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هدف از این مطالعه بررسی ترکیب سنی ،نسبت جنسی ،رشد و هماوری ماهی مخرج لوله ای
 amarusدر رودخانه سفیدرود بود .تعداد 981نمونه ماهی از بهمن ماه  9919تا خرداد  9911به صورت
ماهانه صید شد .نسبت کلی جنس ماده به نر  9:9/91بود .دامنه طولی و وزنی به ترتیب 19/1-91/1
میلیمتر و  5/89-6/60گرم بود .فاکتور وضعیت جنس نر بیشتر از جنس ماده به دست آمد .الگوی رشد
در جنس نر و ماده آلومتریک مثبت ( )b>3بود .ماهیان در رودخانه سفیدرود دارای گروه سنی  9تا 1
بودند .متوسط هماوری مطلق  18/11±99/99عدد بود .هماوری مطلق با طول و وزن بدن ماهی
همبستگی معنیدار داشت .نتایج به دست آمده از این مطالعه به افزایش اطالعات موجود در مورد این
گونه کمک خواهد کرد.
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مقدمـه
ماهی مخرج لولهای با نام علمی ( (Rhodeus amarusو نام انگلیسی ( )Bitterlingاز خانواده کپورماهیان ( )Cyprinidaeمیباشد
و به خاطر همزیستی بسیار جالبی که با برخی صدفهای آب شیرین دارد ،جایگاه خاصی نزد زیست شناسان دارد
( .)Mills and Reynolds, 2003زیستگاه این ماهی در بخشهای مصبی رودخانهها و در تاالبها و آببندانهای با آب شیرین
است که پوشیده از گیاهان آبزی با جنس بستر شنی یا لجنی میباشد .این ماهی در اغلب آبهای ساکن بخشهای تحتانی
رودخانهها ،خلیجهایی با بستر گلی ،مردابها ،آبگیرها و دریاچههایی که در آنها صدفهای مروارید آب شیرین
) ،(Freshwater Pearl Musselsصدفهای ) (Anadontaunioو یا صدفهای قو ) (Swan Musselsحضور دارند ،نظیر آبهای
رودخانه کورا ،اترک و رودخانههای سواحل ایران زندگی میکند (عسگری.)9984 ،
بررسی ماهیان در اکوسیستمهای آبی از لحاظ تکاملی ،بومشناسی ،رفتارشناسی ،حفاظت ،مدیریت منابع آبی ،بهره برداری
ذخایر و پرورش ماهی حائز اهمیت است ( .)Lagler et al., 1962با وجود اکوسیستمهای آبی متعدد در کشور ،تاکنون مطالعات
کمی روی سیستماتیک ،بیولوژی و اکولوژی ماهیان صورت گرفته است و این در حالی است که ابهامات زیادی در ارتباط با
زیرگونهها و جمعیتهای ماهیان آبهای داخلی و دریایی ایران وجود دارد (عباسی .)9918 ،در مطالعه شیالتی اکوسیستمهای
آبی قبل از هر چیز بررسی بر روی ماهیان مورد هدف قرار میگیرد ( .)Bagnal, 1978bبه عبارت دیگر شناخت ،بررسی
زیستشناسی و بوم شناختی گونههای مختلف ماهیان در یک اکوسیستم آبی ،سبب حفظ ،بهرهبرداری و بازسازی ذخایر آنها
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میشود .تعیین تنوع ویژگیها و پارامترهای تولیدمثل در سطح جمعیت و بین زیستگاهها ،الگوهای مدیریتی و حفاظتی را
تعیین میکند ،لذا هر نوع مطالعهای در این سطح میتواند کمک مؤثری در مدیریت گونههای بومی داشته باشد.

با این حال اطالعات کمی از تولیدمثل ،نحوه تکثیر و اطالعات پایهی این ماهی در ایران وجود دارد .اطالعات جامع و کاملتری
در مورد تاریخچه زندگی این ماهی و اثرات زیستی و اکولوژیکی آن روی اکوسیستمها در دسترس نیست و همچنین اطالعات
مدون و جامع کمتری در مورد مطالعه تنوع ویژگیهای تولیدمثل ،رشد و سن این گونه در حوضههای آبی ایران و مخصوصاً
تاالب انزلی وجود دارد .این ماهی به علت جالب بودن نوع جفتگیری ،تولیدمثل و دفاع در مقابل ماهیان متجاوز به صورت یکی
از موضوعهای جالب برای تحقیق و پژوهش در رفتارشناسی ماهیان در آمده است .لذا با توجه به موارد ذکر شده در تحقیق
حاضر به بررسی خصوصیات زیستی این ماهی پرداخته شده است.
مواد و روشها
برای انجام این بررسی 981 ،قطعه ماهی مخرج لوله ای از رودخانه سفیدرود از بهمن  9919تا خرداد  9911با استفاده از
ساچوک با چشمه 9میلیمتر صید شده و در فرمالین  96درصد تثبیت گردید .طول کل بدن به وسیله کولیس با دقت 6/69
میلیمتر اندازه گیری و وزن بدن به وسیله ترازوی دیجیتالی با دقت  6/69گرم توزین شد .برای تعیین سن  8تا 96فلس از
ماهی برداشته شد .رابطه طول و وزن از معادله رگرسیونی  W=aLbبه دست آمد که Wوزن بدن بر حسب گرم : L ،طول بدن
بر حسب میلی متر a ،عدد ثابت و  bشیب خط رگرسیونی می باشد ( .)Bagnal, 1978aبرای محاسبه فاکتور وضعیت از فرمول
زیر استفاده گردید که معموالً مقدار آن بین  1/5تا  4متغیر است.
K= ×011

 :Wوزن بدن بر حسب گرم :L ،طول کل بدن بر حسب سانتی متر و  :bشیب خط رگرسیونی بین طول و وزن
.)Tesch, 1978
برای تعیین الگوی رشد از فرمول پاولی استفاده گردید (.)Froese and Binohlan. 2000

( Bagnal and
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 sdlnLو  : sdlnWانحراف معیار لگاریتم طول و وزن :b ،شیب خط رگرسیونی طول و وزن : r ،ضریب همبستگی بین طول و
وزن و  : nتعداد نمونه میباشد.
 tمحاسباتی با  tجدول با درجه آزادی  n-2مقایسه شد و در صورتی که  tمحاسباتی بزرگتر از  tجدول باشد ،الگوی رشد
آلومتریک بوده و در این صورت اگر  bشیب خط رگرسیونی بین طول و وزن بزرگتر از  9باشد الگوی رشد آلومتریک مثبت و
در غیر این صورت آلومتریک منفی می باشد .ولی اگر  tمحاسباتی کوچکتر از  tجدول باشد الگوی رشد ایزومتریک میباشد.
هماوری مطلق با شمارش تخم های در حالت کامل ،تعیین گردید .سپس هماوری نسبی نسبت به وزن بدن محاسبه گردید .به
منظور مقایسه طول ،وزن و هماوری بین دو جنس ،مکان نمونه برداری و سن از آزمون های تحلیل واریانس و کوواریانس و
نسبت کلی نر به ماده از آزمون مربع کای استفاده گردید ) .)Zar, 1996تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای
 SPSSو  Excelانجام شد.
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مطالعه مقایسهای یک گونه در زیستگاههای مختلف در سطح جمعیت ،از اهمیت باالیی برخوردار است .بنابراین ،چنین
مطالعاتی می تواند ،اطالعات مهمی را درباره تنوع پذیری گونه ارائه نماید .لذا مسئله مهم در اکولوژی ماهی گونه مخرج لوله ای
( )R. amarusاین است که آیا تغییرات زیستگاهی (الگوهای مدل زیستگاه رودخانهای و تاالبی) میتواند باعث تنوع در
پارامترهای زیستی این گونه گردد و آیا ویژگیهای زیستی این گونه تأثیرپذیری قابل مالحظهای در محیط زیست خود دارد؟

دانشگاه هرمزگان

دوره  ،5شماره  ،1تابستان 1314
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نتایـج
از  981قطعه ماهی صید شده در رودخانه سفیدرود 996 ،عدد جنس نر ( )58/1و  11عدد جنس ماده ( )49/8بودند
(جدول.)9
جدول  .9فراوانی ماهی مخرج لوله ای  R.amarusبه تفکیک جنسیت

رودخانه سفیدرود

11
996

49/8
58/1

ماده
نر

نتایج آزمون مربع کای نشان داد که نسبت نرها بیشتر از ماده ها میباشد و دارای اختالف معنی داری است (کای اسکویر،
 .)p<0.01،x2=5/685در رودخانه سفیدرود ماهیان در گروه سنی  9تا  1سال قرار داشتند که  9ساله ها بیشترین فراوانی را
تشکیل می دادند (شکل .)9

شکل  .9فراوانی سنی مخرج لوله ای  R. amarusصید شده در اکوسیستم آبی سفیدرود

بزرگترین ماهی ماده صید شده به ترتیب دارای طول و وزن  19/1میلیمتر و  5/11گرم و بزرگترین نر صید شده به ترتیب
دارای طول و وزن  16/91میلیمتر و  5/89گرم بود .کوچکترین ماهی ماده صید شده دارای طول و وزن  49/4میلیمتر و 9/61
گرم،و کوچکترین نر صید شده دارای طول و وزن  91/1میلی متر و  6/60گرم بود (جدول .)1
میانگین طول کل بدن در جنس نر به طور معنیداری بیشتر از جنس ماده بود ( .)p<0.05مقایسه میانگینهای وزن نیز
اختالف معنی داری را نشان داد .)p<0.05( ANCOVA
جدول  .1مقایسه میانگین طول و وزن ماهی مخرج لوله ای ( )R. amarusبه تفکیک جنسیت در رودخانه سفیدرود

سفیدرود

طول کل (میلیمتر)

وزن کل (گرم)

جنس

تعداد

(انحراف معیار ±میانگین) حداکثر -حداقل

(انحراف معیار ±میانگین) حداکثر -حداقل

ماده

11

(49/4-19/1 )55/19±0/149

(9/61-5/11 )1/158±9/615

نر

996

(91/1-16/91 )50/08±1/14

(6/60-5/89 )1/119±9/601

جمعیت

981

(91/1-19/1 )50/90±1/119

(6/60-5/89 )1/881±9/641

بررسی میزان فاکتور وضعیت در جنسهای مختلف نشان داد که میزان این فاکتور در جنسهای نر بیشتر از جنسهای ماده
بوده است .همچنین فاکتور وضعیت در جنس ماده در ماه فروردین و در جنس نر در اردیبهشت بیشتر از سایر ماه های مورد
بررسی بود (جدول.)9
81
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مکان نمونه برداری

جنس تعداد

درصد
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جدول  .9تغییرات شاخص وضعیت جنس نر و ماده ماهی مخرج لوله ای  R.amarusدر رودخانه سفیدرود

نر

ماده
ماه

تعداد
نمونه

انحراف
معیار±میانگین

حداکثر-حداقل

تعداد
نمونه

حداکثر -حداقل

بهمن

94

9/99 ±6/61

6/11-9/99

10

9/94 ±6/60

9/69-9/15

sig
**

اسفند

95

9/69 ±6/61

6/16-9/99

99

9/61 ±6/61

6/11-9/96

**

فروردین

1

9/19 ±6/60

9/94-9/91

5

9/16 ±6/65

9/94-9/11

**

اردیبهشت

1

9/95 ±6/61

9/69-9/11

94

9/19 ±6/96

9/64-9/45

**

خرداد

94

9/90 ±6/68

6/18-9/99

94

9/91 ±6/68

9/61-9/91

**

برر سی الگوی رشد به کمک فرمول پاولی نشان داد که مقدار  bبرای جنس نر  )9/159-9/616( 9/909و برای ماده 9/901
( )9/941-1/119برآورد شد که نشان می دهد الگوی رشد برای جنس نر و ماده آلومتریک مثبت است (شکل .)1

شکل  .1الگوی رشد جنس نر و ماده مخرج لوله ای ( )R. amarusدر رودخانه سفیدرود

متوسط هماوری مطلق در رودخانه سفید رود  18/1±99/99عدد ،حداقل  96عدد و حداکثر  906عدد بود .متوسط هماوری
نسبی نیز  11/8±96/11تعیین گردید .مقایسه میزان هماوری مطلق در سنین مورد مطالعه تفاوت معنی داری را نشان داده
است ( .)P<0.05تغییرات هماوری ماهی مخرج لوله ای همبستگی معنی دار و مثبت را با طول و وزن بدن ماهی نشان داد
(( )P<0.05شکل .)9به طوریکه با افزایش طول و وزن بدن ماهی ،افزایش قابل مالحظه ای در هماوری مطلق مشاهده گردید.

شکل  .9رابطه رگرسیونی هم آوری مطلق با طول و وزن کل گونه مخرج لوله ای
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انحراف
معیار±میانگین
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در این مطالعه جنس ماده در گروه های سنی  9تا  1سال قرار داشت که  0ساله ها سن غالب را تشکیل می دادند و نرها در
گروه های سنی  9تا  1سال قرار داشتند و  9ساله ها سن غالب را تشکیل می دادند .طول عمر مشاهده شده در این جمعیت با
طول عمر مشاهده شده در مطالعات گذشته حداکثر  5سال ( )Tarkan et al., 2005; Patimar et al., 2009bمتفاوت بود.
تفاوت در حداکثر سن ماهی بین زیستگاه ها ممکن است مربوط به تفاوت در کیفیت زیستگاه ،نرخ رشد و انتخاب طبیعی
باشد .نسبت جنسی ماده به نر  9:9/91بود که نرها جنس غالب را تشکیل می دادند .این نسبت با نسبت جنسی  9:9در دریاچه
اکسباو ( )Smith et al., 2004و  9: 1/91در دریاچه امرلیدام در ترکیه که ماده ها غالب بودند ( )Tarkan et al., 2005متفاوت
بود .بنابراین نرخ جنسی تفاوت معنی داری میان جمعیت های این گونه در سراسر محدوده توزیع را نشان می دهد .غالبیت
نرها به دلیل وزن سنگین تر و تحمل بیشتر شرایط اکولوژیک می باشد و تفاوت در نرخ های جنسی به دلیل سکونت در
محیط های ناپایدار و متغیر است .غالبیت ماده ها را می توان به مقاومت ماده ها در برابر استرس های محیطی و قلمروطلبی
آنها نسبت داد ،)1969( Nikolsky .بیان داشت که نسبت جنسی از گونه ای به گونه دیگر به طور قابل مالحظه ای متفاوت
است اما در اکثریت گونه ها این نسبت برابر است .با اینحال ،تغییرات در این نسبت ممکن است به وسیلهی برخی از فرضیات
شامل اختالف در اولویت زیستگاه با توجه به فصل یا جنس ،اشتباهات نمونه گیری یا مرگ و میر انتخابی توضیح داده شود
( .)Fernandes-Delgado and Rossomanno, 1997به عالوه نسبت جنسی ممکن است به دلیل شرایط زیستی و محیطی و نیز
آلودگی تغییر کند .در این مطالعه ماهیان جنس نر وزن و طولی بیشتر از جنس ماده داشتند؛ بزرگترین طول در جنس ماده
( 19/1میلی متر) کمی بیش از طول ( 04میلیمتر) گزارش شده توسط  Patimarو همکاران ( )2009bدر رودخانه سیاهرود بود.
در مطالعه حاضر بزرگترین طول مشاهده شده برای جنس نر ( 16/91میلیمتر) کمی کمتر از طول ( 84میلیمتر) گزارش شده
توسط  Patimarو همکاران ( )2009bدر سیاهرود و طول ( 81میلیمتر) توسط  )2005( Tarkanطول ( 19میلیمتر) در هراز و
در محمود آباد (15میلی متر) (کریم زاده و همکاران )9981 ،بود.
بزرگترین وزن در جنس ماده ( )5/11و نر ( )5/89برآورد گردید .نتایج حاصل از دامنه وزنی ( 6/60-5/89گرم) با نتایج به
دست آمده از جمعیت رودخانه سیاهرود (6/91-99/94گرم) ( )Patimar et al., 2009bکه بیشتر از حداکثر وزن مناطق مورد
مطالعه این تحقیق بود تفاوت داشت  .شاخص وضعیت برای مقایسه کیفیت زیست ماهی از نظر وضعیت چاقی یا تناسب ماهی
کاربرد دارد .ماهیانی که شاخص وضعیت در آنها باالست نسبت به طولشان ماهیان سنگینی هستند و بالعکس ماهیانی که
میزان این شاخص در آنها پایین است ،نسبت به طولشان ماهیان سبکی هستند ( .)Wootton, 1990در این بررسی بیشترین
مقدار میانگین شاخص وضعیت برای جنس ماده در ماه فروردین و برای جنس نر در ماه اردیبهشت به دست آمد .باال بودن
شاخ ص وضعیت در دو جنس نر و ماده در در فصل بهار با نتایج  Patimarو همکاران ( )2009bمشابه بود .در مجموع باال بودن
این شاخص در فصول گرم سال به دلیل دارا بودن ماهی از سطوح مناسب تغذیه ای و پایین بودن آن در فصل سرد به دلیل
تطابق ماهی با شرایط اکولوژیکی و استفاده از منبع چربی به عنوان انرژی می باشد ( .)Meffe and Snelson, 1993در مطالعه
حاضر مقدار ( bضریب آلومتریک) در رابطه طول -وزن برای کل جمعیت نر و ماده سفیدرود آلومتریک مثبت به دست آمد که
با مطالعه  Patimarو همکاران ( )2009bدر سیاهرود مشابه بود .همچنین اگرچه رشد الومتریک مثبت مکرراً برای این ماهی
گزارش شده است ( )Koutrakis et al., 2003: Tarkan et al., 2005مقدار  bدر مطالعه جمعیت با یافته های آنها در منطقه اروپا
متفاوت است Holčik .و همکاران ( ،)9111یک رشد ایزومتریک برای جمعیت بیترلینگ در رودخانه  Severkaگزارش کرد.
تنوع در مقدار  bکه به عنوان تنوع در شرایط اکولوژیکی یا بدنی ماهی تفسیر می گردد می تواند به اختالف شرایط محیط
زیست بین رودخانه ها و فصول مختلف و همچنین فشار بر روی ماهی نسبت داده شود .به عالوه تغییر در مقدار این ضریب
میتواند نسبت به توزیع گونه ها در شرایط زیستگاهی مختلف پاسخگو باشد ( .)Patimar et al., 2009aمتوسط هماوری مطلق
در رودخانه سفید رود  18/1 ±99/99عدد ،حداقل  96عدد و حداکثر 906عدد بود .متوسط هماوری نسبی نیز 11/8±96/11
تعیین گردید .مقایسه میزان هماوری مطلق در سنین مورد مطالعه تفاوت معنی داری را نشان داده است ( .)P<0.05تغییرات
هماوری ماهی مخرج لوله ای همبستگی معنی دار و مثبت را با طول و وزن بدن ماهی نشان داد ( .)P<0.05به طوریکه با
افزایش طول و وزن بدن ماهی افزایش قابل مالحظه ای در هماوری مطلق مشاهده گردید .روند گسترده ای برای هم آوری در

Downloaded from jae.hormozgan.ac.ir at 5:26 +0430 on Thursday June 21st 2018

...بررسی برخی خصوصیات زیستی و تولیدمثلی ماهی مخرج لوله ای

نوروزی و عباسی

)؛ دلیل آن این است که مقدار انرژی در دسترس برایPeters, 1983( ماهیان وجود دارد که همبستگی مثبتی با طول دارد
 در رودخانه سفیدرود یک رابطه.)Jonsson and Jonsson, 1999( تولید تخمک و محوطه شکمی با اندازه ماهی افزایش می یابد
،)1661( مستقیم بین هم آوری مطلق مخرج لوله ای و اندازه ماهی (طول و وزن) وجود داشت که با نتایج پاتیمار و همکاران
 تعداد تخمک ها (هم آوری مطلق) بیشتر و بزرگتر خواهند بود اما تعداد آنها در یک، با افزایش طول و وزن ماهی.مشابه بود
.گرم از وزن بدن (هم آوری نسبی) کاهش می یابد
 در نتیجه. را نشان می دهدRhodeus amarus  یک دید کلی بر روی گونه،یافته های این تحقیق در کنار گزارشات سابق
 الگوی رشد آلومتریک مثبت در نرها و، سال1 جمعیت مخرج لوله ای در حوضه رودخانه سفیدرود با طول عمر حداکثر
 رابطه مثبت هماوری مطلق با طول و، شروع تخم ریزی از ماه فروردین، غالبیت نرها در نسبت جنسی،مادههای این منطقه
. شناخته می شود،وزن و هماوری نسبی با اندازه و طول ماهی
تشکر و قدردانی
در اینجا الزم میدانیم از آقای مهندس کیوان عباسی به خاطر کمکها و راهنماییهای ارزشمندشان و نیز سایر دوستان کمال
.تشکر و قدردانی را به عمل آوریم
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