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 )Rutilus rutilus caspicus( خزرکُلمهماهی بررسی برخی خصوصیات زیستی 

 دریاي خزر -در آبهاي ساحلی استان گلستان

آریا اشجع اردالن
*
اسالمی واحد تهران شمال دریایی دانشگاه آزاد دانشکده علوم و فنون :

14155-6116: موسسه تحقیقات شیالت ایران، تهران صندوق پستی :تورج ولی نسب

اسالمی واحد تهران  دریایی دانشگاه آزاد دانشکده علوم و فنون :مراد علی رحیمی تاالر پشتی

شمال

 1388 مرداد :                  تاریخ پذیرش1387بهمن :  تاریخ دریافت

 
 چکیده

.  استان گلستان انجام شددر آبهاي ساحلی بصورت ماهانه 1383 تا خرداد ماه 1382برداري از دي ماه سال   نمونهاین پژوهش در

  خزرارامترهاي رشد، تعیین سن، زمان رسیدگی جنسی و برخی دیگر از خصوصیات زیستی ماهی کلمهپهدف از این بررسی تعیین 

Rotilus rutilus caspicus طول چگالی در کل –رابطه بین وزن بدن، طول چگالی و نیز سن  .در آبهاي ساحلی استان گلستان بود 

r 8210/0 بترتیبها  نمونه = ، 
1200/2 FL 

3-
10 × 5/1 = w، 8313/0

 r = 
،

 3372/0Age  
 630/139 FL = بدست آمد. 

L  سانتیمترt(250/0--exp1[48/33 Lt = ،48/33 + 378/0 ([ رتیبتهاي آن ب پارامترمعادله رشد و  =  ، 250/0 K = و  

378/0- =  to برآورد گردید.    

.  بدست آمد033/1±2456/0 و 275/1±2640/0براي ماهیان نر و ماده بترتیب   )K - factor(میانگین ضریب چاقی 

 45/77.  سال تشکیل دادند4 و 3را گروه سنی )  درصد30/51(بودند و بیشترین تعداد آنها )  سال 8 تا 2(ها در هفت گروه سنی  نمونه

 حاصل 1 : 53/3نر در این تحقیق :  نر شامل شدند و نسبت جنسی ماده  درصد آنها را ماهیان54/22ها را ماهیان ماده و  درصد نمونه

 )نیمه دوم(اواخر در نیز  و در جنس نر 8345/21 فروردین ماه معادل )نیمه دوم(اواخر در جنس ماده در GSIاوج منحنی . گردید

 عدد تخم برآورد 20891  و85187، 4239آوري مطلق بترتیب   بدست آمد حداقل، حداکثر و میانگین هم2720/8اسفند ماه معادل 

 .شده است

 
 ، دریاي خزر استان گلستانزیست سنجی، ، رشد،Rutilus rutilus caspicus گرگان، کُلمه ماهی : کلیديکلمات

 مقدمه

 114رود،   خزر که بزرگترین دریاچه جهان بشمار میيدریا

 25گونه و زیر گونه از انواع ماهیان را در خود جاي داده است که 

 .باشند میبرداري  گونه از این ماهیان از لحاظ اقتصادي قابل بهره

 گروه ماهیان خاویاري، ماهیان کیلکا و 3ماهیان این دریاچه به 

 .شوند ر ماهیان استخوانی تقسیم میسای

 (Rutilus rutilus caspicus) لمهکارنامه صید ماهی کُ

دور یکی از هاي نه چندان  گذشته درگونهدهد که این  نشان می

بطوریکه میزان . داده است تشکیل میذخایر مهم دریاي خزر را 

 تُن بود و صید انبوه آن از 4520 بالغ بر 1306صید آن در سال 

 بیانگر آن است که ماهی کُلمه در 1335 تا سال 1306سال 

  نژاد مهم بنام کُلمه گرگان2آبهاي ایرانی دریاي خزر که عمدتاً داراي 

)1927 R. r. caspicus Natio knipowitschii) (Pravdin(  کُلمهو 

Rutilus rutilus caspicus) (1932انزلی Nation kurensis) (Berg,  

 درگذشته عمدتاً به است، داراي مناطق وسیع تخمریزي بود و صید آن

 A_ashjaardalan @ yahoo.com :ندة مسئولی نویسک پست الکترونی*
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  ذخایر ماهیان کُلمه به1336از سال . ذخایر گرگان تعلق داشت

رویه و غیر اصولی صید،   بی افزایش دالیل مختلفی از جمله

هاي طبیعی مهاجرت تخمریزي این  تخریب و آلوده شدن مکان

 بطوري که میزان صید .به سرعت رو به کاهش نهاد ... وماهیان

حد  ترین این ماهی در آبهاي ساحلی استان گلستان به پایین

 .رسیده است 1382-83در سال )  تُن80/2(خود 

ماهی کُلمه به همراه سایر ماهیان با توجه به اهمیت جمعیت     

در بقاء اکوسیستم دریاي خزر و اینکه این گونه، یکی از 

ارزشمندترین اجزاء سفره غذایی تاسماهیان این دریا بویژه غذاي 

بوده و ارزش ) Huso huso(ترجیحی فیل ماهی دریاي خزر 

و نیز به لحاظ ارزش غذایی ) Berg, 1948(اقتصادي باالیی دارد 

نشینان این دریا و از آنجایی که  ی آن در جیره غذایی ساحلانسان

هاي اخیر مطالعه جدید با ابعاد  رغم مطالعه پراکنده در دههه ب

تري بر روي این ماهی در آبهاي ساحلی گلستان صورت  گسترده

نگرفته، در این تحقیق مطالعات زیستی مختلف با اهداف و ابعاد 

ن تولید، ترمیم و بهبود افزایش زیر در جهت بهبود و ارتقاء میزا

 :و نجات آن از خطر انقراض انجام شده است ذخایر این ماهی

، )معادله رشد و برآورد پارامترهاي آن(تعیین میزان رشد  -1

ضریب چاقی و بررسی ارتباط میان طول، سن، وزن بدن و وزن 

.گنادها

تعیین سن ماهی – 2

ان نر و ماده از طریق محاسبه تعیین زمان اوج تخمریزي ماهی -3       

آوري   و بررسی رابطه آن با میزان همGSIماهیانه میانگین 

.مطلق

 ها در هر ماه و بررسی مراحل رسیدگی  تعیین نسبت جنسی نمونه – 4    

.جنسی آنها در سنین مختلف

 ها و  آوري مطلق، میانگین قطر تخمک بدست آوردن میزان هم - 5

ها و وزن تخمدان و سن  گین قطر تخمکیافتن رابطه بین میان

.آوري مطلق با هم

 مواد و روشها

 تا اواسط 1382ماه   برداري از دي در این بررسی، نمونه

 بصورت ماهانه و بطور تصادفی در سه منطقه 1383اردیبهشت 

 رودخانه قره سو –در سواحل استان گلستان شامل خلیج گرگان 

و ) صیدگاه خواجه نفس(د رودخانه گرگان رو) رودخانه و مصب(

، عمدتاً با ) نزدیکی کانال–صیدگاه ترکمن (تاالب گمیشان 

پره و گاهی نیز بوسیله  صید تجاري بویژه توراستفاده از ادوات 

 .دام گوشگیر و بندرت با استفاده از تور سالیک انجام گردید

به جهت بررسی دقیق تر وضعیت تولید مثلی، عملیات نمونه 

فند ماه سه بار و در فروردین ماه چهار بار صورت برداري در اس

 آزمایشگاه ها پس از صید به برداري، نمونه در هر بار نمونه. گرفت

، مورد Bagenal, 1978اساس روش آنگاه بر. منتقل شدند

 طول کل، طول چنگالی، طول .ندسنجی قرار گرفت یستز

 1 دقت ها با طول(ها  استاندارد، وزن بدن، وزن گناد، قطر تخمک

متر و اوزان با دقت   میلی01/0ها با دقت  متر، قطر تخمک میلی

گیري از  ضمن آنکه با بهره. گیري و ثبت شدند اندازه)  گرم01/0

 با استفاده  تعیین سن و تعیین جنسیت وBiswas, 1993روش 

 ,Shikhshabekovو Kesteven, 1960 جداول راهنماي از 

 .جام و نتایج ثبت گردید تشخیص مراحل بلوغ جنسی ان1986

اي که  آوري مطلق در ماهیان ماده ها و برآورد هم شمارش تخمک

 نیز با روش ، قرار داشتند6 تا 4در مراحل بلوغ جنسی 

Bagenal, براي رسم نمودارها از برنامه .  انجام شد1978

 . استفاده گردیدExcel و SPSS افزاري نرم
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 نتایج

نتایج حاصل از فراوانی گروههاي طولی جنس نر و ماده کُلمه 

ترین گروه طولی  در این بررسی حاکی از آن است که فراوان

و کوچکترین )  درصد9/18( میلیمتر 190-200جنس نر را گروه 

ل از ک)  درصد4/1(متر   میلی150-160گروه طولی آن را گروه 

ترین گروه طولی را گروه  ماهیان نر و در ماهیان ماده فراوان

و کوچکترین گروه را گروه )  درصد5/13( میلیمتر 220-210

از کل ماهیان ماده شامل )  درصد4/0( میلیمتر 170-180طولی 

 .)1جدول (گردیدند 

 گروه 7هاي صید شده در  کل نمونه از لحاظ ترکیب سنی،

عداد ماهی تداشتند، بطوریکه بیشترین قرار )  سال8 تا 2(سنی 

 درصد و 40/29 سال با فراوانی 3مورد مطالعه را گروه سنی 

 میلیمتر و کمترین تعداد این ماهیان را 220میانگین طول کل 

 314 درصد و میانگین طول کل 3/3 سال با فراوانی 8گروه سنی 

 ).2جدول (میلیمتر بخود اختصاص  دادند 

اندارد، تول کل، طول چنگالی و طول اسدر این بررسی بین ط

 :روابط زیر بدست آمد

SL = 90/0 FL,  TL = 10/1 FL,  n = 306

Mana, 1973      اساس معادله بین طول کل و طول چنگالی بر 

): 2شکل (رابطه زیر بدست آمد   TL = a+b FL 

TL = 9265/12 + 02981/0 FL,  r =  9951/0

 )1382-83سال (استان گلستان  لی ماهیان نر و ماده کُلمه در فراوانی گروههاي طو:1جدول 

 

گروههاي  نر ماده

 طولی

 )میلیمتر(
 تعداد )درصد(  فراوانی تعداد )درصد(  فراوانی

159-150 00/0 0 40/1 1 

169-160 00/0 0 40/1 1 

179-170 40/0 1 30/4 3 

189-180 60/4 11 80/5 4 

199-190 50/5 13 90/18 13 

209-200 30/6 15 10/10 7 

219-210 50/13 32 60/11 8 

229-220 10/10 24 50/14 10 

239-230 80/60 16 50/14 10 

249-240 90/5 14 80/5 4 

259-250 90/8 21 30/4 3 

269-260 40/8 20 40/1 1 

279-270 20/7 17 00/3 2 

289-280 70/9 23 00/3 2 

299-290 90/7 14 00/0 0 

000<300 80/6 16 00/0 0 

 69 00/100 237 00/100 کل
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 )1382-83سال ( استان گلستان  فراوانی کل ماهیان صید شده در گروههاي سنی مختلف در:2جدول 

 سن

 )سال(

میانگین طول کل 

 )متر میلی(
 انحراف معیار )درصد(فراوانی  تعداد

2 38/196 53 30/17 73/17 

3 42/220 90 40/29 91/17 

4 27/244 67 90/21 29/23 

5 95/261 39 70/12 48/24 

6 33/274 27 80/8 03/19 

7 60/288 20 50/6 35/19 

8 80/314 10 30/3 77/10 

 14/19 00/100 306 07/239 کل

 

 

 

 

 )1382-83سال ( استان گلستان گالی در ماهی کُلمه درن رابطه بین طول کل و طول چ: 1نمودار 

 و ماده بترتیب میانگین طول چنگالی در جنس نر

 میلیمتر و 84/225±60/35 میلیمتر و 13/26±14/198

 گرم و 43/127±45/35میانگین وزن بدن در آنها نیز بترتیب 

گالی در ن گرم بود و بین وزن بدن و طول چ03/71±73/157

 r = ،1200/2 FL 3-10 × 5/1 = w 8210/0 رابطه  ازها نمونه کل

 ).2 مودارن(و  ) 4 و 3جداول ( بدست آمد   
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نر و فراوانی آنها در گروههاي سنی  کُلمه ماهی انحراف معیار وزن بدن و طول چنگالی حداقل، حداکثر، میانگین و :3جدول 

 )1382-83سال ( استان گلستان مختلف در

 

 ماده و فراوانی آنها در گروههاي سنی کُلمه حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار وزن بدن و طول چنگال ماهی :4جدول 

  )1382-83سال ( استان گلستانمختلف در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )1382-83سال ( استان گلستان  درکُلمهگالی در ماهی نرابطه بین وزن بدن و طول چ: 2نمودار 

 فراواتی تعداد سن

 )درصد(

حداقل 

وزن 

 )گرم(

حداکثر 

وزن 

 )گرم(

میانگین 

 وزن

 )گرم(

انحراف 

 معیار وزن

حداقل 

طول 

چنگالی 

 )میلیمتر(

حداکثر 

طول 

چنگالی 

 )میلیمتر(

میانگین 

طول 

چنگالی 

 )میلیمتر(

انحراف 

 معیار

طول 

 چنگالی

2 16 20/23 10/53 00/14 2094/88 9954/23 139 210 06/173 061/18 

3 18 10/26 42/98 50/154 4200/121 2350/19 172 220 06/191 398/16 

4 15 70/21 41/105 77/167 7607/137 0926/20 179 226 67/199 112/15 

5 10 50/14 02/85 48/178 9613/141 7910/32 180 240 50/210 947/19 

6 6 70/8 93/108 88/198 1417/167 4935/30 207 258 50/227 213/17 

7 4 80/5 65/147 68/215 6500/176 4074/28 236 263 75/249 057/11 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 134/26 14/198 210 139 4495/35 4258/127 00/140 10/523 00/100 69 کل

 فراواتی تعداد سن

 )درصد(

حداقل 

وزن 

 )گرم(

ر حداکث

وزن 

 )گرم(

میانگین 

 وزن

 )گرم(

انحراف 

معیار 

 وزن

حداقل 

طول 

چنگالی 

 )میلیمتر(

حداکثر 

طول 

چنگالی 

 )میلیمتر(

میانگین 

طول 

چنگالی 

 )میلیمتر(

انحراف 

 معیار

طول 

 چنگالی

2 27 60/15 50/57 74/125 0651/88 6417/15 159 220 38/181 098/14 

3 72 40/30 07/75 19/212 2243/118 2776/29 172 255 25/203 423/16 

4 52 90/21 42/90 70/242 9758/149 4158/44 199 272 35/232 596/19 

5 29 20/12 81/102 27/270 3986/191 8923/46 210 277 17/252 100/15 

6 21 90/8 41/175 71/285 7267/231 5569/32 238 278 95/260 356/10 

7 16 80/6 01/181 87/357 6394/260 5313/46 241 310 75/273 823/16 

8 10 20/4 50/265 62/437 322/5440 5401/48 277 309 40/292 345/11 

 590/35 84/225 310 159 0316/71 7291/157 62/437 50/57 00/100 237 کل
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براي ماهیان نر و ماده ) K-factor(میانگین ضریب چاقی 

کل ماهیان  و براي 033/1±2456/0 و 257/1±2640/0بترتیب 

 بدست آمد و مقایسه میانگین هاي بدست آمده 2665/0±083/1

بیانگر آن بوده که بین آنها اختالف معنی داري وجود نداشته 

 ها رابطه بین سن و طول چنگالی در کل نمونه  ).<05/0P(است 

8313/0r =،  3372/0Age 630/139FL =   نمودار ( حاصل شد

3.(  

ي آن در این تحقیق بر اساس میانگن معادله رشد و پارامترها

 ). 4نمودار ( طول چنگالی بشرح زیر برآورد گردید

378/0-= To 250/0= k 335 سانتیمتر 48/33 ~ میلیمتر  =L 

]) 378/0 + t(250/0--exp1[48/33  Lt =   

، 4، 3، 2در سن ) طول مشاهداتی (میانگین طول چنگالی 

، 49/241، 90/218، 50/198، 22/179 بترتیب 8، 7، 6، 5

میانگین طول . متر بود  میلی40/292، 00/269، 52/253

چنگالی محاسباتی در گروههاي سنی فوق با توجه به معادله 

، 248، 223، 191، 150:  از ترتیب عبارتند برشد بدست آمده

 . بودند میلیمتر294، 282، 267

 

 

 )1382-83سال ( استان گلستان در کل ماهیان کُلمه در)   طول چنگالی-رابطه سن (منحنی رشد : 4مودار ن
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از لحاظ فراوانی ماهی در مراحل مختلف بلوغ جنسی 

 61/52 با 4بیشترین تعداد ماهی بترتیب در مرحله رسیدگی 

 درصد و کمترین آن در مرحله 41/29  با5درصد و مرحله 

 . درصد بوده است24/4 با 6رسیدگی 

) نر: ماده  (1 :53/3رسی نسبت جنسی بدست آمده در این بر

 54/22ها را ماهیان ماده و   درصد نمونه45/77بود بطوریکه 

ها نسبت به  درصد آنها را ماهیان نر تشکیل داده و غالبیت ماده

 .نرها کامالً محرز بود

خص بلوغ جنسی در ماهیان ماده و نر مورد ارزیابی قرار شا

در  در جنس ماده GSIنتایج نشان داد که اوج منحنی . گرفت

 و در جنس نر 8345/21ابتداي هفته چهارم فروردین ماه معادل 

 بدست آمد و در 2720/8در انتهاي هفته سوم اسفند ماه معادل 

ه و متعلق به  در فروردین ماGSIجنس ماده بیشترین میزان 

 ).لف و ب ا5نمودار ( میلیمتر بود 290-300گروه طولی 

ها در یک گرم از بافت تخمدان  میانگین تعداد تخمک

 میلیمتر 90/1 تا 0/60 عدد و نوسانات قطر تخمک بین 98/918

حداقل، .  میلیمتر بدست آمد50/1و میانگین آن در حدود 

 از ماهیان ماده  عدد149آوري مطلق در  حداکثر و میانگین هم

 بلوغ جنسی قرار داشتند و داراي طول 6 تا 4که در مرحله 

چنگالی، وزن بدن، وزن تخمدان و سن معین بودند، مورد بررسی 

ثبت )  الف  و ب5جدول (اي در  نتایج بطور مقایسهقرار گرفت و 

 .گردید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1382-83جنس ماده کلمه درسال GSIمنحنی میانگین:  الف5نمودار 
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 1382-83جنس ماده کلمه درسال GSIمنحنی میانگین:  ب5نمودار 

 حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار طول چنگالی، وزن بدن، وزن تخمدان، تعداد تخم در گرم، سن و : الف5جدول 

 )1382-83 سال (استان گلستان  عدد ماهی کُلمه در149آوري مطلق در  هم

  

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل ها شاخص

54/36 33/227 00/309 00/159 )میلیمتر(چنگالی  طول
 12/76 50/159 87/357 50/57 )گرم( وزن ماهی

 62/11 10/28 88/64 18/7 )گرم( وزن تخمدان
 32/241 98/918 00/1398 00/472 تخم در گرم تعداد

 72/1 16/4 00/8 00/2 )سال( سن
 80/6460 00/20891 00/85187 00/4239 آوري مطلق هم

 

  استان گلستان  کُلمه درآوري مطلق و انحراف معیار آن در گروههاي سنی مختلف در ماهی  فراوانی میانگین هم: ب5جدول  

 )1382-83سال (                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سن       

 )سال(
 انحراف معیار آوري مطلق میانگین هم تعداد ماهی

2 24 42/7179 50/2095

3 40 90/12752 50/4393 

4 31 70/16404 04/6126 

5 20 40/22649 51/7933 

6 15 13/29882 55/11741 

7 12 42/47428 38/11032 

8 7 90/66105 15/1903 

 80/6460 00/20891 149 کل
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در این پژوهش نتایج حاصل از رابطه بین هم آوري مطلق با طول 

ها و سن بترتیب  تخمدان، میانگین قطر تخمککل، وزن بدن، وزن 

 :بشرح زیر بدست آمد

8000/0, r = 6362/1 TL5-10×33/3 Fab :آوري مطلق و طول کل هم 

n = 149

7380/0, r = 0990/1W9872/70 Fab :وزن بدنآوري مطلق و  هم 

n = 149

7874/0, r = 7026/0GW1194/1905Fab :آوري مطلق و وزن تخمدان هم 

n = 149

, 3380/1ODM6662/9628 Fab :میانگین قطر تخمکهاآوري مطلق و  هم 

r = 4400/0      n = 149

آ،وري مطلق و سن هم:  Fab  1292/2349   Age 4378/1 ,   r =  8503/0     

  n = 149

 

 بحث
ها وزن و طول بیشتري نسبت به  طبق نتایج بدست آمده ماده

 کُلمه   ماهی   بدن  طول 1981 سال در  کازانچف . نرها داشتند

 میلی متر تا حداکثر 95جنوب شرقی دریاي خزر را از حداقل   

 گرم تا حداکثر 60 میلیمتر و وزن بدن آنها را از حداقل320

با توجه به نتایج حاصل از رابطه  . گرم گزارش کرده است750

طول کل و طول چنگالی و ضرب رگرسیون بدست آمده 

)9951/0 = r(بستگی بسیار قوي و مثبت بین این دو ، هم

هاي آنها حاکی از وجود  شاخص برقرار بوده و بررسی میانگین

. P<0,05)(بوده است % 5دار در سطح  اختالف معنی

Bagenal ربا توجه به نظ  b  عددي چنانچه مقدار(1978)

 رشد ماهی از نوع همسان و ، باشد3معادل  طول -در رابطه وزن

اراي رشد غیرهمسان دباشد، ماهی  b<3در صورتیکه

(Allometric)براساس نتایج بدست آمده در این تحقیق .  است

-83 در آبهاي ساحلی استان گلستان در سال کُلمهرشد ماهی 

 .(b=2/1200) یا آلومتریک است از نوع غیر همسان1382

طول مورد مطالع قرار -به اختالف موجودي که در رابطه وزن

ضریب . شود  گفته می،(Condition)ا وضعیت گیرد، کیفیت ی می

 عامل سن ماهی، 3وضعیت یا ضریب چاقی عمدتاً تحت تاثیر 

جنسیت و تغییر فصل قرار می گیرد و وضعیت یک ماهی تحت 

 شدت تغذیه قرار دارد تاثیر نوسانت و تغییر فصلی گنادها و

(Biswas, در این تحقیق با توجه به میانگین ضریب . (1993

ها، چون در  در ماهیان نر، ماهیان ماده و کل نمونهوضعیت 

aرابطه  هرسه، = Cf = K>1→W>L3 برقرار بوده است ،

 .اند تر بوده شود که این ماهیان از حد نرمال چاق گیري می نتیجه

نتایج حاصل از تعیین سن بر روي فلس و سرپوش آبششی 

هاي سالیانه در فلسها و  نشان داد که شکل گرفتن حلقه

هاي  پوشهاي آبششی بطور همزمان بود اما تشخیص حلقهسر

تر از سرپوش  سالیانه داخلی فلسها در این ماهیان به مراتب واضح

هاي سالیانه خارجی در سرپوش  در مقابل، حلقه. آبششی بود

تر مشاهده   سال آشکارتر و واضح8آبششی در ماهیان سن 

 .گردید

ن نسبت به کل ها، تعداد ماهیان مس در ترکیب سنی نمونه

، نتیجه اینکه ذخایر این ندبود)  درصد3/3(ها بسیار اندك  نمونه

 . است بودهOver fishedماهیان 

 ماده و کُلمه نر کوچکتر از کُلمه Lنشان داد که مقدار  نتایج

باالتر . ها بود ها بیشتر از مادهدر نر) ضریب رشد (kمقدر عددي

ا حاکی از آن است که ه  در نرها نسبت به مادهkبودن مقدار 

 . خود داشتندLهاي نر ساعت بیشتري براي رسیدن به  کُلمه

پارامترهاي رشد و معادله منحنی رشد در در این بررسی 

با قرار دادن پارامترها در معادله، .  سال بدست آمد8 تا 2سنین 

 بطوري که نتایج آن .در هر سن طول محاسباتی بدست آمد

شد که یک منحنی رشد که یک منجر به ترسیم منحنی ر

 .منحنی سیگوئیدي است گردید

بود ) نر :ماده (1:53/3در این بررسی، نسبت جنسی بدست آمده 

  .ها نشان دادها را نسبت به نر که غالبیت ماده

 کُلمه، ماهی Shikhshabekov (1986)اساس مطالعات بر

 بطوریکه ماهی . مرحله رسیدگی جنسی است6دریاي خزر داراي 

. گردد  می6کند و سپس وارد مرحله  تخمریزي می 5 مرحله در

 است بلوغ جنسی در این ماهیان مشکل 2 و 1حل اتشخیص مر

شود و ماهی پس از   در نظر گرفته نمی1 مرحله دلیلمین  هبه

 .شود  می2 وارد مرحله 6مرحله 

 بدست آمده در جنس GISاساس منحنی اوج بلوغ جنسی بر

 اسفند و در جنس ماده در ابتداي هفته نر در انتهاي هفته سوم

 کُلمهاین موضوع نشان داد که بلوغ جنسی . چهارم فروردین بود

در GISافت ناگهانی منحنی.  ماده رخ داده استکُلمه از رنر زودت

بیانگر آن ماه  تا اوایل اردیبهشتماه جنس ماده از اواخر فروردین 

 پس از رسیده هاي ماده همگی تخمکهاي خود را کُلمهاست که 

 بطوریکه در .شدن در یک فاصله زمانی کوتاه، آزاد کردند

. ترین حد خود نزدیک شد اردیبهشت وزن تخمدان به پایین



 ...در  خزرلمهکُی برخی خصوصیات زیستی ماهی  بررس                                                      اشجع اردالن و همکاران  

                     

١٨     

اختالف زمانی تاریخ دقیق اوج بلوغ جنسی و تخمریزي در 

بطور عمده ناشی  1948در سال Bergفروردین ماه در تحقیقات 

د که تأثیر بسزایی در از نوسانات و تغییرات درجه حرارت بو

 GSIچگونگی وضعیت رسیدگی جنسی و تخمریزي و منحنی 

هاي نر  کُلمه GSIتر و آرام منحنی  اما نزول تدریجی. داشت

ریزي تدریجی این ماهیان و  هاي ماده بیانگر اسپرم کُلمهنسبت به 

 در  وریزي بود ریزي نسبت به تخمک تر بودن مدت اسپرم طوالنی

 ،اند ها سپري کرده  زمان بیشتري را در رودخانهنتیجه ماهیان نر

بطوریکه در پایان فصل تخمریزي درصد ماهیان ماده نسبت به 

 ).Berg, 1948(ها کاهش یافته است  نرها در رودخانه

آوري یکی از شاخصهاي تعیین کننده میزان توانایی تولید  هم

 مثل ماهیان بوده و به معنی تعداد تخمهاي رسیده در ماهیان

هاي مختلف ماهیان به  باشد که در گونه ماده قبل از تخمریزي می

 وزن، شرایط زیست محیطی و  عوامل مهمی از جمله سن، طول،

,Bagenal(بستگی دارد ...  آوري در واقع سازشی  هم). 1968

 براي بقاء گونه که کم و بیش با اندازه تخمها و محافظت از ،است

و میزان آن با خطراتی که تخمها و الروها نسبت عکس دارد 

کند نسبت  هاي نابالغ را تهدید می تخمها و الروها و نمونه

,Nikolsky(مستقیم دارد  1978.( 

 عدد از ماهیان، مورد 149آوري مطلق  در این تحقیق هم

حداقل تعداد تخمک در یک گرم از بافت . مطالعه قرار گرفت

عدد  98/918 و میانگین آن 1398، حداکثر 472تخمدان 

 گرم 50/159بدست آمد و میانگین وزن ماهیان مورد بررسی 

 ، 4239 مطلق بترتیب  آوري هم میانگین  حداقل، حداکثر و  .بود

آوري  حداقل هم.  عدد تخم برآورد گردید20891 و 85187

 سال 8 سال و حداکثر آن در گروه سنی 2در گروه سنی 

ق ماهیان آوري مطل ، هم1981کازانچف در سال . مشاهده شد

 تا حداکثر 3200 جنوب شرقی دریاي خزر را حداقل کُلمه

 عدد تخم 39300 تا 18700 و بطور میانگین از 106300

اختالف موجود در ارقام کازانچف و نتایج این . گزارش کرده است

، )نوسانات وزنی و طولی( بررسی ناشی از تفاوت در اندازه بدن

 تغییر وضعیت جمعیت در گیري و تفاوت مناطق جغرافیایی نمونه

 .باشد فاصله زمانی این دو تحقیق می

آوري ماهیان ارتباط تنگاتنگی  بین طول کل و میزان هم

وجود دارد و تقریباً تمامی مطالعات انجام گرفته همبستگی 

 99 و 95ین این دو شاخص در سطوح  بشدید تا متوسطی را 

 ).1371بهبهانی، (دهند   اطمینان نشان میدرصد

 این تحقیق با توجه به ضرایب همبستگی حاصل از رابطه در

8000/0r(آوري مطلق با طول کل  خطی و لگاریتمی بین هم =( ،

7380/0r(با وزن بدن  7874/0r(، با وزن تخمدان )= =( ،

آوري مطلق و این متغیرها در  توان نتیجه گرفت که بین هم می

سبتاً شدید  در آبهاي ساحلی گلستان همبستگی نکُلمهماهیان 

که ) P<0,05( اطمینان وجود داشته است  درصد95در سطح 

 این امر با قانونمندي کلی موجود در ماهیان مطابقت می کند

)Bagenal,  .)1371بهبهانی،  ؛ 1978

  درصد95باالترین میزان همبستگی در این تحقیق در سطح 

آوري مطلق و  آوري مطلق و متغیرها، بین هم اطمینان میان هم

8503/0r(سن بدست آمد  و با توجه به نتایج بدست آمده، ) =

ها از رشد چشمگیري  آوري مطلق با افزایش سن نمونه هم

چه عمومیت  گرا). Wilkinson & Jones, 1977( برخوردار بود

این موضوع در تمام ماهیان مورد تردید برخی از محققین 

,Bagenalباشد می 1968 ;Simpson, 1951) .( 

حاضر مهمترین و تنها راه اصولی جهت جبران ذخایر در حال 

برداري مطلوب و اپتیمم آنها در کنار دیگر   خزر و بهرهکُلمهماهی 

گذاري دراز مدت و  ماهیان استخوانی و اقتصادي این دریا، سرمایه

قابل توجه در زمینه تکثیر مصنوعی و نیمه مصنوعی و رهاسازي 

تولید براساس (یت تولید  بر مبناي کیفبچه ماهیان انگشت قد

، تجهیز و توسعه )اساس میلیون عددمیلیون گرم نه تولید بر

بخشیدن کارگاههاي تکثیر و پرورش و افزایش آنها در مکانهاي 

حساس و مناسب در استانهاي ساحلی دریاي خزر بویژه در 

استان گلستان، احیاء و ابقاء مسیرها و محلهاي طبیعی تخمریزي 

ها و حفاظت و حراست جدي و مستمر از این  کهها و بر رودخانه

 .باشد محلها بویژه در فصل مهاجرت و تخمریزي می

 

 تشکر و قدردانی

مسئولین و کارکنان محترم مرکز شیالت و مرکز تحقیقات  از

  محترمهمچنین از مسئولین و همکارانو   استان گلستانیشیالت

ر ترکمن که مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی سیجوال بند

دادن امکانات مختلف   در اختیار قرارو ها در صید و تهیه نمونه
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شیالتی و آزمایشگاهی و ارائه خالصانه تجربیاتشان و حمایتهاي 

در . گردد دریغشان در اجراي این تحقیق، تقدیر و تشکر می بی

پژوهشکده معاون محترم  حسن فضلی دکترضمن از جناب آقاي 

 .آید ز قدردانی بعمل میاکولوژي دریاي خزر نی
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Abstract
This study was conducted on coastal waters of Golestan province in ٢٠٠٤. The relationship 

between body weight–fork length and Age–fork length for all samples were obtained: W= ١٫٥ ×

٣-١٠ FL ٢٫١٢٠٠, (r = ٠٫٨٢١٠) and FL = ١٣٩٫٦٣٠, Age٠٫٣٣٧٢, (r = ٠٫٨٣١٣).

In this research growth formula and its parameters was estimated: Lt = ١]٣٣٫٤٨-exp-٠٫٢٥٠ (t + 

٠٫٣٧٨) ], L  = ٣٣٫٤٨cm, k = ٠٫٢٥٠, to = -٠٫٣٧٨.

The average of condition factor for male and female were obtained ٠٫٢٦٤٠±١٫٢٥٦ and 

٠٫٢٤٥٦±١٫٠٣٣, respectively. Samples were at ٧ different age classes (٨-٢ years) and the most 

fish numbers (٥١٫٣٠٪) which involved were ٣ and ٤ years old. ٧٧٫٤٥٪ of samples were female 

and ٢٢٫٥٤٪ of them were male so sexual–ratio was obtained: ١:٣٫٥٣ (male:female). GSI peak 

for female at first of forth week in April was (٢١٫٨٣٤٥) and male at the end of third week in 

March was (٨٫٢٧٢٠). The Minimum, maximum and mean of absolute fecundity were estimated: 

٢٠٨٩١ ,٨٥١٨٧ ,٤٢٣٩ ova, respectively.
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