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 چکیده

  
می از خانواده کپورماهیان در حوضه دریای خزر )رود ارس( ای بوگونه  Capoeta sevangiسیاه ماهی ارس

باشد و از لحاظ اکولوژیکی و تا حدودی اقتصادی اهمیت دارد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین می

برداری ماهیان آوری مطلق و نسبی با طول، وزن و سن این ماهی در باالدست رودخانه ارس بود و نمونهمیزان هم

پرتابی و گوشگیر صورت گرفت. نتایج بررسی بر  هایبا استفاده از تور 1391ند ماه تا اوایل خرداد ماه از اسف

آوری مطلق در این ماهی رسیدگی جنسی نشان داد که میزان هم 5تا  4نمونه ماهی دارای مراحل  72روی 

( عدد تخمک به 1/41±9/11)  3/98تا  5/23آوری نسبی ( عدد تخمک و هم7/10590±0/4085) 21213تا  3056

باشد. این گونه متر می( میلی49/1±/27) 85/1تا  95/0های رسیده باشد و قطر تخمکازای هر گرم وزن بدن می

دلیل رشد و بقای تواند بهباشد که میمدان خود میریزی دارای دستجات مختلف تخمک در تخدر فصل تخم

 ریزی باشد.نی تخمطوال ها و الروها در دوره نسبتاًبیشتر تخم
 

 :های کلیدیواژه

 آوری، تولیدمثل، ارس، ایران، هم Capoeta sevangiسیاه ماهی،           

 

 مقدمه | 1 

 47گونه، بیش از  123( با حدود Cyprinidaeخانواده کپورماهیان )

دهند های داخلی ایران را تشکیل میهای ماهیان آبدرصد گونه

(Esmaeili et al., 2018 این خانواده .)جنس دارد که  42 در ایران

گونه، دارای بیشترین تنوع در  18( با Capoeta) جنس سیاه ماهی

های نمک، در حوضه Capoeta aculeataهای ایران است. گونه آب

در حوضه  C. anamisensisکرمان، کویر، اصفهان، کر و دجله، گونه 

در حوضه رودخانه  C. birunii رودخانه میناب استان هرمزگان، گونه

در  C.coadi در حوضه دریاچه نمک، گونه C.buhsei زاینده رود، گونه

 C. ferdowsii حوضه رودخانه بشار استان کهگیلویه و بویراحمد، گونه

های در حوضه C. fusca در حوضه رودخانه زهره استان فارس، گونه

در  C.heratensis هریرود، کویر، بجستان، سیستان و لوت، گونه

 .C در حوضه زاینده رود، گونه C.gracilis حوضه هریرود، گونه

mandica در حوضه رودخانه مند استان فارس، گونه C. macrolepis 

در حوضه رودخانه  C. pvragyi رودخانه مند، گونه پرسیس در حوضه

 .C در حوضه دریای خزر، گونه C. razii سزار استان لرستان، گونه

saadii های کر، اصفهان، پرسیس، تیگره، مهارلو، سیرجان، هدر حوض

های دریاچه ارومیه و در حوضه C. sevangi نائین و هرمز، گونه-کرمان

در حوضه رودخانه گاماسیاب تیگره،  C. shajariani رود ارس، گونه

در حوضه  C. umbla های تیگره و زهره، گونهدر حوضه C.trutta گونه

 Esmaeili etخلیج فارس گزارش شده است )رودخانه تیگره از حوضه 

al., 2018; Keivany et al., 2016.) 

ریزی، شناسی تولیدمثل ماهیان، فصل تخمدر مطالعات زیست

ریزی، ساختار طولی، وزنی و سنی ماهیان نر و ماده بالغ در فصل تخم

آوری و غیره از نظر طول و سن بلوغ جمعیت، صفات ثانویه جنسی، هم

 ;Bagenal, 1978یالتی و اکولوژیک اهمیت زیادی دارد )مدیریت ش

Potts and Wootton, 1989; Biswas, 1993آوری، یکی از (. هم

باشد و میزان تخم یا فرزندان های مهم تولیدمثل ماهیان میشاخص

باشد، در ماهیانی که فقط یک بار ریزی میقابل تولید در یک دوره تخم

آوری ( تعیین همSemelparousند )کنریزی میدر عمر خود تخم

ریزی خود، در مشخص و راحت است اما در ماهیانی که در هر سال تخم

 ریزیسال( تخم تا طول وسیع )چندماه یا ماه( )یکی دو محدود هایزمان

 مراحل های موجود درتخمک تعداد به توجهبا (.Iteroparous) نمایندمی

    دانشگاه گنبدکاووس | 1400   ©              9(1: )9-17؛ 1400، ردیکاربشناسی ماهی هایپژوهشنشریه 

 شناسی کاربردیماهی هایپژوهش هنشری
 

Journal homepage: http://jair.gonbad.ac.ir 
 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 دانشگاه گنبد کاووس
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 Muruaآوری قابل تشخیص است )مختلف رسیدگی در تخمدان، هم

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

Oliveira et al., 2010; Beer et al., 2013آوری (. برای ماهیان با هم

ریزی های رسیده قبل از تخمآوری مطلق تعداد تخمکمشخص، هم

(. یکی از کاربردهای Bagenal and Braum, 1968تعریف شده است )

برداری مستمر و پایدار نسبی ماهیان در بهرهآوری مطلق و مهم هم

( و نیز Potts and Wootton, 1989; Wootton, 1990جمعیت )

ریزی تکثیر مصنوعی برای پرورش است. طی این بررسی، الگوی تخم

باره در طی مدت حداکثر یک ماه یا چندباره در طی چند ماه ماهی )یک

ی ماهی نیز مورد بررسی هاتا کل سال( و دامنه و میانگین قطر تخمک

 قرار گرفت.

های مختلف سیاه آوری گونهتاکنون مطالعات نسبتا کمی روی هم

 Patimar and) محمدزاده و پاتیمار است. شده ماهی انجام

Mohammadzadeh, 2011آوری سیاه ماهی گونه ( روی همC. fusca 

ی ( روPatimar and Farzi, 2011)پاتیمار و فرضی در شرق ایران، 

 در رودخانه میمه ایالم، C. truttaآوری سیاه ماهی گونه هم

 ,Javaheri Baboli and Taghavi Niya)نیا بابلی و تقویجواهری

ر رودخانه شور در جنوب غرب ایران و آوری این ماهی د( روی هم2014

 Ghasemzadeh-Sarcheshmeh et)زاده سرچشمه و همکاران قاسم

al., 2018) ری سیاه ماهی گونه آوبررسی همC. razii  در رودخانه

 (Turkmen et al., 2002ترکمن و همکاران )سفیدرود را انجام دادند. 

در رودخانه کاراسو ترکیه را  C. umbla آوری سیاه ماهی گونهنیز هم

های آناتولی کشور ترکیه سرچشمه رودخانه ارس از کوهتعیین نمودند. 

لومتر، مرز آبی با ایران، آذربایجان و کی 1346گیرد با طول تقریبی می

ترین ترین و پرآبدهد. این رودخانه یکی از مهمارمنستان را تشکیل می

 شود.های ایران در منطقه آذربایجان محسوب میروخانه

آوری این ماهی در ایران انجام از آنجایی که تاکنون بررسی هم

آوری مطلق و عه همنشده و یا در جایی ثبت نشده است، بنابراین مطال

توجه به اهمیت بانسبی آن و ارتباط آن با اندازه بدن و سن ماهی 

ریزی ماهیان از شناسی تولیدمثل و تعیین فصل تخم-مطالعه زیست

 صورت گرفت.نظر مدیریت شیالتی و اکولوژیکی 

 هامواد و روش | 2
با  1391و اردیبهشت  1390برداری سیاه ماهی سوان در اسفند نمونه

استفاده از تورهای پرتابی و گوشگیر در باالدست رودخانه ارس بین 

ها نمونه . سپسدریاچه سد ارس )پلدشت( تا نزدیک ماکو انجام گردید

یا  نمونه صید 120به آزمایشگاه انتقال یافتتند و بیش از صورت تازه به

آوری مناسب بودند. در نمونه برای تعیین هم 72داری شده، که خری

 1متر و وزن بدن با دقت گاه، طول کل ماهیان با دقت یک میلیآزمایش

پشتی و خط جانبی فلس بین باله گرم تعیین شد. سپس تعدادی

های تیره و روشن روی فلس اساس حلقهبرداشت و سن ماهیان بر

و  تعیین گردید. پس از آن، اقدام به کالبدشکافی ماهیان گردید

 7رسیدگی جنسی آماده( ) 5مرحله ( و آماده نسبتاً) 4مراحل تخمدان 

وزین گرم ت 01/0ترازوی دقت  با(، Kesteven, 1960ای )مرحله

 گردید. 

قسمت اول، وسط و آخر  3ها از آوری، تخمکجهت تعیین هم

گرم توزین  01/0تخمدان برداشت و مخلوط گردید و با ترازوی با دقت 

گرفتند. قرار درصد  5سی حاوی فرمالین سی 50شده و در ظروف 

هفته، در ظروف پتری ریخته شدند ها پس از چند سپس نمونه تخمک

ها با استفاده از لوپ دوچشمی مدرج انجام شد. برای و شمارش آن

بزرگ )متوسط(  های بزرگ و نسبتاًآوری مطلق، تعداد تخمکتعیین هم

های تخمک هر ماهی شمارش و ثبت گردید. پس از شمارش در نمونه

 ,Westصورت تصادفی )مک بهگیری قطر تعدادی تخازهها، اندتخمک

  متر انجام شد.میلی 01/0(، با آکوالمتر با دقت 1991

آوری هم F که F = nG/gآوری مطلق از معادله جهت تعیین هم

وزن نمونه تخمک  g وزن گناد، G تعداد تخمک شمارش شده، n، مطلق

و  RW = F / TWآوری نسبی وزنی از فرمول و جهت تعیین هم

 RW استفاده شد که RL = F / TLآوری نسبی طولی از فرمول هم

وزن بدن )گرم( و  TW آوری مطلق،هم F آوری نسبی به وزن بدن،هم

TL باشد )متر( میطول کل ماهی )سانتیBiswas, 1993; Brown et 

al., 2003; Yoneda et al., 2013) استفاده شد. 

های طول کل، وزن بدن، سن، ابتدا بررسی نرمال بودن داده

افزار با نرم Kolmogorov-Smirnovآوری و قطر تخمک با آزمون هم

SPSS-16 تفاوت آماری  ها،داده دلیل نرمال نبودنصورت گرفت که به

( در سطح Kruskall-wallisوالیس )-با استفاده از آزمون کروسکال

-Mannو )ویتنی ی-درصد انجام شد و متعاقب آن از من 95اطمینان 

whitneyبرای جداسازی گروه )( ها استفاده شدZar, 2010 برای .)

آوری با سن، طول و بین عوامل مختلف مانند هم محاسبه همبستگی

شد. همچنین از وزن بدن از آزمون همبستگی پیرسون استفاده 

رگرسیون نمایی یا خطی، برای نشان دادن نوع همبستگی بین عوامل 

 (. Zar, 2010; Beer et al., 2013استفاده شد )

 نتایج | 3
ای پیشرفته نمونه( که در مرحله زرده 72آوری )مورد بررسی هم ماهیان

ای( قرار داشتند، مرحله 7رسیدگی جنسی  5و  4تا هیدراته )مرحله 

گرم، طول  9/254±9/56با میانگین  397تا  7/123دارای وزن بدن 

 6تا  3سانتی متر و سن  08/30±38/2با میانگین  5/37تا  8/24کل 

رسیدگی جنسی،  3ها غالب( بودند. در ماهیان ماده مرحله ساله 5سال )

چند دسته تخم متوسط، کوچک، نسبتا کوچک و ریز مشاهده شد که 

آوری از این مرحله در نتیجه برای جلوگیری از خطای تعیین هم

اده آوری استفسمت راست(، برای تعیین هم 1رسیدگی جنسی )شکل 

سمت چپ(  1رسیدگی جنسی )شکل  4نشد. در ماهیان ماده مرحله 

های متوسط ( غالب بوده و تخم1های بزرگ )اعداد شماره تعداد تخم

های کوچک و ریز ( نیز قابل مالحظه بود ولی تخمک2)اعداد شماره 

رسیدگی جنسی، که کامال  5بسیار کم بود و در ماهیان ماده مرحله 

ها بزرگ بود، برای درصد تخم 90زی بودند، و بیش از آماده برای تخمری

  آوری استفاده شد.تعیین هم
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شکل سمت چپ نشانگر   4و  3، 2، 1)اعداد  تخمک در ماده بالغ سیاه ماهی )چپ( و در حال بلوغ )راست( در رودخانه ارس دستجات مختلف -1شکل 

 .(باشدمیبزرگ )متوسط(، کوچک و ریز  های بزرگ، نسبتاًتخمک

هوای بوزرگ و   آوری مطلق یعنی مجمووع تعوداد تخموک   میزان هم

عودد   (7/10590±0/4085)با میانگین  21213تا  3056بزرگ  نسبتاً

توا   5/23اساس وزن بودن ماهیوان مواده    آوری نسبی برمحاسبه شد. هم

اساس طوول  عدد تخمک در گرم، و بر( 1/41±9/11)با میانگین  3/98

متور  سانتیعدد در هر  6/346±1/115با میانگین  6/680تا  2/123کل 

 طول کل ماهیان ماده محاسبه گردید.

بررسی میزان همبستگی پیرسون بین پارامترهای مرتبط با 

آوری آوری مطلق و نسبی نشان داد که مقدار آن در ارتباط با همهم

و در سطح  57/0آوری نسبی باالی و در ارتباط با هم 76/0مطلق باالی 

آوری ( بین همrباشد. میزان همبستگی پیرسون )دار میمعنی 01/0

 600/0و  595/0، 576/0ترتیب مطلق با وزن بدن، طول کل و سن به

 (. 4تا  2تعیین شد )شکل های 

آوری مطلق و نسبی در ارتباط با وزن بررسی روابط رگرسیونی هم

وری آبدن، طول کل و سن ماهیان نشان داد که نوع رابطه بین هم

(( و وزن AFهای بزرگ و نسبتا بزرگ )مطلق )مجموع تعداد تخمک

( TLآوری مطلق با طول کل بدن )(، بین هم2( ، پاور )شکل Wبدن )

باشد ( پاور میAgeآوری مطلق با سن ماهی )( و بین هم3پاور )شکل 

آوری نسبی بر اساس وزن بدن با سن ماهی و نیز (. بین هم4)شکل 

اساس طول کل با سن ماهی میزان همبستگی به بی برآوری نسبین هم

 تعیین شد. 491/0و  142/0ترتیب 

 

 
 بدن سیاه ماهی در حوضه رودخانه ارسبا وزن مطلق آوری همرگرسیون  -2شکل 

 

 
 طول بدن سیاه ماهی در حوضه رودخانه ارسبا مطلق آوری همرگرسیون  -3شکل 

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
03

4/
ja

ir
.9

.1
.1

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ir
.g

on
ba

d.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 9

http://dx.doi.org/10.22034/jair.9.1.11
https://jair.gonbad.ac.ir/article-1-725-fa.html


 و همکاران غفوری                                                                   شناسی کاربردیهای ماهیپژوهشنشریه                                                                                |         12

 

 
 سن سیاه ماهی در حوضه رودخانه ارسبا مطلق آوری همرگرسیون  -4شکل 

آوری مطلق در گروه وزنی میانگین هم( 1جدول د )نتایج نشان دا

گرم بیشترین  320گرم کمترین مقدار و در گروه وزنی باالی  200زیر 

یابد ها افزایش میمقدار بوده و بتدریج با افزایش وزن بدن تعداد تخمک

میانگین قطر تخمک به طور نامنظمی با افزایش وزن بدن (. 1جدول )

های آوری مطلق و نیز قطر تخمک در گروهو میزان هم افزایش یافت

 وزنی تفاوت داشت.

متر سانتی 28آوری مطلق در گروه طولی زیر همچنین میزان هم

متر بیشترین مقدار سانتی 32کمترین مقدار و در گروه طولی باالی 

یابد آوری مطلق افزایش میبوده و به تدریج با افزایش طول کل بدن هم

طر تخمک نیز به طور نامنظمی با افزایش طول (. میانگین ق2)جدول 

 بدن افزایش یافت.

سوال کمتورین و در گوروه     3آوری مطلق در گروه سونی  میزان هم

ها سال بیشترین مقدار بوده و با افزایش سن ماهی تعداد تخمک 6سنی 

هوای سونی   میانگین قطر تخمک هم در گوروه  (.1جدول افزایش یافت )

( کمتور از  40/1سوال )  4که در گروه سونی  مختلف با هم تفاوت داشت 

( میانگین 44/1) سال 6( بوده و در گروه سنی 57/1) سال 3گروه سنی 

میوزان   دسوت آمود.  ( بوه 55/1) سوال  5قطر تخمک کمتر از گروه سنی 

هوای  )شکل آوری مطلق، در سنین مورد بررسی تفاوت آماری داشتهم

 . (6و  5

 بی و قطر تخمک در سیاه ماهی ارس به تفکیک وزن بدنمطلق، نس وریآهممیانگین  -1جدول

 آوری مطلقهم تعداد نمونه (g)وزن بدن 
(SD±mean) 

 آوری نسبی وزنیهم
(SD±mean ) 

 هاقطر تخمک
(SD±mean) 

>200 11 4/4466±7422 6/20±4/42 27/0±35/1 

240-200 17 1/1575±8492 6/6±5/38 24/0±51/1 

280-240 23 6/2571±10291 1/10±6/39 27/0±54/1 

320-280 

<320 

11 6/4092±12999 1/14±0/44 33/0±51/1 

10 0/3685±15682 5/7±5/44 28/0±56/1 

 

 مطلق، نسبی و قطر تخمک در سیاه ماهی ارس به تفکیک طول کل وریآهممیانگین  -2جدول

 تعداد نمونه (cm)طول کل 
 آوری مطلقهم
(SD±mean ) 

 آوری نسبی طولیهم
(SD±mean ) 

 هاقطر تخمک
(SD±mean) 

>28 13 6/1858±6396 5/62±236 23/0±50/1 

30-28 23 8/2581±9471 5/92±327 30/0±46/1 

32-30 23 0/2843±11110 6/92±359 28/0±58/1 

<32 13 2/4041±15847 9/112±469 27/0±45/1 

 

 به تفکیک سن  مطلق، نسبی و قطر تخمک در سیاه ماهی ارس وریآهممیانگین  -3 جدول

سن 

ماهی 

 (سال)

تعداد 

 نمونه
 آوری مطلقهم
(SD±mean ) 

 آوری نسبی وزنیهم
(SD±mean ) 

 آوری نسبی طولیهم
(SD±mean) هاقطر تخمک 

(SD±mean) 

3 14 8/1259±6006 78/4±7/32 7/39±4/220 22/0±57/1 

4 18 6/2721±9859 7/16±6/34 1/99±342 30/0±40/1 

5 32 4/3022±11272 8/10±8/40 0/94±363 27/0±55/1 

6 8 6/2689±17534 2/7±9/49 8/66±511 31/0±44/1 
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 سن سیاه ماهی در حوضه رودخانه ارسبا نسبی)براساس وزن( آوری همرگرسیون  -5شکل 

 

 
 سیاه ماهی در حوضه رودخانه ارس سن با نسبی )براساس طول( آوری همرگرسیون  -6شکل 

 گیریبحث و نتیجه | 4
متعدد از قبیل گونه، سن، طول،  تأثیر فاکتورهایماهیان تحتآوری هم

باشد موقعیت جغرافیایی و فاکتورهای محیطی نظیر تغییرات دمایی می

(Wootton, 1990; Unlu and Belic, 1993; Jonsson and 

Jonsson, 2009; Keinänen et al., 2012; Keinänen et al., 

2018; Bratteby, 2019آوری مطلق افزایش (. با افزایش سن هم

هد یافت و این افزایش با طول کل نیز ارتباط دارد براساس گزارش خوا

آوری مطلق ارتباط مستقیمی با طول بدن دارد بعضی از محققان هم

(Nikolskii, 1963; Bagenal, 1967; De Silva, 1973; 

Wilkinson and Jones, 1977; Manooch, 1976; Varghese, 

1980)  . 

های بزرگ و متوسط( آوری مطلق )تخمنتایج بررسی کنونی میزان هم

 ± 0/4085و میانگین  21213تا  3056را در ماهیان مورد بررسی بین 

ساله  6تا  3عدد برآورد نمود و میانگین آن از ماهیان  7/10590

داری داشت. میزان همبستگی بین اختالف معنیافزایش نشان داد و 

از نوع نمایی و باال و  C.sevangiآوری مطلق با وزن بدن سیاه ماهی هم

با طول کل بدن نیز از نوع نمایی و با سن ماهی نیز از نوع نمایی تعیین 

آوری مطلق با وزن بدن و تا حدی گردید که نشانگر ارتباط باالی هم

آوری در این ماهی در از آنجایی که بررسی هم باشد.طول کل ماهی می

گذشته وجود  ا مطالعاتانجام نشده بود، امکان مقایسه ب ایران قبالً

بررسی . های دیگر این جنس در ایران مقایسه شدنداشت و لذا با گونه

های دیگر سیاه ماهی در ایران نشان داد که آوری مطلق در گونههم

با  22800تا  506در شرق ایران  C. fuscaآوری سیاه ماهی گونه هم

 ,Patimar and Mohammadzadehعدد تخمک ) 4961میانگین 

تا  1627در رودخانه میمه ایالم  C. trutta(، در سیاه ماهی گونه 2011

( Patimar and Farzi, 2011عدد تخمک ) 7594با میانگین  18329

با میانگین  11552تا  2591 در رودخانه شور در جنوب غرب ایرانو 

( Javaheri Baboli and Taghavi Niya, 2014عدد تخمک ) 7594

عدد  5285با میانگین  9227تا  1730یه و در حوضه تیگره ترک

(Bilici et al., 2016بوده است. هم ) آوری مطلق در سیاه ماهی گونه

C. razii  عدد  4386با میانگین  8315تا  1777در رودخانه سفیدرود

و در حوضه  (Ghasemzadeh-Sarcheshmeh et al., 2018تخمک )

سانتی  40تا  15یان عدد برای ماه 93861تا  4669جنوبی دریای خزر 

 .Cسیاه ماهی گونه های( و در Abdoli and Naderi, 2008متری )

capoeta   ،C. damascina  ،C. fusca  وC. trutta های در آب

عدد  18240و  22800 ، 72600، 93860 ترتیب تاداخلی ایران به

(Keivany et al., 2016محاسبه شد. میانگین هم ) آوری مطلق سیاه

ساله  4در رودخانه کاراسو ترکیه در گروه سنی  C. Umbla ونهماهی گ

عدد تخمک تعیین شد  35859ساله  12عدد و در گروه سنی  3754

(Turkmen.) دلیل تواند بهآوری مطلق، میها در همبرخی از این تفاوت

 Bahrami) های محیطی و اکولوژیکی منطقه مورد مطالعه باشدویژگی

Kamangar et al., 2015 .)آوری درهمچنین اختالف در برآورد هم 

آوری با موقعیت دلیل تفاوت در همبین مطالعات تا حدی ممکن است به

  ) ای باشدای و بین گونههای درون گونهجغرافیایی یا زمان و یا تفاوت
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Asadollah et al., 2011.) 

های بزرگ و متوسط( را آوری نسبی )تخمنتایج بررسی کنونی میزان هم

عدد  1/41±9/11و میانگین  3/98تا  5/23در ماهیان مورد بررسی بین 

 6/680تا  2/123آوری نسبی با طول کل بین همدر هر گرم وزن ماده و 

متر طول کل ماده برآورد عدد در هر سانتی 6/346±1/115با میانگین 

ساله به  6تا  3اساس وزن در ماهیان آوری نسبی برمیانگین همنمود و 

عدد  9/49±26/7و  8/40±8/10،  4/44±4/15،  7/32±7/4ترتیب 

های سنی مختلف اختالف معنی داری داشت. در کالسهبرآورد گردید و 

آوری نسبی با وزن بدن از نوع نمایی و باال و میزان همبستگی بین هم

با طول کل بدن و سن ماهی از نوع نمایی تعیین گردید که نشانگر 

آوری مطلق با وزن بدن و تا حدی طول کل ماهی ارتباط باالی هم

 باشد.می

های دیگر سیاه ماهی در ایران نشان داد ر گونهآوری نسبی دبررسی هم

با  583تا  34در شرق ایران  C. fuscaآوری سیاه ماهی گونه که هم

 Patimar andعدد تخمک در هر گرم وزن ماده ) 133میانگین 

Mohammadzadeh, 2011 در سیاه ماهی گونه ،)C. trutta  در

د تخمک در هر گرم عد 70با میانگین  242تا  14رودخانه میمه ایالم 

 3/9( و در حوضه تیگره ترکیه Patimar and Farzi, 2011وزن ماده )

(، همچنین در Bilici et al., 2016عدد ) 2/32با میانگین  8/90تا 

با میانگین  186تا  16در رودخانه سفیدرود  C. raziiسیاه ماهی گونه 

-Ghasemzadehعدد تخمک در هر گرم وزن ماده محاسبه شد ) 3/66

Sarcheshmeh et al., 2018های کم تا متوسطی با ماهی ( که تفاوت

تواند به عوامل زیادی از جمله تفاوت دارد و می این تحقیقمورد مطالعه 

ای، اندازه بدن، شرایط غذایی و شرایط محیطی ارتباط داشته باشد. گونه

 با افزایش اندازه بدن )طول و  C.sevangiآوری در ماهی میزان هم

میزان  (Jonsson and Jonsson, 1999)افزایش یافت. طبق نظر  وزن(

یابد چون میزان انرژی موجود برای آوری با اندازه بدن افزایش میهم

دهد با اندازه ها را در آن جای میتولید تخم و حفره شکمی که تخم

 یابد.ماهی افزایش می

های دیگر نهآوری مطلق در گوبررسی ارتباط طول و وزن بدن با هم

سیاه ماهی در ایران نشان داد که بین طول و وزن بدن سیاه ماهی گونه 

C. fusca آوری مطلق برازش نمایی با ضریب به در شرق ایران با هم

(، Patimar and Mohammadzadeh, 2011) 67/0و  72/0ترتیب 

میمه ایالم برازش خطی با در رودخانه  C. truttaدر سیاه ماهی گونه 

( و در Patimar and Farzi, 2011) 32/0و  35/0ترتیب ب بهضری

ترتیب برازش خطی با ضریب به رودخانه شور در جنوب غرب ایران

 ,Javaheri Baboli and Taghavi Niyaتعیین شد ) 85/0و  59/0

در رودخانه شور در  C. trutta( و قطر تخمک سیاه ماهی گونه 2014

 Javaheriیلیمتر گزارش شد )م 50/1تا  30/0 جنوب غرب ایران

Baboli and Taghavi Niya, 2014.)  همچنین ارتباط طول و وزن

در رودخانه  C. raziiآوری مطلق در سیاه ماهی گونه بدن با هم

 26/0و  09/0ترتیب برازش خطی باضریب به سفیدرود

(Ghasemzadeh-Sarcheshmeh et al., 2018 و در سیاه ماهی )

رودخانه کاراسو ترکیه برازش نمایی با ضریب به  در C. umbla گونه

( تعیین شد. در Turkmen et al., 2002) 799/0و  758/0ترتیب 

، C. sevangiآوری با طول و وزن برای گونه بررسی ارتباط بین هم

دست آمد به 57/0و  59/0ترتیب این گونه به ضریب همبستگی برای

بیشتر از   اندکی براساس طولآوری نسبی که نشان داد ارتباط بین هم

دلیل تغییرات محیطی، فصل، دن است. بنابراین نوسانات وزن بهوزن ب

ثیر وری تأآتواند بر روی همها میها و بیماریریزی، انگلمهاجرت تخم

 Abdoliبگذارد و میزان ضریب همبستگی نسبت به طول کمتر باشد )

and Eskandari, 1999.) 

با  85/1تا    95/0در ماهیان ماده  خمکدر بررسی کنونی قطر ت

متر ثبت شد. بیشترین میانگین قطر تخمک میلی 49/1±27/0میانگین 

و کمترین میانگین قطر در گروه  57/1±22/0سال  3در گروه سنی 

دست آمد. بیشترین همتر بمیلی 40/1±30/0سال با میانگین 4سنی 

تر با میانگین ممیلی 30-32میانگین قطر تخمک در گروه طولی 

 32ها در گروه طولی باالی و کمترین میانگین قطر تخمک 28/0±58/1

صورت سبه شد که با افزایش طول، وزن بهمحا 44/1±31/0متر میلی

 دار نبوده است.معنی ها کامالًنامنظم افزایش یافت ولی این افزایش

ان طی های دیگر سیاه ماهی در ایرها در گونهبررسی اندازه قطر تخمک

 C. fuscaآوری نشان داد قطر تخمک در سیاه ماهی گونه بررسی هم

 Patimarمیلیمتر ) 917/0با میانگین  05/2تا  30/0در شرق ایران 

and Mohammadzadeh, 2011 در سیاه ماهی گونه  ،)C. trutta 

میلیمتر  61/1با میانگین  40/2تا  70/0در رودخانه میمه ایالم نیز 

(Patimar and Farzi, 2011 در این ماهی ،) در رودخانه شور در

 Javaheri Baboli andمیلیمتر ) 50/1تا  30/0 جنوب غرب ایران

Taghavi Niya, 2014 91/0(، در حوضه تیگره ترکیه به طور میانگین 

(Bilici et al., 2016  و در سیاه ماهی گونهC. razii  در رودخانه

 Ghasemzadeh-Sarcheshmeh etمیلیمتر ) 0/2تا  2/0سفیدرود 

al., 2018های( و در سیاه ماهی گونه C. Aculeate ،C. capoeta ،

C. damascina ،C. fusca  وC. trutta های داخلی ایران بهدر آب 

 ,.Keivany et alمتر )میلی 1/2و  0/2، 2/2، 2/2،  5/1ترتیب تا 

 اضر دارد. .خوبی با نتایج بررسی ح ( تعیین شد که شباهت نسبتا2016ً

یکی از راهکارهای مهم در  تغییرات قطر تخمک در ماهیان احتماالً

 Tomasini)ها باشد های تولیدمثلی و تکثیر آنتعیین استراتژی فعالیت

et al., 1996.) ها متفاوت است و در اندازه قطر تخمک در میان گونه

ر میان یک جمعیت نیز میانگین آن ممکن است از سالی به سال دیگ

متفاوت باشد که این اختالف ناشی از تفاوت در سن، موقعیت 

 ,Gholampoor and Imanpoorاند )جفرافیایی و فصل ارتباط داده

2012.) 

در رودخانه ارس حوضه دریای  Capoeta sevangiسیاه ماهی 

طوالنی مدت از فروردین تا تیر  ریزی نسبتاًخزر، یک گونه با دوره تخم

ماهی دارای پیک تولیدمثلی در اردیبهشت و خرداد باشد. این ماه می

های تولیدمثلی مشخص باشد که این نتایج با استفاده از شاخصماه می

ریزی دارای دستجات مختلف تخمک در گردید. این گونه در فصل تخم

ها و دلیل رشد و بقای بیشتر تخمبه تواندباشد که میتخمدان خود می

 ریزی باشد.نی تخمالروها در دوره نسبتا طوال
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اری صیادان محلی حوضه دریاچه ارس و نیز آقایان مصطفی از همک

های داخلی پروری آباز پژوهشکده آبزیصیادرحیم و هیبت ا... نوروزی 

ری و تعیین سن ماهیان قدردانی برداری، بیومتخاطر نمونهکشور به

 گردد. می
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Abstract 
Capoeta sevangi is a native species of the Caspian Sea basin (Arass River) belonges to 

Cyprinidae family and is an important species ecologically and economically. The 

main purpose of this study is investgate the relationship between absolute and relative 

fecundity with length, weight and age of this species in the Arass River. Sampling was 

carried out from March to June 2012 using cast-net and gill-net. Result on 72 female 

samples showed that female with 4 to 5 stages of sexual maturation showed that the 

absolute fecundity of this fish is 3056 to 21213 (10590.7±4085.0) eggs and the relative 

fecundity is 23.5 to 98.3 (41.1±11.9) eggs per gram of body weight and the egg 

diameter is 0.95 to 1.85 mm measured. This species has different groups of eggs in 

ovary during the spawning season, which can be due to the growth and survival of eggs 

and larvae in the relatively long spawning period. 
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