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 چکیده

درياچه سد تهم واقع در شمال شهر زنجان برخی خصوصیات زيست شناسی ماهی سفید رودخانه ای در بررسی در اين     

طول و وزن از  ماهی سفید رودخانه ایشده در درياچه سد تهم گونه مورد مطالعه قرار گرفت. در بین ماهیان غالب شناسايی 

 04حداکثر اندازه آن تا عدد مورد زيست سنجی  قرار گرفتند.   251 ماهی صید شده  595  بااليی برخوردار بود. از تعداد

گرم  254هیان وزن باالتر درصد ما 04حدود . گرم بوده است 222 ± 240و دارای میانگین وزن  گرم  074وزن تا  ،سانتی متر

 نیز از چاقی  فاکتور بود. مقدارايزومتريک درياچه تهم . الگوی رشد اين ماهی در بازار می باشدمناسب برای عرضه به داشته که 

. بیش از تهم داردن در درياچه آجمعیت بودن  پويااز  ايتبررسی اندام های تولید مثلی اين ماهی حکمتغیر بود.  05/1تا  70/4

قرار داشته و رسیدگی جنسی يعنی در حال توسعه و بلوغ  0و  2در مراحل  تخمدان های مورد بررسی در پايیز درصد   04

پراکنش و در درياچه سد تهم ماهی سفید رودخانه ای خصوصیات ويژه با توجه به آماده برای تخمريزی در سال آينده بودند. 

اقتصادی قرار  ارزشمندجزء گونه های اين گونه بومی، تا  پیشنهاد می گردد ،خزرحوزه دريای در ويژه ه در ايران ب آنوسیع  

 روی آن صورت گیرد. ،در زمینه های تکثیر و پرورش، حفاظت و بهره برداری مستمرتر مطالعات تکمیلی گرفته و 
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 مقدمه
ماهی سفید رودخانه ای يا عروس ماهی متعلق به خانواده 

با نام های علمی سال پیش  2تا کپور ماهیان است که 

 Squaliusو  Leuciscus cephalusمتنوع همچون 

cephalus معرفی شده است(Khaefi et al., 2016; 

Esmaeili et al., 2017.).  آخرين بررسی ها روی گونه

بر اساس داده های بیشتر که  Squaliusرانی جنس های اي

نشان داده  (Khaefi et al., 2016)ژنتیکی استوار است 

 ,Squalius turcicus De Filippiکه اين گونه همان 

است که بومی ايران، ارمنستان، آذربايجان،  1865

 ,Freyhofگرجستان، بخش آسیايی ترکیه می باشد )

حوزه دريای خزر در رودخانه (. اين گونه همچنین از 2014

( و حوزه ارومیه Turan et al., 2013های ارس و کورا )

(Esmaeili et al., 2016) نظر  گزارش گرديده بود. صرف

تفاوت های  ،های مولکولی و ژنتیکی از نتايج بررسی

می باشد.  ناچیز S. cephalusبا  S. turcicus ظاهری

                 ورد گونهفقر اطالعاتی موجود در م مرور منابع،

S. turcicus را نشان داده در حالیکه در مورد گونه             

S. cephalus   برخی اطالعات قابل دسترس می باشد. با

تغییرات روزانه در علم سیستماتیک گونه ها، شايد بتوان 

گفت که بسیاری از اطالعات بیولوژيک و اکولوژيک چاپ 

به ويژه در داخل کشور   S. cephalusشده در مورد گونه 

باشد. بنابراين اطالعات   S. turcicusمربوط به گونه 

مذکور می تواند بعنوان منبع برای گونه مورد نظر مورد 

استفاده قرار گیرد. بطور کلی اين گونه در تعداد زيادی از 

رودخانه ها و منابع آبهای داخلی کشور شامل حوضه های 

درياچه های ارومیه، نمک و زريوار، دريای خزر و اصفهان، 

رودخانه های دجله و کارون )عبدلی و نادری 

گزارش  (Berg, 1949؛  1295؛کیوانی و همکاران 1207

از سال  S. cephalusگرديده است. گسترش و حضور 

در رودخانه ای در ايرلند، بعنوان گونه مهاجم در  2441

زيستی و  نظر گرفته شد. احتمال اثر گذاری آن در تنوع

و شد روی ساير گونه های ماهیان رودخانه مذکور بررسی 

در نهايت توصیه گرديد که بواسطه غیر بومی بودن با صید 

  .(Caffrey et al., 2008)الکتريکی برداشت گردند 

رنگ بدن ماهی سفید رودخانه ای خاکستری تا نقره ای 

بوده، سر پهن و ضخیم و شکم گرد دارند )کیوانی و 

طیف وسیعی از اقالم غذايی اين گونه (. 1295 ،رانهمکا

شامل سخت پوستان، نرمتنان، حشرات، تخم ماهیان، 

ماهی های کوچک، قورباغه ها، گیاهان عالی و جلبک ها را 

؛ کیوانی و همکاران 1291مصرف می کند )عباسی،  

 (.Coad, 1998؛ 1295

                        زمان تولید مثل ماهی سفید رودخانه ای 

(S. cephalus)  برحسب شرايط محیطی متفاوت بوده از

               فروردين آغاز و ممکن است تا چند ماه ادامه يابد

(Koç et al., 2007 اين ماهی در اکثر مناطق حضور .)

خود به تعداد کم و در اندازه های کوچک مشاهده شده و 

 ؛1291 ،روی گیاهان آبزی تخم ريزی می کند )عباسی

 (.1295 ،عبدلی
توسط اتحاديه بین  S. turcicusبطورکلی وضعیت گونه 

با  (IUCN)المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی 

(، Freyhof, 2014بیان گرديده است ) "حداقل نگرانی"

اما اين گروه از ماهیان در برخی مناطق با فشار شديد 

ر ماهیگیری تفريحی مواجه شده و کاهش قابل توجهی د

(، Żarski et al., 2008جمعیت آن مشاهده شده است )

در برخی مناطق اروپا در  S. cephalusبطورمثال گونه 

                  قرار گرفته است  "درخطر انقراض"وضعیت

(Shiri Harzevili et al., 2003; IUCN, 1994.) 
ماهی سفید رودخانه ای در بسیاری از مناطق گونه معمول 

شی بوده و برای مصارف انسانی صید شده و در صید ورز

دارای ارزش اقتصادی می باشد. در اروپا و انگلستان از بین 

ماهیانی که با قالب صید می شوند، گونه ماهی سفید 

رودخانه ای از گونه های گران قیمت محسوب می گردد 
(Caffrey et al., 2008 ; Koç et al., 2007.)  

هم از نظر اقتصادی هم از نظر اهمیت اين گروه از ماهیان 

حفظ تنوع زيستی، سبب گشته تا برخی مطالعات زيستی 

روی آنها صورت گیرد. از جمله اين بررسی ها می توان به 

از قبیل  S. cephalusمطالعات انجام گرفته روی گونه 

 ,Calta, 2000, Kujawa et al., 2000پرورش الرو )

Shiri Harzevili et al., 2003 ،) اثر تراکم ذخیره يا

سازی روی بقاء و رشد الروها در شرايط کنترل شده 
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(Żarski et al., 2008)  اشاره نمود. تکامل الروی در دو

Calta (2444  )نیز توسط  S. cephalusهفته اول زندگی 

بررسی شده است. همچنین بررسی های هورمونوتراپی 

ترل برای تولید مثل ماهی سفید رودخانه ای در شرايط کن

(. روابط طول Krejszeff et al., 2008شده انجام گرفت )

و وزن، خصوصیات تولید مثلی، رشد و سن اين ماهی در 

يکی از درياچه های ترکیه مورد بررسی قرار گرفت و با 

 ,.Koç et al)چندين درياچه ديگر مقايسه گرديد 

2007 .) 

پراکنش وسیع در بخش های مختلف ايران و اهمیت 

ذکر شده اين گروه از ماهیان، لزوم توجه بیشتر اقتصادی 

مديران شیالتی و حافظان محیط زيست را نسبت به گونه 

های بومی ضروری می نمايد. در راستای مطالعه 

لیمنولوژی درياچه سد خاکی تهم در شهرستان زنجان، 

شناسايی و بررسی ماهیان درياچه نیز مد نظر قرار گرفت. 

تامین آب شرب مردم شهر زنجان درياچه مذکور به منظور 

میلیون متر مکعب  24تاسیس شده و قادر به تامین ساالنه 

میلیون متر مکعب حقابه های اراضی  0آب آشامیدنی و 

در بررسی پائین دست می باشد )مهاب قدس، بی تا(. 

گونه ماهی سفید رودخانه  (،1209انجام يافته )میرزاجانی، 

در اين وصیات منحصر بفرد ای با ارزش اقتصادی باال و خص

بیان کننده حاضر مشاهده گرديد. مقاله درياچه 

 خصوصیات زيستی و جمعیتی گونه مذکور می باشد.  

 

 روش کارمواد و 

 21 01/ه آبريز زنجان رود )ضدرياچه سد تهم در حو

کیلومتری شمال  15شرقی(، در فاصله  00  29/شمالی و 

ايین دست روستای کیلومتری پ 0غربی شهر زنجان، در 

متر از سطح دريای  1944تهم و در ارتفاع متوسط حدود 

آزاد قرار گرفته است. مخزن سد از امتداد شاخه اصلی 

ساقلو و شاخه فرعی گلهه رود تشکیل شده )شکل  سارم

کیلومتر  2کیلومتر در شاخه اصلی و 5/5( و دارای طول 1

ه که شکل باز بود Vدرشاخه فرعی می باشد. ساختار سد 

میلیون متر مکعب، عمق بیش از  70/07حجمی معادل   

 )مهاب قدس، بی تا(. هکتار دارد 217متر و  مساحت   74

 (آبان) سرد سالو  (مرداد) گرماين بررسی در دو ماه 

انجام گرفت. بر اساس شرايط محیطی درياچه از  1201

تور  چشمه های  روش های متنوع شامل دام گذاری )با

میلیمتر(، پره کشی )با چشمه    14و  54،  04،  24، 24

 میلیمتر( برای صید   12میلیمتر( و تور پرتابی )چشمه   0

(. بخشی از نمونه ها جهت 1ماهیان استفاده گرديد )شکل 

های تکمیلی زيست سنجی و زيست شناسی به  بررسی

آزمايشگاه پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی منتقل 

گرم  54هیان در کالسه های وزنی طبقه بندی ماگرديد. 

روش های صید، شناسايی و بررسی نمونه ها انجام گرفت. 

وثوقی  ؛1992 ،برگرفته از منابع مرتبط همچون )بیسواس

 ,Bagenal, 1978 ; Armantrout ؛1290 ،مستجیر و

1980, Saadati, 1977; Coad, 1998; Sabir, 1992 )

 . بوده است

و وزن بدن ماهی سفید جهت تعیین ارتباط بین طول 

 Wاستفاده شد که  (W = a Lb)رودخانه ای از معادله 

 b و  aطول کل )میلی متر( و  Lوزن بدن )گرم(، 

ضرايب ثابت می باشند. سپس الگوی رشد ماهی 

میزان  t-studentتعیین شد. برای اين منظور از آزمون 

b  بدست آمده از فرمول فوق، باb  استاندارد( b=3) 

شده و آزمون الزم جهت تعیین رشد وزنی  مقايسه

ايزومتريک يا آلومتريک با استفاده از معادله زير انجام 

  .(Pauly, 1984)  گرديد
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انحراف معیار لگاريتم طبیعی  s.d (x)در اين فرمول، 

(ln)  ،طول بدنs.d (y)  انحراف معیار لگاريتم طبیعی

(ln)  ،وزن بدنn  تعداد آبزی مورد بررسی وr2  ضريب

 t محاسباتی بیش از tباشد. در صورتی که تعیین می

استاندارد بوده و  bحاصله مخالف با  bجدول باشد 

تعیین سن نمونه ها  رشد آلومتريک را نشان می دهد.

نیز از طريق شمارش حلقه های تیره و روشن انجام 

ماهی  00(. محتويات گوارشی 1992 ،بیسواسگرفت )

 فت.نیز مورد بررسی قرار گر
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جهت تعیین ضريب چاقی از فرمول محیطی فولتون  

KF=100BW/TL^3  استفاده شد کهBW  وزن بدن به

 ،متر می باشد )بیسواس سانتیبه طول کل ماهی  TLگرم و 

تفاوت معنی دار بین مقادير . (Bagenal, 1978؛ 1992

در  tآزمون ضريب چاقی در جنس های نر و ماده با استفاده از 

 Spss ver. 18% بررسی گرديد. نرم افزار  95سطح اطمینان 

جهت ارائه نتايج میانگین و انحراف معیار متغیر ها، همچنین 

برای بررسی های آماری مقايسه میانگین ها مورد استفاده قرار 

  گرفت.

 
درياچه سد تهم و موقعیت تقريبي مکان های  :1شکل 

 1831در سال  نمونه برداری

 

 نتایج 

عدد  595 ر اساس روش های مختلف ب حاضردر بررسی 

عدد مورد   251که ه صید گرديد سفید رودخانماهی 

 05/27تا  50/15ماهی از زيست سنجی  قرار گرفتند. اين 

و يکی از دو گونه درصد ماهیان صید شده را تشکیل داده 

(. طی 2و  1 ولا)جدغالب در درياچه به شمار می رود 

تابستان و پائیز  بترتیب تنها دو روز دام گذاری در فصول 

عدد ماهی سفید رودخانه ای بدست  110و  240تعداد 

نقطه برای  2 در آمد. میزان صید در روش پره کشی تنها

عدد ماهی بوده است.  124و  101ترتیب ه فصول مذکور ب

ارقام مذکور تا حدی تراکم باالی ماهی سفید رودخانه ای 

 را در درياچه سد تهم نشان می دهد.

بین ماهیان غالب شناسايی شده در درياچه سد تهم دو  در

( و  Squalius turcicus)ماهی سفید رودخانه ای گونه 

طول و وزن ( از Capoeta  raziiسیاه ماهی رازی )

(. دامنه طول ماهی سفید 2)جدول باالتری برخوردار بودند 

متر و وزن  میلی 292تا حداکثر  00رودخانه ای از حداقل 

    میانگین وزن آنر بوده است. یگرم متغی 074تا  0/1

سن ماهی سفید رودخانه ای گرم بوده است.  222 ± 240

فراوانی کالسه های مختلف سال تعیین گرديد.  1تا  1از 

نشان داده شده است همانطور که  2وزنی ماهیان در شکل 

پیداست بیشترين فراوانی مربوط به ماهیان با وزن کمتر از 

گرم نیز  244تا  244است. ماهیان با وزن  گرم بوده 54

بخش قابل توجهی از جمعیت را به خود اختصاص داده اند 

ماهی سفید  کلنمايی بین وزن و طول  ارتباط(. 2)شکل 

نشان داده شده بطوری که  2رودخانه ای نیز در شکل 

تغییر طول بوده است.  تغییر مقدار وزن ماهیان بیشتر از

لگوی رشد در اين ماهی در منطقه طبق معادله پائولی ا

تعیین شد. بررسی فاکتور وضعیت  مورد بررسی ايزومتريک

)چاقی( در اين ماهی نشان داد که مقدار آن در درياچه 

و میانگین آن در نرها، ماده ها و  05/1تا  70/4سد تهم 

، 20/1±12/4کل جمعیت )نر، ماده و نامشخص( بترتیب 

عدم تفاوت  tآزمون  وبوده  22/1±11/4و  17/4±22/1

 .( بین نر و ماده را نشان دادP>0.05)معنی دار 

اکی از پر بررسی تغذيه ای ماهی سفید رودخانه ای ح

درصد  94ش از بوده و بیاين ماهیان  یلوله گوارشبودن 

بررسی انباشته از جلبکهای رشته ای،  نمونه های مورد

ت. و حشرات آبزی بوده اس نرم تنان، یاندامهای گیاه

نمونه ها  همهکالبد گشايی اين ماهیان نشان داد که تقريبا 

دارای ذخیره چربی متوسط در تابستان و زياد در پايیز 

 بوده اند. 
نشان داد  در مردادبررسی گناد ماهی سفید رودخانه ای 

و يا در مرحله  ريزی کرده تخمآنها درصد  04که حدود 

صد موفق به در 24، استراحت پس از تخم ريزی می باشند

. نابالغ بودندنیز، درصد مابقی  24 و حدودريزی نشده  تخم

بررسی تخمدان های اين  ماهی در پايیز نشان داد که 

)در حال توسعه  2درصد آنها در مراحل    04بیش از 
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قرار داشته )در مراحل انتهايی توسعه گنادی(  0و گنادی( 

  .ريزی در سال آينده بوده اند و آماده برای تخم
 عالوه بر گونه ماهی سفید رودخانه ای پنجبررسی  اين در

ماهی کورا، سیاه  خیاطه ماهی، مرواريد ديگر شاملگونه 

نیز شناسايی ماهی، ماهی کاراس و قزل آالی رنگین 

. گونه غالب ديگر در درياچه سیاه ماهی (1)جدول گرديد 

میلیمتر و وزن آن  024تا  141آن دامنه طول بوده که 

 گرم بوده است. 754تا  5/12

 

 

 1831در سال  درصد فراواني ماهیان شناسايي شده بر اساس روش های مختلف صید در درياچه سد تهم :1جدول 

 نام خانواده نام علمی نام فارسی دام گذاری پره چشمه ريز تور پرتابی

 خیاطه ماهی 49/4 12/19 25

 سمیعی
Alburnoides samiii Cyprinidae 

 " Alburnus filippi مرواريدماهی کورا 71/1 50/59 22/07

 " Capoeta  razii رازی سیاه ماهی 57/19 11/5 22/0

 " * Carassius auratus ماهی کاراس 05/4 41/4 4

ماهی سفید رودخانه  05/27 50/15 00/19

 ای
Squalius turcicus " 

قزل آالی رنگین  20/4 4 4

 کمان
Oncorhyncus mykiss * Salmonidae 

 تعداد ماهیان صید شده  1172 1747 21

 غیر بومی *  

 

 1831زيست سنجي ماهیان مورد بررسي در درياچه سد تهم در سال  :2جدول 

  
  

 طول کل )میلیمتر( وزن)گرم(

 گونه ماهی
تعداد نمونه 

مورد 

 بررسی

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین حداکثر حداقل

انحراف 

 معیار
 حداکثر حداقل

A. samiii 90 1/9 0/0 1/1 1/22 2/00  7/10 05 120 

A. filippi 125 7/15 9/1 1/1 2/20 0/149  0/17 54 101 

C. razii 210 5/204 0/110 5/12 754 2/202 2/00 141 024 

C. auratus  7 0/250 15 174 254 2/209 15 217 241 

O. mykiss  0 2/2174 1/727 1041 2244 0/510 0/50 545 102 

S. turcicus 251 1/222 0/242 0/1 074 9/221 0/97 00 292 

 گرم بوده است 442 ± 402میانگین وزن این ماهی 
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فراواني كالسه های وزني ماهي سفید رودخانه  :2شکل 

 1831ای در درياچه سد تهم در سال 

 

 
رابطه طول و وزن ماهي سفید رودخانه ای در  :8شکل 

  1831درياچه سد تهم در سال 

 

 بحث

ده گونه از ماهیان شناسايی ش 0در بررسی حاضر تعداد 

گونه ماهی کاراس و قزل آالی رنگین  2و  بودهبومی ايران 

کمان از ماهیان غیر بومی به شمار می روند که بطور 

 عمدی و يا  تصادفی به اين درياچه راه يافته اند. 
وزنی ماهیان مورد بررسی نشان  و بررسی ساختار طولی

به همراه سیاه ماهی رازی  ماهی سفید رودخانه ای کهداد 

حضور تهم  ندازه بازاری با فراوانی نسبتا باال در درياچه در ا

جزء ، در حالی که اين ماهی (2و شکل  2دارند )جدول 

های جاری و راکد در مناطق  ماهیان غالب اکوسیستم

بطور مثال در درياچه سد  ،دنپراکنش خود در ايران نیست

( و 1202درصد ماهیان )عباسی و همکاران،  2/0مهاباد تا 

درصد ماهیان صید شده را  2رياچه شورابیل اردبیل تا در د

(. همچنین عمدتا در 1201تشکیل می دهند )خداپرست، 

اندازه های کوچک و فاقد ارزش شیالتی حضور داشته و در 

تعداد اندکی از مناطق همچون مخازن پشت سد در اندازه 

گرم  1454سانتی متر و حداکثر وزن  02های بزرگ تا 

(. بررسی اين ماهی در 1291 ،)عباسی ديده شده اند

باالدست و پائین دست سد البرز در رودخانه بابلرود با 

گرم  04سانتی متر و وزن تا  0/10میانگین طولی تا حد 

، در رودخانه تاالر با حداکثر (1294و همکاران،  ازینی )ب

گرم )گرجیان عربی و همکاران،  100و وزن  0/22طول 

 9/15ابیل اردبیل با میانگین طول (، در درياچه شور1291

( گزارش 1201گرم )خداپرست،  124سانتی متر و وزن 

گرديده است. در رودخانه گاماسیاب نیز حداکثر طول 

( سانتی متر ديده شده است 2/10)با میانگین  0/22

حداقل اندازه  (.1209و همکاران،  پورآهنگری )داداش

و   Koçرسی در بر S. cephalusبرای صید ورزشی ماهی 

سانتی متر تعیین گرديد، در  5/22(  2447همکاران )

سانتی  1/20و نر ها تا  0/20که طول ماده ها تا   حالی

 1متر گزارش گرديد. سن ماهیان در آن بررسی نیز در حد 

تعیین  0/1به  1جنسی نر به ماده سال بوده و نسبت  1تا 

 اندازه ماهی سفید (.Koç et al., 2007)شده بود 

 ی،کیلوگرم )عبدل 14متر و وزن  میلی 054رودخانه ای تا 

نیز گزارش  (1291 ی،سال )عباس 22( و سن تا 1295

در اين بررسی فراوانی  .(Pauly et al., 2017) شده است

میلی متر که وزن باالتر از  5/22کالسه های طولی باالتر از 

گرم ماهی سفید رودخانه ای را شامل می شوند  154

درصد جمعیت ماهیان را در  14(، حدود 2و  2)شکل های 

بر گرفته که می تواند به عنوان صید ورزشی منظور گردند. 

مورد بررسی دارای درصد ماهیان  04از طرف ديگر حدود 

                  گرم بوده که مورد پسند بازار 254وزن بیشتر از 

 می باشند و می تواند مصارف عمومی داشته باشد.

می توان اين بررسی گناد ماهی سفید رودخانه ای از نتايج 

اين ماهی در درياچه  تخم ريزی احتمال را بیان نمود که

خواهد کشید و تابستان طول  بهار تا اوايلاواخر از سد تهم 

در منطقه احتماال تا اواخر مرداد نیز وجود خواهد داشت. 

عالوه  مورد بررسی رودخانه های وارده به درياچه سد تهم

که نیازهای های غذايی ماهیان را به لحاظ دتريت  برآن

خواری و کفزی خواری فراهم می نمايند، مکان های 
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محسوب می گردند. اما مناسب برای تولید مثل آنها نیز 

اين رودخانه ها فصلی و کوچک بوده و ظرفیت ورود و تخم 

ريزی تمام ماهیان درياچه را ندارند بر همین اساس بخشی 

از ماهیان در ارديبهشت تا تیرماه وارد شده و درصدی از 

ماهیان درياچه تولیدات گنادی خود را جذب خواهند 

خانه ای در بررسی تولید مثل ماهی سفید رود. نمود

نشان  (1200و همکاران،  اردالن )اشجعرودخانه بابلرود 

ماهی نیز از اواسط ارديبهشت  اينداد که زمان تخم ريزی 

)به  2تا اواخر خرداد ماه بوده و بیشتر ماهیان در مرحله 

درصد( قرار داشته و هم آوری مطلق آن تا  21میزان 

يد. در عدد تخمک برآورد گرد 0420با میانگین  12190

                      اکثر درياچه های ترکیه نیز دوره تولید مثلی

S. cephalus  در ماههای ارديبهشت تا تیر بوده اما در

ادامه ممکن است تا آبان  Cildirبرخی درياچه ها مثل 

وری مطلق ماهی سفید آ هم (.Koç et al., 2007) يابد

ه است هزار تخم نیز گزارش شد 110رودخانه ای تا 

 (.Pauly et al., 2017 ؛ 1291 ،)عباسی

گونه مذکور را برای ورود  ويژه گی های ياد شده مطلوبیت

نشان داده است. همچنین اين گروه به عرصه آبزی پروری 

عنوان کنترل کننده بیولوژيک ه باز ماهیان  می توانند 

مطرح گردند. استخرهای پرورش ماهی در  ماهیان هرز

رسی ماهی در اقالم غذايی ماهی سفید اگرچه در اين بر

رودخانه ای حضور نداشت و جلبک ها و بی مهرگان آبزی 

غالب بودند، مطالعات انجام يافته در ساير نقاط از جمله 

رودخانه گاماسیاب همدان، درياچه شورابیل اردبیل و 

رودخانه مهاباد چای ماهی خوار بودن گونه مذکور را نشان 

(. بر اساس 1292؛ عباسی، 1270داده است )رمضانی، 

عادت ماهی خواری ( 2440) و همکاران  Caffreyمطالعه 

   سانتی متر افزايش  15از  آنافزايش طول اين گونه با 

تجارب تکثیر و پرورش اين گونه و رساندن آن تا  .می يابد

حد بازاری بسیار نادر بوده اما مطالعات چندی روی مراحل 

 م گرفته که می توانند موردانجا S. cephalusالروی 

 Calta. بطور مثال می توان به بررسی قرار گیرنداستفاده 

(  اشاره نمود که مراحل تکامل الرو را نشان داده 2444)

است. در آن بررسی تا روز هشتم کیسه زرده کامال جذب 

درصد جمعیت اولیه الروها با موفقیت به  24شده و تنها 

زمان  رشد ويژه با گذشتتغذيه خارجی می رسند. نرخ 

 97/2)در روز دوم( تا  10/5کاهش می يابد بطوری که از 

( تغییر می کند. همچنین تلفات الروها در مرحله 12)روز 

(  و دوره تغذيه خارجی 1تا  1تغذيه داخلی )بین روزهای 

( ناچیز بوده و بین دو مرحله تغذيه 12و  14بین روزهای )

درصد  05( حدود 9و  7داخلی و خارجی )بین روزهای 

و  Kujawa(. در بررسی  Calta, 2000بوده است )

                   ( نرخ رشد و بقاء پائین الروهای2444همکاران )

S. cephalus   در تغذيه با غذای کنسانتره مشاهده گرديد

روز پس از تغذيه با  12و پیشنهاد شد تا اين نوع غذا 

امه پرورش الرو با رژيم غذای زنده استفاده گردد. در اد

های غذايی مختلف نشان داد که نرخ بقاء با سیست 

بوده و ماهیان تغذيه  آرتمیای از کپسول در آمده بیشتر

شده با ناپلی آرتمیا بیشترين طول را در مقايسه با غذای 

. (Shiri Harzevili et al., 2003)کنسانتره داشتند 

روی رشد و  بررسی اثر تراکم های مختلف ذخیره سازی

بقاء الروها نیز نشان داد که در هفته اول پرورش اين اثر 

محسوس نبوده اما در کل نرخ رشد سريعتر در تراکم های 

. (Żarski et al., 2008)پائین تر مشاهده شده است 

 (Ovapel)بررسی هورمونو تراپی نیز نشان داد که اواپل 

را در پی موثرترين ترکیب بوده  بلوغ خیلی سريع گنادها 

 .(Krejszeff et al., 2008)داشته است 

 

 یجیترو توصیه

اين ماهی در خصوصیات نتايج کلی حاصل از بررسی 

درياچه تهم حاکی از داشتن ويژگی های بارزی است که 

ورود گونه به عرصه آبزی پروری را مسجل تر می نمايد از 

اندازه مناسب برای بازار، تراکم مطلوب و هم آن جمله 

عنوان ه بمی باشد. همچنین می تواند ی نسبتا باال آور

با ارزش برای ماهی دار کردن بسیاری گزينه ای مطلوب و 

گرايش از سوی ديگر . مطرح باشداز درياچه های مصنوعی 

استفاده از گونه های غیر بومی را می توان با استفاده از 

که دارای گونه های بومی همچون ماهی سفید رودخانه ای 

جايگزين ، ی زيبا و گوشت خوشمزه و سفید می باشدظاهر
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با توجه به خصوصیات زيست شناسی ياد شده و مرور کرد. 

عنوان کنترل ه بمنابع ياد شده می توان اين گونه را  

کننده بیولوژيک ماهیان هرز در بسیاری از مناطق مثل 

مورد استفاده استخرهای پرورش ماهی و برخی درياچه ها 

 قرار داد.

 

 قدیر و تشکر ت

وهشکده آبزی پروری که در انجام نمونه ژاز همکاران پ

برداری ها و مطالعات آزمايشگاهی کمک نمودند بويژه 

آقايان نوروزی، ايرانپور، صداقت کیش و صیادرحیم تشکر 

می گردد. مطالعه مذکور در قالب پروژه تحقیقاتی سازمان 

تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی با کد مصوب  

 انجام گرفته است. 0 -72 -12 -07427

 

 منابع 

. بررسی بیولوژی 1200، صالحی ، م.راد ، آ.اردالن ا. اشجع

 Leuciscusتولید مثل ماهی سفید رودخانه ای 

cephalus  .در رودخانه بابلرود استان مازندران

-21 صفحات، پژوهش های مجله علوم و فنون دريايی

22. 
 یماه  در بیولوژی  تیدس  روشهای. 1992 ،ا. بیسواس

(. نشر 1270. عبدالملکی،  . و ش پور، ع ولی  )ترجمه

 ص. 199 . گیالن  ناستا  شیالتی   مرکز تحقیقات

، س. م. ابراهیم کشاورز، م. دوست، ص. وطن .حبی نیاز 

 ی. اثرات احداث سد البرز بر رو1294، جوالدهزاده، آ. 

 یتشناخ ستيز اتیخصوص یرودخانه بابلرود بربرخ

. Squalius cephalus  یرودخانه ا دیسف یماه

 (.1) 2  یجانور ستيز طیمح
. طرح جامع شیالتی و پتانسیل 1201خداپرست ح. ، 

ماهیدار کردن درياچه شورابیل )اردبیل(. پژوهشکده 

 ص. 121داخلی.  آبهایآبزی پروری 
وطن ، ص. رحمانی حسین، ح. .داداش پورآهنگری و

. 1209 ،روحی، م. گرجیان عربی م. ح.   ،دوست

مقايسه خصوصیات ريخت سنجی و شمارشی جمعیت 

 Squalius cephalus ایهای ماهی سفید رودخانه 

. فصلنامه گاماسیاب همدان و تاالر استان مازندران

 .07-59. صفحات 2شماره  1علوم آبزيان، دوره 
. گزارش نهايی مطالعات تغذيه ماهیان 1270رمضانی م.، 

دی درياچه سد مخزنی مهاباد. مرکز تحقیقات اقتصا

 ص. 02گیالن.  استانشیالتی 

.  ماهیان بومی استان همدان. گزارش 1292 ،عباسی ک.

نهايی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی. موسسه 

. 02992کشور. شماره فروست  شیالتیتحقیقات علوم 

 ص.  121

. 1202 عباسی ک.، س.م. صلواتیان، ح. عبداله پوربی ريا،

شناسايی و پراکنش ماهیان رودخانه مهاباد چای در 

حوزه درياچه ارومیه. مجله علمی شیالت ايران، سال 

 . 75-90. صفحات 0، شماره 12
)دانشنامه فرهنگ و  النیگ انی. ماه1291 ،ک. ،یعباس

 ص. 240 .ایليالن(, رشت, فرهنگ ایتمدن گ

 یداخل یآبها انیماهراهنمای میدانی . 1295 ،ا. یعبدل

 ص. 272 تهران. ی،شناس راني. انتشارات ارانيا

حوضه   انیماه یستي. تنوع ز1207 ی،نادرم.  ،ا. یعبدل

 تهران. ،انيآبز یعلمخزر. انتشارات  یايدر یجنوب

 ص. 202

. اطلس 1291 ی،عبدل ی، ا.عباسی، ک. نصرم.  ،.ی یوانیک

 طی. سازمان حفاظت محرانيا یداخل یآبها انیماه

 ص. 101 تهران. ،انريا ستيز

گرجیان عربی م.ح.، س. ح. حسینی، م. روحی، ر. پاتیمار،  

. مجله علمی 1291، علیجانپورص. وطن دوست، ا. 

 .147-110، صفحات 2شماره  21شیالت ايران، سال 
مهاب قدس بی تا. خالصه گزارش فعالیتهای عمرانی 

ای استان  سازمان آب منطقه سهامیشرکت. شرکت 

  زنجان. ؟ ص.

. مطالعه لیمنولوژی درياچه سد 1209ع.،  میرزاجانی
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Abstract 

In this study some biological aspect of Chab (Squalius turcicus) was investigated in the Taham 

reservoir lake in north of Zanjan. The study of length and weight structure of dominated fish species, 

the Chab displayed a high length and weight. A number of 251 Chab were studied that the maximum 

size and weight were measured about 40 cm and 870 g, respectively with average weight 223 ± 204 gr. 

About 40% of fishes were weighted more than 250 gr which they were ranged as commercial size. The 

growth model was isometric and the condition factor was varied between 0.74 to 1.85. According to 

reproduction indices, more than 80% of ovaries were in 3 and 4 of the maturity stages in autumn that 

can reproduce in next spring. These characteristic and high distribution of species in Iran and special 

in the Caspian Sea area can be a reason to introduce this species as a candidate for aquaculture 

purposes. Thus, there is need the additional studies on conservation, breeding and rearing of species 

for fisheries approches and the sustainable exploitation.    
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*Corresponding author: armirzajani@gmail.com 

mailto:armirzajani@gmail.com

