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 چکیده

  
در دریاچه  Alburnoides eichwaldiiشناسی جمعیت ماهی خیاطه ¬در این مطالعه برخی پارامترهای پویایی

-وسیله تور گوش قطعه ماهی خیاطه به 226نجام شد. ( ا1395و  1394ی، در چهار فصل )سد شهید رجایی سار

ساله در هر دو جنس نر و ماده  2+ساله قرار داشته که گروه سنی  4+تا  0+گروه سنی  5گیر صید شده که در 

البیت جنس ماده دهنده غدست آمد که نشان به 1: 17/3نسبت جنسی نر به ماده ترین فراوانی بود. ¬دارای بیش

متر و محدوده وزنی ¬میلی 131تا  62(. ماهیان صید شده در محدوده طولی =05/0p< ،84/60χ2بوده است )

بوده است  تر از نرها¬ها به مراتب بیش. در کل جمعیت، اندازه طول و وزن مادهگرم بودند 46/30تا  59/2

(05/0p<.) ین طول و وزن و براساس معادله رشد پائولی، توجه به مقدار شیب خط رگرسیونی بالگوی رشد با

برتاالنفی برای جنس نر و برای هر دو جنس نر و ماده و کل جمعیت آلومتریک مثبت محاسبه شد. معادله رشد 

محاسبه شد که مقدار عددی طول   و ترتیب  ماده به

با هم  های نر و ماده تقریباً¬ان فاکتور وضعیت در جنستر از نر بوده است. میز¬نهایت در جنس ماده بیش¬بی

ترتیب برابر  های بالغ جنس ماده بهنسبی نمونهمطلق و  آوری هم. میانگین (<05/0p)برابر بود 

دست آمد.  متر به¬میلی 86/0±21/0بوده و میانگین قطر تخمک  99/192±54/98و  04/1048±53/2690

نتایج نشان داد که پس از گذشت حدود خواری را نشان داد. نه به گوشتای تمایل این گوبررسی شاخص تغذیه

ای بهتر از جمعیت  شناسی جمعیت دریاچه یی، بسیاری از پارامترهای پویاییسال از احداث سد شهید رجا 15

 باشد. ای می رودخانه

 :های کلیدی واژه 

شناسی¬، سد شهید رجایی، پویاییA. eichwaldiiماهی خیاطه،            
 

 مقدمه | 1

توسطانسانازجملهساختهایآبیدستکاریبسیاریازاکوسیستم

هایجدیدیبرایآبزیانهاموجبایجادزیستگاهرویرودخانهسدهابر

تبدیلرودخانهمی با سدها سببتغییراتوسیعیشود. آبگیرها، به ها

می رودخانه زیستی شرایط زیستگاهدر شرایط تغییر آبشوند. از ی

آبساکنمی تکاملیجدیدیراجاریبه و شرایطاکولوژیکی تواند

دهند پاسخ شرایط آن به باید که دهد قرار آن آبزیان روی پیش

(Graf, 1999محیطی شرایط در وسیعی تغییرات سد، احداث با .)

جریانآب،جنسبستروانباشت عمق، کدورت، ماننددرجهحرارت،

هایباالدستمیرسند،ایجادریاچهکهازرودخانهموادغذاییدرکفد

دریاچهمی محیطشود. سد پشت که،های هستند ناپایداری های

اقلیمتغییراتبسیا سریعبهلحاظهیدرولوژی، اکولوژیازشناسیر و

رودخانه بهبخش دریاچهای بخش آنسمت میای اتفاق افتدها

(Ekmekçi and Kirankaya, 2004وجود -نژادهایخاصدرآب(.

می داخلی سازگاریهای همین نتیجه اینتواند در اکولوژیکی های

جمعیتاکوسیستم بین رابطه بیانگر که بوده منطقهها وهای ای

دلیلیبرعدمتشابهجمعیتهایآنزیستگاه استو ایهایمنطقهها

( میSurre et al., 1986هستند زیستگاهی جدایی این تواند(.

هایمختلفایجادکند.هایمتفاوتیازهرگونهرادرزیستگاهعیتجم

ثیربردنبهتأایمختلفهرگونهوپیهبرایبررسیوشناختجمعیت

مت زیستگاهی جدایی مطالعهأاحتمالی به نیاز سد، احداث از ثر

هرشناختیهرجمعیتمیهایپویاییویژگی بتوانبرذخایر باشدتا

 هامدیریتبهتریداشت.ووضعیتکلیاکوسیستمگونهوجمعیت

مدل اساس جمعیت، پویایی بحثپارامترهای در تحلیلی های

آن محاسبه با و هستند میارزیابیذخایر اطالعاتدقیقیدرها توان

(.ازفاکتورهایمهموKing, 1995آورد)دستبهموردوضعیتذخایر

 رشد،تولیدمثلوتغذیهشناسیجمعیتآبزیانسن،متنوعپویایی

    دانشگاهگنبدکاووس | 1401   ©              10(2:)19-29؛1401،کاربردیشناسیماهیهایپژوهشنشریه

 شناسی کاربردی ماهی های پژوهش هنشری
 

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

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 دانشگاه گنبد کاووس

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
03

4/
ja

ir
.1

0.
2.

21
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ja
ir

.g
on

ba
d.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 11

https://doi.org/10.22034/jair.10.2.21
http://dx.doi.org/10.22034/jair.10.2.21
https://jair.gonbad.ac.ir/article-1-726-fa.html


 و همکاران رحمانی                                                             شناسی کاربردی ماهیهای  پژوهش نشریه                                                              |  20



سبببهرهباشندکهمی برداریصحیحازجمعیتماهیان،مطالعهآنها،

گونه مصنوعیحفاظتاز طبیعیو تکثیر موفقیتدر آبزیو مهم ها

بهایناطالعاتمیآن توجه با که شده درتوانمدیریتیصحیحها تر

(.Bagenal, 1978یوزیستمحیطیارائهنمود)راستایاهدافشیالت

می صورت جنسی غدد بلوغ با ماهیان در ارتباطتولیدمثل گیرد،که

تغذیه شرایط با تنگاتنگی )بسیار دارد محیطی  Polvina andایو

Ralston, 1987 براساستغییر(. تولیدمثل سرعتتنظیم رو این از

میوضعیت گرفته نظر در محیطی شود.های غذایکیفیت کمیت و

بلکهبرکیفیتتولیدمثلجنسیوقابلیتآوریهممصرفینهتنهابر

-تشدیدمیآوریهمثیرداردوبافقرغذایی،کاهشأزادآوریآننیزت

(.Nikolski, 1969گردد)

دارایارزشصید فراوانیزیاد، اندازهکوچکوبا ماهیخیاطهبا

هاانیکطعمهمهمومناسببرایگونهعنوتواندبهورزشیبودهومی

اکوسیستم این شکارچی بااقتصادیو دیگر طرف از باشد، مطرح ها

دارایارزشزیباییشناختینیزمیتوجهبهرنگ -پذیریرویبدن،

( بهAbdoli, 2000باشد حساسیتباالیاینماهی این، بر عالوه .)

هایانسانی،فعالیت(Kruk, 2007)هاتغییردرتنوعساختاریرودخانه

بهمقادیراکسیژنمحلولوپسابصنعتی،کشاورزیکمنسبتوتحمل

زیستیمناسبدررابطهباکیفیتیاشهریاینماهیرابهیکشاخص

 (.Cihar, 1999زیستمحیطیتبدیلکردهاست)

اقتصادیبا ارزش عدم و خیاطه ماهی تنوع پراکنشو به توجه

وچکورشدآهسته،ضرورتبررسیخصوصیاتپویایییلاندازهکدلبه

هایهایغذاییاکوسیستمشناسیاینگونهاکولوژیکیمهمدرزنجیره

پیشآشکارآب زیستیبیشاز هایشیرینایرانجهتتعیینتنوع

گردد.برایمدیریتاینگونهدربرنامهحفاظتیذخایرطبیعینیازمی

هایبومشناختیازقبیلرشد،بلوغوبهتحقیقاتمداومبررویویژگی

هایتولیدمثلخواهدبود.تاکنونمطالعاتانجامشدهبررویجمعیت

بررویجمعیت هایمختلفاینگونهدرمنابعمختلفآبیدرایران،

آبرودخانه در اینگونه جمعیتیاز اینمطالعه در و شده ایانجام

 هدشد.ساکندریاچهسدشهیدرجاییبررسیخوا

 ها مواد و روش | 2
کیلومتریجنوبشهرساری45در1375سدشهیدرجاییدرسال

درمنطقهسلیمانتنگهبررویرودخانهتجنبهمنظورذخیرهآببرای

کهازلحاظمصارفکشاورزی،شربوتولیدبرقاحداثگردیدهاست

مکبندیطبقه همکاران)آلیستر جزوMcAllister et al., 2001و )

 گردد.سدهایبسیاربزرگمحسوبمی

ایستگاهبراساساطالعات3برداریازماهیاندریاچه،¬براینمونه

موفقیتب صید احتمال و منطقه موردومیان تورهای چشمه و آمیز

تعیینشدکهشاملمحدودهدهانهرودخانه هایسفیدرودواستفاده،

هایتعیین¬قعیتایستگاهباشند.موشیرینرودونزدیکیتاجسدمی

ماهواره یاب موقعیت از استفاده با )شده ثبتGPSای مشخصو )

 (.1گردید)جدول

برداری از ماهیان در دریاچه سد ¬های نمونه¬: موقعیت ایستگاه1جدول 

 شهید رجایی

طولجغرافیاییعرضجغرافیایینامایستگاه)شمارهایستگاه(

53°494/16´36°680/14´(1دهانهسفیدرود)

53°170/16´36°208/14´(2دهانهشیرینرود)

53°049/14´36°559/14´(3نزدیکیتاجسد)



94صیدماهیاندرطولسالودرچهارفصلمختلفدرزمستان

گیربااندازهصورتانتظاریوباتورگوشبه95وبهار،تابستانوپاییز

مترانجامشد.ماهیان¬میلی30و10,20ر(چشمه)گرهتاگرهمجاو

 فرمالین در شده بوم10صید آزمایشگاه به و تثبیت شناسیدرصد

دانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیساریانتقالدادهشد.

طولچنگالیوپارامترهایزیست سنجیماهیانشاملطولکل،

مترووزنیلیم1طولاستانداردبهکمکتختهزیستسنجیبادقت

گیریشدند.گرماندازه01/0دیجیتالبادقتکلبدنبهکمکترازوی

هایمابینخطجانبیوبالهپشتیدرجهتتعیینسنماهیان،ازفلس

طورچشمی(.گنادهابهBagenal, 1978سمتچپبدناستفادهشد)

دقت ترازویدیجیتالبا با وزنگنادها و 01/0تعیینجنسیتشده

 محاسبه برای و شدند توزین آوریهمگرم وزن10مطلق، درصد

قسمت از برداشتهتخمدان، تخمدان انتهایی و میانی ابتدایی، های

(Mohseni Kooshesfahani and Parivar, 1998)وتعدادتخمک-

شد. داده تعمیم وزنکلتخمدان به نمونه زیر در شمارششده ها

تخمک نمونههمچنینقطر در عدسیها بهکمکلوپبا هایرسیده

گیریشد.چشمیمدرجاندازه

گوارشهایتغذیهبرایبررسیشاخص دستگاه رژیمغذایی، ایو

راازمحلاتصالمریبهحلقهایصیدشدهدراینتحقیقکلیهنمونه

زیست تخته با گوارش دستگاه طول و کرده جدا دقت با 1سنجی

گرم01/0باترازویدیجیتالیبادقتمترووزندستگاهگوارش¬میلی

گیریشد.سپسدستگاهگوارشزیرلوپشکافتهوتاحدامکاناندازه

محتویاتآنشناساییوشمارششدند.

χنسبتجنسینربهمادهازآزمونمربعکای)
شود(استفادهمی2

(Zar, 1996اینآزمون،مقایسهآماریفراوانی.)هایمشاهدهشدهرابا

دهد.فراوانیموردانتظارانجاممی



oi یکجنس، از شده ازeiفراوانیمشاهده انتظار فراوانیمورد

می جنس )همان طول(.Zar, 1996باشد عنوان-رابطه به وزن

(کهبهPauly, 1984شاخصیدرجهتبررسیوضعیتماهیاناست)

اندازهپیش طریق از بدن وزن برآورد کمکبینی طول کندمیگیری

(Garcia et al., 1998.)
 W=aL

b
W گرم، به بدن aوزن ثابت(، )ضریب مبدا از طولLعرض

میلی ¬برحسب و bمتر میشیب رگرسیونی رشد.باشدخط الگوی

پائولی فرمول براساس بودن آلومتریک یا ایزومتریک نظر از ماهیان

(.Pauly, 1984تعیینشد)
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Sd lnLمتر،یمیلبحسحرافمعیارلگاریتمطبیعیطولبرانSd 

lnWبران طبیعیوزن لگاریتم حرافمعیار شیبخطbحسبگرم،

rرگرسیونیبینطولووزن،
 باشد.میتعدادنمونهnضریبتبیینو2

کنندهوضعیتگونهموردنظرازنظررشدبودهفاکتوروضعیتبیان

وهایمختلفباشدکهدرگونهمی4تا2ومعموالمقدارعددیآنبین

هاینرومادهازیکگونه،مقداراینشاخصمتفاوتاست¬درجنس

(Biswas, 1993.)
K=(W*100)/L

b
K وضعیت، Wفاکتور گرم، به بدن برحسبLوزن بدن طول

ترینرایجباشد.شیبخطرگرسیونیبینطولووزنمیbمتروسانتی

است.اینلوانبرتاالنفیمدلرشددرارزیابیسنورشدماهیان،مد

تواندعلتاینکهبرمبنایاصولفیزیولوژیکبناشدهاست،میمدلبه

عالوه(.بهKing, 1995طیفوسیعیازموجوداتآبزیراپوششدهد)

 Sparreشود)کاربردهمیاشتنمقادیرثابتکمبهآسانیبهعلتدبه

and Venema, 1992.)یدرجهتمحاسبهپارامترهایمعادلهبرتاالنف

هولتاستفادهشد.-اینمطالعهازروشگوالند

)1(
)( 0ttk

t eLL 

 
شاخصمونروجهتراستی برتاالنفیاز آزماییپارامترهایمعادله

(.Sparre and Venema, 1992استفادهشد)


همچنینبرایمحاسبهحداکثرطولعمرماهیانخیاطهدرمنطقه

 (.Biswas, 1993دهشد)موردمطالعهازفرمولزیراستفا


L(t)طولماهیدرسنt،L(∞)نهایت،¬طولبیk،آهنگرشدt

طبیعیمیزانمیرومرگباشد.سنماهیدرطولصفرمیt0سنماهی،

جزصیادیاتفاقمیافتدوواسطهتمامیعواملبهتلفاتیاستکهبه

 (.Pauly, 1984برآورددقیقآنبسیارمشکلاست)


Mمیرورگم Kطبیعی، گونه، نهایت¬طولبی∞Lآهنگرشد

باشد.میانگیندمایمحیطمیTمتروماهیبرحسبمیلی

هایاستحصالشدهازیکماهیمولدمطلقتعدادتخمکآوریهم

(کهبرایBagenal, 1978باشد)مادهدرطییکدورهتخمریزیمی

زیرنمونه آن، ابتدامحاسبه های قسمت از انتهاییای و میانی یی،

دراینزیرنمونهشمارششدهوباهاتخمدانبرداشتهوتعدادتخمک

شوند.استفادهازفرمولزیربهکلتخمدانتعمیمدادهمی



nتخمک تعداد Gهایزیرنمونه، تخمدان، زیرنمونهgوزن وزن

 (.Biswas, 1993باشد)می

گوا دستگاه بودن خالی )درصد بهVacuity Indexرش صورت(

می بیان بزرگدرصد آن عددی مقدار هرچه که باشد،شود تر

شاخصاگرنشان این براساس بود. خواهد ماهی کمتر تغذیه دهنده

20CV<>0 پرخور، پرخور،40CV<>20ماهی نسبتا ماهی

60CV<>40 متوسط، و80CV<>60تغذیه خور کم نسبتا

100CV<>80باشدخورمیکم(Euzen, 1978.)

100*
s

s

T

E
CV 


Esمعده تعداد و خالی معدهTsهای کل موردتعداد بررسیها

)باشدمی روده نسبی وضعیتRelative Length of Gutطول )

خواریوخواری،گیاهایگونهراازنظرنوعرژیمغذاییبهگوشتتغذیه

ترازیکشاخصکمدهد.اگرمقدارعددیچیزخوارینشانمییاهمه

گوشت غذایی رژیم بزرگباشد، آن مقدار اگر یکباشدخواری، از تر

خواریواگرمقدارشاخصبرابربایکباشد،رژیمغذاییتمایلبهگیاه

باشد.خواریمیهمهچیز

TL

GL
RLG 


GLمتروطولدستگاهگوارشبرحسبسانتیTLطولکلبدن

(.Biswas, 1993باشد)ترمیمبرحسبسانتی

تغذیه وضعیت بررسی نامطلوببرای یا مطلوب نظر از ماهی ای

گوارش دستگاه بودن پر میزان یا تغذیه شدت شاخص از  بودن
(Fullness Indexشاخصبین این عددی مقدار اگر شد. استفاده )

ترترویاکم¬باشد،تغذیهماهیمناسباستواگربیش900تا400

 اینمحدودهباشد،تغذیهماهینامطلوبخواهدبود.از

410*
W

w
IF 


wوزنمحتویاتدستگاهگوارشبهگرموWوزنماهیبهگرم

(.Biswas, 1993باشد)می

 نتایج | 3
بیش¬بررسینمونه که فصولمختلفنشانداد در -هایصیدشده

،ودرفصلپاییزهیچترینمیزانصیدماهیخیاطهدرفصلبهاربوده

هاصرفابررویماهیانایازماهیخیاطهصیدنشدولذابررسینمونه

شایانذکراستکهنمونه برداریدرفصلخیاطهسهفصلانجامشد.

صورتماهانهوسایرفصولیکبارانجامشد.ازهبهاردرسهمرتبهوب

نمونه171ونهنرونم54کلماهیانخیاطهصیدشدهدرسهایستگاه،

نمونهقابلتشخیصنبود.نسبتجنسینربه1مادهبودندوجنسیت

 نشانبه17/3:1ماده که آمد معنیدست اختالف بیندهنده داری

 05/0درجمعیتفوقبودهاست)1:1نسبتجنسینرومادهبانسبت

,p<84/60χ
2
=.) 

دندکهگروهسنیبو4+تا0+گروهسنی5هایصیدشدهازنمونه

( ساله )34/7صفر ساله یک ساله77/24درصد(، دو درصد(،

درصد(از38/1درصد(وچهارساله)81/18درصد(،سهساله)71/47)

خوداختصاصدادندکهگروهسنیدووچهارسالهدرکلجمعیترابه

ترینفراوانیرادارا¬ترینوکم¬ترتیببیش-هردوجنسنرومادهبه

3دند)جدولبو طولی(. محدوده در تا62ماهیانخیاطهصیدشده

وزنی¬میلی131 محدوده و 59/2متر بودند.46/30تا مقایسهگرم

بینجنس وزن و طول کل¬میانگین در که داد هایمختلفنشان

وزنیماده طولیو اندازه مراتببیشجمعیت، به است¬ها نرها از تر

(05/0p<)م2)جدول مقایسه جنس(. وزن و طول نر¬یانگین های
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له،طولووزنساومادهدرسنینمختلفنشاندادکهدرسنیک

هایسنیدووسه(ولیدرگروه<05/0pداریندارند)اختالفمعنی

معنی اختالف وزن و طول بین )ساله شد مشاهده (>05/0pداری

(.3)جدول

 فراوانی، میانگین طول و وزن ماهیان خیاطه دریاچه سد شهید رجائی در فصول مختلف -2جدول 

تعدادجنسیتسن
متر()میلیطول±انحرافمعیار

کمینه(-)بیشینه

وزن)گرم(±انحرافمعیار

کمینه(-)بیشینه

بهار

46نر
88/12±04/92

(122-62)

55/4±8/9

(71/25-71/2)

153ماده
03/12±87/102

(131-70)

95/4±79/14

(46/30-42/3)

تابستان
2نر

2/26±5/83

(102-65)

8/4±02/6

(56/9-59/2)

110405/11ماده

نزمستا

6نر
63/4±67/97

(104-92)

75/1±11/10

(37/14-11/10

17ماده
74/7±35/104

(119-90)

63/3±6/14

(14/22-86/9)


 فراوانی، میانگین طول و وزن ماهیان خیاطه دریاچه سد شهید رجائی در سنین مختلف -3جدول 

تعدادجنسیتفصل
متر(طول)میلی±انحرافمعیار

کمینه(-)بیشینه

وزن)گرم(±معیارانحراف

کمینه(-)بیشینه

16کلصفرساله
66/7±06/75

(85-62)

43/1±86/4

(01/7-59/2)

سالهیک

18نر
6/7±8/92

(104-78)

23/2±57/9

(37/14-73/5)

36ماده
33/12±03/93

(117-70)

2/4±73/10

(48/19-42/3)

دوساله

19نر
64/7±53/99

(122-88)

39/3±08/12

(58/23-9/7)

85ماده
61/7±03/105

(131-84)

74/3±34/15

(46/30-91/6)

سهساله

3نر
66/6±33/102

(110-98)

08/2±1/12

(13/14-97/9)

38ماده
27/6±37/111

(126-98)

4/3±42/18

(78/24-92/9

چهارساله

111971/25نر

2ماده
12/2±5/114

(116-113)

2/0±95/18

(1/19-81/18)



توجهبهمقدارشیبخطرگرسیونیبینطولووزنرشدباالگوی

برایهردوجنسنرومادهآلومتریک وبراساسمعادلهرشدپائولی،

 شد. تعیین جنسمثبت در وضعیت فاکتور ماده¬بررسی و نر های

این مقدار که داد نشان رجایی شهید سد دریاچه در خیاطه ماهی

تقریباً جنس دو در براشاخص هم )با است بررسیp>05/0بر .)

دهدکهپارامترهایمعادلهرشدبرتاالنفیبرایماهیخیاطهنشانمی

ترینسبتتروآهنگرشدکمنهایتبیش¬جنسمادهدارایطولبی

می گونه این نر جنس به )جدول ارزش(.4باشد عدم به توجه با

 خیاطه ولمیرومرگاقتصادیگونه نشده صیادیمحاسبه یباکلیا

ضریب مقدار اینگونه طولعمر به طبیعیمجاسبهمیرومرگتوجه

،13/1هاینرومادهوکلجمعیتبهترتیب¬گردیدکهبرایجنس

بررسیشاخصرشدگنادیماهیخیاطهدرآمد.دستبه91/0و96/0

هایانتهایی¬دریاچهسدشهیدرجایینشاندادکهبارسیدنبهماه

ترین¬زانشاخصگنادوسوماتیکافزایشیافتهوبیشسال)اسفند(می

هاینرومادهدرفصلبهارودرماه¬میزاناینشاخصبرایجنس

باشد.میزانشاخصگنادوسوماتیکبرایجنسنرومادهفروردینمی

54/5بهمقداراوجخوددرفروردینبه84/9و5بهترتیبدراسفنداز

هایصیداسنتایجشاخصگنادینمونهبراس(.1میرسد)شکل12و

ماه در شاخص¬شده میزان باالترین که فروردین و اسفند های

آوریهمانتخابشدند.بررسیآوریهمگنادوسوماتیکراداشتند،برای

بیش که داد نشان ¬مطلق میزان میانگین و مطلقآوریهمترین

2910±01/846ترتیببه است)53/2690±04/1048و جدولبوده

5.)
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 23       |                                                                                                                                                             ... ، خیاطه شناسی جمعیت ماهی¬مطالعه پارامترهای پویایی 

 

 پارامترهای معادله رشد برتاالنفی ماهی خیاطه دریاچه سد شهید رجایی به تفکیک جنس -4جدول 
 L∞Kt0tmaxΦجنسیت

87/289/3-024/110641/0809/1نر

92/389/3-279/121524/0808/1 ماده

25/485/3-909/121481/0991/1کلجمعیت



 برداری های مختلف نمونه¬های ک ماهی خیاطه به تفکیک جنسیت در طی زماننمودار تغییرات شاخص گنادوسوماتی -1شکل 



 مطلق و نسبی ماهی خیاطه ماده دریاچه سد شهید رجایی  آوری هم -5جدول 

 نسبیآوریهممیانگین±sdمطلقآوریهممیانگین±sdبرداری¬زماننمونه

64/191±81/265764/103±23/1074 فروردین

01/204±291017/54±01/846اسفند

99/192±53/269054/98±04/1048کل



خیاطه ماهیان تخمکجنسماده قطر میانگین تحقیق این در

(21/0± به¬میلی86/0( قطرمتر همبستگی بررسی آمد. دست

هانشاندادکهقطرتخمکباوزنثربرآنمترهایمؤهاباپاراتخمک

شاخص و GSIگناد سطح مث01/0در معنیهمبستگی داریبتو

متغیره رگرسیونیچند رابطه متغیره، چند کمکرگرسیون به دارد.

دستآمد.ؤثربرآنبهبینقطرتخمکوپارامترهایم
Y=0.663+0.027X1+1.224X2

 Yکه تخمک، X1قطر و گناد باشد.میGSIشاخصX2وزن

( جنسنرRLGمیانگینعددیطولنسبیروده هردو در ماده( و

68/0ترتیببه نشانبه75/0و که اینگونهدستآمد تمایل دهنده

سنیخواریمیماهیبهگوشت گروه در تنها سالهاختالف2باشدو

)معنی دارد وجود ماده و نر جنس دو بین بررسی>05/0pداری .)

(دردوجنسنرومادهنشانCVشاخصخالیبودندستگاهگوارش)

باشند.بررسیپرخوروماهیانمادهپرخورمیدادکهماهیاننرنسبتاً

ایاینشاخصدرسنینمختلفنیزنشاندادکهنرهاازلحاظتغذیه

دریک نسبتاسالگیوسهدرسنصفرسالگیتغذیهمتوسط، سالگی،

می پرخور سالگی، دو در و مادهپرخور چهارباشند. سن در تنها ها

ب در ولی دارند متوسط تغذیه ماهسالگی می¬قیه پرخور باشند.ها

(دردوجنسنرومادهودرسنینIFبررسیشاخصشدتتغذیه)

باشد.دهندهوضعیتنامطلوباینگونهازلحاظتغذیهمیمختلفنشان

نشانندادمیزاناینشاخصدرسنینمختلفاختالفمعنی داریرا

(05/0p>6()جدول.)

 ( ماهیان خیاطه دریاچه سد شهید رجاییIF( و شدت تغذیه )CV(، درصد خالی بودن دستگاه گوارش )RLG)فراوانی، طول نسبی روده  -6جدول 
RLG±sd% CV IF±sdتعدادجنسیتسن

97/202±68/027/378/89±162/0کل صفرساله

یکساله
95/232±67/078/2706/72±1806/0نر

1/200±72/056/507/150±3614/0ماده

هدوسال
14/181±68/056/502/74±1916/0نر

94/210±76/059/1012/118±851/0ماده

سهساله
87/141±64/033/335/40±307/0نر

37/188±76/063/292/82±3812/0ماده

چهارساله
91/108-183/0نر

8/05025/272±201/0ماده
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 گیری بحث و نتیجه | 4
هاییکهازنظراقتصادیکمارزشهستند،شناختیگونهبررسیپویایی

اکو بررسی مبرم نیازهای وسیستماز بهتر چه هر مدیریت جهت ها

نمونه ماهیخیاطه زیستیاست. تنوع اینگونهکارآمدتر کمایاز ها

هایهایمتعددیبررویآندرمحیطارزشاقتصادیاستکهبررسی

رودخانهآب نظیر جاری محیطهای در ولی است شده انجام یهاها

 دارد.کمیوجودایاطالعاتنسبتاًتاالبیودریاچه

مناطقمختلف در اینگونه در ماده به بررسینسبتجنسینر

ن این استکه متفاوتبوده میبسیار بهوسان ثابتنبودنتواند دلیل

هایجمعیتطیسالآوریهمرغمثباتتقریبیها)علیبقایکلتخم

زیادناشیازعواملآبوهوایینامطلوبدرطیمیرومرگمتمادی(و

دراینتحقیقRimmer and Merrcik, 1982شدباشد)مراحلر .)

ترینمیزانبود،¬هایصیدشدهکمتنهادرماهمردادکهفراوانینمونه

می نسبتجنسیرا ایناختالفدر بود. جنسنر بهغالبیتبا توان

به یک یافته سازش هایجمعیت در ایگونه درون اختالفات  گونه

هایجاریوساکن،زمانفاوتدرزیستگاهمتفاوت،ت اکولوژیک شرایط

 Pitcher and) نسبتداد هادرنرهاومادهمیرومرگویااختالف صید

Hart, 1982.)

عدد(بودکه3ساله)4+حداکثرسنمشاهدهشدهدراینتحقیق

خوداختصاصدادوازلحاظخیلیکمیازترکیبجمعیتیرابهدرصد

نتایجعباسیوپایینبودنفراوانیح مشابه شده، داکثرسنمشاهده

( وAbbasi et al., 2013همکاران منجمی و آباد تیل نهر در )

( درMonajjemi et al., 2014همکاران بود. شیرود رودخانه در )

( همکاران و عباسی وAbbasi et al., 2013بررسی منجمی و )

مشاهده3+تا0+گروهسنی4 (Monajjemi et al., 2014همکاران)

بودهاستکهنسبتبهجمعیتمورد0+شدکهغالبیتباگروهسنی

برایمطالعهجمعیتجوان حداکثرسنمشاهدهشده است. تریبوده

( الیچ و سوریچ تحقیق در خیاطه (،Soric and Ilic, 1985ماهی

( رایکواShabani, 1994شعبانی ،)-( همکاران و -Raikovaپترووا

Petrova et al., 2011(ومهرآور)Mehravar, 2010دررودخانه)-

 Belidrimهای ایسکاGruzaو رودخانه دوغ، گرگانرود، نهر، و ر

بودهاست.باتوجه2+و6+،5+،5+،6+ترتیبگلاستانگلستانبهزرین

به نتایج این میبه گروهنظر دامنه سنرسد حداکثر و سنی های

 خیاطه ماهی ممشاهداتی دراز حاضر حال تا گذشته حالطالعات

باشدکهباشندویاحداقلداراینوساناتبسیارشدیدیمیکاهشمی

هاوبزارصید،افزایشآالیندهبرداری،ا¬عواملیمثلزمانومکاننمونه

فعالیتتأ انسانیمیثیر نهای بر اینتوانند عمر وساناتکاهشیطول

دوغپارکملیگلستاننیزبدلیلعدمثیرگذارباشد.دررودخانهگونهتأ

هرگونهفعالیتصیادیدراینسرشاخهازرودخانهگرگانرود،حداکثر

 به خیاطی ماهی از مشاهداتی است6سن شده گزارش هم سال

(Patimar and Farzi, 2011مقایسهنتایجبه.)دستآمدهازجمعیت

هایهبرایجمعیتدستآمدایدرسدشهیدرجاییبانتایجبهدریاچه

علیرودخانه که داده نشان اخیر سال چند در کاهشدامنهای رغم

جمعیتگروه سنی شرایط شده، مشاهده سن حداکثر و سنی های

مراتبمطلوبدریاچه جمعیتایبه از کهایمیهایرودخانهتر باشد

ایمثلشایددلیلاینامر،شرایطاکولوژیکیسختومتغیررودخانه

تغییراتگستردهوج جریانسریعآب، جریانآبوود میزاندبیو

رودخانهدستکاری زیست محیط در انسانی )های باشد  ,Abbasiای

2011.)

دستآمدهازدوجنسنرومادهمیانگینطولکلووزنبدنبه

دستسددستآمدهازرودخانهتجندرپاییندراینتحقیقبانتایجبه

(Esmaeipour Poodeh et al., 2015میانگین اختالفنشانداد. )

هاینرومادهدراینتحقیقبیشترازمیزانآنها¬طولووزنجنس

می که است بوده مطالعات بقیه بهتردر زیستی شرایط بیانگر تواند

جمعیتجمعیتدریاچه نسبتبه اینگونه باشد.هایرودخانهای ای

هایماهیانخیاطهدرهاوجمعیتهمیانگینطولووزندراکثرگون

ترازجنسنربودهکهمطابقبانتایجمطالعهحاضر¬جنسمادهبیش

(  ,.Esmaeipour Poodeh et al., 2015; Patimar et alاست

2012;MarszałandBłońska,2015; Tabatabaei et al., 2014; 

Patimar and Dowlati, 2007.) 

باالییبینطولووزندرهردوجنسودراینمطالعههمبستگی

درکلجمعیتوجودداشت.درسایرمطالعاتصورتگرفتهدردیگر

منابعآبینیزهمبستگیبینطولووزنبسیارباالبود.مقدارشاخص

bبه ماده و نر ماهیان در 22/3ترتیب لحاظ25/3و از که بود

با¬بیش پورسماعیلنتیجهاتربودنمیزاناینشاخصدرجنسماده

(ازرودخانهتجنمشابهEsmaeipour Poodeh et al., 2015پوده)

،بانتایجپاتیمارو3ازعددbبودوازلحاظباالتربودنمیزانشاخص

( همکارانPatimar et al., 2012همکاران و طباطبایی ،)

(Tabatabaei et al., 2014 برایگونه )A. eichwaldiiعزیزیو ،

 ,.Tahami et al(وتهامیوهمکاران)Azizi et al., 2015مکاران)ه

عواملغیر¬(بیش2015 دارد. دمایآب،زیستیمثلتریننزدیکیرا

مثلجنسیت،قابلیتدسترسیبهغذاونوعزیستگاهوعواملزیستی

مراحلمختلفتکوین،بلوغ،نوعگونه،سن،شرایطمحیطیحاکممانند

ربودنمعده،بارانگلیوبیماری،حالتفیزیولوژیکیماهیدرفصل،پ

وضعیتتغذیه و میایمحیطماهیزمانصید نیز میزانها بر توانند

 (.Bagenal, 1978; Wootton, 1992ثرباشند)مؤbشاخص

هایمختلفمتعلقبهپارامترهایمعادلهرشدبرتاالنفیبرایگونه

هایمختلف،بایکدیگرمتفاوتند.ستگاهدرزی.Alburnoides spجنس

تفصل،شرایطتولیدمثلیوبلوغعواملبیرونیماننددما،غذا،نوسانا

زیادیبر )تأثیر دارند  ,Weatherly and Gillرویپارامترهایرشد

خصوصفراوانییمحیطیبهوسیلهفاکتورهانهایتبه¬(.طولبی1987

(.Sparre and Venema, 1992شود)غذاوتراکمجمعیتکنترلمی

مینهایتدرجمعیت¬تنوعطولبی -توانبهتفاوتهاییکگونهرا

بزرگ اندازه نمونههای جمعیتترین از یک هر در تنوعها و ها

مختلف شرایط در که داد نسبت گونه یک جمعیتی پارامترهای

 Turkmenآید)وجودمیایبهویژهدردماوشرایطتغذیهی،بهمحیط

et al., 2001طولبی آهنگرشدبه¬(. برایدونهایتو دستآمده
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و نر بهجنس نتایج از تحقیق، این در گونهماده برای آمده دست

A.bipunctatusزرین نهر (Patimar and Dowlati, 2007گل)در

دستآمدهبرایهردوجنسنهایتبه¬باشند.اماطولبیترمی¬بیش

گونه در A. bipunctatusها اوزینهA. eichwaldiiو قنات در

(Patimar et al., 2012تیل نهر و )( (Abbasi et al., 2013آباد

باشندوبالطبع،آهنگنهایتدراینتحقیقمی¬ترازطولبی¬بیش

آن پایینرشد اینتحقیقبهها در آهنگرشد از مقدارتر دستآمد.

 بهt0عددی مطالعات اغلب )در ایسکار رودخانه در -Raikovaجز

Petrova et al., 2011( جاجرود رودخانه و )Tabatabaei et al., 

تراینماهیدهندهرشدسریعدستآمدکهخودنشان(،منفیبه2014

است) بلوغ مراحل زندگینسبتبه اولیه مراحل (.King, 1995در

دستآمدهایبررسیدقتوصحتفاکتورهایبهبر(ǿشاخصمونرو)

 رشد معادله فااز عددی مقدار با یابرتاالنفی گونه همان کتورهای

در و میجمعیت استفاده دیگر گونهجای یکشود. به مربوط های

 از نرمالی توزیع دارای باید اینǿخانواده مقدار چنین هم و باشند

بینآنتری¬شاخصبایددارایکم درنواریانسدر باشد، اینها غیر

 یا رشد فاکتورهای از یکی آنصورت دوی میهر خطا باشندها

(Sparre and Venema, 1992اسپار )ه(. ونما  Sparre andو

Venema, 1992هاییکساندرمناطقمختلفاندکهگونه(بیانکرده

بهعمل مقادیر مشابهیدارند. رشد کرد از ایجمعیتبرǿدستآمده

یمثلهایجاردستآمدهازبرخیاکوسیستمدریاچهایبامقادیربه

قرهرودخانه مشکان، زرینهای جمعیتچای، و اوزینه قنات هایگل،

دستآمدهازمشابهبودهولیبانتایجبهساکندررودخانهتجنتقریباً

تیل جاجرود، کسلیان، ایسکار، ساوا، باالدسترودخانهرودخانه و آباد

مالحظه قابل تفاوت )تجن دارد  ;Tahami et al., 2015ای

Tabatabaei et al., 2014 مقدار اینتغییراتقابلمالحظهدر .)ǿ

-تواندبیانگرمتفاوتبودنعملکردرشداینگونهماهیدرزیستگاهمی

 هایمختلفباشد.

 دست آمده از معادله رشد برتاالنفی برای ماهی خیاطه در مناطق مختلف فاکتورهای به-7جدول 

Φt0 KL∞(cm)سالمحقق/مکانگونهجنس

44/414/0- 59/0 12 -A.bipunctatusSava River Treer et al., (2006)

A.bipunctatus نر 96/9 51/0 -72/0 92/3
Zaringol StreamPatimar and Dowlati (2007)

A.bipunctatus ماده 72/10 55/0 -55/0 15/4

16/408/0 48/0 55/11 - A.bipunctatusMiddle Stream of Iskar RiverRaikova-Petrova et al., (2011)

A.bipunctatus نر 07/14 27/0 -98/392/0
Qanat of UzinehPatimar et al., (2012)

A.bipunctatus ماده 37/15 23/0 -99/308/1

87/4 - 19/1 45/10 -Alburnoides sp.Kesselian Stream Seifali et al., (2012) 

7/3 -27/024/12-A.namakiGhara-Chai river

Tabatabaei et al., (2014) 

23/4 18/054/027/11-A.namakiJajrud river 

73/3 1-29/012-A.namakiCheshmeh-Ali Spring 

78/3 1- 29/0 3/12 - A.eichwaldiiTajan River

A.qanati نر 3/9 49/0 -75/3
Moshkan Stream (Kor River basin)Tahami et al., (2015)

A.qanati ماده 39/12 31/0 - 86/3

A.eichwaldii نر 66/11 28/0 -64/339/0
Abbasi et al., 2013نهرتیلآباد

A.eichwaldii ماده 45/12 25/0 -39/0 65/3

65/365/0- 55/0 08/12 - A.eichwaldiiرودخانهشیررود Monajjemi et al., 2014

.Alburnoides spنر46/333/2-17/002/13
Azizi et al., 2015 باالدستسدشهیدرجایی،ساری

.Alburnoides spماده59/327/1-4/09/9

مطالعهحاضردریاچهسدشهیدرجایی،ساریA.eichwaldiiنر809/1-641/011 89/3

A.eichwaldiiماده808/1-524/013/12 89/3
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 ضریب مقدار تحقیق این عددیمیرومرگدر لحاظ از طبیعی

دلیلرقابتغذاییبینافرادجمعیتویاتواندبهبسیارباالبودکهمی

هایحاضردردریاچه،بیماریوآلودگیوبینجمعیتویادیگرگونه

طبیعیباآهنگمیرومرگحساسیتباالیاینگونهباشد.مقدارضریب

جمعیت در و دارد مستقیمی ارتباط باال،رشد رشد آهنگ با های

(.دراینتحقیق،Pauly, 1984اهدبود)ترخو¬طبیعیبیشمیرومرگ

 و رشد جمعیتمیرومرگآهنگ از جمعیت، درطبیعی ساکن های

پایینودخانهر شیرود و کسلیان مؤهای خود که بوده رابطهتر ید

باشد.طبیعیمیمیرومرگمستقیمآهنگرشدو

جمعیت هایمختلفبررسیزماناوجشاخصگنادوسوماتیکدر

اکوسیستمجنسخیاطه استکههایمخدر اینموضوع تلفبیانگر

ریزیدرجمعیتدریاچهپشتسدازنظرزمانیزودترازجمعیتتخم

ترریزینیزکوتاهشودودورهتخمدستسدانجاممیایپایینرودخانه

اینامرشایدمی یلتفاوتدرجهحرارتدومحیطباشدبهدلبهباشد.

-هایمربوطبهدورهتخم¬،میانگیندمادرماهایکهدردریاچهگونه

ریزیودرکلسالبهمراتببیشترازرودخانهبودهوتغییراتدمادر

دستسدبسیارایپایینینسبتبهمحیطرودخانههایمتوال¬طیماه

 Seifali et al., 2012; Seifali et al., 2012; Patimarباالتربود.)

et al., 2012)

معیاربسیاربررسی،انحرافهایموردمطلقدرنمونهآوریهممیزان

ایناختالف که داده نشان آوریهمزیادیرا یلتفاوتدالبهاحتماال

ماه در در¬فراوانی تفاوت یا و دما اختالف فروردین، و اسفند های

ارجحیتغذاییونوعمادهغذاییمصرفیدرایندوماهباشد.

2690±1048قماهیخیاطهدراینتحقیقمطلآوریهممیانگین

است. حالیبوده میانگیندر رودخانهآوریهمکه در مطلقاینگونه

 Mansouri-Chorehiازایهرگرموزنبدن)تخمبه1571سفیدرود

et al., 2016 برایگونه ،)A. bipunctatus قناتاوزینه 1407در

(Patimar et al., 2012 جنس برای و )Alburnoides sp.در

 ,.Seifali et alگزارششد)92/1722(±88/653رودخانهکسلیان)

2012( بلونسکا و مارسال .)Marszał and Błońska, 2015 در(

درحوضهرودخانهA. bipunctatusبررسیرفتارهایتولیدمثلیگونه

دامنه برایرودخانهاسکرواآوریهمویستوال، میانگینآنرا مطلقو

2023و1191-3135وبرایرودخانهدرزیوسکا1545و3831-308

(میانگینYildirim et al., 1999وهمکاران)گزارشنمودند.یلدریم

آوریهم گونه راA. bipunctatus fasciatisمطلق التو نهر در

چ13135 منصوری کردند. )عنوان همکاران و -Mansouriورهی

Chorehi et al., 2014اختال این ) میانیگن توجه قابل آوریهمف

آمدهبرایمطالعاتمحققینایرانیرادستبهونتایجالتومطلقدرنهر

مادهدلبه جمعیت وزن و طول میانگین بودن باالتر یل نهر التوهای

دانست.

وآوریهم بوده استراتژیعمومیجمعیتبرایتولیدمثل بیانگر

انر-حداقل جمعیتی درون تنوع اختحداکثر نشانژی را صاصیافته

آنمی از ودهد. جهترشد دو در غذا میزانانرژیدریافتیاز که جا

می صرف جمعیتتولیدمثل بین مقایسه در هرشود، میزانها چه

تربودنانرژیاختصاصیبه¬دهندهبیشترباشد،نشان¬بیشآوریهم

تربزرگریآوهمچهدامنهتغییراتباشدوازطرفدیگرهرلیدمثلمیتو

 Weatherlyباالتراست)هادرونجمعیتاختصاصیدرانرژیتنوعباشد،

and Gill, 1987.)

منظورتشخیصایاستکهبهآنالیزمحتویاتروده،روشگسترده

-براینبایدازروششود.عالوههااستفادهمیغذاوعادتغذاییماهی

مو مورفولوژیکی شواهد بررسی مثل دیگر شاخصهای دهان، قعیت

( روده نسبی درRLGطول غذایی طیف مانند محیطی شواهد و )

بیش تصدیق برای نیز آبی دستگاه¬سیستم محتویات اطالعات تر

 گوارشاستفادهکرد.

 براساسمقادیر تحقیق، این شاخصدستبهدر از ،RLGآمده

گوشت به تمایل گوشتماهیخیاطه به تمایل این و -خواریداشته

تمامیماهخو ودرکلگروه¬اریدر هایسنیوجودداشتهاست.ها

دستسدشهیدرجاییایپایینشاخصدرجمعیترودخانهمقادیراین

گوشت به جمعیت این تمایل از نشان ایننیز مقایسه دارد. خواری

جمعیت در آن میانگین که داد نشان جمعیت، دو بین شاخص

ایباالتربود.دریاچه

 )تهامی همکاران زیستTahami et al., 2015و بررسی در )

ازحوضهکر،بیانکردندکهبراساسA. qanatiشناسیتغذیهماهی

باشدوآنالیزموادغذایی،ماهیخیاطههمهچیزخوارمیRLGشاخص

هایغذاییمصرفیآنشاملبندپایان)گاماروسوترینگروه¬وبیش

فیتوپالنکتون و تریکوپترا( وها باسیالریوفیتا کلروفیتا، )سیانوفیتا،

 نتایج به باتوجه هستند. ودستبهاوگلنوفیتا( تحقیق این از آمده

رودخانه در مطالعاتصورتگرفته سایر آنبا می¬مقایسه توان¬ها،

باخوبیتوانستهایبههایدریاچهرفتکهجمعیتنتیجهگ را اندخود

تغذیه وشرایط داده وفق دریاچه زمانای ازدر تغذیه عدم های

تغذیهنسبتاً )ماننداسفندماهدراینمطالعه(، موفقیازماکروبنتوزها

فیتوپالنکتونزئوپالنکتون و نلسونها و وینفایلد باشند. داشته ها

(Winfield and Nelson, 1991بیانکردندکههیچیکازگونه )-

کنند.خاصتغذیهنمیهایخانوادهکپورماهیانصرفاازیکنوعغذای

طعمه فراوانی اکوسیستمبنابراین در ماهی میهای مختلف تواندهای

ایماهیوتمایلماهیبهتغذیهازایندلیلیبرایگوناگونیموادتغذیه

رغماینکهتاکنونگزارشیازتغذیهماهیخیاطهازهاباشد.علیطعمه

ا ماهیخیاطهدر است، نشده داده پلکوپترا یلفراواندلبهیندریاچه

ترینتغذیهراازآنداشتهاست.¬بودنطعمهپلکوپترا،بیش

(نشاندادکهجمعیتاینگونهIFبررسیشاخصشدتتغذیه)

 ,Biswasدردریاچهوضعیتمناسبیازلحاظتغذیهندارد.بیسواس)

دانددررامناسبمی900تا400ایبین(میزانشاخصتغذیه1993

لیکهمقدارعددیآندراینتحقیقبرایدوجنسنرومادهپایینحا

 از 400تر نتیجه مشابه که است جمعیتدستبهبوده برای آمده

ایاینگونهبودهاست.عواملمختلفیمثلبسترتغذیه،فصل،رودخانه

تغذیه موجودات تراکم و پراکنش الگوی آب، میدمای برای توانند

رسدعاملدماوحجمنظرمیتأثیرگذارباشند.بهشاخصشدتتغذیه
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درIFهایپشتسدها،باعثباالتربودنباالیموادغذاییدردریاچه

(.Bulut et al., 2012دریاچهبودهاست)

پویایی پارامترهای دریاچه¬بررسی جمعیت ماهیشناسی ای

آن مقایسه و جمعیترودخانهخیاطه نتایجمربوطبه با سایرها ایو

شاندادهاستکهاینجمعیتازنظربرخیفاکتورهایسنمطالعات،ن

گروه تعداد نظیر رشد حد¬و و سنی شده،های مشاهده سن اکثر

طول وضعیتمیانگین از برتاالنفی رشد معادله فاکتورهای و وزن و

بعضاً اینمطلوبیتمیمطلومتعادلو است. نشانبیبرخوردار -تواند

با موجود جمعیت سازگاری ایجادشرادهنده زیستگاهی متفاوت یط

هایمختلفواسطهاحداثسدباشد.ماهیخیاطهدراکوسیستمشدهبه

ایاینآوردنجمعیتدریاچهرژیمغذاییمتنوعیداشتهاستوروی

تنوعموجوددردریاچههایگیاهیوجانوریمگونهبهاستفادهازگروه

شرایطدریاچهتواندمؤمی لحاظتولیداییدسازگاریبا از مثلیباشد.

وضعیتمناسبیداشتهاستوباالبودنتقریبینیزاینجمعیتتقریباً

نتایج¬نمونهآوریهممیزان نسبتبه ازدستبههایبالغماده آمده

اکوسیستم نشانبرخیمطالعاتدر ای، استراتژیهایرودخانه دهنده

آمدهبرایدستبهیجرغمنتاباشد.علیمعیتبرایبقایخودمیاینج

تولید و دریاچهرشد جمعیت مطلوب وضعیت از حاکی که ایمثل

وضعیتمناسبیرانشانIFایمانندهایتغذیههستند،بررسیشاخص

نمی شاید که طعمهدلبهدهند میزان بودن کم تغذیهیل درهای ای
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Abstract 

In this study of the some parameters of population dynamics of spirlin (Alburnoides 

eichwaldii) was performed in reservoir of Shahid Rajaii dam in four seasons. 226 

specimens were caught by gill nets, were in 5 age groups 0+ to 4+ years that, 2-year-

olds were prevailing in both sexes. The sex ratio of males to females were 1:3.17, that, 

indicates the predominance of the female sex (p<0.05, χ
2
=60.84). Specimens ranged 

from 62 to 131 mm in length and 2.59 to 30.46 gr in weight. In overall, the length and 

weight of the females was higher than males (p<0.05). The growth pattern was 

calculated as positive allometric according to the slope of the regression line between 

length and weight and based on the Pauly growth equation. The Von Bertalanffy 

growth equations for males and females were calculated respectively 

 and  that the infinity 

length in females was more than males. The condition factor almost was equal in both 

sexes (p>0.05). The average absolute and relative fecundity were 2690±1048 and 

193±98 respectively. The average of female egg diameter was 0.86 ±0.21 mm in this 

study. Examination of the nutritional index showed the tendency of this species to eat 

carnivores. After 15 years of the formation of the lake, the view of many dynamic 

parameters of Alburnoides eichwaldii in reservoir better than river. 
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