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 چکیده

غیربومی در  یگونهاین هدف از این مطالعه، بررسی برخی خصوصیات تولیدمثلی های داخلی ایران است. گونه آمورچه یک غیربومی آب
نسبت  صید و بیومتری شدند. 1396نمونه از فرورین تا شهریور  554تعداد برای این منظور، باشد. های شرق استان گلستان میبندانآب

رین شاخص نمو گنادی برای هر دو تباال های مختلف متغیر بود.ها غالب بود. همچنین نسبت جنسی در ماهمشاهداتی نابرابر و مادهجنسی 
آوری مطلق هم .باشدهای اردیبهشت و خرداد میکه دوره تولیدمثلی این گونه ماهطوری، بهجنس نر و ماده باالترین در ماه اردیبهشت بود

تخمک )به ازاء  625تا حداکثر  104آوری نسبی هم از حداقل عدد تخمک )به ازاء هر مولد ماده( و هم 1262تا حداکثر  365از حداقل 
آوری نسبی با آوری مطلق با اندازه ماهی )طول، وزن و سن( رابطه همبستگی مستقیم و همهر گرم وزن بدن مولد ماده( متغیر بود. هم

ها متر متغیر بود. میانگین قطر تخمکمیلی 93/0تا  37/0ها از بستگی معکوس نشان داد. قطر تخمکاندازه ماهی )طول، وزن و سن( هم
 متر بود.   میلی 74/0-71/0های مورد مطالعه، حدود بنداندر آب

 
 .شناسیریختدمثل، یتول، آوریهم، غیربومی کلیدی: واژگان  

 
 مقدمه
ماهیان ساختارهایی ایستا نیستند بلکه های جمعیت

شوند و از در طول زمان دستخوش تغییرات زیادی می
عواملی مانند انقراض، مهاجرت به داخل یا خارج و زاد 

ای مانند پذیرند. فرایندهای منطقهو ولد تأثیر می
جرت و انقراض ممکن است تأثیرات مهمی بر مها

توانند ساختار جوامع داشته باشد و این تغییرات می
ای خاص مانند اندازه بدن، میانگین های گونهبا ویژگی

ای و گونه-ای، روابط محیطیفراوانی منطقه
 Warren andای مرتبط باشند )رویدادهای منطقه

Taylor, 2001 اکولوژی (. مطالعه بیولوژی و
سازگان آبی از های مختلف ماهیان در یک بومگونه

ها بوده و منجر به های اولیه حفظ ذخایر آنضرورت
شناختی زنجیره غذایی بوم شناخت و تحلیل بوم

گردد؛ که این امر در اعمال مدیریت سازگان می
(. Kazancheev, 1981شیالتی کاربرد فراوان دارد )

های آبی از لحاظ بررسی ماهیان در اکوسیستم
تکاملی، بوم شناسی، رفتارشناسی، حفاظت، مدیریت 

برداری ذخایر و پرورش ماهی نیز حائز منابع آبی، بهره
(. در این ارتباط، Lagler et al., 1977اهمیت است )

های مهم تاریخچه زیستی تولیدمثل یکی از پدیده
برای مدیریت  تولبدمثل ست. بررسی بیولوژیا هاگونه
ها، گونه و جمعیت ضروری ع زیستی و اکوسیستمتنو

است. پس واضح و روشن است که برای درك ساختار 
ها، دانش بهتر و بیشتر از جمعیتی و کنترل آن

(. در Vilizzi, 1998های گونه ضرورت دارد )ویژگی
های نسبت جنسی در این ارتباط، شاخص

اندازه )طول و -آوریهای مولد و رابطه همجمعیت
های یک گونه از مناطق مختلف، وزن( بین جمعیت

دهند. این تغییرات را نیز تغییراتی را نشان می
 های جمعیتی تفسیر کردعنوان ویژگیتوان بهمی

(Backiel and Zawisza, 1989; Nikolski, 

1969.) 
ای را در بین ماهیان رین فراوانی گونهتشبی

کپــور های داخلی ایران متعلق به خـانواده آب
ها ( است که در بین آنCyprinidaeماهیــان )

 Esmaeiliشود )های غیربومی زیادی دیده میگونه

et al., 2017 در ایــن بــین مــاهی آمورچــه .)
(Pseudorasbora parva از جمله کپورماهیان )

های داخلی طور تصادفی به آبغیربومی است که به
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های های آبهضایران معرفی شده و به بیشتر حو
است. این گونه بومی شرق آسیا  گسترش یافتهداخلی 
(. اما امروزه در اکثر Witkowski, 2006است )

مخازن طبیعی و مصنوعی در بسیاری از کشورهای 
(. ماهی Hliwa et al., 2002شود  )اروپایی دیده می

تواند در آمورچه به آلودگی آب مقاوم است و می
 30هایی با دمای شده تا آبهایی با سطح منجمد آب

 1-2این ماهی در  گراد زیست نماید.درجه سانتی
سال نیز عمر  5رسد و تا سالگی به بلوغ جنسی می

 ریختی(. این ماهی از لحاظ Coad, 2018کند )می
بسیار تحت تأثیر شرایط محیطی است و از این رو به

باشد عنوان یک گونه مهاجم موفق مطرح می
(Zelditch, 2004.)  

های علیرغم پراکنش وسیع این گونه در آب
مطالعات  ،(Esmaeili et al., 2017داخلی ایران )

 .محدودی بر روی این گونه در ایران انجام شده است
Patimar  وBaensaf (2012 )های ویژگی

مورفولوژی، رشد و تولیدمثل ماهی غیربومی آمورچه 
. اندنمودهدر تاالب آلماگل در شمال ایران گزارش 

Hasankhani ( 2013و همکاران ،)Radkhah  و
Eagderi (2015 و )Aazami ( 2015و همکاران )

های رشد این گونه در مناطق مختلف برخی ویژگی
در دیگر نقاط جهان نیز اند. پراکنش آن گزارش کرده

های زیستی این مطالعات محدودی نیز بر روی ویژگی
های زیستی ویژگیبرخی از گونه انجام شده است، 
(، Záhorská et al., 2010آمورچه در اسلواکی )

 Yağcı et(، ترکیه )Rechulicz, 2011لهستان )

al., 2014; Benzer and Benzer 2018 انگلیس ،)
(Britton et al., 2008( ایتالیا ،)Carosi et al., 

( Onikura and Nakajima, 2012( و ژاپن )2016
Witkowski (2006 )گزارش شده است. همچنین 

گزارش مفصلی از حضور این گونه در اروپای شمالی و 
 .استه دریای بالتیک را ارائه داده ضحو

سال از ورود این گونه به کشور  20بعد از گذشت 
-ها و دریاچهها، تاالبو پراکنش وسیع آن در آببندان

های زیستی های استان گلستان، ضرورت دارد ویژگی
-از آن بنابراینتفصیلی بررسی گردد. طور هاین گونه ب

های غیربومی، وابسته به موفقیت که بقاء گونهجایی
-این تحقیق جهت ارائه ویژگی ،ستا هاتولیدمثلی آن

بندان های تولیدمثلی این گونه در برخی از آب

 . ان گرمابی استان گلستان انجام شدپرورش ماهی
 

 هامواد و روش
های متعددی است. عالوه استان گلستان دارای تاالب

بندانی کوچک های آبهای بزرگ، اکوسیستمبر تاالب
و فصلی متعددی در جنوب شرق دریای خزر در 

-عنوان تاالبهها را باستان گلستان وجود دارد که آن

ها عالوه بندانشناسند. بسیاری از آبهای کوچک می
عنوان منابع آب مزارع کشاورزی، برای هبر استفاده ب

خصوص ماهیان گرمابی کاربرد هاهداف پروش ماهی ب
های فصلی و کوچک انواع دارند. در این اکوسیستم

خصوص ماهیان هرز از قبیل همختلفی از ماهیان ب
کولی وجود دارد. برای تیزه و کاراس، گامبوزیا، آمورچه

های تولیدمثلی گونه ماهی آمورچه، سه بررسی ویژگی
ها بندانن انتخاب گردید. آببندان در استان گلستاآب

بندان اول هایی داشتند. آباز نظر اکولوژیکی تفاوت
دارای پوشش گیاهی فراوانی )نی( و تامین آب بیشتر 

رود و بندان دوم از سرشاخه رودخانه گرگاناز چاه، آب
بندان سوم نیز بخشی دارای پوشش گیاهی )نی( و آب

 هی بود.از رودخانه گرگانرود و فاقد پوشش گیا
)دوره  1396تا شهریور  فرودینبرداری از نمونه

وسیله با تور پره با صورت ماهیانه بهتولیدمثلی( به
صورت تصادفی با میزان متر و بهمیلی 5/1چشمه 

تالش صیادی نسبتاً برابر انجام شد و تعداد دفعات 
بار تورکشی بود.  5بندان صید در هر ماه برای هر آب

بیومتری شدند. تعیین سن از روی فلس ها تمام نمونه
و استخوان سرپوش آبششی انجام گردید. وزن گنادها 
در هر دو جنس برای ارزیابی فصلی شاخص 

گیری شد. قطر تخمک نیز با کمک نموگنادی اندازه
نمونه تخمک  25) برای  10لوپ مدرج با بزرگنمایی 
های صخگیری گردید. شادر مولد ماده( اندازه

آوری کل و نسبی، قطر تخمک، لی شامل همتولیدمث
 گنادی تعیین گردید. نمو

وسیله هها ببنداننسبت جنسی در هر یک از آب
کای سنجش گردید. برای مقایسه بین -آزمون مربع

بندان در میانگین شاخص نمو گنادی و قطر سه آب
و  ANOVAتخمک در اوج فصل تخمریزی از 

استفاده  ANCOVAآوری از مقایسه میانگین هم
آوری مطلق، نسبی و شد. عالوه بر آن، همبستگی هم

قطر تخمک به اندازه ماهی )سن، طول و وزن( بررسی 
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صورت تفکیکی برای های آماری بهآنالیز دادهگردید.  
 SPSSافزار هر دو جنس نر و ماده با استفاده از نرم

و رسم نمودارها با استفاده از  05/0در سطح خطا  19
EXCEL .انجام شد  

 
  نتایج

قطعه  554ها بندانها صید شده از آبتعداد کل نمونه
 185بندان اول، نمونه از آب 190تعداد، بود. از این 
بندان سوم نمونه از آب 179بندان دوم و نمونه از آب

بود. مقایسه حداقل، حداکثر و میانگین طول و وزن 
ها تفاوت بارزی ندارد. بزرگترین بنداندر بین آب

 91نمونه مشاهده شده، یک نمونه نر با طول کل 
 1بندان شماره گرم از آب 49/9و وزن کل متر میلی

  (.1بود )جدول 
نسبت جنسی نر به ماده ، 1بندان شماره در آب

داری بین فراوانی نر و که اختالف معنی بود. 71/1:1
در دو اما (. P ،158/13=2χ>05/0ماده تائید گردید )

جنسی در ، هرچند نسبت 3و  2 هایبندانآب
ها بود، اما نر به ماده نابرابر و به نفع ماه ه شدهمشاهد

. (>05/0Pدار نبود )از نظر آماری این اختالف معنی
-مختلف نیز در هر سه آب یهانسبت جنسی در ماه

که در ادیبهشت طوریهبندان دارای تغییراتی بود ب
بندان فراوانی ها در هر سه آبهد)اوج تولیدمثلی( ما

ت. بعد از فصل تخمریزی شها دابیشتری نسبت به نر
ها )خرداد( مشاهده هدکاهش محسوس در فراوانی ما

جهی قابل تو گردید. در ماه تیر دوباره افزایش نسبتاً
طورکلی، نسبت جنسی در هها دیده شد. بهددر ما

ثابت نبود و دارای تغییرات قابل ها مختلف هدما

  (.1باشد )شکل ای میهظمالح
داد که برای هر  بررسی شاخص نمو گنادی نشان

دو جنس نر و ماده باالترین مقدار در ماه اردیبهشت 
بود، بنابراین اوج فصل تولیدمثلی این گونه در 

-اردیبهشت است. در ماه خرداد کاهش قابل مالحظه

ای در این شاخص مشاهد گردید. بنابراین دوره 
تولیدمثلی این گونه کوتاه و محدود به فروردین و 

 یمختلف ماه هاینر به ماده در ماه ینسبت جنس - 1شکل 

  هایبندان( در آبPseudorasbora parvaآمورچه )

 .استان گلستان -شهرستان گنبدکاووس

 

 -شهرستان گنبدکاووس هایبندان( درآبPseudorasbora parvaآمورچه ) ی( و وزن کل )گرم( ماهمتریلیطول )م یانگینم - 1جدول 

 .استان گلستان
 TL±S.D Min - Max TW±S.D Min – Max تعداد نمونه جنس بندانآب

 1 بندانآب

 ماده

 نر

 جمعیت

120 

70 

190 

54/9±29/55 

33/14±94/65 

60/12±22/59 

82 – 33 

91 – 34 

91– 33 

12/1±26/2 

22/2±90/3 

79/1±87/2 

42/6 – 46/0 

49/9 – 41/0 

49/9 – 41/0 

 2 بندانآب

 ماده

 نر

 جمعیت

101 

84 

185 

30/10±68/58 

52/14±80/63 

62/12±01/61 

82 – 34 

86 – 35 

86– 34 

39/1±69/2 

15/2±55/3 

82/1±08/3 

54/6 – 40/0 

97/8 – 37/0 

97/8 – 37/0 

 3 بندانآب

 ماده

 نر

 جمعیت

97 

82 

179 

22/10±05/61 

06/14±62/63 

16/12±23/62 

82 – 35 

87 – 38 

87– 35 

41/1±02/3 

00/2±44/3 

72/1±21/3 

44/6 – 46/0 

96/8 – 58/0 

96/8 – 46/0 
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ترین مقدار شاخص نمو گنادی پاییناردیبهشت است. 
هر دو جنس نر و ماده در ماه شهریور هم برای 

 (.3و  2 هایمشاهده گردید )شکل
نمونه ماده  52آوری ، هم1بندان شماره در آب

متر و با میانگین میلی 49-82بالغ با دامنه طول کل 
 -42/6متر و دامنه وزن کل میلی 28/7±17/58
گرم تعیین  56/2±07/1گرم و با میانگین  49/1

با میانگین  365-1263آوری مطلق بین گردید. هم
عدد تخم به ازای  58/786 ± 18/224آوری مطلق هم

-585آوری نسبی نیز بین هر عدد ماهی ماده بود. هم

عدد تخم بر هر  68/338±04/128با میانگین  126
بندان در آبدست آمد. هگرم وزن بدن ماهی ماده ب

نمونه ماده بالغ دارای دامنه  49آوری ، هم2شماره 
 22/62±93/8با میانگین  50-82طول کل بین 

با میانگین  39/1-54/6متر و دامنه وزن کل بین میلی
آوری ها، همگرم تعیین شد. در این نمونه 43/1±12/3

آوری مطلق با میانگین هم 382-1241مطلق بین 
عدد تخم به ازای هر عدد ماهی  99/204±65/845

 625تا   110آوری نسبی هم از دست آمد. همهماده ب
عدد  46/308±19/118متغیر بود و دارای  با میانگین 

بندان در آب تخم بر هر گرم وزن بدن ماهی ماده بود.

نمونه ماده بالغ مورد بررسی  50آوری ، هم3شماره 
با  51-82ها بین قرار گرفت. دامنه طول کل ماده

متر و دامنه وزن کل بین میلی 90/63±27/9میانگین 
گرم بود. نتایج  38/3± 46/1با میانگین  44/6-87/1

با  449-1023ها بین آوری مطلق آننشان داد که هم
عدد تخم  10/807±22/141آوری مطلق میانگین هم

آوری نسبی آنها نیز هر عدد ماهی ماده است. همبه ازای 
عدد تخم  66/272±24/97با میانگین  104-491بین 

گردید  شده سبهامحبر هر گرم وزن بدن ماهی ماده 
 (.2)جدول 

بندان مورد آمورچه هر سه آبدر جمعیت 
دار مطالعه، رابطه رگرسیونی خطی مثبتی و معنی

آوری مطلق وجود داشت آماری بین طول کل با هم
افزایش آوری مطلق نیز که با افزایش طول کل هم

 (.4یافت )شکل 
خطی مثبتی نیز بین وزن کل با  رابطه رگرسیونی

آوری مطلق وجود داشت. بین ضرایب همبستگی هم
فاوت بارزی تآوری هم-آوری و وزن کلهم-طول کل

  وجود نداشت. در هر دو مورد ضرایب همبستگی باال 

آمورچه   یجنس ماده ماه یشاخص نمو گناد ییراتتغ - 2 شکل

(Pseudorasbora parvaدر آب )شهرستان   هایبندان

 .استان گلستان - گنبدکاووس

 

آمورچه   یجنس نر ماه یشاخص نمو گناد ییراتتغ - 3 شکل

(Pseudorasbora parvaدر آب )شهرستان    هایبندان

 .استان گلستان - گنبدکاووس
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 (.5داری بود )شکل معنیاما از نظر آماری  ،نبوده
 بندان مورد مطالعه، رابطهدر هر سه آب 

آوری مطلق رگرسیونی خطی مثبتی بین سن با هم
-هآوری مطلق نیز بافزایش سن هموجود داشت که با 

 .استان گلستان - شهرستان گنبدکاووس هایبندان( در آبPseudorasbora parvaآمورچه ) یماه یمطلق و نسب آوریهم – 2جدول 

 سن بندانآب
 آوری نسبیهم آوری مطلقهم

 میانگین ±انحراف معیار حداقل -حداکثر  میانگین ±انحراف معیار حداقل -حداکثر 

 1 بندانآب

1 1034 - 481 86/170 ± 86/778 585 - 207 40/116 ± 07/442 

2 1126 - 365 28/224 ± 76/746 519 - 126 78/111 ± 26/315 

3 988 – 889 14/53 ± 67/949 224– 182 40/23 ± 39/209 

4 1263 - 1243 14/14 ± 00/1253 197– 194 42/2 ± 26/195 

 2 بندانآب

1 866 – 382 70/202 ± 00/597 625 - 165 46/194 ± 97/315 

2 1063 – 386 20/177 ± 29/826 514 - 110 32/100 ± 33/342 

3 992 - 873 17/62 ± 00/933 233– 184 64/21 ± 37/213 

4 1241 - 977 07/101 ± 33/1104 191– 151 65/15 ± 63/173 

 3 بندانآب

1 981 - 663 41/136 ± 40/826 491 - 335 27/63 ± 68/418 

2 1322 - 498 63/241 ± 28/931 518 - 152 67/98 ± 22/370 

3 975 - 441 45/210 ± 45/674 186– 92 97/35 ± 97/138 

4 992 - 661 32/123 ± 80/814 155– 104 26/19 ± 08/127 
 

  یمطلق ماه آوریطول کل با هم یونیرابطه رگرس - 4 شکل

  هایبندان( در آبPseudorasbora parvaآمورچه )

 .استان گلستان - شهرستان گنبدکاووس

 

  یمطلق ماه آوری¬وزن کل با هم یونیرابطه رگرس - 5 شکل

  هایبندان( در آبPseudorasbora parvaآمورچه )

 .استان گلستان - شهرستان گنبدکاووس
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 (.6یافت )شکل داری افزایش طور معنی
بندان مورد مطالعه، رابطه در هر سه آب 

آوری کل با همرگرسیونی خطی منفی بین طول 
آوری نسبی وجود داشت که با افزایش طول کل هم

 (.7نسبی کاهش یافت )شکل 
بندان مورد مطالعه، رابطه آبدر هر سه   

آوری نسبی رگرسیونی خطی منفی بین وزن کل با هم
آوری نسبی نیز وجود داشت که با افزایش وزن کل هم

  (.8کاهش یافت )شکل 
بندان مورد مطالعه، رابطه در هر سه آب

آوری نسبی رگرسیونی خطی منفی بین سن با هم
آوری نسبی نیز وجود داشت که با افزایش سن هم

 (.9کاهش یافت )شکل 
قطر تخمک ماهی  1بندان شماره در آب

متر قرار میلی 93/0تا  37/0آمورچه در دامنه 
متر میلی 71/0±11/0داشت. میانگین قطر تخمک 

دست آمد. بیشترین فراوانی قطر تخمک در طبقه هب
 54/36متر با فراوانی میلی 66/0-75/0قطر تخمک 

درصد برآورد گردید و کمترین فراوانی قطر تخمک 

ترتیب در طبقات قطر تخمک اول بهدر طبقات 
ترتیب با متر بهمیلی 46/0-55/0و  45/0-36/0

بندان شماره در آبدرصد بود.  77/5و  92/1فراوانی 
متر متغیر بود. میلی 90/0تا  51/0 ها ازقطر تخمک 2

دست هب مترمیلی 72/0±10/0میانگین قطر تخمک 
-85/0آمد. بیشترین فراوانی قطر تخمک در طبقه 

 درصد و کمترین  78/38متر با فراوانی میلی 75/0
 46/0-55/0فراوانی قطر تخمک در طبقه قطر تخمک 

بندان در طبقه قطر بود. در این آب 12/6با فراوانی 
متر نیز هیچ تخمکی مشاهده میلی 36/0-45/0تخمک 

توزیع درصد فراوانی  3بندان شماره در آب نشد.
 88/0تا  53/0منه گونه در دا نقطر تخمک ای

 74/0±08/0متر با میانگین قطر تخمک میلی
متر مشاهده گردید. بیشترین فراوانی قطر میلی

 76/0-85/0تخمک هم در طبقه قطر تخمک 
درصد و کمترین فراوانی  00/44متر با فراوانی میلی

با  46/0-55/0قطر تخمک در طبقه قطر تخمک 
-45/0بود. در طبقه قطر تخمک  00/2فراوانی 

متر نیز فراوانی تخمک مشاهده نشد میلی 36/0

آمورچه   یمطلق ماه آوریسن با هم یونیرابطه رگرس - 6 شکل

(Pseudorasbora parvaدر آب )شهرستان   هایبندان

 .استان گلستان - گنبدکاووس

 

  یماه ینسب آوریطول کل با هم یونیرابطه رگرس - 7 شکل

شهرستان   مزارع( در Pseudorasbora parva) آمورچه

 .استان گلستان - گنبدکاووس
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  (.10)شکل 
با افزایش سن، افزایش جزئی  میانگین قطر تخمک

 60/0کوچکترین قطر تخمک )(. 3داد )جدول نشان 
و بزرگترین متوسط قطر  هامتر( در یکسالهمیلی

بندان های آبهارسالهچمتر( در میلی 77/0تخمکها )
 مشاهده گردید.  3شماره 

و وزن رابطه رگرسیونی قطر تخمک با طول کل 
بندان مورد کل ماهی آمورچه برای در هر سه آب

مطالعه دارای ضریب همبستگی پائین و این 
 دار نبود. ها معنیهمسبتگی

 

 بحث  
های ماهی مختلف بر روی جمعیت یهاگزارش

دهد که حداکثر اندازه در مناطق آمورچه نشان می
که این گونه جاییمختلف بسیار متفاوت است. از آن

توان می بنابراینباشد. برداری و صید نمیتحت بهره
شود میگیری کرد که عوامل اکولوژیکی سبب نتیجه

متنوع  های گونهکه اندازه حداکثر مولدین در جمعیت
های مختلف، شرایط گردد. در حقیقت زیستگاه

محیطی متفاوتی دارند که ماهی برای آداپته شدن با 
وجود آمدن یک هشرایط محیط زیست خود باعث ب

های شود و استراتژیسری تغییرات در بدن می
کند. با توجه به فراوانی و زیستی متفاونی را ایجاد می

زر جنوبی، به نظر ه خضپراکنش وسیع آمورچه در حو

استان  -شهرستان گنبدکاووس هایبندان( درآبPseudorasbora parva)آمورچه  یمختلف ماه ینقطر تخمک در سن یانگینم - 3جدول 

 .گلستان
 3بندان آب 2بندان آب 1بندان آب سن

+1 12/0± 67/0 08/0± 61/0 05/0± 60/0 
+2 11/0± 72/0 11/0± 73/0 08/0± 76/0 
+3 07/0± 74/0 02/0± 75/0 06/0± 76/0 
+4 05/0± 76/0 10/0± 77/0 06/0± 77/0 

 

  یماه ینسب آوریوزن کل با هم یونیرابطه رگرس - 8 شکل

  هایبندان( در آبPseudorasbora parva)آمورچه 

 .استان گلستان - شهرستان گنبدکاووس

 

  آمورچه یماه ینسب آوریسن با هم یونیرابطه رگرس - 9 شکل

(Pseudorasbora parva) شهرستان   هایبنداندر آب

 .استان گلستان - گنبدکاووس
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های جدید به خوبی خود رسد این گونه در محیطمی

ی غیربومی دیگر همراه با دو گونه ،دهدرا تطبیق می
امبوزیا گ( و Carassius auratusشامل کاراس )

(Gambusia holbrookiاز گونه ) های موفق در
های داخلی ایران است. مقایسه های آباکوسیستم

-حداکثر طول این گونه در مناطق مختلف نشان می

های استان بنداندهد که جمعیت مورد مطالعه در آب
گلستان دارای حداکثر اندازه کوچکتری نسبت به 

دیگر دارد اما در مقایسه در های کشورهای جمعیت
-های آبجمعیتهای مطالعه شده در کشور، نمونه

شرق دریای خزر دارای اندازه های جنوببندان
رسد این گونه در نظر میه(. ب4)جدول  بزرگتری بود

های جنوب ندانبای آبدریاچه-های تاالبیاکوسیستم
شرق دریای خزر وضعیت زیستگاهی بهتری نسبت به 

 ناطق ایران دارد. دیگر م
در منطقه مورد مطالعه نسبت جنسی با غالبیت 

 .(Pseudorasbora parva)آمورچه  یگونه ماه یحداکثر طول مشاهده شده برا - 4جدول 
 نویسندگان کشور متر(طول )میلی

(SL )4/83-9/49 ترکیه Erk’akan (1984) 

(TL )2/89-3/46 ترکیه Wildekamp et al. (1997) 

(TL )92- 22 ترکیه Benzer and Benzer (2018) 

(TL )97- 96 ترکیه Şaşı  and Balık (2003) 

(TL )70- 36 ترکیه Küçük and İkiz (2004) 

(TL )103- 49 ترکیه Barlas and Dirican (2004) 

(TL )64- 52 ترکیه Uğurlu and Polat (2007) 

(TL )121- 66 ترکیه Yağcı et al. (2014) 

(TL )2/98-4/43 الجزایر Perdices and Doadrio (1992) 

(TL )7/93-8/70 لهستان Kotusz and Witkowski (1998) 

(SL )1/77-9/18 لهستان Záhorská et al. (2013) 

(TL)104-15 لهستان Rechulicz (2011) 

(TL )2/66-9/6 لهستان Kapusta et al. (2008) 

(SL)4/76-1/22 اسکواکی Záhorská et al., 2013 

(TL )2/85-6/48  آذربایجانجمهوری Karabanova et al. (2013) 

(TL)82 ایران Patimar and Baensaf (2012) 

(TL )72- 30 ایران Hasankhani et al. (2013) 

(TL )75- 31 ایران Radkhah and Eagderi (2015) 

(TL )75- 46 ایران Aazami et al. (2015) 

(TL )88- 41 ایران Abbasi et al. (2016) 

(TL )91- 33 مطالعه حاضر ایران 

 
آمورچه  ماهیتخمک  یدرصد فراوان - 10 شکل

(Pseudorasbora parvaدر آب )شهرستان  هایبندان

 .استان گلستان - گنبدکاووس
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های مربوط مادها و دارای تغییرات ماهانه بود. گزارش
دهد های این گونه نشان میبه نسبت جنسی جمعیت

های جنسی مختلفی که در مناطق مختلف نسبت
-ها در جمعیتوجود دارد. غالبیت نرها نسبت به ماه

مناطق محتلف شامل ایران های این گونه در 
(Patimar and Baensaf, 2012( فرانسه ،)Beyer, 

( دیده Britton et al., 2008( و انگلیس )2008
که در برخی مناطق دیگر غالبیت شود. درحالیمی

از قبیل  ،ها نسبت به نرها گزارش شده استماده
 ( و انگلیسZáhorská et al., 2010اسلواکی )

(Beyer, 2008; Britton et al., 2008 غالبیت .)
گردد که ها غالباً بدین صورت تفسیر میهدجنسی ما
 ها احتماالً کمتر از نرهامیر طبیعی مادهونرخ مرگ

ست و یا طول عمر بیشتر نسبت به نرها دارد که ا
 گردد. ها نسبت به نرها بیشتر میفراوانی آن

-امروزه تعیین وضعیت تولیدمثلی و زمان تخم

های ها با استفاده از شاخصماهیریزی در 
به اثبات رسیده است  ( کامالGSIًگنادوسوماتیک )

(Biswas, 1993قبل از آزاد .) سازی تخمک، وزن
ریزی کاهش افزایش و پس از تخم تخمدان معموالً

یابد، بنابراین روند تغییرات وزن گناد، شاخص می
مناسبی جهت مشخص کردن چرخه تولیدمثل 

رود و این تغییرات در ماهیان ماده می ماهیان به شمار
   .(Nikolski, 1963)بیشتر است 
های مورد بررسی شاخص نموگنادی بنداندر آب

در این گونه از فروردین تا شهریور دارای نوسان بارزی 
طوری که طبق میزان این شاخص، ماه بود. به

 اردیبهشت برای هر دو جنس اوج فصل تخمریزی بود.
آلماگل، باالترین مقدار شاخص در تاالب 

( و ماده 9/6گنادوسوماتیک برای هر دو جنس نر )
( را در ماه فروردین و اردیبهشت گزارش شده 93/11)

. در اسلواکی (Patimar and Baensaf, 2012) است
در ماه می  46/17ها حداکثر این شاخص برای ماده

ئن دوره تولیدمثلی از اواخر آوریل تا اواسط ژو بوده و
-هگنادی ب طول کشیده است. باال بودن شاخص نمو

گردد که گذاری در تولیدمثل تلقی میعنوان سرمایه
دهد. عالوه بر این، شانس بقاء نسل را افزایش می

همزمانی تغییرات شاخص نموگنادی در دو جنس و 
های تخلیه سلول ماده در منطقه مورد مطالعه بیانگر

باشد که در یطور همزمان مهجنسی نر و ماده ب

ها حداکثر های کپورماهیان در مادهبسیاری از گونه
افتد. همزمانی زمان زمانی نموگنادی زودتر اتفاق می

تولیدمثلی دو جنس نر و ماده شانس موفقیت 
ای که برای دهد پدیدهتولیدمثلی و بقاء را افزایش می

یک گونه غیربومی اهمیت زیادی دارد. حداکثر زمانی 
ابع شرایط محیطی است. ماهی انتقال نموگنادی ت

یافته به مکانی دیگر خصوصیات تولید مثلی متفاوتی 
دهد و حتی ماهیانی که طول یکسان از خود نشان می

ها دارای اگر زیستگاه آن ،دارند و از یک گونه هستند
خصوصیات اکولوژیکی متفاوتی باشد نیز خصوصیات 

(. این Nikolski, 1969ولید مثلی متفاوتی دارند )ت
 کند.های این گونه صدق میویژگی در مورد جمعیت

آوری مطلق متنوعی برای این گونه گزارش هم
دامنه  Baensaf (2012)و  Patimar شده است.

بیان  965-2930تغییرات این شاخص تولیدمثلی را 
های دیگر کشورها که در جمعیتاند. در حالیکرده

و  Záhorská مقادیر متنوعی دیده شده است.
آوری مطلق را در دامنه تغییرات هم (2013همکاران )

تا  270در لهستان، از  2004-2011های سال
26949، Záhorská ( 2010و همکاران)  دامنه

و  7124تا  121را در اسلواکی از تغییرات آن
Karabanov ( 2013و همکاران ) دامنه تغییرات

آذربایجان از آوری مطلق این گونه را در جمهوری هم
 اند. گزارش کرده 8690تا  430

های مهم تولیدمثلی میانگین یکی دیگر از شاخص
باشد. در سه جمعیت مورد ها میآوری در جمعیتهم

 807و  845، 786آوری مطلق مطالعه میانگین هم
بود. در تاالب آلماگل در استان گلستان، میانگین 

ده برای جمعیت تاالبی این گونه گزارش ش 2214
(. مقدار Patimar and Baensaf, 2012است )

آوری مطلق در انگلیس در سه منطقه متوسط هم
، در (Boston et al., 2007) 2351و  7771، 374

 Britton) 883و  473انگلیس برای دو جمعیت دیگر 

et al., 20081717 (، در ژاپن برای چهار جمعیت ،
 Katano and) 632و  1170، 1996، 2053

Maekawa, 1997) 3254و  697، در اسلواکی 
(Záhorská and Kováč, 2009 و در جمهوری )

 ,Karabanov et al., 2010) 1940آذربایجان 

( گزارش شده است. مقایسه حداکثر و میانگین 2013
دهد تلف نشان میخهای مآوری مطلق در جمعیتهم
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که جمعیت مورد مطالعه هم حداکثر و هم میانگین 
ها دارد. بنابراین مقایسه با دیگر جمعیتکمتری در 
بندانی مورد مطالعه قابلیت تولیدمثلی جمعیت آب
 پائینی دارد.

های مهم بیولوژی قطر تخمک نیز از شاخص
های مورد مطالعه گونه، تولیدمثلی است. در جمعیت

تر متغیر بود. ممیلی 93/0تا  37/0قطر تخمک از 
های در جمعیتمقادیر متنوعی نیز برای این شاخص 

تا  08/0لف گزارش شده است. در لهستان از تخم
1.73 (Zahorska et al., 2013 در اسلواکی از )

 ,Zahorska and Kovacمتر )میلی 50/2تا  08/0

 22/1تا  88/0و در جمهوری آذربایجان از  (2009
( گزارش شده Karabanov et al., 2013متر )میلی

های در جمعیت است. مقایسه حداکثر قطر تخمک
دهد که جمعیت مورد مطالعه مختلف نشان می

تری دارد. میانگین قطر تخمک های کوچکتخمک
های این گونه گزارش شده مختلفی نیز برای جمعیت

و  72/0، 71/0است. در سه جمعیت مورد مطالعه، 
که در اسلواکی متر بوده است. در حالیمیلی 74/0
(، Zahorska and Kovac, 2009متر )میلی 58/0

 Karabanovمتر )میلی 57/0در جمهوری آذربایجان 

et al., 2013 68/0و  09/1، 65/0( و در انگلیس 
( گزارش شده است. Britton et al., 2007متر )میلی

بندانی دهد که جمعیت آبنشان مینتایج مقایسه 
مورد مطالعه دارای میانگین بزرگتری نسبت به اکثر 

تر بودن میانگین قطر باشد. بزرگهای دیگر میجمعیت
آوری مطلق قابل ها در کنار پایین بودن همتخمک

توجیه است. بزرگتر بودن میانگین قطر تخمک در هر 
گذاری نسبی بیشتر تفسیر ی سرمایهمعنهجمعیتی ب

-گردد که شانس بقاء انفرادی الروها را افزایش میمی

 دهد.   
-طورکلی جمعیت مورد مطالعه در اکوسیستمهب

های دیگر بندانی در مقایسه با جمعیتآب های تاالبی
هایی شامل اندازه متوسط، این گونه دارای ویژگی

دوره تولیدمثلی کوتاه )حدود یک ماه(، غالبیت ماده 
آوری مطلق نسبتاً پایین و در جمعیت، متوسط هم

 .متوسط قطر تخمک نسبتاً بزرگ است
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Abstract  
Topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva) is considered as an exotic fish for inland waters of Iran. This study 

was carried out to investigate some reproduction characteristics of this species in some reservoirs of warmwater 

fish farms in Gonbad-e-Kavous, Iran. A total of 554 fish samples were collected between March and August 

2017 using beach seine, and fixed into 10% formalin. The sex ratio was unbalanced in favoure of females, 

additionally there was a monthly variation in sex ration. Based on GSI results, reproductive season of this 

species was April-May, the highest GSI was observed in April. The absolute fecundity ranged between 365 and 

1262, and the relative one 104 to 625 egg/g. The absolute fecundity had significant positive relationship with 

fish size (length, weight and age), while relative fecundity showed a negative correlation with fish size (length, 

weight and age). Egg diameter ranges 0.37 to 0.93 mm, with an average of 0.71-0.74 mm in different reservoirs.    

Keywords: Exotic, Fecundity, Reproduction, Morphology. 


