستگاه خرچنگضریب رشد لحظهنمودار:11شکل 

W= ٢.٩۴٣۵ TL- ۴.۴١٠۶
Rأل= ٠.٩٩٠٧
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طول (پارامترهاي رشد برتاالنفی : معادله رشد برتاالنف
براساس طرح ) این طولنهایت و آهنگ رشد رسیدن بهبی

و Sparre(شودمیوالفورد با استفاده از فرمول زیر محاسبه
Venema ،1998( آورده شده است14و 13هاي شکلو در .

رود در ایستگاه خرچنگپارامترهاي رشد معادله برتاالنفی
151/204 =L∞ ،56/0=k 68/1و-=t.بوده و در ایستگاه

.باشدمیL∞  ،59/0 =k74/0-=0t= 489/211ماهیچشمه

رودرشد برتاالنفی ایستگاه خرچنگنمودار:13شکل 

ماهیرشد برتاالنفی ایستگاه چشمهنمودار:14شکل 

بحث
گام اول براي حفاظت و مدیریت صحیح ذخایر  ماهیان، 

ها پراکنش ماهیان و ارتباط متقابل آندرك کاملی از فراوانی و
Rabeni(هاي زیستگاه براي ماهیان استبا یکدیگر و نیازمندي

فراوانی ماهیان متأثر از الگوهاي پراکنش و. )Sowa ،1996و 

یک سري متغیرهاست که هر یک از این عوامل با یکدیگر 
) بنديمنطقه(تعامالتی نیز دارند که در نهایت موجب پراکنش 

شوندغرافیایی و یا پراکنش جمعیتی در محیط زیست میج
)Mathews وStyron ،1981 ؛Swaidner وBerra ،1979 .(

شناسیزیستهايویژگیمطالعاتی توسط محققین در دنیا برروي 
صورت Capoeta truttaشناسی سیاه ماهی و بوم
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ماهیاي سیاه ماهی در ایستگاه چشمهضریب رشد لحظهنمودار:12شکل 
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)Kalkan)2008اي که توسطعنوان مثال مطالعهگرفته است به
شناسیزیسترشد و ،سنبرروي Karakayaمخزنیسددریاچهدر

8نشان داد که گونه فوق در Capoeta truttaتولیدمثل گونه 
به بررسی ماهی)Sen)1988. سال بود7+تا 0+گروه سنی 

Capoeta truttaرودخانه درKalecikهاي پرداخته که گروه
زاده و همکاران قلی. سال را گزارش کرده است8+تا1+سنی 

شناسی، سن و رشد سیاه ماهی به بررسی ریخت) 1388(
Capoeta capoeta gracilis در نهر زرین گل، استان گلستان

3+ ترین گروه سنی و ماهیان غالب،ساله0+ ، ماهیان پرداختند
خود اختصاص ترین درصد فراوانی ماهیان را بهکم،ساله4+تا

شناسی، به بررسی ریخت) 1386(همکاران رضایی و . داده بودند
Capoetaماهیسن، رشد و تولیدمثل سیاه  capoeta gracilis

در نهر مادرسو پارك ملی گلستان در مقایسه با مطالعات قبل از 
5+تا1+پرداختند، دامنه سنی براي جنس نر بین 1380سال 

برآورد 2+سال، سن غالب 8+تا2+ سال و براي جنس ماده 
شد که ساختار سنی این گونه تفاوت بسیاري زیادي با نتایج 

ترجواندارد و جمعیت مورد مطالعه 1380قبل از سال مطالعات
دهنده تاثیر سیل بر ساختار شده است که موارد ذکرشده نشان

در این مطالعه انجام .باشدطولی و سنی جمعیت این گونه می
هاي سنی ماهی گروهد و چشمهروشده در دو ایستگاه خرچنگ

ترین گروه سنی در ایستگاه سال دیده شده که بیش4+تا0+بین
1+و0+، 2+ترتیب ماهی و در کل ماهیان بهرود، چشمهخرچنگ

ترین گروه سنی در هر سه مورد مربوط به باشند و کمها میساله
هاي سنی در این تحقیق کم بودن گروه. باشدسالگی می4+سن
دلیل خشکسالی که در دهه اخیر در این رودخانه تواند بهمی

اتفاق افتاده مربوط شود که باعث تخریب بستر رودخانه و از بین 
ها شده که هاي چسبیده به بستر و قلوه سنگرفتن پریفیتون

و براي ترمیم دوباره این آیدشمار میبهغذاي اصلی این ماهیان 
هاي سنی حاضر جه به گروهبا تو.بستر زمان زیادي الزم است

ترین دهد چون بیشنشان از تجدید نسل را در این رودخانه می
. شوندشامل میدرصد فراوانی آن را ماهیان جوان 

سیاه ماهی با بررسی بر روي ) 1383(نژاد صیادبورانی وغنی
Capoeta capoeta 162±68میانگین وزن نشان دادند که

ترین فراوانی متر بوده و بیشسانتی39تا5/3گرم و ماهی بین 
) 1383(پور ولی. متر اختصاص داشتسانتی26ماهی به طول 

نشان داد Capoeta capoetaبر روي سیاه ماهیبا بررسی
متري و وزن میلی290تا 27ماهیان صید شده در دامنه طولی 

با ) 1388(زاده و همکاران قلی. گرمی بودند7/327تا 4/0
Capoeta capoeta  gracilisدر سیاه ماهی بررسی 

در .متر بودسانتی9/3-8/149دامنه طولی نتیجه گرفتند که 
این تحقیق میانگین طولی سیاه ماهی خالدار در ایستگاه 

ازماهیچشمهایستگاهو در مترسانتی25-10رود از خرچنگ
در کل طولی فراوانی ترینبیش.بوده استمترسانتی0-25

ترتیب مربوط ماهی بهچشمهورودماهیان و در ایستگاه خرچنگ
و بودمتر سانتی10-15، 15-20، 10-15هاي طولیبه گروه

20-25ماهیان و در هر دو ایستگاه بین ترین فراوانی در کلکم
دلیل رسیدن بهرشدشان رسد نظر میبه.برآورد گردیدمتر سانتی

به ،ریزيولیدمثل و تخمبه سن بلوغ و مصرف انرژي جهت ت
چنین میانگین طول کل در ماهیان هم.استفتهشدت کاهش یا

44/34±08/30متر و میانگین وزن برابر سانتی06/5±22/13
.بودگرم 

در سیاه ماهیالگوي رشد ) 1388(زاده و همکاران قلی
Capoeta capoeta  gracilisصورت آلومتریک منفیرا به

بین طول و وزن ماهیان جنس ) 1389(جوهري .نمودندگزارش
928/0r٢(نر

نشان داد r٢)=967/0(چنین جنس ماده و هم) =
همبستگی زیادي بین ماهیان جنس نر و بین ماهیان جنس که

) b(وسیله ضریب رگرسیون چنین بههم. باشدماده برقرار می
تعیین وزن و نتایج حاصل از –دست آمده از رابطه طول هب

الگوي رشد با کاربرد روش پائولی گزارش نمود که الگوي رشد 
در جنس نر آلومتریک منفی و در جنس ماده ،سیاه ماهیان

چنین وزن و هم–رابطه نمایی طول . باشدآلومتریک مثبت می
نتایج حاصل از تعیین الگوي رشد با استفاده از روش پائولی در 

صورت سیاه ماهیان بهاین تحقیق نشان داد که الگوي رشد
چنین کل ماهیان آلومتریک منفی در هر دو ایستگاه و هم

باشد و نتایج حاصل از ارتباط طول و وزن بین ماهیان می
) 2r=99/0(ماهی و بین ماهیان چشمه) 2r=97/0(رود خرچنگ

همبستگی شدیدي بین نشان داد که) 2r=99/0(و کل ماهیان 
.     ماهیان در هر دو ایستگاه  و کل ماهیان وجود دارد

Kalkan)2008(فاکتور وضعیت در ماهیمیزانC. trutta

در . دست آوردهب30/1و در جنسیت ماده 28/1در جنسیت نر 
صورت ایستگاهی این تحقیق که میزان فاکتور وضعیت به

و در ایستگاه 80/1رود برابر خرچنگمحاسبه شده در ایستگاه 
و در نهایت امر در کل ماهیان برابر 78/1ماهی برابر چشمه

.دوب70/1
Kalkan)2008(اي گروه نشان داد ضریب رشد لحظه

اي آن نسبت به گروه سنی ساله میزان رشد لحظه2+به1+سنی 
که بیان ساله افزایش داشته است 3+به2+چنین و هم1+به0+

اي مربوط ترین میزان رشد لحظهکرده این مطلب است که بیش
121
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به0+در مطالعه حاضر گروه سنی . به این گروه سنی است
هاي اي نسبت به سایر گروهترین میزان رشد لحظهساله بیش1+

ترین ساله داراي کم4+به3+سنی را دارا بوده و گروه سنی 
در معادله رشد ) 1388(همکاران، زاده و قلی. دبومیزان رشد 

.دست آوردهب.t=-8/1و L∞ ،185/0=k= 8/223برتالنفی
Turkmenرا معادله رشد برتالنفی در نرها )2002(و همکاران

3/42 =L∞ ،145/0-=k 98/0و-=t 7/45ها  در مادهو =L∞ ،
139/0-=k 83/0و=t.دوردست آبه.Unlu)1991( معادله

را گزارش .t=-06/1و L∞ ،14/0-=k= 66/46رشد برتالنفی 
معادله رشد دست آمده هدر این تحقیق طبق نتایج ب. کرد

و L∞،56/0=k= 151/204رود برتالنفی در ایستگاه خرچنگ
68/1-=t.489/211ماهیو در ایستگاه چشمه =L∞ ،59/0=k
.دست آمدهب.t=-74/0و 

هاي مهم آبزیان آبهايزیستگاهامروزه متأسفانه بسیاري از 
محیطی هاي زیستعلت فقدان انجام ارزیابیداخلی کشور به

رویه شن و ماسه، قبل از استقرار صنایع و تکنولوژي، برداشت بی
هاي کودهاي کشاورزي، فقدان سیستماستفاده از سموم و

ایی مطلوب برخی تصفیه فاضالب شهري و صنعتی و یا عدم کار
ها و دیگر عواملی از این قبیل باعث ورود مقادیر از این سیستم

ها ها خصوصاٌ رودخانهها به اکثریت زیستگاهباالیی از آالینده
هاي ها بر این اکوسیستممحیطی آنشده است و اثرات زیست

احداث سدها در روند مهاجرت و .کسی پوشیده نیستآبی بر
. آورندوجود میههاي بومی اختالل بگونهریزي برخی از تخم
هاي پرورش ماهیان در مطالعه کارگاهچنین افزایش بیهم

ها بدون در نظر گرفتن تعارضات اکولوژیک در حاشیه رودخانه
هاي آبی را تهدید آینده از دیگر عواملی هستند که اکوسیستم

در اما در این بررسی طبق گزارشاتی از شیالت همدان .دنکنمی
دهه اخیر رودخانه گاماسیاب همدان دچار خشکسالی شده که 

شمار هیل براي جوان بودن این ماهیان بترین دالیکی از مهم
متر و وزن سانتی24سال، طول کل4+تر از سن رود که بیشمی
که در ها دیده نشده است درصورتیگرم در نمونه59/146

وزنی خیلی باالتري از بسیاري از نقاط دنیا دامنه سنی، طولی و 
اند و این نشان از بازسازي این ماهیان این ماهی را گزارش داده

الگوي رشد با استفاده از روش پائولی نشان داد که .دهدرا می
. باشدالگوي رشد سیاه ماهی خالدار از نوع آلومتریک منفی می

بررسی نیازهاي تر این ماهیان بهتر است به براي مطالعه دقیق
پرداخته و تگاهی سیاه ماهی خالدار در رودخانه گاماسیابزیس

هاي هاي این ماهی در حوضهمطالعه جامع شناخت جمعیتبه
صورت مستقیم و ههاي انسانی  بشناخت انواع فعالیت، مختلف

اکوسیستم ها برغیرمستقیم بر رودخانه و بررسی اثرات آن
تعیین قسمت هایی از این رودخانه که تخریب شده و ،رودخانه

تکثیر مصنوعی و و در صورت امکانامکان بازسازي دارد
رهاسازي الرو به رودخانه تا عالوه بر کمک به احیاء و حفظ 

هاي هر حوضه جمعیتر نامطلوب دذخایر این گونه از تغییرات
کار ههاي احیاء باز روشچنین استفادهو همجلوگیري گردد

.  تواند مثمر ثمر باشدکه میگرفته شده در سایر کشورهاي دنیا
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Abstract 
 Capoeta trutta living in the Middle East and Iran in the catchment Region of the Tigris 

and Forat and Karun shoot lives. Samples caught by electric fishing two stations using this 

species as season of the from Jun 2011 to August 2011 the kharchangrod and Cheshmemahi 

Gamasyab River the province. Within a year the total number of samples, 224 fish were 

caught and analyzed. Overall, average total length of the two stations 13.22 ± 5.06 cm and 

34.44 ± 30.08 g total weight is 17.37 ± 2.84 and 12.48 ± 5.02 cm and average weight of  

kharchangrod in the stations, and Cheshmemahi, respectively, is 61.67± 28.81 and 29.56 

±27.56  g. Both two stations fish were caught with five groups +0 to +4 are the age group+1 is 

dominant. The logarithmic relationship between length and weight of kharchangrod and 

Cheshmemahi sampling stations, respectively, W= 2.85 TL- 4.09 and W=2.94 TL- 4.4 the 

growth pattern of fish in both stations is negative allometric. Kharchangrod growth equation 

parameters Brtalanfy station is L ∞= 204.151, k= 0.56 and t. = - 1.68 and Cheshmemahi 

station is L ∞= 211.489, k= 0.59, t. = - 0.74.  
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