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ماهي اندميك  ريزيتخمانتخابي هاي ي توليدمثلي و مشخصات النههابرخي از رفتار
االب زيستگاه تدر  Aphanius vladykoi, Coad 1988 بختياريوگورخري چهارمحال

  چغاخور
  مهرداد فتح اللهي

  گروه شيالت، دانشگاه شهركرد شهركرد،

  20/10/91 :تاريخ پذيرش  26/6/90 :تاريخ دريافت
  چكيده 

گونه ماهي  به عنوان يكي از Aphanius vladykoi, Coad 1988زيستگاههاي محدود ماهي گورخري چهارمحال و بختياري 
آب توسط منابع منابع و مصرف  ، آلودگيهاي متعدد ت تاثير عوامل مخربي چون خشكساليتح در حال حاضرآفانيوس در ايران 
هاي با بستر سنگي و پوشش بختياري در بخش چغاخور استان چهارمحال ودر طي اين تحقيق در درياچه ي . محلي قرار دارد

يابي و سازي النه ها، ستيز در نرها و رفتارهاي جفتمانند آمادهاز زيست شناسي اين ماهي گياهان منفرد، به توصيف مواردي 
 20زادآوري از اواخر فروردين تا  ي سه دوره. پرداخته شداست، كه كمتر به آن توجه شده گيري و نيز مراقبت والديني جفت

در . شدخرداد تا آخر تير و اواخر تير تا موسم سرما را براي مولدين ماهي گورخري در تاالب چغاخور مشاهده  20خرداد ، 
از ساحل  متري سانتي 555 ± 18,8و  55 ± 1,1النه هاي انتخابي خود را با موقعيت عمق  A.vladykoiاوايل دوره ماهيان مولد 

محيط متغير و . از ساحل رسيدمتري  سانتي 190±12,2و  40 ±1,2ها به عمق  تا اواسط دوره دوم موقعيت اين النهو  انتخاب
ها و تغيير موقعيت مكاني آنها ، تغيير ميزان پوشش  نوسانات شديد آب نقش زيادي در اكولوژي زادآوري مانند انتخاب النه

علت اين تغيير مكان نيز كاهش آب تاالب در . ي النه، و نيز ابتالي مولدين به اكتوپارازيت آرگولوس داشته است گياهي منطقه
  . خشكسالي ساليانه بود

  بختياري  تاالب چغاخور، چهارمحال و، Aphanius vladykoiماهي گورخري،   :كليدي واژه هاي

 mehrdad.fatollahi@nres.sku.ac.ir  :يكيالكترون پست ،09112420214: تلفن مسئول، سندهينو

  مقدمه 
 Aphanius(بختياري وماهي گورخري چهارمحال

vladykovi , Coad 1988 (Cyprinodontinae) ( از ماهيان
باشد آبهاي داخلي ايران مي) Aphanius(گورخري  اندميك

ارزش در حال جمعيت اين ماهي بومي با ). 9، 6، 3(
هاي وارده به زيستگاههاي آنها از  حاضر تحت تاثير آسيب

جمله شكار توسط سوي قزل آالهاي رنگين كمان پرورشي 
قرار دارد و در آبهاي جاري منطقه فرار كرده از استخرها 

زيستگاهي نيز نوسانات و كاهش آبها با توجه به برداشت 
ها جمعيت آنها را در زيستگاههاي با ب و خشكساليآ

در . سرعت كمتر آب با تلفات زيادي روبرو كرده است
ك هاي خشحوزهدر ) 6،7( ماهيان در ايرانپيشين مطالعات 

به عنوان ها هميشه خشكي آبها ،و بياباني جنوب كشور
در ها طبق همان پيش بينيو  ساز بودهمسالهخطري نابودگر 

حاضر از مناطقي كه پيش بيني خشكي آنها در اين حال 
اين  .)6،7(خورد تحقيقات عنوان شده اثري به چشم نمي

مساله كه به علت محدود بودن زيستگاه ماهي گورخري در 
 )22، 13، 12(تحقيقات محققان نيز گوشزد گرديده است 

مناطق پر بارشي مانند استان در حال حاضر گريبانگير 
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ي  و عن قريب همه ختياري نيز شده استمحال و بچهار
تاالب . تاالبها و منابع آبي وضعيتي بحراني را خواهند يافت

ي استان  غاخور از تاالبهاي هنوز خشك نشدهچ
براي اندميك بختياري محل گزارش اين ماهي  و چهارمحال

 هم اكنون مانند ساير و )13، 12(اولين بار است 
رو به خشكي بختياري وچهار محال يزيستگاههاي تاالب

در اين تحقيق كه در فصل تخمريزي ماهي . رودمي
وبختياري به عنوان گورخري در تاالب چغاخور چهارمحال

ي ماهيان گورخري در ايران  مانده زيستگاه كوچك باقيتنها 
انجام شده است مشاهدات الزم براي تجزيه و تحليل 

تغييرات شرايط رفتارهاي توليد مثلي اين ماهي با توجه به 
  .زيستگاه آنها در فصل حياتي تخمريزي ثبت گرديده است

  روشها مواد و
بيشترين تالش تحقيق به : كليات كار و انتخاب وسايل

ي كار براي مشاهده و عمده) in situ(صورت شرايط درجا 
هاي زماني و يا ي اوليه و سنجشرفتار مولدين با مشاهده

ي ايستگاههاي ابتدا از همه .ها بودثبت الزم با دوربين
برداري در ، بهترين ايستگاهها انتخاب و سايت نمونهممكن

 89ي منطقه از پاييز با مشاهده. اين محدوده تمركز يافت
برداري هاي با ارزش تاالب براي تحقيقات و نمونهبخش

هاي با ارزش براي انتخاب ايستگاههاي  بخش. مشخص شد
، در سواحل شرقي درياچه  شمالهاي  نمونه برداري، بخش

داراي بستر مناسب براي تخمريزي و النه گزيني اين 
مشاهده و سنجشهاي  آزمايشگاهي به . ماهيان تمركز يافت
بعد از شناسايي . ها صورت پذيرفت تبع نمونه برداري

هاي مورد ترجيح گونه، سنجش مختصات آنها از  النه
جنسيت آن در  و  ساحل و ثبت رفتارهاي شاخص در گونه
ي و تاريخ ي اقليم شرايط محيطي مانند دما و شرايط ويژه

براي ثبت رويدادهاي با . گرفت وقوع مورد نظر قرار مي
علمي از يك دوربين عكاسي ديجيتال  -ارزش اسنادي

براي . استفاده شد ) IXSUS 50 , Japanكانون ديجيتال (
ي ا چشمهمتري ب 2گيري از ماهيان از يك دستي ترال  نمونه

هاي كوچك  آوري الروها و نمونهو براي جمع مترميلي 0,3

ين چشمه استفاده و غير سريع از يك تور ساچوك با هم
متري و  50هاي  گيري فواصل نوارمتر براي اندازه. شد

كوبي يا رنگ زني با اسپري رنگ در  روش هاي پيكه
ي  يابي روش هاي ساده رت لزوم و براي عمقصو

-بيومتري و اندازه. شد كار گرفته رج بههاي مد تيرك

هاي الزم از ماهيان و اندام آنها با استفاده از وسايل  گيري
، ترازوي ديجيتال و گيري معمول مانند كوليساندازه

مشاهده ماهيان در زير بيونوكالر و ميكروسكوپ در 
آزمايشگاه ماهي شناسي دانشكده منابع طبيعي و علوم زمين 

گيري براي نمونه. صورت پذيرفت دانشگاه شهركرد
روزهاي وسط هفته به ويژه در فصل گرم مورد نظر بودند 

  . تا تاثير گردشگر در كارها و محيط به حداقل رسيده باشد
نواحي زيستي و : بردارينمونههاي تفكيك منطقه و زمان

-قسيممناطق مختلف ساحلي و ليتورال بسته به نوع بستر ت

هاي مورد ترجيح گونه فاصله  شناسايي النهبندي و بعد از 
آنها از ساحل و عمق مورد انتخاب آنها در فصل زادآوري 

-روز نمونه 70در زمان تحقيقات بيش از . سنجش شد

برداري به صورت متناوب و با فواصل غير همسان به ميزان 
بار  500ها بيش از  برداريو تعداد نمونهانجام شد مورد نياز 

عدد ماهي گورخري صيد و تعداد  500حدود تعداد . بود
از آنها به آزمايشگاه منتقل و براي مشاهدات  قطعه 85

ا ماهيان زنده بعد از مشاهدات الزم ب. مختلف استفاده شدند
. شدند به آب برگردانده ميطبيعي حداقل تلفات به ذخاير 

هاي آماري از نرم افزارهاي اس پي اس اس  براي تحليل
و براي پردازش تصاوير و  2007ل و اكس 16نسخه 

عمليات الزم از نرم افزارهاي پردازش گر عكس و تصوير 
در بيان نتايج به دست . استفاده گرديد 12كارل دراو نسخه 
خطاي  ±ها مقادير به صورت ميانگين  آمده از سنجش

ها معني  ي ميانگين اعالم و در موارد الزم براي مقايسهمعيار 
استيودنت با درصد خطاي   tداري اختالف آنها با تست 

 .مجاز مربوطه بررسي شد

  نتايج 
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: تقسيم بندي مناطق ليتورال درياچه از نظر زيستگاهي
شد تا سه دوره تقويمي براي نوسانات آب تاالب باعث مي

، ترك يزي و النه گذاريمولدين ماهي گورخري در تخمر
. ها و پرورش الروها و بچه ماهيان مختلف رقم بخوردالنه

تا ) فروردين 20(دوره اول زادآوري از اواخر فروردين 
فصل شروع و شدت النه گزيني ) خرداد 20(اواخر خرداد 

تابستانه و درجه حرارت ليتورال  -ترين وقت بهاره پر آب(
اي درجه 4,5روز و كاهش  درگراد درجه سانتي 19تا  14

خر ي مياني زادآوري از اواخر خرداد تا اوا دوره ،)در شب 
ها  ي النه گزيني و تغيير مكان اوليه فصل كاهش النهتير 

نسبت به ساحل و شروع رشد محصوالت زادآوري امساله 
ي با كاهش شديد و سريع آب و كم آب ترين هنگامه(

در روز و  20حرارت باالي ي درياچه با درجهبهاره تابستانه
ي زادآوري  آخر دوره ،)در شب گراددرجه سانتي 18باالي 
اي  سرما و فصل اولين رفتارهاي تغذيهتا موسم  مرداداز ماه 

خص توقف روند با شا(مثلي كوهورتهاي امساله  و توليد
كاهش محسوس در  ،ي ليتورال كاهش در وسعت منطقه

درجه ي  20گياهان بن در آب و روند كاهشي دما از  تراكم
 - گراد و بيشتر به سمت درجه جرارت پاييزه سانتي

ترين مناطق براي النه گزيني ماهيان مطلوب .بود) زمستانه
گورخري بستر توام سنگي و ناچيزگلي به همراه پوشش 
 گياهي تنك و پراكنده با گونه هاي سراتوفيلوم و

  .بوده است شرقي درياچه بجنودر  ميروفيلوم،
ها  سنجش: ترجيح و رفتار مولدين در النه النه هاي مورد

ي گياهي  ي بسته به حجم تودهنشان داد ماهيان گورخر
ورت منفرد يا چند هاي خود را در اول فصل به ص النه

هاي  گياهي گونه يها جنس نر با هم در داخل اين توده
Myriophillum sp.   وCeratophyllum sp.  با بستر سنگي

-نتيسا 555 ± 18,8نمايند كه با فاصله متوسط  انتخاب مي

از خط ساحلي قرار دارند ) مترسانتي 980تا  150دامنه (متر 
سانتي  95تا  30دامنه (متر سانتي 55 ± 1,1و  متوسط عمق 

گستردگي ). كيجدول يك و شكل (تعيين شد ) متر
ها نيز عني اندازه النهيي انتخاب شده توسط نرها ها توده

ها  روي النهجايگيري نرهاي مراقب در  و معموالً بودمتغير 
نر با  5هاي بزرگ تا  براي النه .هاست در كنج اين النه

ولين مشاهده ا. ه هاي مختلف هم در النه شمارش شدانداز
دار ماهيان گورخري در تاريخ گر النه از ماهيان نر انتخاب

اين تاريخ و  صورت پذيرفت 16اي فروردين با ثبت دم 23
به عنوان شروع ي رفتار اين ماهيان در تاالب  مشاهده

با صيد چند ماهي نر گورخري و . گردد مي تخمريزي اعالم
مثل اطمينان حاصل فشار شكم آنها آمادگي آنها براي توليد

  .شد
ي گياهي انتخاب  گورخري جنس نر در روي توده ماهي در

حركت رقيب به سوي آن هجوم برده و  و باگرفته  شده قرار
ه داخل يا خارج النه يا درصورت فرار از دست مهاجمين ب

صورت حركات دوئل مانند   ارويي نرها بهيرو. گريخت مي
اني سر و حالت كماني بدن صورت با ضربات ناگه

مورد  33گرفت و زمان صرف شده براي هر پرخاش در  مي
با حداقل و حداكثر  6,9  ± 0,5ثبت زير دقيقه با متوسط 

وز در حمله آخر ماهي نر پير. ثانيه  بوده است 16و  3زمان 
شد تا ماهي مغلوب با  با يك يورش رو به جلو باعث مي

يك پرش تند از مسير خارج و النه را به رقيب پيروز 
ي  هبعد از اتنخاب النه و تمركز در محدود.  واگذار كند

نه به انتظار ماده ي ال قلمرو، ماهي نر در در محدوده
خانه در صورت گريز از خانه روند بازگشت به . ايستاد مي

سوي ديگر از  ماهي نر و در صورت استتار شد مالحظه مي
حركات پرخاش و ستيز و  .شتگ النه به سطح النه بر مي

سه گروه دفاع از قلمرو توسط ماهيان گورخري در مقابل 
زمان هم ماهيان: ن مشاهده ثبت شديبيشتربا زير عمده 
نرهاي رقيب،  و Pseudorasbora parvaآمورنما  تخمريز

اتا و ماهيان ديگر مانند گونه ني اودو سنجاقكها از راسته
سته جمعي صورت د كه به) .Leuciscus spp(لوسيسكوس 
هاي  هاي ماهيان گورخري از ساقه در النه. كردند حركت مي

 15 ي تقريباً صلهبرداري با فا ميروفيلوم در سه مورد نمونه
ي  اخهاز هر ش) خرداد 12اردي بهشت و  30و 15(روز 
 = 93n=  ،15 max( 5,2 ± 0,37متري سانتي 50 تقريباً
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در اين . قطعه سنجاقك جدا شد )  < 0ºC , min= 18tو
ي اودوناتاها يعني  بررسي از بزرگ چثه ترين گروه راسته

از به طور محسوسي  Aeshnidaeي آسيابك  خانوادهافراد 
ي اودوناتا  افراد ريز چثه تر از راستهها فاصله داشتند و  النه

  . شدندها مالحظه ميدر اين النه

گورخري ماده براي تغذيه و مراجعه براي  انماهيحضور 
 مشاهدهبه صورت منفرد در النه ها تخمريزي ي رفتار  ارائه
ماهيان ماده گورخري به صورت دو تا سه  ثبت موردي. شد

نيز صورت هاي ماهيان آمورنماي ماده عددي در ميان دسته
ي  ي النه ماهي ماده به محدودههر با نزديك شدن . پذيرفت

ي چند نر  مورد احاطه ، هر فرد مادهنرهاتحت مراقبت 
سپس توسط و  گرفت قرار ميحاضر در گياهان بزرگ النه 

حركت نر به . شد ي النه فرستاده مي تودهنر غالب به داخل 
اي بود كه  يگزاگ در جلو و پشت ماده به گونهصورت ز

ي انبوه ي مورد نظر در بسترگياه ماده به داخل حفره
النه  معموالً. هاي ديگر وارد نگرددفرستاده شود و به بخش
ردگي از چند داالن مشخص تشكيل بسته به اندازه و گست

راي تخمريزي بر روي بستر به پايين ماهي ماده ب. شود مي
و رها كرده بخش داالن گياهي رفته و تخمهاي خود را 

ري با گورخ  ي ماهيان نر در النه. شود توسط نر بارور مي

ي داخل شدن يك ماهي ماده و خارج نشدن  وجود مشاهده
ي هي هاي مادهآن، ماهي نر بعد از مدتي براي جلب ما

چ تالشي براي راندن ماهي ، يعني هيكند ديگر تالش مي
ريزي تخم. ماده از النه  توسط ماهي نر مراقب مشاهده نشد

تر از اكسيژن با گورخري در آبهاي تميز و غني   ماهيان ماده
ميرافيلوم و آبزي بن در آب هاي  بستر گياهي گونه

ي در  لگهاي رشتهدر اول فصل و به دليل رشد آ  سراتوفيلوم
ها ر داخل آنها هم براي اين گونهها مشاهده تخمها دالنه

بارورشده در ماهي گورخري  يرنگ تخمها. محتمل است
  ). الف و ب 2تصوير ( مايل به قرمز است 

باالي مرحله ي سه (هاي تخم سيال و نيمه سيال توده
در حفره شكمي ماهيان ماده گورخري از نظر ) رسيدگي

دسته  5اندازه داراي دسته تخمهاي نابرابر هستند و از 
ميلي  1,5تر گبزر( شوند  تخمك گرد و كروي تشكيل مي

تر با قطره قابل مميلي 1,5تا  1متر با قطره ي بزرگ زرده ، 
ميلي متر بدون زرده قابل مشاهده  1تا  0,5ي زرده،  مشاهده

). 3شكل ) (0,25متر و گروه ريزتر از ميلي 0,5تا  0,25و 
مريزي نسبت هم آوري شمارش شده ي ماهي در فصل تخ

  ).2جدول (عدد بود  125به طول 

  در تاالب چغاخور) A.vladykovi( يان گورخريدر ماه يانتخاب ي ها مشخصات النه -1جدول 

  مشخصات 
 

 )خرداد 25(ميانه فصل زادآوري   )اردي بهشت20(اول فصل زادآوري

 cm، عمق cm، فاصله از ساحل  cm،عمق cm،از ساحلفاصله

 88 88  117 117 هاي نمونه تعداد النه

 40 ±1,2 190 ±12,2  55±1,1  555±18,8 متوسط

   15-65 35 -525  30-95 150-980 كمينه و بيشينه

  
  ك قطريتفكبه )  A.vladykovi(  يگورخر يده يماده رس يماه  يشكم يدر حفره  تعيين شده يدرصد تخمكها -2جدول 

 mmقطر دسته تخمكهاي داخل شكم ماهيان رسيده ي  گورخري ماده، 

 هم آوري نسبي به طول 0,25  < 0,5–0,25 1–0,5 1,5–1 1,5> 

 4±125 27,7 ±1,5 19,61±0,8 20,2±1,1 13,8±0,7 10,5±0,7 درصد متوسط 

 ) =21n(تعداد تخم به طول مولد ماده به سانتي متر،: هم آوري نسبي * 
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  تاالب چغاخور ياهيگ يان توده هايدر م)  A.vladykovi( يان گونه گورخريماه يانتخاب يالنه ها -1شكل 

 
  ساعته 72الرو ) الرو قبل از هچ    ت) ن روز سوم   پيجن) ب تخم روي ساقه  ) الف الروماهي گورخري در النه هاي گياهي - 2شكل 

هچ تخمها و عالئم تشخيص گونه از در مرحله الروي و 
 96تا  72بعد از از ماهيان الروهاي هچ شده : نورس

ي نشان كرده در محيط واقعي به  ها ساعت در ميان النه
اي جنس  گياهان النهگهاي تعداد محدود در ميان بر

در ماهيان ). 2تصوير (افتادند  ها به دام ميميروفيليوم
 0,7ي الروها به حدود  روز اندازه 10گورخري بعد از 

زمان مرحله رشد انبوه الروها در . رسيد يمتر م سانتي
ي دوم زادآوري با موسم كم آبي درياچه همراه بود  مرحله

هاي الروها و بچه ماهيان در  و با كنار هم قرار گرفتن دسته
ي آنها مستلزم شناخت و تشخيص آنها  زيستگاه مطالعه

ي الرو و بچه ماهي تشخيص اين گونه در مرحله. شدمي
نورس از عالئم مشاهده شونده از روي بدن آنها مانند 

، و تزئينات ي شناي يك حبابي در ماهيان گورخري كيسه
. امكان پذير شد) 4ت و  2تصوير (روي بدن و نوع دم 

هاي ماهيان گورخري نيز قابل بعد از سه هفته نرها و ماده
اين عالمت تشخيصي به همراه ). 6و  5تصوير (تفكيكند 
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طور  تواند به هاي نزديك ديگر مي دانستن مشخصات گونه
ها از هم شده و در تحقيقات  كامل باعث تفكيك گونه

ها ماهي آمورنما به  برداريدر نمونه. كار رود اكوسيستم به
بود كه تشخيص و و همزمان تخمريز ي همراه  عنوان گونه

). 7تصوير (ضروري دانسته شد  اين دو گونه از همتفكيك 
ماهيان گورخري با حركات تند دم شنا مي كنند و پريود 

ي  ماهيان ماده. كوتاه استبسيار ضربه هاي دم آنها 
ي اط سياه در زمينهگورخري بزرگتر و بالغ از باال داراي نق

ي ماهيان آمورنما  اي بدن بوده و حتي در آب در دستهنقره
ماهيان مولد نر گورخري نيز با توجه به . قابل تفكيكند

رنگ تيره خطهاي بدن از باال و عالمت روي باله ي پشتي 
از باال گهگاه درخشان كه به صورت يك فالش نقطه اي 

  . قابل تشخيص هستند ،شود ديده مي

 
ال با قطر متفاوت در داخل يمه سيال و نيس يدسته تخمكها -  3شكل 

  )A.vladykovi( يماده گورخر يماه يشكم ي حفره

آبي تابستانه تاالب در فصل توليد مثل و  كمرخداد 
در مكانهاي كاهش سطح آب : واكنش گونه به اين پديده 

به ارديبهشت تا اواخر خرداد  20برداري از تاريخ  نمونه
گورخري مولد ي مورد انتخاب ماهيان  بسترهاي اوليهعنوان 

سراتوفيلوم و ميرافيلوم آبزي شامل گياهان براي النه 

مشهود به ساحل چسبيده يا  تدريجا و به صورت كامالً
متر بيرون سانتي 50ي  اي به اندازه حتي از آب با فاصله

  ). 2تصوير (افتادند 

  
  ) A.vladykovi(   يگورخر يماه يروزه  10 يبچه ماه -4شكل 

 
) A.vladykovi(  يان گورخريبدن بچه ماه ينات رويتزئ - 5شكل 

 سوم يو تفاوت دو جنس نر و ماده در هفته 

  
و امكان كامل )  A.vladykovi( يگورخر يها يبچه ماه -6شكل 

  بدن يت از رويص جنسيتشخ
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 يگورخر يان نورس گونه هايو بچه ماه يالروها - 7شكل 

A.vladykovi  آمورنما  يو ماهPseudorasbora parva   )
 )نات سريسه شنا و تزئيك يص از رويتشخ

هاي  ترك كامل النهدر ابتداي بروز اين رخداد، رفتار 
خزان و با بروز  ليو ،نر مشاهده نشد انتخابي توسط ماهيان

ميروفيلوم و سراتوفيلوم منفرد آبزي گياهان  درافت ارتفاع 
جمعيت مولدين مراقب از  ،اي ليتورال ي النه منطقهدر 

ي  نرهاي آمادهبر روي گياهان النه و يا  بارورتخمهاي 
با يك  ،هاي رسيده براي تخمريزي به النه ماده  هدايت

النه و پناهگاه كي فزاينده ننكاهش محسوس تراكم و 
 درجه حرارت در اين بخش. ندشددچار تخمريزي 
درجه  18و در شب باالي  20در روز باالي  زيستگاهي

در تاريخ ها  سنجش موقعيت النه. سنجش شدگراد سانتي
ي فعلي از ماهيان  ي مشاهده شده النه 88 ازخرداد  25

گورخري كه در آنها نرهاي مراقب مشاهده شدند، 
از ساحل را نشان متر  سانتي  525تا  35اي برابر  فاصله
ي بسيار ا كه فاصله )متر سانتي 190 ± 12,2 متوسط( دادند 
اول ي النه از ساحل در  فاصلهرا با ) p<0.01(دار معني

نيز با ها  اعماق النهمتوسط . )جدول يك(فصل داشتند 
با توجه به آنچه در ) p<0.01(دار كاهش عمقي بسيار معني

ي فصل زادآوري  ك نشان داده شده است در ميانهيجدول 
از براي ماهيان گورخري قرار گرفت و تحت تاثير كم آبي 

عمق . سانتي متر رسيد 40 ± 1,2به عمق متر  سانتي 55
كه  متر هم رسيد سانتي 15ها به  راي بعضي از النهكمينه ب

ي دعوت از جنس ماده ها فعاليت زادآور البته در اين النه

از تخمهاي ريخته شده محافظت شد و نرها  كمتر ديده مي
در صيدهاي انجام شده از ماه  از اوايل تير. كردند مي
اثر خزان  كه تحتاوليه مولدين گورخري گياهي هاي  النه

امساله به  يآمورنما حضور ماهيان بودندناشي از كم آبي 
 .شد هاي گورخري مشاهده ميين در النهجاي مولد

گذار  براي ماهيان مولد النهها  شيفت مكاني النهي  پديده
تر از  نبوهمناطقي ا در گورخري با تغيير درجه حرارت

ه و در بهشت مادر ارديان تاالب رخ داد كه اين مناطق گياه
متر قرار داشتند و مورد مقياس اول فصل در عمق باالي 

. قرار نمي گرفتندترجيح مولدين گونه ي گورخري 
درجه و  16به باالي  ماهحرارت اين بخش از اواسط تير

سانتي متر رسيد و در نتيجه  70زير  تاكاهش عمق آنها 
تغيير جهت زيستگاهي براي جمعيت ماهيان گورخري رخ 

در آنها  سازي و تخمريزي ولدين با رفتار النهمداد ولي 
همزمان تخمريز پديده ي شيفت ماهيان . نشدندمشاهده 

آمورنماي امساله نيز به اين منطقه مشاهده شد كه براي 
  . تغذيه به زيستگاههاي انتخابي ماهيان گورخري وارد شدند

ها و  ي كم آبي و نزديك شدن النه در هنگام بروز پديده
جمعيت هاي ها،  مولدين به ساحل و كاهش عمق النه

از ماهيان گورخري در فصل تخمريزي در هفته ي مولدين 
مبتال  آرگولوساول خرداد ماه شديدا به انگل خارجي 

هاي فزاينده اين جمعيت  و اين رفتار در فالشينگ گرديدند
ي ابتال تا اوايل تيرماه به شدت  پديده. د گشت كامال مشهو

تا هنگام  در زيستگاه ماهيان گورخري مشاهده گرديد و
ماه به منطقه دورتر از ساحل از  شيفت جمعيتي اواسط تير

  . جمعيت محو گرديد

متر سانتي 3هاي باالي ي گوارشي نمونهبررسي كيفي لوله
ده احتمالي كار كننماهي آمورنما به عنوان يك ش 35از 

ماهي  21ي گورخري و نيز فرض عكس آن با  تخم گونه
دهد با توجه به نتايج نشان مي. گورخري صورت گرفت

غناي زيستگاه از بي مهرگان روتيفرا و روتاتوريا، كرمها، 
كالدوسرا، آمفي پوداي ريز، الرو اودوناتا، و ساير بند پايان 
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ودا براي ي گوارش هر دو گونه و كوپه پكوچك در لوله
آمورنما ها قابل مشاهده است و تخمها و الروهاي ساير 
ماهيان مورد تغذيه اين دو ماهي در فصل زادآوري قرار 

  . گيرندنمي

  بحث
- در سال اول زندگي صورت ميگورخري بلوغ ماهيان 

، 12، 8(ميروفيلوم ي گياهي  و دو گونه) 22، 13، 12(پذيرد 
محل ترجيحي تخمريزي ماهيان و سراتوفيلوم ) 13

دليل نزديك شدن النه ها به  به. در تاالب هستندگورخري 
كپارچه و يساحل و فاصله داشتن از توده هاي گياهي 

نيمه انبوهي بايد مالك ،  تر تاالب هاي داخلي تر بخش عميق
نوار گياهي و منفرد شدن گياهان و عمق كمتر اين بخش از 

بستر وجود گرفتن از اعماق زيادتر و  تاالب و فاصله
 .دانستمولدين  از موارد ترجيحرا سنگي براي تخمريزي 

گرايش تخمريزي مولدين در نزديك ساحل در بسياري اين 
از سوي ديگر . شود از ماهيان و سخت پوستان ديده مي

آبي  تاالب در فصل كمي تخمريزي در  منطقهعمق كم 
تاثير گذار در اكوسيستم و زيستگاه  دادهاي كامالًيباعث رو

ماهيان گورخري بوده و اين تاثير در زادآوري آنها نيز 
در اول دوره زادآوري از اواخر . گر خواهد بود جلوه

 - فروردين تا اواخر خرداد و پر آب ترين وقت بهاره 
 20تا  16تابستانه تاالب با درجه حرارت ليتورال 

النه گزيني را نرها انجام  ترين مراحلپر شدت گراد، سانتي
ال آنها به صورت نوار هاي مورد اشغدهند و بخشمي

ي فرآيند  در ادامه. اي مشخص با ساحل دارد فرضي فاصله
ي در تاالب تخمريزي در چرخه زندگي ماهيان گورخر

ي كاهش آب در دوره دوم  چغاخور و رخداد پديده
توانند به انتخاب النه نمي برايگورخري زادآوري، ماهيان 

خود توجه داشته  ي اوليههاي گياهي  هايي جز النه النه
گذار نر النه ه معناي باقي ماندن ماهيانباشند و اين ب

علي رغم كاهش اب ي تا حد امكان در مكان قبلي گورخر
و اين عدم جابجايي النه منشا بروز  استتاالب زيستگاه 

ها ي حساس زادآوري آن آثار به وجود آمده در منطقه
همزمان هاي ماهيان  بر اثر خشك شدن النه. خواهد بود

هاي مسقف  ه، آنها براي يافتن الن)5( آمورنماتخمريز 
تر درياچه و مجاورت گياهان  سنگي خود به سمت داخل

هيان گورخري هستند تغيير مكان بستر كه در اشغال ما
هاي خود را ترك  دهند و چون ماهيان گورخري النه مي
. شودمجاورت اين دو گونه در كنار هم ديده مي ،كنندنمي

در زمان ها  اهيان گورخري باقي مانده در النهبراي م
هم فاصله از ساحل و هم عمق ي كاهش آب تاالب،  پديده

 تغيير. )1جدول (يابد  كاهش ميداري  به طور معنيالنه ها 
گونه گورخري نيست و  ي مكان ماهيان آمورنما اشغال النه

انتقال النه هاي ماهيان گورخري  جاورت النهها به مآنها تن
و در نتيجه اين نوع كنش نمي توانند رقابت  دهند مي

هر يك مطلوب و فضاي مورد اشغال  تلقي گرددفضايي 
كنش متقابل تنها  د وباش ديگر نميي  افراد گونهسازي  النه
را بايد رقابتهايي غذايي ناشي از مجاورت آنها ها  گونه

استقرار ماهيان و  ،كلي با گذشت زمان به طور. دانست
ها و نيز بروز  از هم به دليل انتخاب قبلي النه ارزيابي افراد

انتخاب افراد غالب در جمعيت و درك غالبيت از سوي 
ي  ارهاي پرخاشگرانهرخداد رفت) 16(افراد رقيب در ماهيان 

ي و آمور نما نيز كمتر ها در ماهيان گورخر دفاع از النه
هاي ساير كشورها  از گزارشولي . گردد مشاهده مي

ي مهاجم خارجي جدي  ي انتقال بيماري از اين گونه الهمس
به طوريكه بيماري لكه صورتي ) 24، 18(تلقي شده است 

از  Sphaerothecum destruensوكاريوت يناشي از 
بيماريهاي كشنده ماهيان قزل آال از طريق اين ماهي 
توانسته است تا اروپا انتقال يابد و سپس دوباره به آمريكا 

  ). 17(نيز حمل شود 

، شباهت رنگ بدن و نزديكي محل زيست ي كوچك اندازه
كه  P.parvaها در تاالب به خصوص ماهيان آمورنما  گونه

 پردازند ريزي مي گزيني وتخم همزمان با اين گونه به النه
فاده استبا . ها بود ، عامل مهم در دشواري تشخيص گونه)5(

تشخيص  ،از عالئم الزم روي بدن الروها و بچه ماهيان
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ي شنا  كيسه(  دشزيستگاه تاالب ممكن هاي شبيه هم  گونه
، تزئينات روي سر و عالئم روي تنه در در مراحل الروي

به دليل وجود  .)درحال رشدمراحل بچه ماهي نورس و 
گيري و نتيجهي ماهي آمورنما انجام  هاي نزديك با گونه النه

جتناب ناپذير ا ات آتي نيزتحقيقي  همهدر  اين بخشكامل 
با توجه به اينكه دوره دوم ). 7تا  4تصاوير ( است
نمو وي رشد ري، و كاهش ميزان آب تاالب مرحلهزادآو

هاي گفته  تغيير مكاني النه ،باشد الروهاي به دنيا آمده مي
دو گروه تا ها باعث مي گردد  شده در باال در مكان النه

ماهيان گورخري و آمورنما با هم در ميان گياهان غني از 
ا به ، روتيفرا، حشرات و كرمهسخت پوستانمهرگان و بي

ر ماهيان گورخري تاالب ب بچه. رقابت غذايي بپردازند
حركت نكرده و اي  صورت دستهعكس ماهي آمورنما به 

ها بسر برده و به عبارتي كمتر از بوته  بيشتر در ميان بوته
اين نوع پراكندگي خود يك نوع استراتژي . خارج مي شوند

  ). 15(مختص گونه است حفاظتي 

نر در هر النه براي ماهيان  5تا و با وجود بيش از يك نر 
حركت چند نر در مقابل مهاجمان ديگر مانند  ,گورخري

هاي شناگر  هاي ديگر و نيز سنجاقكما و گونهماهيان آمورن
در محدوده و روي النه رفتاري عادي است كه در تاالب 

نمايش پرخاش بدون استراتژي دفاع . مذكور بروز مي كند
جمعي مانند محاصره يا ضربات پياپي از سوي نرهاي 

صورت نزديك شدن مهاجم، نه يك دفاع  ها درمتعدد النه
جمعي در مقابل يك مهاجم بلكه يك دفاع توسط چند فرد 

كه هر يك از نرها در بخشي  استي مشتركي از يك النه
هاي  مساله مهاجمان آبزي به النه .ندااز آن جاي گرفته

موقت آبزي مانند  مولدين ماهيان گورخري با مهاجمان
ها  ها يا سنجاقكاودوناتا  اي همچون حشرات بزرگ چثه

فصل ها نسبت به اول  با كاهش كلي عمق النه. همراه است
ها از سوي مهاجمان  مشكالت دست يافتني شدن النه

با توجه به . د استي اودوناتا از سمت ساحل مشهو راسته
ترين و شكارگرترين سنجاقكها يعني  خطرناكاينكه 
هاي نمف كه جثه) 14، 11(ها  ي آشنيده يا آسيابك خانواده

، عادت به آنها از مولدين گورخري هم بزرگتر است
، موقيت )26، 21، 14، 11( تخمريزي در كنار ساحل دارند

ي ماهيان ها ها را از النه يدهها در اول فصل آشن انتخابي النه
كه هاي اين خانواده دارد و نمف دور نگه ميگورخري 

، 11(سقف را دارند بيشتر عادت به رفتن به زير سنگهاي م
 هاي ماهيان گورخري هاي النه ساقهرسيدن به تا  )14

وهاي داخل گياهان آنها ورخري و الرخطري براي ماهيان گ
ي  از راستههاي ديگر  خانوادهاما . گردند محسوب نمي

تمايل ) 14،26، 11(به علت نوع چرخه زندگي  اودوناتا
النه ماهيان هاي  ار زيادي براي ورود به داخل تودهبسي

ها هاي النهكه تعداد آنها در روي ساقه گورخري دارند
در ابتداي فصل و به دليل انتخاب مناسب . شمارش شد

كلي هاي ماهيان گورخري، تهاجم عمق و دورتر براي النه
با حركت به ا مهاجم يو  داشتهسنجاقكها امكان كمتري 

مورد ند ي بل در اين فاصلهها به دليل ديده شدن  سوي النه
دور گيرند و از النه  ميافراد نر گورخري تهاجم و دفع قرار 

كمربند ساحل تا ي راه  در ميانه. شوند نگه داشته مي
اي ماهيان آمورنما  كه كمربند النههاي ماهيان گورخري  النه

اين تهاجم به نيز ، از سوي ماهيان آمورنما )5( قرار دارد
هاي مولدين گورخري طور غريزي و قبل از رسيدن به النه 

 ،فصل زادآوري ي در ميانهرخداد كم آبي با . گردددفع مي
ر ت يابي و حركت راحت شرايط دست ،در اواخر خرداد

ي اودوناتا از سمت ساحل قبل از ديده  سنجاقكها از راسته
در صورت . افتد اتفاق ميبه آنها ماهيان نر  ي شدن و حمله

 ،هاي النه قبل از نمو ها در داخل بوته تخمگذاري سنجاقك
به عنوان طعمه را خود ماهيان آمورنما و گورخري آنها 

ولي بسياري از سنجاقكها در مكانهاي غير  نمايند مي شكار
از النه از تخم خارج شده بعد از نمو و رشد قابل مالحظه 

، به و غير قابل شكار بودن براي ماهيان مولد گورخري
سنجاقكها تا . مايندنهاي زير آب حركت ميسوي بوته
و ) 26، 21، 14(توانند زندگي آبزي داشته باشند مدتها مي

اني شديد هستند و ردر دوره زندگي آبزي خود شكارگ
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، 21( كنندهاي كوچكتر از خود را شكار ميي جنبنده همه
26(.  

افزايش دماي آب و كاهش عمق آب شرايط براي ابتالي با 
ماهيان مولد گورخري در تاالب به اكتوپارازيتها افزايش 

كه انگل خارجي  ه استمشخص شديافته و براي اولين بار 
در جمعيت ماهيان گورخري به همراه عفونتهاي  آرگولوس

. )4( كند ماهي را در فصل تخمريزي تهديد ميثانويه اين 
مولدين ماهي تخمريزي گيري و حساسيت،  ن همهعلت اي

در مناطق كم عمق نزديك كف بستر و اندميك گورخري 
 آرگولوسانگل كه از تراكم زياد  ي استدر ميان گياهان

با رخداد كم آبي  كه اين كاهش عمق) 20، 4(برخوردارند 
در تلفاتي شديد انگلي اين آلودگي . گردد تاالب تشديد مي

ايجاد لد گورخري به ويژه جنس ماده ماهيان موجمعيت 
دوره ي سوم زادآوري از ماه مرداد تا موسم . )4( كندمي

سرما فصل اولين رفتارهاي توليد مثلي كوهورتهاي امساله 
هاي ماهيان گورخري با  اين دوره براي النه. تعيين شد

هاي گياهي عني خزان گونهيكامل  تخريب تقريباً
ميرافيلوم همراه و اين به معناي اجبار سراتوفيلوم و سپس 

هاي باقي مانده توسط ماهيان گورخري براي ترك النه
تر تاالب كه از انبوه گياهان  نوار انبوه داخلي و است

 16باالي (ميروفيلوم و سراتوفيلوم با دماي مناسب رشد 
متر سانتي 70و عمق از مقياس متر به حدود ) درجه

براي استقرار جديد ماهيان را شود، شرايط برخوردار مي
اي و رشد كوهورتهاي امساله نيز  و شرايط تغذيهگورخري 

در مطالعات پيشين اوج تخمريزي در منطقه . كند مي مهيا
ي مادر و دختر براي  ماهي گوخري به گندمان در چشمه

حال اينكه در ) 22(ي اول ماه آپريل اشاره شده است نيمه
ي مراقبت از النه و هدايت تاالب چغاخور قطع رفتارها

هاي ها در نرها در اواخر خرداد با شروع تخريب النهماده
گياهي مشاهده شد و علت مشاهده نشدن النه در اواخر 
مرداد النه يا به علت بيرون افتادن آنها از آب يا به دليل 

. تاالب بوده استزيستگاه خزان كامل به دليل كاهش آب 
غناي تاالب چغاخور و وجود بي  در اين مرحله با توجه به

مهرگان فراوان و با توجه به مشاهدات كه در بچه ماهيان 
مي توان نه  ،گردديك ماهه تفاوت دو جنس مشخص مي

تنها آن را فصل رشد كوهورتهاي امساله بلكه فصل نمو 
علت ضرورت  .جنسي كوهورتهاي امساله نيز دانست

شده به نوع بارور كردن و   ها با كيفيت گفته انتخاب النه
تخمهاي بزرگ . بستگي دارد مولدين گورخريتخمريزي 

هاي گياهان برگ  ن گورخري كه بايد در البالي شاخهماهيا
چنگالي سراتوفيلوم و ميروفيلوم گير كنند، به صورت 

). الف 2تصوير(چسبند هاي گياهان ميجداگانه به ساقه
بسترهاي  داخلماهيان گورخري ماده بعد از مراجعه به 

ي رفتار شيوهعلت اين شوند كه  تخمريزي از آن خارج نمي
هدايت ماهي ماده به  .ن در مشاهدات ما قابل پاسخ نبودآنا

ها مي تواند همزمان با حضور چند نر اتفاق  هداخل الن
دار اينكه حضور ماهي ماده در النه به صورت مدت. بيفتد 

گر تخمريزي و تا كامل شدن مراحل بعدي و نوبت دي
است يا اينكه ماهي قطعا با اولين تخريزي از آنجا خارج 

يابي آنها در ميان گردد تنها با عالمت زدن ماهيان و ردمي
انبوه گياهي النه امكان پذير بود كه راه حلي براي اين 

ولي مشاهدات نشان داد  مساله در تحقيق جاري فراهم نشد
ه توسط نر بعد از كه خروج ماهي ماده و راندن مولد ماد

تخمريزي از سوي نر پرخاشگر ماهي گورخري رخ نمي 
ي ريختن تخم و بارور كردن آنها به طور  مشاهده. دهد

ي گياهي آنها به دليل استتار مستقيم در ميان انبوه النه
ي محل مولدين در زير النه ها ممكن نبود و تنها با مشاهده

ها در روي آنچسبيدن تخمها و يا عدم مشاهده يا كشف 
نتايج و ). الف2تصوير( گيري شد  سطح گياهان النه نتيجه

مشاهدات نشان داد كه ماهيان نر مهمترين بخش رويداد 
ي  انتخاب و حفاظت و عدم تعويض النهعني يزادآوري 

يش از دو ماه انجام انتخابي را بدون تغيير مكاني به مدت ب
پذيرفت كه هر النه توان  با توجه به مشاهدات مي. دهندمي
تواند پذيراي بيش از يك ماده تخمريز و نيز واجد چند  مي

با استناد به شمارش تخمها و چيدمان تخمها در . نر باشد
باقي ماندن ) 2و جدول  4تصوير ( داخل شكم ماهيان ماده 
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بيشتر ماهي ماده گورخري در النه و خارج نشدن فوري آن 
نتظار به آماده شدن بعد از ورود و تخمريزي يك نوع ا

لت آن و عدر ماهيان چندبار تخمريز است تخمهاي بعدي 
ي  اي تخمهاست كه از روي اندازه رسيدگي چند مرحله

توان به  كه در بخش نتايج آورده شده مي) 25(متفاوت آنها 
هاي ماهيان گورخري از حجم  النه. توجيه آن پرداخت 

ك مامن طبيعي يبرخوردار است و به طور كلي  يبزرگ
ي مراحل زندگي است  مورد ترجيح براي اين گونه در همه

با توجه به آسيب پذيري بسيار باال از نظر ) .22، 12،13(
جثه و قدرت كم شنا، گريختن و باقي ماندن طوالني در 

ار و فرار آنها و نيز براي بسترهاي گياهي به عنوان استت
براي بقاي آنها مثل در چرخه زندگي استراتژي موثري توليد

ماهيان گورخري در صورت تعقيب از . گرددفراهم مي
سوي دشمن به صورت چند جهش كوتاه در اولين توده 

نظر براي گياهي داخل شده و يا در اولين مكان مورد 
توان  رو مي از اين. مانندحركت مي استتار بر روي سنگها بي

اه اذعان كرد هرگونه تخريب و تغيير در گياهان زيستگ
كه  دهدآنها را تحت تاثير قرار ميي  و بقاي گونهزادآوري 

برداري از آب  اين امر در اثر كاهش آب زيستگاه و بهره
با توجه به فراواني غذا در . تاالب در حال رخ دادن است

هده شده در تاالب و محتويات اشكوبهاي گياهي مشا
ا ي گوارشي ماهي گورخري و ماهي پرجمعيت آمورنم لوله

ماهيان  ي الروها بچه ز همان ابتداي شروع رشد اوليها

هاي مختلف به ميان اين بسترهاي مناسب گياهي  گونه
شوند كه از غناي بي مهرگان داخل گياهان فرستاده مي

خوردن تخمها و الروهاي و از اين رو خطر مند گردند بهره
كه در منابع به اين مساله از يكديگر توسط اين دو گونه 

  . مشاهده نشد ،)13، 12(ها اشاره شده است سوي آن

وابستگي جمعيت ماهيان  ،با توجه به بررسي انجام شده
به زادآوري در نوار باريك ساحلي از نظر نوع  گورخري

ها، ودر  هاي تخمريزي، دفاع از مهاجمان به النه انتخاب النه
ماندن از پارازيتهاي اعماق كم، غناي غذايي براي نسل به 

ي كم آبي  محرز و پديده كامالًدنيا آمده و حفاظت آنها 
ي  رويه هاي اقليم منطقه و برداشت بي اليحاصل از خشكس

ب از تاالب خطري بسيار بزرگ براي اين مرحله از آ
ي زيستي و بقا و حفظ جمعيت ماهيان اندميك  چرخه

هار محال و بختياري در كشور است و نجات گورخري چ
در گرو ي اندميك كشور از خطر انقراض كامل  آين گونه

تعيين درست ميزان برداشت آب در حال حاضر و تعيين 
  .است ي مناسب براي تاالب حقابه
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Nesting and reproductive behaviors of Aphanius vladykoi, Coad 
1988 in Lake Choghakhor habitat, Chaharmahal-o-Bakhtyri 

Province, Iran 
Fattollahi M. 

Aquaculture Dept., Natural Resources and Earth Sciences Faculty, Shahr e Kord University, Shahr e 
Kord, I.R. of Iran 

Abstract 
Among 7 species of genus Aphanius of Iran, the limited inland water habitats of 
Aphanius vladykovi have suffered severe deterioration caused by natural periodical 
drought, pollution and local drainage. We conducted a study in reproductive behaviour 
on the Lake Choghakhor littoral waters with gavel bottom and separately aquatic 
vegetation to explain the nesting and reproductive success such as the male aggression, 
copulation behavior, parental cares. In general, parental care activity of A. vladykovi 
was not previously reported for the variable environments and did not follow 
conventional stage-specific patterns. We divided the reproduction season in to three 
reproduction periods (April –June 10, June 10 – July 20, July 20 – winter). During the 
early reproduction period,  A.vladykovi  showed situational constancy in the initial 
selected plant nest ( 55±1.1  cm., depth and 555± 18.8 cm. from the shore) and 
continued produce free swimming fry, however the initial nests were located to new 
situation ( with 40 ± 1.2 cm., depth and 190 ± 12.2 cm. from shore) because of  the 
seasonal drought. Unstable environments provided some challenges to A. vladykovi in 
the lake that provided parental cares. Water changes (demand for water) played a 
critical role in the reproductive ecology of A. vladykovi, affecting factors such as spatial 
situation and vegetation of the occupied nests, offspring distribution and health of the 
broods against ectoparasite Argulus spp. 

Key words: Aphanius vladykovi , Lake Choghakhor, Chaharmahal-o-Bakhtyri, Iran 

 


