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  گنادوسوماتیك جمعیت سیاه ماهی شاخص جنسی و نسبت شامل شناسی زیست هایویژگی برخی پژوهش این در

Capoeta razii  و در برداری به صورت ماهانه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه 1395تا اردیبهشت ماه  1394از بهمن ماه

باالترین میانگین بود.  78/1:  1نسبت جنسی ماهیان صید شده برابر نمونه با دستگاه الکتروشوکر صید شد.  111 مجموع

و نرها به  هامادهبرای هر دو جنس ماده و نر در ماه اردیبهشت مشاهده گردید که برای ( GSIشاخص گنادوسوماتیك )

گرم و برای  53/120و متر میلی 00/198ترتیب برابر ه ها بو وزن ماده کلبیشینه طول بدست آمد.  39/7و  62/4ترتیب 

فصل تولیدمثلی این گونه در منطقه مورد مطالعه در نتایج نشان داد  گرم ثبت گردید. 87/83 متر وسانتی 00/187نرها 

 ماه اردیبهشت است. 
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 مقدمه

 یگاهاز جا یداخل یهادر آب یرذخا یشها و افزاآن یانو آبز یتوجه به منابع آب یهر کشور یاقتصاد یشرفتتوسعه و پ ینددر فرآ

های استان گلستان به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و سایر عوامل محیطی از اکوسیستم(. Patimar, 2004) برخوردار است یمهم

ای و تاالبی و چه در بخش دریایی های آبی چه در بخش رودخانهاکوسیستم هامختلف و متنوعی تشکیل گردیده که در بین آن

  (.Kiabi et al., 1999) باشندهای خاص بوده و بسیار حائز اهمیت میدارای ویژگی

خانواده  هایگونه ازیکی  Capoete razii Jouladeh-Roudbar, Eagderi, Ghanavi & Doadrio, 2017 رازی ماهیسیاه 

Cyprinidae ،در حوضه دریای خزر دارای پراکنش وسیعی است است که (Jouladeh Roudbar et al., 2017 الگوی تولیدمثل .)

های مختلف در مناطق متفاوت جغرافیایی را های گونهبرای محققین و مدیران شیالتی، شناسایی انواع اکولوژیك متداول و ویژگی

 شیل
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( GSI)ن زمان رسیدگی جنسی و تغییرات شاخص گنادوسوماتیك (. مشخص نمودWinemiller and Rose, 1992) سازدممکن می

آمیز آبزیان در طول فصول در طول سال و ایجاد شناخت نسبت به تغییرات جنسی آبزیان، مانع از برداشت نابهنگام و مخاطره

خایر آبزیان را فراهم توان فصول ممنوعیت صید را تعیین نمود و زمینه حفاظت بیشتر از ذگردد و به کمك آن میریزی میتخم

شناسی و آوری به عنوان الگوهای اساسی در مطالعه زیستتولیدمثل و ارزیابی هم راهبردهای(. توصیف Biswas, 1993) نمود

بنابراین هدف از این مطالعه بررسی تغییرات شاخص گنادوسوماتیك این گونه در  باشد.های ماهی میپویایی جمعیت گونه

 باشد.ملی گلستان می ی زاو پارکرودخانه

 هاروش و مواد
به صورت ماهیانه از رودخانه زاو پارک ملی گلستان انجام شد و  1395تا اردیبهشت ماه  1394برداری از بهمن ماه سال نمونه

درصد تثبیت شدند و بعد از انتقال به  10های صید شده در محل به وسیله فرمالین به وسیله الکتروشوکر صید شدند. نمونهها نمونه

 .زیست سنجی شدندآزمایشگاه دانشگاه گنبدکاووس، 

گرم  001/0دقت  ی ترازو باها به وسیلهمتر، وزن کل و وزن گناد نمونهمیلی 01/0ی کولیس دیجیتالی با دقت طول کل به وسیله

 به وسیله آزمون مربع کای سنجش شد.  نیز گیری گردید. نسبت جنسیانداه

 .شاخص نمو گنادی طبق معادله زیر برای نر و ماده به صورت ماهانه بررسی شد

                                                                                100 ×/ w)  1GSI = (w 

و برای  Excelجهت رسم نمودارها از برنامه  وزن کل )گرم( است. wوزن گناد )گرم( و  1wشاخص نمو گنادی،  GSIعادله فوق، در م

 استفاده شد. SPSS ver. 17ها از نرم افزار آنالیز داده

 نتایج

نمونه ماده بود نسببت   40نمونه نر و  71قطعه بود. از این تعداد،  111های صید شده از رودخانه پارک ملی گلستان تعداد کل نمونه

نسبت جنسبی  داری بین در جمعیت مورد مطالعه مشاهده گردید این نسبت از نظر آماری اختالف معنی 76/1: 1جنسی نر به ماده 

   باشد.لذا فراوانی جنسی در جمعیت این گونه در رودخانه زاو برابر نمی( 0.05P< ،67/8 =2χ( داشت )1:1نر و ماده )

متبر و میبانگین وزن کبل و انحبراف معیبار براببر       میلبی  80/84±21/43در جنس ماده میانگین طبول کبل و انحبراف معیبار براببر      

متر و میانگین وزن کبل  میلی 70/88±90/33گرم بدست آمد. در جنس نر میانگین طول کل و انحراف معیار برابر  40/24±43/15

–40/24و وزن کبل ببین    29–198گرم مشاهده گردید. دامنه طول کل در جنس ماده ببین   50/12±63/13و انحراف معیار برابر 

مشباهده   87/83–10/0و وزن کبل ببین    23–187ی طول کل در جنس نبر ببین   گرم بود. در حالی که در جنس نر دامنه 43/15

 (.1گردید )جدول 
 

 در رودخانه زاو Capoete razii :  میانگین طول و وزن کل سیاه ماهی1ول جد

 تعداد نمونه جنس
 انحراف معیار±طول کل

)میلی متر(   

 کمینه – بیشینه

 )میلی متر(

 انحراف معیار±وزن کل

 )گرم(

 کمینه – بیشینه

 )گرم(

 ماده

 نر

 مجموع

40 

71 

111 

21/43±80/84  

90/33±70/88  

37/37±30/87  

29 – 198  

23 – 187  

23 – 198  

40/24±43/15  

63/13±50/12  

20/18±56/13  

27/0 – 53/120  

10/0 – 87/83  

10/0 – 53/120  
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بررسی شاخص نمو گنادی نشان داد که در رودخانه زاو برای جنس نر باالترین مقدار در ماه اردیبهشت و برای جنس ماده در مباه اردیبهشبت   

 (.2و  1های این گونه در منطقه مورد مطالعه اردیبهشت است )شکلباشد. بنابراین فصل تولیدمثلی می

 
های مختلف در گونه سیاه ماهی در رودخانه زاو: تغییرات شاخص نمو گنادی جنس ماده در ماه1شکل  

 

 
در گونه سیاه ماهی در رودخانه زاوهای مختلف : تغییرات شاخص نمو گنادی جنس نر در ماه2شکل  

 بحث

ی دریای خزر است و پراکنش بسیار وسیعی دارد، بسیار مقاوم به دما و ترین ماهیان موجود در حوضهاز فراوان سیاه ماهی یکی

شود که معموالً بستر رودخانه در این مناطق قلوه سنگی تا دست نهر صید میآلودگی است. این ماهی در مناطق باالدست و میان

ها با استفاده از ریزی در ماهی(. امروزه تعیین وضعیت تولیدمثلی و زمان تخمJouladeh-Roudbar et al., 2017ای است )ماسه

(. قبل از آزاد سازی Biswas, 1993کامال به اثبات رسیده است ) (HSI)و هپاتوسوماتیك ( GSI)های گنادوسوماتیك شاخص
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روند تغییرات وزن گناد، شاخص مناسبی جهت یابد، بنابراین ریزی کاهش میتخمك، وزن تخمدان معموال افزایش و پس از تخم

 Oryan et( و این تغییرات در ماهیان ماده بیشتر است )Nikolskii, 1961رود )مشخص کردن چرخه تولیدمثل ماهیان به شمار می

al., 1997 .)زمان  باشد، حاکی از آن است که بهتریندهنده زمان رسیدگی جنسی ماهیان میبررسی شاخص نمو گنادی که نشان

مثل این ماهی در مناطق مورد مطالعه، بین بهمن تا اردیبهشت است. در منطقه مورد مطالعه باالترین میزان این شاخص برای تولید

در جنس نر وضعیتی مشابه با جنس ماده را سیاه ماهی ( GSIتغییرات شاخص گنادی ) در جنس ماده در اردیبهشت مشاهده شد.

پذیرد و در های جنسی نر به طور هم زمان با ماده صورت میمبین این نکته است که تخلیه سلولدهد که این موضوع نشان می

  .طول دوره تولیدمثلی به تدریج مقدار این شاخص کاهش نشان داد
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Abstract 

In this research, some biological characteristics including sex ratio and gonadosomatic index of Capoeta 

razii population were investigated from January to April 2016. Sampling was done on a monthly basis 

and 111 specimens were caught by Electrofisher. The sex ratio of the fish caught was 1.78:1. The highest 

mean gonadosomatic index (GSI) was found for both males and females in April, which was 4.62 and 

7.39 for males and females, respectively. The maximum total length and weight of females were 198.00 

mm and 120.53 gr, and for males 187.00 cm and 83.88 gr, respectively. The results showed that 

reproductive season of this species in the studied area in April. 

Keywords: Razii algae scarper, Gonadosomatic index, Golestan National Park 
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