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 چکیده

  
مربوط به حوضه دجله و فرات و در دامنه وسیعی از ایران، عراق و  Oxynoemacheilus kurdistanicus گونه

شناسی این ماهی وجود دارد. جهت های ایران اطالعات محدودی درباره زیستدر آبترکیه توزیع شده است و 

از رودخانه  1394ی توسط الکتروشوکر از اردیبهشت تا مهر عدد ماه 209بررسی الگوی رشد این ماهی تعداد 

و اختالف  1:  62/0سیروان استان کردستان صید گردید. نسبت جنسی نر به ماده در جمعیت مورد مطالعه 

. رابطه طول و وزن (p  ،49/11 =2χ  >05/0داری بین نسبت جنسی نر و ماده در جمعیت فوق وجود داشت )معنی

 92/0و در جمعیت )  86/2TL 0127/0 =W(2r= 93/0و در نرها )  77/2TL 0157/0 =W (2r= 90/0ها )در ماده

=2r)81/2TL 0141/0 =W   بدست آمد. نتایج نشان داد که الگوی رشد از نوع آلومتریک منفی برای این گونه در

 (. p < 0.05= 3.population2.15, tfmle= = 2.07, tmaletest, t -t ,33منطقه مورد مطالعه می باشد )

 :های کلیدیواژه

           O. kurdistanicus ، رودخانه سیروان، استان کردستانرابطه طول و وزن ، 

 

 

 مقدمه | 1

شناسی، های آبی از لحاظ تکاملی، بومبررسی ماهیان در اکوسیستم

برداری ذخایر و پرورش رفتارشناسی، حفاظت، مدیریت منابع آبی، بهره

(. در مطالعه این Lagler et al., 1977اهمیت است ) ماهی حائز

ها، قبل از هر چیزی ماهیان آن را باید مورد بررسی قرار داد اکوسیستم

(Bagenal and Tesch, 1978ماهیان آب .) های شیرین ایران حتی

های لب شور دریای خزر، بسیار متنوع بدون در نظر گرفتن ماهیان آب

-ناسی حائز اهمیت هستند. در میان حوضهو از نظر مطالعات ماهی ش

های کارون، کرخه، دجله و جنوب های رودخانههای آبریز ایران، حوضه

(. مطالعات Abdoli, 2000ای را دارند )دریای خزر بیشترین تنوع گونه

پذیری های رشد ماهیان دارای تنوعبسیاری نشان دادند که ویژگی

های زیستگاهی قابل ع در ویژگیوسیله تنوای بوده که بهوسیع منطقه

(. Zivkov, 1996; Froese and Binohlan, 2000باشد )تفسیر می

های سن و رشد یک گونه در سطح این راستا، مطالعه ویژگی در

از وضعیت بهتر  ای امکان درکصورت منطقهپذیری بهجمعیتی و تنوع

 ,Zivkovکند )های یک گونه در یک منطقه را فراهم میجمعیت

ترین کیلومتر مربع از پر آب 7500(. حوضه سیروان با وسعت 1996

میلیارد متر  8/2که طوریشود، بههای آبخیز ایران محسوب میحوضه

های سطحی استان در این حوضه جریان دارد. حوضه مکعب آب

ترین ترین و بزرگکیلومتر از پر آب 213رودخانه سیروان با طول 

 ,.Tavakolli et alشود )ردستان محسوب میهای استان کرودخانه

حالی است که طول شاخه اصلی رودخانه سیروان با ( و این در2009

 Faraziani etباشد )کیلومتر می 43ای گیری ماهوارهتوجه به اندازه

al., 2010 .)رود هم پیوستن دو رودخانه قشالق و گاوهآب سیروان از به

های کوچک مسیری در میان دره کوهآید. سیروان پس از طی می پدید

شده و به دریاچه سد  خرمال، شاهو و ساالن وارد کردستان عراق

ماهیان لوچخانواده (. Jafari et al., 2014ریزد )دربندیخان می

Nemacheilidae  گونه شناخته شده ) 667با حدودEschmeyer and 

Fang, 2016 ) جنس از این خانواده و از راسته  48وCypriniforms 

 شیرین آب هایهای کوچک کفزی و ساکن محیطکه متشکل از گونه

جنس این خانواده  یک فقط و دارند پراکنش اوراسیا در بیشتر که است

    دانشگاه گنبدکاووس | 1400   ©              9(1: )34-40؛ 1400، کاربردیشناسی ماهی هایپژوهشنشریه 
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 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 دانشگاه گنبد کاووس
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(Afronemacheilusدر آفریقا زیست می )( کندKottelat and 

Freyhof, 2007 گونه و یک گونه تأیید  45جنس و  6(. از این خانواده

(. Esmaeili et al., 2017ده است )های ایران گزارش شنشده در آب

گونه معتبر که در سرتاسر  49با حدود  Oxynoemacheilusجنس 

 ,Eschmeyer and Fang, 2016; Freyhofخاورمیانه پراکنش دارند )

گونه و یک گونه تأیید نشده وجود  16(. از این جنس در ایران 2016

 Oxynoemacheilus(. گونه Esmaeili et al., 2017دارد )

kurdistanicus Kamangar et al., 2014   مربوط به حوضه دجله و

فرات و در دامنه وسیعی از ایران، عراق و ترکیه توزیع شده است 

(Esmaeili et al., 2017 .)های ایران اطالعات محدودی درباره در آب

-ه ماهیان ایران از جنبهمطالعبیولوژی این ماهی وجود دارد، همچنین 

بنابراین شناسی و حفاظتی دارای اهمیت است، اسی و بومشنهای زیست

یابد. هدف از مطالعه حاضر های ماهیان ضرورت میشناختن جمعیت

بررسی الگوهای رشد این گونه در رودخانه سیروان که از مهمترین 

تواند برای مطالعات باشد. تخقیق حاضر میرودهای غرب کشور است، می

های صورت لزوم برنامهاین گونه مفید و در رزیابی ذخایربعدی بر روی ا

 حفاظتی در مورد این گونه را اجرا کرد.

 هامواد و روش | 2
با  94برداری از اردیبهشت تا مهر منظور انجام مطالعات مربوطه نمونهبه

صورت تصادفی ولت و به 110-220وکر وسیله الکترو شبهاستفاده از 

قطعه  209د بررسی در این تحقیق های مورانجام شد. تعداد کل نمونه

درصد تثبیت  5وسیله فرمالین صید شده در محل بههای بود. نمونه

-بیومتری گردیدند. طول کل بهشدند و بعد از انتقال به آزمایشگاه، 

ها گناد نمونهمتر، وزن کل و وزن میلی 1وسیله تخته بیومتری با دقت 

گیری گردید. تعیین سن ماهیان گرم انداه 001/0وسیله ترازو با دقت به

انجام × 10ها با درشت نمایی از روی سرپوش آبششی و رویت حلقه

 گرفت.

 بررسی گردید: 1الگوی رشد به وسیله معادله 

(1)     b                                                                                             W = aTL 

شیب خط  bمتر، به میلی TLوزن به گرم، طول  W در این معادله

 باشند. عدد ثابت می aرگرسیونی و 

ی ها در رابطهن با جای گذاری دادهی بین طول و وزن ماهیارابطه

 lnW=ln a + b lnLی خطی و تبدیل آن به رابطه bW = aTL نمائی

(، Bagenal and Tesch, 1978به کمک لگاریتم طبیعی تعیین شد )

( 2ومتریک و آلومتریک بودن رشد به وسیله آزمون پائولی )معادله ایز

 تعیین شد:

(2)                                  × ×t =  

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

 bوزن کل )گرم(،  معیار لگاریتم طبیعی انحراف sd(lnW)متر(، )میلی

تعداد نمونه  nضریب همبستگی و  2rوزن،  –شیب خط رگرسیون طول 

-جدول مقایسه می tمحاسباتی حاصل از این معادله با مقدار  tاست. 

را  1معادله  bتوان جدول نباشد می tمحاسباتی بزرگتر از  tگردد. اگر 

گوی رشد دهنده ایزومتریک بودن الاندر نظر گرفت که نش 3برابر با 

 است. 

 تعیین گردید: 3وسیله معادله ضریب وضعیت هم به

(3)      ) × 100                                        bK = (W / TL 

طول کل  TLوزن کل به گرم،  Wضریب وضعیت،  K، 3در معادله 

 باشد.وزن کل می –شیب خط رگرسیونی طول کل  bمتر و به سانتی

 تعیین شد: 4ی نیز به وسیله معادله اضریب رشد لحظه 

(4)                                           ) / ΔT tLnw – t+1G = (Lnw 

میانگین وزن کل به  twای، ضریب رشد لحظه Gدر این معادله، 

-می t+1میانگین وزن کل به گرم گروه سنی  t+1wو  tگرم گروه سنی 

 ;Mann, 1973; Bagenal and Tesch, 1978شد )باشند، بررسی 

Pauly, 1984 .) 

اسمیرنوف -ها از آزمون کولموگروفبرای تست نرمالیته داده

استفاده گردید. برای تعیین نسبت جنسی از روش آزمون مربع 

ها و رسم جهت وارد کردن داده( استفاده شد. 2Xکای اسکوئر )

 SPSS-22و  Excel-2010های آماری در محیط نمودارها و آنالیز

 شد. انجام

 نتایج | 3
از رودخانه  O. kurdistanicusهای صید شده گونه تعداد کل نمونه

نمونه نر و  129عدد بود. از این تعداد،  209سیروان استان کردستان 

در جمعیت مورد  1:  62/0نمونه ماده بود، نسبت جنسی نر به ماده  80

داری ف معنیمطالعه مشاهده گردید که این نسبت از نظر آماری اختال

(، لذا در p ،49/11 =2χ  >05/0بین نسبت جنسی نر و ماده داشت )

باشد. منطقه مورد مطالعه فراوانی جنسی در جمعیت این گونه نابرابر می

متر و میانگین وزن کل میلی 48/72در جنس ماده میانگین طول کل 

 مترمیلی 46/74دست آمد. در جنس نر میانگین طول کل هگرم ب 93/3

گرم مشاهده گردید. دامنه طول کل در جنس  09/4و میانگین وزن کل 

گرم  08/1 – 47/6متر و وزن کل بین میلی 00/42– 00/90ماده بین 

 – 00/89که در جنس نر دامنه طول کل در جنس نر بین بود. درحالی

گرم مشاهده گردید  77/0 – 70/7متر و وزن کل بین میلی 00/41

 3ماهیان از روی سرپوش آبششی انجام گرفت و  (. تعیین سن1)جدول 

( برای هر دو جنس نر و ماده مشاهده گردید 4+و  3+، 2+گروه سنی )

 43/36) 3+درصد(، 33/2) 2+(. فراوانی نرها در گروه سنی 2)جدول 

 5/2) 2+ها در گروه سنی درصد( و فراوانی ماده 24/61) 4+درصد( و 

 (.1درصد( بود )شکل  0/45) 4+درصد( و  5/52) 3+درصد(،
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 در رودخانه سیروان استان کردستان O. kurdistanicusمتر( و وزن کل )گرم( گونه میانگین طول کل )میلی -1جدول 

 تعداد نمونه جنس
میانگین  ±انحراف معیار 

 طول کل
 کمینه-بیشینه

 ±انحراف معیار 

 میانگین وزن کل
 کمینه-بیشینه

 ماده

 نر

 جمعیت

80 

129 

209 

09/9±48/72 

55/8±46/74 

79/8±70/73 

00/90 – 00/42 

00/89 – 0/41 

00/90– 00/41 

39/1±93/3 

27/1±09/4 

31/1±03/4 

47/6 – 08/1 

70/7 – 77/0 

70/7 – 77/0 

 در رودخانه سیروان استان کردستان O. kurdistanicusگونه های سنی مختلف در متر( و وزن کل )گرم( در گروهمیانگین طول کل )میلی -2جدول 

 سن
 نر ماده

میانگین وزن  ±انحراف معیار 

 کل
میانگین طول  ±انحراف معیار 

 کل
میانگین وزن  ±انحراف معیار 

 کل

میانگین طول  ±انحراف معیار 

 کل
+2 98/0±77/1 90/9±00/49 20/0±99/0 08/2±33/43 
+3 71/0±94/2 50/4±60/66 67/0±96/2 99/4±79/67 
+4 77/0±22/5 18/4±64/80 77/0±88/4 79/3±61/79 

 

 
 در رودخانه سیروان استان کردستان O. kurdistanicusگونه فراوانی سنی  -1شکل 

 

در هر سه گروه نر، ماده رابطه طول و وزن در جمعیت مورد مطالعه 

در رودخامه سیروان استان  O. kurdistanicus و جمعیت گونه

(. مقادیر 4و  3، 2مبستگی باالیی داشت )شکل کردستان، ضریب ه

به عنوان ضریب رشد  3( با مقدار عددی bشیب خط رگرسیونی )

female= 2.07, t maletest, t-t  =داری داشت )ایزومتریک اختالف معنی

= 3.33,  p < 0.05 Population2.15, t که نمایانگر رشد آلومتریک منفی در )

باشد. رابطه طول و وزن جمعیت یت میهر سه گروه نر، ماده و جمع

(92/0=2r)81/2TL0141/0=W  و برای جنس ماده

(90/0=2r)77/2TL0157/0 =W  و برای جنس نر

(93/0=2r)86/2TL0127/0=W ( بدست آمد. آزمون پائولیPauly, 

(، الگوی رشد از نوع آلومتریک منفی را برای هر دو جنس این 1984

p  female= 2.07, t malet ,2.15 =یید نمود )گونه در رودخانه سیروان را تأ

  (.4و  3، 2 های( )شکل0.05 >

 
 در رودخانه سیروان استان کردستان O. kurdistanicusوزن کل جمعیت گونه  –رابطه طول  -2شکل 
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 در رودخانه سیروان استان کردستان O. kurdistanicus وزن کل جنس ماده گونه –رابطه طول  -3شکل 

 
 در رودخانه سیروان استان کردستان O. kurdistanicusوزن کل جنس نر گونه  –رابطه طول  -4شکل 

بررسی ضریب وضعیت نشان داد که برای جنس ماده باالترین 

ماه و برای جنس نر باالترین مقدار آن در مقدار آن در فروردین

اردیبهشت ماه مشاهده شد و کمترین مقدار آن برای ماده در مرداد ماه 

ه میانگین شاخص وضعیت و برای جنس نر در مهرماه بود. مقایس

های ماده و نر های مختلف برای جنسداری را بین ماهاختالف معنی

ای برای (. باالترین ضریب رشد لحظه5( )شکل >05/0pنشان داد )

در جنس ماده مقدار در  وسال مشاهده گردید  2+ - 3+جنس نر سنین 

اری دسال مشاهده گردید و در جنس ماده تفاوت معنی 3+ - 4+سنین 

 (. p <05/0بین سنین نشان نداد )

 
 در رودخانه سیروان استان کردستان O. kurdistanicusضریب وضعیت در گونه  -5شکل 

 
 در رودخانه سیروان استان کردستان O. kurdistanicusای برای هر دو جنس نر و ماده در گونه ضریب رشد لحظه -6شکل 

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
03

4/
ja

ir
.9

.1
.4

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ir
.g

on
ba

d.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 7

http://dx.doi.org/10.22034/jair.9.1.41
https://jair.gonbad.ac.ir/article-1-601-fa.html


Oxynoemacheilus kurdistanicus...                                                                                                                                                                                                  |       38بررسی الگوی رشد گونه ماهی  
 

 گیریبحث و نتیجه | 4
دلیل های مختلف بهلب در میان زیستگاهگوی رشد موجودات اغال

بینی در عوامل محیطی، متفاوت است. بررسی این تغییرات قابل پیش

تغییرات به شناخت چرخه زندگی هر موجود در زیستگاه مختلف، کمک 

زه )طول و وزن( جمعیت یک کند همچنین تنوع در میانگین اندامی

برداری و شرایط زیست محیطی ف بهرهاساس الگوهای مختلگونه بر

توجه به اطالعات اندک در مورد گونه (. باPatimar et al., 2009است )

O. kurdistanicus های مشابه از جنس مقایسه حداکثر سن با گونه

Oxynoemacheilus  رسد حداکثر نظر می(، به3صورت گرفت )جدول

های وص جمعیتهای این گونه در مناطق مختلف به خصطول جمعیت

تواند این گونه در ایران متنوع است. حداکثر سن در مورد این گونه می

های برداری و شرایط اکولوژیکی رودخانهتحت شرایط نحوه صید و نمونه

 باشد. Oxynoemacheilusهای جنس محل زیست گونه

 های ایراندر آب Oxynoemacheilusجنس  هایمتر( و وزن )گرم( مشاهده شده برای گونهحداکثر طول کل )میلی -4جدول 
منطقه مورد 

 مطالعه
 گونه

 (mmطول کل )

 کمینه -بیشینه 

 (gوزن کل )

 کمینه -بیشینه 
 منابع

 Oxynoemacheilus brandtii 78-55 32/4-47/1 Golzarianpour et al., (2011) رودخانه زرینه

 Oxynoemacheilus farsicus 71-41 40/2-50/0 Golzarianpour et al., (2011) رودخانه کر
 Oxynoemacheilus angorae 76-38 21/4-53/0 Golzarianpour et al., (2011) رودخانه جاجرود

 Oxynoemacheilus. kermanshahensis 84-46 68/4-76/0 Golzarianpour et al., (2011) رودخانه گاماسیاب

 Oxynoemacheilus bergianus 87-32 84/5-25/0 Zamani-Faradonbe et al., (2015) رودخانه طالقان

 Oxynoemacheilus bergianus 76-38 90/3-50/0 Tabatabaei et al., (2015) رودخانه کردان

 Oxynoemacheilus bergianus 64-38 03/2-62/0 Jamali et al., (2015) رودخانه ارس

 مطالعه حاضر Oxynoemacheilus kurdistanicus 90-41 70/7-77/0 رودخانه سیروان
 

های رابطه طول با وزن در جمعيت

های تواند نشانهمختلف اغلب می

وسيله ماهی مصرف انرژی بهاستراتژی 

در  bارائه نمايد و تنوع مقدار ضريب 

طول يک سال، بيانگر تنوع درون جمعيتی 

نتایج (. Vollestad and L'Bee-Lund, 1990باشد )می

داد که الگوی رشد برای هر دو جنس نر و ماده در  مطالعه حاضر نشان

رودخانه سیروان از نوع آلومتریک منفی بود. الگوی رشد جمعیت مورد 

های ایران شامل مطالعه در مقایسه با مطالعات صورت گرفته در رودخانه

رودخانه زرینه، رودخانه کر، رودخانه جاجرود، رودخانه گاماسیاب، 

( که 5بود )جدول  3( کوچکتر از bرشد ) رودخانه ارس مقدار ضریب

های جنس دهنده رشد آلومتریک منفی برای جمعیتنشان

Oxynoemacheilus ( استGolzarianpour et al., 2011; Jamali 

et al., 2015 این مطالعات همسو با نتایج تحقیق حاضر است. نتایج ،)

 Oxynoemacheilusهای جنس دامنه تغییر الگوی رشد این گونه

 –باشد. از آنجائیکه الگوی رشد )رابطه رگرسیون طول بسیار کم می

کند لذا مشهود است که رشد وزن( از رشد طولی و وزنی تبعیت می

 ها ندارد. طولی و وزنی این گونه تنوع وسیعی بین جمعیت

 های ایراندر آب Oxynoemacheilusهای جنس رابطه طول و وزن در گونه -5جدول 

رد منطقه مو

 مطالعه
 منابع a b b-interval 2r گونه

 Oxynoemacheilus brandtii 009/0 97/2 39/3-53/2 96/0 Golzarianpour et al., (2011) رودخانه زرینه

 Oxynoemacheilus farsicus 012/0 88/2 10/3-52/2 97/0 Golzarianpour et al., (2011) رودخانه کر
 Oxynoemacheilus angorae 008/0 01/3 39/3-77/2 98/0 Golzarianpour et al., (2011) رودخانه جاجرود

 Oxynoemacheilus. kermanshahensis 015/0 89/2 10/3-69/2 97/0 Golzarianpour et al., (2011) رودخانه گاماسیاب

 Oxynoemacheilus bergianus 000008/0 97/2 - 88/0 Jamali et al., (2015) رودخانه ارس

 مطالعه حاضر Oxynoemacheilus kurdistanicus 0141/0 81/2 93/2-70/2 92/0 دخانه سیروانرو
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Abstract 

Oxynoemacheilus kurdistanicus related to the Tigris and Euphrates basins and has been 

distributed in a wide range of Iran, Iraq and Turkey, There is limited information on 

the biology of this fish in Iranian waters. This study was carried out to evaluated 

growth pattern of this species with 209 fish samples that obtained from May up to 

October 2015 with Electroshocker devices. Sex ratio of male to female was 1: 0.62 that 

showed significant difference between sex ration of male to female in population (X2 = 

11.49, p < 0.05). The weight - length relation of female was W = 0.0157 TL2.77 (r2 = 

0.90) and the weight- length relation of male was W = 0.0127 TL2.86 (r2 = 0.93) and the 

total relation was W = 0.0141 TL2.81 (r2 = 0.98). The results showed positive allometric 

growth (t-test, tmale= 2.07, tfemale = 2.15, tpopulation= 3.33, p < 0.05).  

 Keywords: O. kurdistanicus, Length and Weight Relationships, Sirvan River, 

Kurdistan Province 
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