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 پژوهشی: –مقاله علمی 

  (Acanthobrama urmianus Gunther, 1899) ماهی مرواریدهماوری  مقایسه

 (دریاچه ارومیه ضهحورود )و سیمینهمهابادچای  هایرودخانه در
 

 3 ، کیوان عباسی2، زانیار غفوری1* علینقی سرپناه

 

*sarpanah5050@gmail.com 
 

  تهران، ایران ،یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یکشور، سازمان تحق یالتیعلوم ش قاتیموسسه تحق -1
  گروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران -2

آموزش و  قات،یکشور، سازمان تحق یالتیعلوم ش قاتیموسسه تحق ،یداخل یآبها یپرور یپژوهشکده آبز -3
  رانیا ،یبندرانزل ،یکشاورز جیترو

1399آذر تاریخ پذیرش:                                                     1399مهر تاریخ دریافت:   

 چكیده
و از لحاظ  استه دریاچه اروميه ضحواز خانواده کپورماهيان در  زادبوماي گونه (Acanthobrama urmianus)ماهي مروارید 

با طول، وزن و سن این ماهي  يهماوراهميت دارد. هدف اصلي این پژوهش، بررسي ارتباط ميزان  صيد تفریحياکولوژیك و 
با استفاده  1390-91هاي طي سال اوایل خرداد ماه لغایتآذر برداري ماهيان از بود و نمونهرود ينهمهابادچاي و سيم دو رودخانه در

که  نشان داد رسيدگي جنسي 4-5 نمونه ماهي ماده مراحل 107صورت گرفت. نتایج بررسي بر و تور گوشگير از تور پرتابي 
 يهماورمتر و ( ميلي82/0±32/0) 35/0-42/1( عدد تخمك به قطر 3/11954±9/6991) 1567-27228آوري مطلق این ماهي هم

مطلق افزایش  يهماورسن و اندازه بدن ماهي، ميزان  باشد. همچنين با افزایشمي 6/282±7/120 با ميانگين 9/87-9/633نسبي 
آوري مطلق بين همو  54/3TL0034/0=AF(2r=789/0)معادله  )TL( (مترميلي)و طول کل  )AF(آوري مطلق نشان داد. بين هم

در ماهيان مهابادچاي  يهماورار بود. نتایج نشان داد ميزان برقر 66/1W272/23=AF( 2r=766/0) معادله )W( (گرم)و وزن بدن 
 رود بود.هاي طولي ثابت، کمتر از سيمينهدر دامنه

 

 رودسیمینه، مهابادچای، مطلق یهماور، Acanthobrama urmianus كلیدی: لغات
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 مقدمه

 خانواده 30از  گونه ماهي  297در آبهاي داخلي ايران حدود 
گونه  29 ،1(خاص)زاد بوم گونه 95وجود دارد كه حدود 
كشور هستند و در بین  2ها بوميغیربومي و ساير گونه

با   (Cyprinidae) كپورماهیانهاي شناسايي شده، خانواده
 Esmaeili)درصد غالب هستند  7/42گونه و حدود  123

et al., 2018).  جنسAcanthobrama خانواده در  اين از
 Acanthobrama باشد. گونهميه گون ايران داراي چهار

marmid  گونه)دجله( تیگره آبريزه حوض در ،A. 

microlepis   هاي سفیدرود و ارس از حوضۀرودخانه در 

 رودخانۀ هايحوضه از نیز A. persidisو گونه  خزر درياي

 Esmaeili et)گزارش شده است  هرمزگان و مهارلو كر،

al., 2018) .گونه A. urmianus  هحوض هايدر رودخانه 
رود، زرينه هايرودخانه درو  كندميارومیه زيست  درياچۀ
رود، مهابادچاي، باراندوزچاي و گدارچاي رود، تلخهسیمینه

 Keivany et al., 2016; Esmaeili)گزارش شده است

et al., 2018)  . 
 سبز پشت و فام بدن نقره داراي A. urmianus گونۀ

 هايباله جانبي، باالي خط و پهلوها در تیره نقاط زيتوني،

 كامالً تا رنگ كم هايبا رنگدانه ايسینه و دمي پشتي،

 بالۀ ابتداي و كوچک سر از طرفین، فشرده بدن مشخص،

فصل  باشد.مي پشتي بالۀ قاعدۀ روبروي انتهاي مخرجي
بسترهاي  بري ريزو تخم استاين ماهي بهار  تخمريزي

اين فصل گیرد، در ها صورت ميسنگي داخل رودخانه
شوند. سن بلوغ هاي پوستي ميماهیان نر داراي برجستگي

باشد. سال مي 7و حداكثر طول عمر آن سالگي  2-3ماهیان 
 تغذيه گیاهان و آبزي حشرات پوستان،سختاين ماهي از 

فراواني آن بیشترين . (Keivany et al., 2016)كنند مي
گردد مشاهده ميه درياچه ارومیه ضهاي غربي حودر قسمت
در در رودخانه مهابادچاي اين ماهي . (1378)عبدلي، 

درصد، در سرشاخه بیطاس  28/7سرشاخه كوتر حدود 
 62/10حدود  رودخانه مهابادچايدرصد، در  54/1حدود 

 22/12حدود  نیز درصد و در داخل درياچه سد مهاباد

                                                 
1 Endemic 
2 Native 

)عباسي و  ه بودعیت ماهیان را تشکیل داددرصد جم
 (. 1383همکاران، 

در مطالعات تولیدمثل ماهیان، فصل تخمريزي، ساختار 
لوغ جمعیت، طولي، وزني و سني ماهیان بالغ، طول و سن ب

مورد بررسي قرار گرفت  ...آوري و صفات ثانويه جنسي، هم
د نركه از نظر مديريت شیالتي و اكولوژيک اهمیت زيادي دا

(Bagenal,1978; Biswas, 1993) .يکي از  يهماور ،
باشد و میزان تخم يا هاي مهم تولیدمثل ماهیان ميشاخص

در  .باشدمي تخمريزيفرزندان قابل تولید در يک دوره 
 ،كنندمي 3ر در عمر خود تخمريزيماهیاني كه فقط يک با

 در ماهیاني كه اما .مشخص و راحت است يهماورتعیین 
هاي محدود )يکي دو در هر سال تخمريزي خود، در زمان

، 4كنندمي تخمريزي)چند ماه تا طول سال( ماه( يا وسیع 
با توجه به يا نامشخص باشد كه  تواند مشخصمي يهماور

موجود در )مراحل رسیدگي مختلف( تعداد دستجات تخم 
-Murua and Saborido) باشدقابل تشخیص ميتخمدان 

Rey, 2003; Alonso-Fernandez et al., 2008; 

Oliveira et al., 2010; Beer et al., 2013 .) براي
صورت تعداد ه مطلق ب يهماورمشخص،  يهماورماهیان با 

تعريف شده است  تخمريزيهاي رسیده قبل از تخم
(Bagenal and Braum, 1968) . يکي از كاربردهاي مهم

برداري مستمر و مطلق و نسبي ماهیان در بهره يهماور
 :Potts and Wootton,1989)پايدار جمعیت 

Wootton, 1994, 1998) با  تکثیر مصنوعي براي و نیز
و طي اين بررسي،  استپرورش  و هدف بازسازي ذخاير

الگوي تخمريزي ماهي )يک باره يا چندباره( و دامنه و 
 . گرفتمیانگین قطر تخمک هاي ماهي نیز مورد بررسي قرار 

انجام شده اين گونه اندمیک  بركمي  تاكنون مطالعات نسبتاً
رودخانه ( فراواني آن را در 1383عباسي و همکاران ) است.

( نیز 1397مکاران )عباسي و هاخیراً  و مهابادچاي
اين ماهي را بررسي يستیک خصوصیات مورفومتريک و مر

شناختي اين بررسي زيست( 1376نسب )سلطانينمودند. 
ماهي را در پشت سد شهید كاظمي آذربايجان غربي انجام 

تاكنون و تغذيه آن را مطالعه نمود.  يهماورداد و رشد، 

3 Semelparous 
4 Semelparous 
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 ماهیان ايران انجام شده يهماور بركمي  لعات نسبتاًمطا
باشد ماهي سفید مي يهماوركه اولین آن بررسي  است

( 2001و همکاران ) Turkmen. (1362)آذري تاكامي، 
را در رودخانه ارس  A. microlepisگونه مشابه  يهماور

 يهماورهمچنین . در ناحیه تركیه مورد مطالعه قرار دادند
در تركیه مورد بررسي  Acanthobrama mirabilisماهي 

 Öscan and Balik, 2009).      ) تف قرار گر

 .گیردو مورد صید نیز قرار مي استايران  بومياين ماهي 
حفظ تنوع  جهتاز نظر مديريت زيست محیطي ) ،لذا

هاي بايستي جنبه ،برداري(بهره جهتژنتیک( و شیالتي )
ويژه بیولوژي تولیدمثل آن مورد مطالعه دقیق همختلف آن ب
برداري و نتايج حاصله در حفاظت و بهره گیردعلمي قرار 

تاكنون كه پايدار آن مورد استفاده قرار گیرد. ازآنجايي
مقايسه  و اين ماهي در جايي ثبت نشده يهماوربررسي 

ه درياچه ضهاي مختلف حوآوري آن در رودخانهمیزان هم
 يهماوراي مقايسهارومیه صورت نگرفته است، مطالعه 

مطلق و نسبي آن در دو رودخانه و نیز ارتباط آن با اندازه 
 بدن و سن ماهي صورت گرفت.

 

 كار مواد و روش
هاي مهابادچاي و از رودخانه ماهي اينبرداري نمونه

، ارديبهشت و خرداد اسفند هاي آذر، دي،ماه در رودسیمینه
ا استفاده از تور پرتابي و تور ب 1390-91هاي طي سال
ها به صورت صید تهیه نمونه. صورت گرفتگوشگیر 

ها به نمونه سپستحقیقاتي يا خريد از صیادان محلي بود. 
 10و گاهي به صورت تثبیت شده در فرمالین صورت تازه 

نمونه براي تعیین  107تند و به آزمايشگاه انتقال يافدرصد، 
ه، طول كل ماهیان با . در آزمايشگااستفاده گرديد يهماور

گرم تعیین شد.  1متر و وزن بدن با دقت دقت يک میلي
برداشت سپس تعدادي فلس بین باله پشتي و خط جانبي 

هاي تیره و روشن روي فلس و سن ماهیان بر اساس حلقه
اقدام به  سپس(. 1387پرافکنده، تعیین گرديد )

( نسبتا آماده) 4حل اتخمدان مرو  شدهكالبدشکافي ماهیان 
اي رسیدگي مرحله 7سیستم ( ريزيآماده براي تخم) 5و 

 وزنگرم  01/0ترازوي دقت  با (Kesteven, 1960) جنسي
 گرديد. 

قسمت اول، وسط و  3ها از آوري، تخمکجهت تعیین هم
و با ترازوي با دقت  ندآخر تخمدان برداشت و مخلوط گرديد

سي حاوي سي 50و در ظروف  ندگرم توزين شد 01/0
ها پس درصد قرار گرفتند. سپس نمونه تخمک 5فرمالین 

از چند هفته، در ظروف پتري ريخته شدند و شمارش آنها 
با استفاده از لوپ دوچشمي مدرج انجام شد. براي تعیین 

صل صید شده در فعالوه بر ماهیان آوري مطلق، هم
 لغايتتخمريزي )ارديبهشت و خرداد(، از ماهیان صید آذر 

رسیدگي جنسي( نیز استفاده شد. در  4اسفند )مرحله 
رسیدگي جنسي، چند دسته  4ماهیان ماده ابتداي مرحله 

هاي كوچک، عالوه بر اووسیت تخم متوسط، كوچک و نسبتاً
رسیدگي  5ماده مرحله اما در ماهیان  ،اولیه مشاهده شد

 ند( غالب بود1)اعداد شماره هاي بزرگ تعداد تخم ،يجنس
( نیز قابل 1شکل  2هاي متوسط )اعداد شماره و تخم

و ريز بسیار كم هاي كوچک ولي تخمک ،ندمالحظه بود
هاي کدسته تخم، در اينجا  يهماوربراي تعیین  لذا، .ندبود

درصد  95بیش از  بزرگ و متوسط )نسبتا بزرگ( كه جمعاً
ها را درصد تعداد تخمک 80حجم تخمدان و بیش از 

پس از شمارش . ندتشکیل دادند، شمارش و ثبت گرديد
گیري قطر تعدادي تخمک به صورت ها، اندازهتخمک

متر میلي 01/0، با آكوالمتر با دقت (West, 1990)تصادفي 
  انجام شد.

 (F=nG/g :F: مطلق از معادله يهماورجهت تعیین 
وزن  G: تعداد تخمک شمارش شده، n: ،مطلق يهماور
نسبي  يهماورجهت تعیین (، وزن نمونه تخمک  g:گناد،

نسبي طولي از  يهماورو  RW = F/TW معادله:وزني از 
 F:نسبي به وزن بدن، يهماور RL=F/TL  (:RW معادله:
طول كل ماهي  TL: ،وزن بدن )گرم(  TW:مطلق، يهماور

 ;Brown et al., 2003 ) ، استفاده شد(متریسانت)

Yoneda et al., 2013) استفاده شد. 
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 رودرودخانه سیمینه A. urmianusدستجات مختلف تخمک در ماهی ماده بالغ  :1شکل 

 باشد(های بزرگ و نسبتا بزرگ )متوسط( مینشانگر تخمک 2و  1)اعداد 
Figure 1: Different varisized of oocytes in adult female A. urmianus of Siminerood river (Numbers 1 and 2 indicate 

large and relatively large (medium) oocytes 

 هاداده آماری روش تجزیه و تحلیل
هاي طول كل، وزن بدن، سن، بررسي نرمال بودن دادهابتدا 

-Kolmogorovو قطر تخمک با آزمون  يهماور

Smirnov افزار با نرمSPSS  صورت گرفت كه به دلیل
تفاوت آماري با استفاده از آزمون  ها،داده نرمال نبودن

Kruskall-wallis  درصد انجام شد  95در سطح اطمینان
براي جداسازي  Mann-whitney آزمون  آن ازو متعاقب 

ها استفاده شد. براي محاسبه همبستگي بین عوامل گروه
با سن، طول و وزن بدن از آزمون  يهماورمختلف مانند 

از رگرسیون نمايي يا خطي، براي  وهمبستگي پیرسون 
 Beerنشان دادن نوع همبستگي بین عوامل استفاده شد )

et al., 2013 .) 
 

 نتایج
نمونه( كه در مرحله  107) يهماورمورد بررسي  ماهیان

هاي آذر، دي مربوط به ماه 4سازي )ابتداي مرحله دوم زرده
قبل از اووالسیون  ذرو اسفند( و رشد نهايي تخمک تا

هاي مرحله اي و مربوط به ماه 7رسیدگي جنسي  5)مرحله 
-4/101ارديبهشت و خرداد( قرار داشتند، داراي وزن بدن 

 4/10-8/18گرم، طول كل  67/39±6/16با میانگین  2/11
 4سال ) 2-6و سن  متریسانت 62/14±8/1با میانگین 

ابتداي غالب( بودند. در ماهیان ماده درصد 6/34با ها ساله
هاي متوسط و قطر تخمکرسیدگي جنسي،  4مرحله 

هاي درصد قطر تخمک 20و  50ترتیب حدود كوچک به
در ماهیان كه هم بود درحاليبزرگ و تعداد آنها نزديک به

بزرگ  هايتخمکتعداد  ،رسیدگي جنسي 5ماده مرحله 
درصد  30-50كمتر از هاي متوسط کتخمغالب و تعداد 
دهد اين دسته از هاي بزرگ بود و نشان ميتعداد تخمک

 تخمريزيماه از توانند كمتر از يکمي احتماالً هاتخمک
بسیار  ،هاي كوچک و ريزتخمک ولي ،سري اول ريخته شوند

 كم بود.
هاي بزرگ و مجموع تعداد تخمک)مطلق  يهماورمیزان 
با میانگین  1567-27229تا  1567 (بزرگ نسبتاً

نسبي بر  يهماورعدد محاسبه شد.  9/6991±3/11954
با میانگین  9/87-9/633اساس وزن بدن ماهیان ماده 

عدد تخمک در گرم و بر اساس طول كل  7/120±4/282
عدد در هر  2/776±1/404با میانگین  9/1590-1/135

 طول كل ماهیان ماده محاسبه گرديد. متریسانت
رسون بین پارامترهاي مرتبط با همبستگي پی بررسي میزان

ارتباط با در مطلق و نسبي نشان داد كه مقدار آن  يهماور
نسبي  يهماوردر ارتباط با و  76/0باالي آوري مطلق هم

باشد. میزان دار ميمعني 01/0سطح  در و 57/0باالي 
مطلق با وزن بدن،  يهماور( بین rهمبستگي پیرسون )

 تعیین شد 84/0و  78/0، 76/0ترتیب طول كل و سن به
 . (4 الي 2هاي )شکل
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مطلق و نسبي در ارتباط با  يهماوربررسي روابط رگرسیوني 
وزن بدن، طول كل و سن ماهیان نشان داد كه نوع رابطه بین 

هاي بزرگ و نسبتا مجموع تعداد تخمکمطلق ) يهماور
 يهماور(، بین 2)شکل  قوي( ، W( و وزن بدن )AF) (بزرگ

( و بین 3)شکل  قوي( TLبا طول كل بدن )مطلق 

(. بین 4باشد )شکل مي قوي با سن ماهيمطلق  يهماور
وزن بدن با سن ماهي و نیز بین نسبي بر اساس  يهماور
همبستگي  میزان سن نسبي بر اساس طول كل با يهماور

 تعیین شد. 811/0و  573/0ترتیب به
 

 

 حوضه دریاچه ارومیه A. urmianusبدن در ماهی با وزن مطلق  یهماوررابطه  :2شکل 
Figure 2: Relationship between absolute fecundity and body weight in A. urmianus in Urmia Lake basin 

 

 دریاچه ارومیه حوضه A. urmianusطول بدن در ماهی با مطلق  یهماوررابطه  :3شکل 
Figure 3: Relationship between absolute fecundity and body length in A. urmianus in Urmia Lake basin 

 
گروه سني كل منطقه مطالعاتي در مطلق در  يهماورمیزان 

سال بیشترين مقدار بود  6سال كمترين و در گروه سني  2
میزان  ها افزايش يافت.اد تخمکو با افزايش سن ماهي تعد

 مطلق در سنین مورد بررسي تفاوت آماري داشت يهماور
(05/0>p) . نسبي در گروه سني  يهماورهمچنین میزان

سالگي افزايش داشت اما پس از  4سال كمترين بود و تا  2
 نسبي يهماور(. میزان 1جدول )نداشت آن تغییر خاصي 

 .(p<05/0) تفاوت آماري داشت در سنین مورد بررسي
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 حوضه دریاچه ارومیه A. urmianusسن در ماهی با مطلق  یهماوررابطه  :4شکل 
Figure 4: Relationship between absolute fecundity and age in A. urmianus in Urmia Lake basin 

 

 در حوضه دریاچه ارومیه A. urmianusمطلق بر اساس سن در ماهی  یهماور: تغییرات 1جدول 
Table 1: Absolute fecundity changes based on age in A. urmianus in Urmia Lake basin 

سن)سال/ 

 تعداد عامل

 عامل

 نسبی یهماور مطلق یهماور

 میانگین±S.D بیشینه كمینه میانگین±S.D بیشینه كمینه

2 19 1568 4413 5/691±2/2432 9/87 4/290 9/44±3/128 

3 26 3146 14137 9/3025±0/7031 5/98 1/427 2/83±5/225 

4 37 8779 24341 6/3272±5/15225 8/211 9/633 8/95±3/359 

5 16 12912 23776 1/2672±3/17513 7/250 8/469 5/66±7/345 

6 9 15709 27229 8/3882±8/22948 7/223 1/511 8/101±2/346 

 6/282±6/120 9/633 9/87 3/11954±9/6991 27229 1568 107 كل
 

هاي سني مطلق در گروه يهماورمیزان اي بررسي مقايسه
رود نشان داد ن دو رودخانه مهابادچاي و سیمینهمختلف بی

در مهابادچاي كمتر سال  4و  3كه اين شاخص در سنین 
تر از ماهیان اين سنین در سال بیش 6و  5اما در سنین 

ودخانه مطلق در ر يهماورمیزان . رود بوده استسیمینه
رود بین سنین و سیمینه مختلفمهابادچاي بین سنین 

  (.2)جدول  (p<05/0) مختلف تفاوت آماري نشان داد
هاي سني در گروه نسبي يهماورمیزان اي بررسي مقايسه

رود نشان داد یمینهمختلف بین دو رودخانه مهابادچاي و س
ر مهابادچاي كمتر سال د 4و  3كه اين شاخص در سنین 

تر از ماهیان اين سنین در بیشسال  6و  5اما در سنین 
نسبي در رودخانه  يهماورمیزان  .رود بوده استسیمینه

رود بین سنین ابادچاي بین سنین مختلف و سیمینهمه
 (.3)جدول  (p<05/0) مختلف تفاوت آماري نشان داد

در هر دو رودخانه مطلق  يهماورمیزان نتايج نشان داد 
كمترين  متریسانت 14در گروه طولي زير مورد بررسي، 

بیشترين مقدار  متریسانت 16مقدار و در گروه طولي باالي 
مطلق  يهماورتدريج با افزايش طول كل بدن بود و به
 يهماورهمچنین میزان  .(4نشان داد )جدول افزايش 

زير  وزنيدر گروه هر دو رودخانه مورد بررسي، در  مطلق
 گرم 50وزني بزرگتر از كمترين مقدار و در گروه  گرم 30

 يهماور وزن بدن،تدريج با افزايش بیشترين مقدار بود و به
 (.5مطلق افزايش نشان داد )جدول 
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 به تفکیک رودخانه A. urmianusمطلق بر اساس سن در ماهی  یهماور: مقایسه 2جدول 
Table 2: Comparison of absolute fecundity based on age in A. urmianus in two rivers 

 

 )سال(/ سن

 عامل

 عامل

 رودخانه سیمینه رود رودخانه مهابادچای

 میانگین± S.D بیشینه كمینه تعداد میانگین± S.D بیشینه كمینه تعداد

2 19 1568 4413 5/691±2/2432 - - - - 

3 21 3146 11241 5/2179±2/6063 5 8066 14137 3/2811±8/11095 

4 7 8779 12522 5/1208±6/10485 30 12224 24341 2511±4/16331 

5 2 16910 21410 3182±6/19159 14 12912 23776 5/2642±1/17278 

6 3 20223 27229 9/3808±9/24589 6 15709 26239 9/3986±2/22128 

 8/16728±8/3669 26239 8066 55 4/6904±1/6063 27229 1568 52 كل
 

 به تفکیک رودخانه A. urmianusنسبی )وزنی( بر اساس سن در ماهی  یهماورمقایسه  :3جدول 

Table 3: Comparison of relative fecundity (weight) on age in A. urmianus in two rivers 

 سن

 )سال(/

 عامل

 عامل

 رودرودخانه سیمینه رودخانه مهابادچای

 میانگین± S.D بیشینه كمینه تعداد میانگین± S.D بیشینه كمینه تعداد

2 19 9/87 4/290 9/44±3/128 - - - - 

3 21 5/98 6/270 4/45±4/193 5 4/259 1/427 0/69±7/360 

4 7 8/211 7/242 1/10±9/232 30 0/252 9/633 3/81±8/388 

5 2 7/250 0/280 6/20±3/265 14 2/265 8/469 7/62±2/357 

6 3 7/223 5/268 8/24±3/252 6 8/255 1/511 7/91±1/393 

 7/378±5/76 9/633 0/252 55 1/181±1/60 4/290 9/87 52 كل
 

 به تفکیک رودخانه A. urmianusمطلق بر اساس طول كل در ماهی  یهماورتغییرات  :4جدول 

Table 4: Absolute fecundity changes based on total length in A. urmianus in two rivers 

 

 طول كل

 (متریسانت)

 عامل

 رودرودخانه سیمینه رودخانه مهابادچای

 میانگین± S.D بیشینه كمینه تعداد میانگین± S.D بیشینه كمینه تعداد

 5/11341±0/2994 14757 9168 3 3/3464±8/1703 7528 1568 31 14كوچکتر از 

16-14 16 3358 12522 4/2452±6/8721 39 8066 24341 2/2900±9/16147 

 7/19714±2/3803 26239 15123 13 8/22417±4/4316 27229 16910 5 16بزرگتر از 
 

 به تفکیک رودخانه A. urmianusمطلق بر اساس وزن بدن در ماهی  یهماورتغییرات : 5جدول 

Table 5: Absolute fecundity changes based on body weight in A. urmianus in two rivers 

 

 وزن بدن

 )گرم(

 عامل

 رودرودخانه سیمینه رودخانه مهابادچای

 میانگین± S.D بیشینه كمینه تعداد میانگین± S.D بیشینه كمینه تعداد

 5/11341±0/2994 14757 9168 3 5/3199±1560 7528 1568 28 30كوچکتر از 

40-30 10 3358 10060 3/1913±3/6769 15 8066 24341 1/3689±0/16149 

50-40 8 6789 11241 2/1786±1/9642 25 12224 24790 3/2884±1/16570 

 1/19131±4/3779 26239 15123 12 5/20768±9/5587 27522 12522 6 50بزرگتر از 
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در ماهیان مورد بررسي به دلیل اينکه میانگین قطر تخمک 
هاي مختلفي صید شده بودند و در مرحله رسیدگي در ماه

قرار داشتند، دو مقدار مختلف را نشان داد.  5و  4جنسي 
 35/0-83/0تخمک در ماهیان صید زمستان میانگین قطر 

میلي متر و در ماهیان صید بهار  0/±15/57با میانگین كلي 
 تعیین شد. 14/1±13/0با میانگین كلي  42/1-88/0
 

 بحث
تواند مي يهماوراز جمله مطالعه بیولوژي تولیدمثل ماهیان 

تر چرخه زندگي و ارزيابي ذخاير آنها براي شناخت دقیق
هاي تاريخ عنوان يکي از جنبه بهآوري نه تنها هم .موثر باشد

بلکه در ارتباط با  مطالعه قرار گرفتهمورد  طبیعي
شناسي جمعیت، خصوصیات نژادي، تولیدمثل و پويايي

نسل جانشین شونده ذخیره نیز مورد توجه قرار گرفته است 
(Bagenal, 1978) با توجه نظر منابع علمي  ،بنابراين

در ارتباط با اهمیت موضوع و اينکه مرواريد ماهي  مذكور
و داراي ارزش  بومياي گونه ،(A. urmianus)ارومیه 

تحت  آن يهماور كه زيست محیطي و صید تفريحي است
 بررسي قرار گرفت.

دسته تخمک بزرگ،  3-4در بررسي حاضر با توجه به اينکه 
مورد بررسي  ماهیانمتوسط، كوچک و ريز )اووسیت( در 

 (ايمرحله 7رسیدگي جنسي  5و  4مراحل ) يهماور
توان اين گونه را جزء ماهیان تخمريز لذا ميمشاهده شد، 

تخم دستجات ساير هاي بعد، دانست كه در سال 1ناهمزمان
با توجه به  ،سويياز ريزد. نسل خود مي ءخود را براي بقا

محدود است و حدود سه  اين ماهي يزيتخمراينکه فصل 
لذا جزء  ،(Keivany et al., 2016)كشد ماه طول مي

ا در يک يا دو دسته تخم ر 2است كه يکماهیان تخمريزي 
و ريزد و مانند كپور معمولي زمان محدودي )چندماه( مي

 6در فصول وسیعي )بیش از  3زيتخمرچندبار حوض رنگي 
طي  ،نابراين(. ب1398ماه سال( نیست )عباسي و همکاران، 

رسیدگي جنسي  4و  5هاي مراحل بررسي حاضر، تنها تخم

                                                 
1 - Asynchronous 
2 - Single batch spawner 

شمارش  يهماوربررسي  جهت هاي بزرگ و متوسط()تخم
 گرديد.

در ماهیان مورد مطلق را  يهماورنتايج بررسي كنوني میزان 
تخمک عدد  3/11954میانگین  با 1567-27229بررسي 

سال در كل منطقه  2-6و میانگین آن در سنین  نشان داد
، 15226، 7031، 2432ترتیب حدود مورد مطالعه به

نسب عدد تخمک محاسبه شد. سلطاني 22949و  17513
مطلق اين ماهي در پشت سد شهید  يهماور ،(1376)

 3080±1064كاظمي آذربايجان غربي را به طور متوسط 
 120±19نسبي را به طور متوسط  يهماورعدد تخمک و 

تواند به عدد در گرم وزن ماهي تعیین نمود. اين تفاوت مي
دلیل تفاوت زيستگاه و در نتیجه شرايط اكولوژيک 
)پارامترهاي زيستي نظیر تراكم جمعیت ماهیان مختلف و 
تولیدات غذايي و غیر زيستي نظیر میزان دسترسي به بستر 

كافي، اكسیژن محلول، دبي آب و دماي آب(،  تخمريزي
بررسي و ن دو همچنین تفاوت میانگین اندازه بدن ماهیا

فقط  )احتماالً يهماورها براي حتي شیوه شمارش تخم
با توجه به میانگین قطر تخمک  خصوصبه هاي بزرگتخم

 ( بوده باشد. ه شدهئارا
در  Acanthobrama mirabilisدر گونه  يهماورمیزان 
عدد تخمک 10441با میانگین  4184-22377تركیه 

(Öscan and Balik, 2009) خیلي شبیه  كه تعیین شد
مطلق  يهماورمیزان میانگین  باشد.نتايج بررسي كنوني مي

ساله افزايش  2-6در ماهي مورد بررسي حاضر در سنین 
 17513، 15223، 7031، 2432ترتیب حدود نشان داد )به

داري اختالف معنيعدد تخمک( و بین سنین  22949و 
در  A. microlepisدر گونه  يهماورمیزان  .مشاهده شد

و در  2830ساله  2رودخانه ارس در تركیه در ماهیان 
 Turkmen et)عدد تخمک  9705ساله حدود  7ماهیان 

al., 2001)  را در سنین  يهماورتعیین شد كه افزايش
 نمايد.يید ميأبزرگتر در اين جنس ت

همگام آوري مطلق همها در ايران نشان داد كه بررسيساير 
يابد. براي ميافزايش ماهي وزن و سن ، با افزايش طول

3 - Multiple batch spawner 
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منابع معتبر  از اين مسئله در درياي خزر ،مثال
(Nikolskii, 1963) ' .در ايران نیز گزارش شده است

آوري مطلق همزمان با افزايش اندازه بدن و سن همافزايش 
( در ماهي سفید خزر 1362آذري تاكامي ) راماهي 

(Rutilus kutum ،)( در ماهي 1375حقیقي )طالبي
( 1380عباسي ) (،Hemiculter leucisculus)تیزكولي 

 همکارانو عباسي و ( Vimba persaدر سیاه كولي خزري )
گزارش ( Cyprinus carpio)( در كپور وحشي 1398)

. دلیل نتايج بررسي حاضر باشد مويد توانداند كه مينموده
تواند باشد كه با افزايش طول، وزن و سن اصلي اين مي

هاي قابل و تعداد تخم شودميماهي وزن تخمدان بیشتر 
 . گرددثیر طبیعي و مصنوعي زياد مياستفاده در تک

متعدد از قبیل گونه،  عواملآوري ماهیان تحت تأثیر هم
محیطي نظیر  عواملسن، طول، موقعیت جغرافیايي و 

 Biswas, 1993; Unlu andباشد  تغییرات دمايي مي

Belci, 1993; Wootton, 1998)) . با كه بدين صورت
آوري مطلق افزايش خواهد يافت و اين هم ،افزايش سن

 داردبااليي ارتباط و وزن بدن نیز افزايش با طول كل 

(Nikolskii, 1963; Bagenal, 1957; De Silva, 

1973; Manooch, 1976; Wilkinson and Jones, 

1977;) . 
طي بررسي حاضر، میزان هم آوري نسبي بر اساس وزن 

عدد  4/282با میانگین  9/87-9/633بدن ماهیان ماده 
ا ب 1/135-9/1590تخمک در گرم و بر اساس طول كل 

طول كل ماهیان ماده  متریسانتعدد در هر  2/776میانگین 
توجه به میزان همبستگي نزديک  محاسبه گرديد. با

توان از هر دو شاخص براي وزن بدن، ميبا طول و  يهماور
تهیه مولدين اين ماهي براي بازسازي ذخاير يا پرورش 

 ماهیان كوچک )كولي( استفاده نمود.
مطلق با وزن  يهماور( بین rمیزان همبستگي پیرسون )

ترتیب بدن، طول كل و سن اين ماهي طي بررسي حاضر به
تعیین شد كه اگرچه مقدار آن با سن  84/0و  78/0، 76/0

ايي كه در تعیین سن رايج بیشتر است، اما به دلیل خط
 عاملتوان شباهت باالي اين شاخص را با هر سه است، مي

                                                 
1 - Power 
2 - Linear 

میزان همبستگي اين  .طول، وزن و سن ماهي دانست
كه  تعیین گرديد 57/0نسبي باالي  يهماوربا  هاشاخص

سبي در ن يهماور خوب باشد زيرا معموالً ،رسدنظر ميبه
 مطلق ماهیان، نوسان بیشتر و نظم يهماورمقايسه با 

همچنین در همه . دهدكمتري را با اندازه بدن نشان مي
همبستگي بیشتري نسبت به  1توان الگوي برازشموارد 

( بین rمیزان همبستگي ) .داشت 3و نمايي 2برازش خطي
در رودخانه  A. microlepisو وزن بدن در گونه  يهماور

و  75/0ماهي  و طول يهماورو بین  78/0 ارس در تركیه
كه  (Turkmen et al., 2001)تعیین شد  64/0با سن 

باال و شباهت زيادي با نتايج بررسي حاضر جز سن، ارتباط به
 ,Potts and Wootton)در منابع مختلف علمي . دارد

1989; Biswas, 1993; Wootton, 1994)  و مقاالت
 طالبي حقیقي، ؛1362آذري تاكامي، متعدد در ايران )

 با توجه( 1398عباسي و همکاران،  ؛1380عباسي،  ؛1375
، خطي، نمايي و توانبرازش )به گونه ماهي، انواع الگوهاي 

با طول، وزن و  يهماورهنگام رگرسیون  ،(...اريتمي و لگ
 توانسن ماهي مشاهده مي گردد، اگرچه اغلب خطي يا 

بر  (2006و همکاران ) Elron العهطهمچنین م هستند.
در آبهاي مديترانه  Acanthobrama telavivensisماهي 

، طول و يهماورهمبستگي بااليي بین  نشان داد كه نیز
ين صورت كه ضريب دب وزن اين ماهي وجود دارد

ثبت  77/0و طول براي اين ماهي  يهماورهمبستگي بین 
  .و با مطالعه حاظر شباهت داشت گرديد

در  مطلق و نسبي يهماورمیزان اي بررسي مقايسه
مهابادچاي و  ن دو رودخانههاي سني مختلف بیگروه

سال  4و  3رود نشان داد كه اين شاخص در سنین سیمینه
باشد اما در برابر مهابادچاي مي 5/1رود حدود مینهیدر س

شباهت دارد كه دلیل آن مشخص نگرديد اما  6و  5سنین 
 Nikolskii, 1963; Potts and)طبق نظر منابع معتبر 

Wootton, 1989; Biswas, 1993; Wootton, 1994) 
ويژه بستر د به دلیل تاثیر شرايط محیطي بهتوانمي

، جريان آب، دماي مناسب و وجود شرايط  يزيتخمر
کي و شیمیايي، تراكم يمطلوب تخمريزي از نظر فیز

3 - Exponential 
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جمعیت، وضعیت تغذيه، تعداد نمونه مورد بررسي و غیره 
طول، وزن  ،يهماورهمچنین نتايج متفاوت در مورد   .باشد

و سن به دلیل چرخه زندگي و بلوغ، طول عمر، ساختار 
برداري و دقت تحلیل آماري سني جمعیت و به علت نمونه

نسبي در  يهماورمیزان  .(Keivany et al., 2012)باشد 
هر دو رودخانه در ارتباط با سن داراي نوسان بودند و روند 
افزايشي يا كاهشي مشخص نداشت كه دلیل آن مشخص 

 نگرديد.
 چون میانگین قطر تخمک در اين ماهي طي بررسي حاضر

رسیدگي  مراحلهاي مختلفي صید شده بودند و در در ماه
و  0/±15/57) قرار داشتند، دو مقدار مختلف 5و  4جنسي 

طبق بررسي سلطاني را نشان داد. میلي متر(  13/0±14/1
 اين ماهي در پشت سد شهید كاظمي بر( 1376نسب )

میلي متر  5/1ها آذربايجان غربي، متوسط قطر تخمک
در  A. microlepisدر گونه قطر تخمک تعیین شد. 

 70/0-65/1 يزيتخمرصل در فرودخانه ارس در تركیه 
متر متغیر بود كه با افزايش اندازه بدن و سن ماهي، میلي

اين دامنه با . (Turkmen et al., 2001)افزايش نشان داد 
 88/0-42/1دامنه قطر تخمک بررسي حاضر در فصل بهار )

در اغلب  ،رسدنظر ميخواني دارد. به( هممترمیلي
 Winfield and Nelson, 1991; Froese)كپورماهیان 

and Pauly, 2020)  طالبي  ؛1362)آذري تاكامي، و
عباسي و همکاران، ؛ 1380عباسي،  ؛1375 حقیقي،
 ،4حله نزديک تخمريزي يا مرهاي تخمک، قطر (1398

-6/1)آماده ريختن و لقاح( اغلب  هاو قطر تخمک 3/1-7/0
ها را با هم نشان باشد كه شباهت باالي آنمتر ميمیلي 2/1

-4/1هاي آماده در بررسي كنوني نیز قطر تخمک دهد.مي
قطر تخمک اغلب متر بود كه در محدوه میلي 3/1

تغییرات قطر تخمک در ماهیان  كپورماهیان قرار دارد.
كارهاي مهم در تعیین استراتژي يکي از راه احتماالً
 Tomasini etهاي تولیدمثلي و تکثیر آنها باشد فعالیت

al., 1996)). ها متفاوت در میان گونهطر تخمک اندازه ق
و در میان يک جمعیت نیز میانگین آن ممکن است از  بوده

تفاوت  را بهسالي به سال ديگر متفاوت باشد كه اين اختالف 
اند )غالمپور در سن، موقعیت جفرافیايي و فصل ارتباط داده

 (.1391 ،و ايمانپور

 تشكر و قدردانی
درياچه ارس و نیز آقايان ه ضاز همکاري صیادان محلي حو

نوروزي اله مصطفي صیادرحیم، اصغر صداقت كیش و هیبت
 براي (پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي كشور)

قدرداني تشکر و برداري، بیومتري و تعیین سن ماهیان نمونه
 گردد. مي
 

  منابع

سفید  ماهي آوريهم تعیین .1362 ،.، قتاكامی آذری
(Rutilus frisii kutum .) دانشکده نامهپايان 

 .تهران دانشگاهدامپزشکي
تعیین سن در آبزيان. انتشارات  .1387پرافکنده، ف.، 

 ص. 139موسسه تحقیقات شیالت ايران، تهران، 
بررسي خصوصیات زيست  .1376سلطانی نسب، س.، 

 Acanthobrama  (Gunther, 1899)شناختي ماهي

urmianus).(  پايان نامه كارشناسي شیالت دانشگاه
 ص. 69علوم كشاورزي و منابع طبیعي گرگان، 

هاي مورفوبیولوژيک بررسي .1375 .،حقیقی، د طالبی
 ..Hemiculter leucisculusيک گونه  جديد ماهي 

آزاد  ، دانشگاهارشد شیالت كارشناسي نامهپايان
 .ص 77 ،الهیجان

، ساختار شناختي ريخت هايبررسي .1380.، ، كعباسی
 persa Vimba) كوليسیاه و تکثیر طبیعي جمعیت

vimba.ارشد  كارشناسي نامهپايان ( در سفیدرود
 .ص 182 ،آزاد الهیجان ، دانشگاهشیالت

 .1383پور، ح.، عباسی، ك.، صلواتیان، م. و عبداهلل
شناسايي و پراكنش ماهیان رودخانه مهابادچاي و 
سرشاخه هاي آن )حوزه درياچه ارومیه(. مجله علمي 

 .75-93شیالت ايران، 

عباسی رنجبر، ك.، مولودی صالح، ع.، ایگدری، س. و 
در  يصیتشخ يهايژگيو .1397سرپناه، ع.، 

سه گونه از جنس  يو اندازش يشمارش يهاصفت
Acanthobrama ي. تاكسونومرانيا يداخل يهادر آب 

. 49-58: (36)10, کیستماتیوسیو ب
DOI:10.22108/tbj.2019.117054.1087 
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Abstract  

Acanthobrama urmianus is an endemic species of Cyprinidae family in the Urmia Lake basin 

and important for ecological and sport fishing. The main purpose of this study was to investigate 

the relationship between the fecundity with length, weight and age in two rivers of 

Mahabadchai and Siminerud and sampling was carried out from December to June using cast-

net and gill-net. The result of the study on 107 female fish specimens from maturity stages 4 

and 5 showed that the absolute fecundity of this fish is 1567 to 27228 (11954.3±6991.9) eggs 

with a diameter of 0.35 to 1.42 and the relative fecundity is 87.9 to 633.9 with an average of 

282.6±120.7. Also, with increasing age and size of the fish body, the absolute fecundity 

increased. Between the absolute fecundity and the total length of equation F= .0034TL 3.545 

(r2=.789) and between the absolute fecundity and the weight of the equation F=23.272W1.665 

(r2=.766) obtained. The results showed that the rate of fecundity in Mahabadchai in the constant 

length range was less than Siminerud River.  

 

Keywords: Acanthalburnus urmianus, Absolut fecundity, Mahabadchai, Siminerud  
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