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 شناختیزیستهای از ویژگیبرخی  وزن و –رابطه طول

 در تاالب انزلی Linnaeus,  Tinca tinca)1758) ماهیالی
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 مقدمه

بوم شناخت تکامل، منظوربه آبیسازگان بوم در ماهیان بررسی       

 ذخایر برداریبهره آبی، منابع مدیریت حفاظت، رفتارشناسی، شناسی،

دلیل به ماهی (.2006 همکاران، و Oso) است اهمیت حائز ماهی پرورش و

متاسفانه،  .محتوای پروتئین باالی آن یک ماده غذایی ضروری است

دلیل استفاده به ها، عمدتاًویژه در تاالبماهی در سراسر جهان به ذخایر

زیست، به سبب های ماهی خاص و تخریب محیطبیش از حد از گونه

 و همکاران،Coll ؛ 2010و همکاران، Zhou رود )از بین می آلودگی

2010

 سال از كه است ایران المللیبین تاالب 22 جزء و بوده جهان ارزشمند

)مکوندی و همکاران،  دارد قرار رامسر كنوانسیون تحت پوشش 1354

شیرین و مهاجر زیستگاه تنوع باالیی از ماهیان آب انزلی تاالب(. 1392

های دور ماهیان تاالب انزلی در از گذشته باشد.خزر میاز دریای

در  ای داشته است.اقتصاد و تغذیه ساكنین حاشیه تاالب نقش عمده

 وزن و طول ماهی شاملهای رشد ویژگیتعیین مطالعات بیومتریک، 

و تاثیرات  هاسالمت گونهده كننت چراكه منعکسضروری اسامری 

 Morato ؛2012 و همکاران، Zargar) است محیطیزیست مختلف عوامل

یک ابزار مهم برای  وزن-آگاهی از ارتباط طول (.2001و همکاران، 

ماهی است كه در ارزیابی ذخایر و  های مختلفمدیریت مناسب گونه

همکاران،  و Asadi ؛King، 2007) شودمی برده كارهب انماهی هایجمعیت

با استفاده از  (W) اجازه برآورد وزن ماهیوزن -رابطه طول .(2017

تواند برای مطالعات در مورد توسعه دهد و میمیرا  (L) طول خاص

(. Beyer ،1987كار برده شود )گناد، سرعت تغذیه و شرایط بلوغ به

تاكید مطالعات بسیاری در در ماهی  وزن-اهمیت تعیین ارتباط طول

اطالعاتی در مورد الگوی رشد، سالمت عمومی، شرایط  ت كهشده اس

چنین مشخصات مورفولوژیکی هم زیستگاه، چاقی و وضعیت ماهی و

 (.Froese ،2006؛ 2000و همکاران،  Schneider) كندمیماهی فراهم 

ها بسته به شکل در انواع ماهی وزن-ارتباط طول الزم به ذكر است كه

ریزی متفاوت و عوامل فیزیولوژیکی مانند بلوغ و تخم ، ژنتیکبدن

این رابطه ممکن است  چنین(. هم2000و همکاران،  Schneider) است

و همکاران،  De Giosa) روز تغییر كنددر طول فصول یا حتی طی در 

 فیزیولوژیک روند این در كه تغییراتی و تولیدمثل روند بررسی (.2014

 از است. پذیرمختلفی امکان هایروش از افتد،می اتفاق سالیک طی در

 تریناصلی عنوانبه گنادها، به توانمی تولیدمثل، در موثر هایاندام جمله

اشاره  ماده ماهیان ها درتخمک رشد در موثر اندام عنوانبه كبد و اندام

 مواد شدن انباشته دلیلبه عمده طوربه هاتخمک حجم كرد. افزایش

 پروتئینی، مواد این تولید هاست و منشاءداخل تخمک در ایزرده

در طوركلی به (.1990و همکاران،  Tylerاست ) كبدی هایسلول

های رودخانه در است. سطح شکمی طالیی در رنگ سبز زیتونی با بازتاب

های پوشیده های كوچک و دریاچهها و خلیجبا جریان آبی كند، تاالب

، Kottelatو  Freyhofكند )از گیاهان آبزی و نزدیک بستر زیست می

حلقی  دندان دارای ماهیالی (.Esmaeili، 2014 ؛Abbasi، 1999 ؛2007

خوار چیزبدن ضخیم و تا حدی گرد و خط جانبی كامل است. همه 5:4

پوستان )دافنی، سیکلوپس( و حشرات آبزی تر از سختبوده اما بیش

كند و دارای خواب زمستانی و مقاوم به شرایط تغذیه می )شیرونومیده(

تحرک و ماهیان كم كه ازدلیل این(. به1382مساعد است )ستاری، نا

باشد. می كم مصرف اكسیژن آب آن به نیاز ضعیف است، متابولیسم دارای

های اردیبهشت تا تیر و در دمای ریزی آن بین ماهدر تاالب انزلی تخم

گراد در میان پوشش گیاهی متراكم در آب راكد درجه سانتی 19-20

 ضخیم كامالً  نر ماهیان شکمی باله ریزیدر فصل تخم .گیردمی صورت

 پدیدار ریزی مرواریدی هایدانه نرها، بدن و سر روی بر و شده بزرگ و

ماهی از كه الیبا توجه به این(. 1397، عباسی و همکاران) گرددمی

المللی انزلی بوده است و یکی از ماهیان های ارزشمند تاالب بینگونه

این گونه آید، الزم است خصوصیات زیستی حساب میصید ورزشی به

هدف از مطالعه حاضر بررسی رو تر مورد توجه قرار گیرد. از اینبیش

شاخص گنادوسوماتیک، شاخص كبدی، ضریب چاقی و تعیین رابطه 

 است.المللی انزلی تاالب بینماهی در وزن الی-طول

 

 هامواد و روش

استان گیالن، در محدوده  تاالب انزلی واقع دراین مطالعه در        

 37°و  22ˈ جغرافیایی عرض و 49°و  36ˈتا  49 °و14ˈ جغرافیایی طول

فصل  از ماهیالی عدد 102 (. تعداد1انجام شد )شکل  37°و  32ˈتا 

طول  .شد صید با استفاده از دام گوشگیر 1397زمستان سال  تا بهار

 01/0با دقت  متر و وزن كلسانتی 1/0كل هر یک از ماهیان با دقت 

های كبد و بافت شکافی شدها كالبدسپس ماهی گیری شد.دازهگرم ان

وزن شدند. تعیین گرم  001/0و گناد از بدن ماهی خارج و با دقت 

 ظاهری هایویژگی مشاهده و ماكروسکوپی صورتجنسیت ماهیان به

 10-15جهت تعیین سن ماهیان تعداد  .شد انجام جنسی هایاندام

  عدد فلس از ناحیه ساقه دمی و باالی خط جانبی جدا شد.

نمایی  رابطه از بدن وزن و كل طول بین تعیین ارتباط برای       
bW= aL  استفاده گردید. در این رابطهWحسب : وزن كل ماهی بر

: مقدار ثابت كه وابسته aمتر، : طول كل ماهی بر حسب سانتیLگرم، 

: نمای معادله توانی كه مقدار آن نوع رشد بدن bبه فرم بدن است و 

  (DOI): 10.22034/AEJ.2020.128673   

؛ Sukhn و همکاران، 2018(. تاالب انزلی یکی از 10 تاالب 

رجبزادهاستادکالیه و همکاران                              رابطه طول–وزن و برخی از ویژگیهای زیستشناختی الی ماهی در تاالب انزلی 

دورههای زمانی مختلف وضعیت شکم، وضعیت عمومی اشتها و مراحل 

Tinca ( الی ماهی .)و همکاران، 2015 Zaher( گنادها تغییر میكنند

tinca Linnaeus, 1758( از خانواده كپور ماهیان )Cyprinidae(، دارای 
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یا آلومتریک )ناهمگون( بودن را نشان  )همگون( ماهی یعنی ایزومتریک

از فرم لگاریتمی  aو مقدار ثابت  bدست آوردن نمای دهد برای بهمی

 (. King ،1995شود )رابطه طول و وزن استفاده می
LnW = Lna + bLnL 

، طبیعی طول : لگاریتمLnL: لگاریتم طبیعی وزن، LnWدر رابطه فوق، 

Lna ضریب شکست منحنی و :b چنین شیب خط منحنی است. هم

( برای تشخیص كیفیت رگرسیون خطی 2Rاز ضریب تعیین پیرسون )

داری یاختالف معن 3با عدد  bآمده برای  دستهاستفاده شد. اگر عدد ب

اختالف  كهدرصورتی و )همگون( ایزومتریک رشد دارای ماهی باشد نداشته

ت. داری داشته باشد ماهی دارای رشد آلومتریک )ناهمگون( اسمعنی

 (.  Pauly ،1983پائولی استفاده شد ) tتعیین الگوی رشد از آزمون  برای

𝑡 =
𝑠𝑑(𝐿𝑛𝐿)

𝑠𝑑(𝐿𝑛𝑊)
×
|𝑏 − 3|

√1 − 𝑟2
× √𝑛 − 2 

 Sd:كل،  طول طبیعی لگاریتم معیار انحراف Sd (lnL):در رابطه فوق، 

(lnW) كل،  وزن طبیعی لگاریتم معیار انحراف:b رگرسیون خط شیب 

 t .است همبستگی : ضریب2rنمونه،  : تعدادnكل،  وزن - كل بین طول

 -2nجدول با درجه آزادی  tدست آمده از آزمون پائولی، با مقدار به

جدول باشد، رشد  tتر از دست آمده بزرگهب tشود. اگر مقایسه می

دست به bصورت رشد ایزومتریک است. اگر آلومتریک و در غیر این

تریک مثبت و باشد، رشد آلوم 3تر از وزن، بزرگ-آمده از رابطه طول

باشد، رشد آلومتریک منفی خواهد بود.  3تر از اگر كوچک

 

 
 برداریموقعیت ایستگاه نمونه :1شکل 

 محاسبه شد. CF(=3W/L) ×100( از رابطه CF) شاخص چاقی       

طول كل ماهی بر حسب  L:وزن كل بر حسب گرم،  W:در این رابطه 

  .(Biswas، 1993) متر استسانتی

 TW/GGSI=W×100( از رابطه GSI) شاخص گنادوسوماتیک       

وزن  :TWوزن گناد بر حسب گرم،  :GWمحاسبه شد. در این رابطه 

  (.Biswas ،1993) كل بدن بر حسب گرم است

دست آمد. در هب TW /HHSI=W ×100 از رابطه شاخص کبدی       

وزن كل بدن بر حسب  :TWوزن كبد بر حسب گرم، : HWاین رابطه 

  (.Wahli ،2002گرم است )

افزارهای رمها، رسم نمودار و جداول با استفاده از نتجزیه و تحلیل داده

22SPSS  2016 و Excel انجام شد. 

        

 

 نتایج

( 1+-2+( و ماهیان نر بین )1+-3+)دامنه سنی ماهیان ماده بین        

، حداقل 97/15±51/1سال بود. طول كل در ماهیان دارای میانگین 

جنس  نیب یداریمعن اختالفبود، كه  متریسانت 5/22و حداكثر  13

 13-16طبقات طولی  .(=p، 70/0t-test>05/0)نر و ماده وجود نداشت 

(. طول چنگالی 2 )شکل فراوانی طولی بودند ترینمتر دارای بیشسانتی

و حداكثر  7/12، حداقل 58/15±50/1در ماهیان دارای میانگین 

جنس نر و ماده وجود  نیب یداریمعن اختالفبود، كه  متریسانت 3/22

و  30، حداقل 64/62±15/21 نیانگیم یدارا انیوزن در ماه نداشت.

 وجود ماده و نر جنس نیب یداریمعن اختالفگرم بود و  174حداكثر 

 یدارا گرم 30-60 یوزن طبقات. (=p ،15/2t-test >05/0) داشت

 نیانگیم ماده انیماه مجموع در (.3)شکل  بودند یوزن یفراوان نیترشیب

 (.1)جدول  داشتند نر انیماه به نسبت یترشیب وزن و طول

  (DOI): 10.22034/AEJ.2020.128673   
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 یانزل تاالبدر  Tinca tinca  یماه وزن و یچنگال طول کل، طول نیانگیم: 1جدول 

 وزن  )گرم(  متر(طول چنگالی )سانتی  متر( طول کل )سانتی 
 میانگینSD± حداکثر حداقل  میانگینSD± حداکثر حداقل  میانگینSD± حداکثر حداقل 
 b 35 / 12 ± 57 87 32  45/15 ± 95/0 6/17 8/12  84/15 ± 94/0 9/17 1/13 نر

 a 56/24 ± 14/66 174 30  67/15 ± 76/1  3/22 7/12  06/16 ± 78/1  5/22 13 ماده

 64/62 ± 15/21 174 30  58/15 ± 50/1 3/22 7/12  97/15 ± 51/1 5/22 13 جمعیت

، حداقل 49/1±18/0 میانگین دارای كل جمعیت چاقی در شاخص       

، 41/1±11/0، در ماهیان نر دارای میانگین 04/2و حداكثر  09/1

و در ماهیان ماده دارای میانگین  62/1و حداكثر  22/1حداقل 

بود و بین جنس نر و  04/2و حداكثر  09/1حداقل  با 20/0±55/1

شاخص  .(=p ،85/3t-test<05/0) وجود داشت داریمعنی ماده اختالف

. (p<05/0)داری بود چاقی بین فصول مختلف دارای اختالف معنی

و حداكثر آن  36/1با میزان  پاییزحداقل مقدار این شاخص  در فصل 

(. شاخص كبدی در كل 4بود )شکل  67/1در فصل بهار با میزان 

، 26/4و حداكثر  21/0، حداقل 05/1±76/0جمعیت دارای میانگین 

و حداكثر  26/0، حداقل 29/1±89/0در ماهیان نر دارای میانگین 

 و 21/0، حداقل 90/0±63/0و در ماهیان ماده دارای میانگین  26/4

داری وجود بود و بین جنس نر و ماده اختالف معنی 01/3حداكثر 

شاخص كبدی بین فصول مختلف . (=p ،59/2t-test>05/0)نداشت 

با  بهارو حداقل آن در فصل  (p<05/0)داری بود دارای اختالف معنی

 (.5بود )شکل  40/1و حداكثر آن در فصل پاییز با میزان  61/0میزان 

، 62/5±58/4در كل جمعیت دارای میانگین شاخص گنادوسوماتیک 

، 35/3±10/2دارای میانگین  نر ماهیان در ،56/26 حداكثر و 13/0 حداقل

و در ماهیان ماده دارای میانگین  85/9و حداكثر  67/0حداقل 

بود، كه بین جنس نر و  56/26و حداكثر  13/0، حداقل 12/5±02/7

. (=p ،24/4 t-test<05/0)داری وجود داشت ماده اختالف معنی

داری شاخص گنادوسوماتیک بین فصول مختلف دارای اختالف معنی

. حداقل مقدار این شاخص در فصل زمستان با میزان (p<05/0)بود 

 (.6بود )شکل  92/9و حداكثر آن در فصل بهار با میزان  29/2

 

 

 
 یانزل تاالبدر  Tinca tinca یماه یوزن یفراوان عیتوز :3 شکل  تاالب انزلی در Tinca tinca توزیع فراوانی طولی ماهی :2شکل

   

   

   
( CFفصلی شاخص چاقی ): میانگین تغییرات 4شکل 

 تاالب انزلی در Tinca tinca ماهی

( HSIمیانگین تغییرات فصلی شاخص کبدی ) :5شکل 

 تاالب انزلی در Tinca tinca ماهی

(  GSI) میانگین تغییرات فصلی شاخص :6شکل 

 تاالب انزلی در Tinca tincaگنادوسوماتیک ماهی 
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 صورتبه ماهیان كل وزن برای -كل طول رابطه       
8123/2L 025/0=W ،

چنین این (. هم7دست آمد )شکل به 2R= 81/0با ضریب همبستگی 

 صورتبه ماده جنس برای رابطه
6907/2L 0363/0=W، همبستگی  ضریب با

83/0=2R،  و برای جنس نر، (8)شکل 
2724/3L 0066/0=W با ضریب ،

پائولی نشان داد  T(. آزمون 9)شکل  دست آمدبه 2R=86/0همبستگی 

  =3bو جنس نر با مقدار  ماهیانكل  دست آمده برایبه b كه بین مقدار

توان و می (p>53/1=t-test ,05/0داری وجود ندارد )اختالف معنی

جنس نر ایزومتریک )همگون(  و الگوی رشد برای كل ماهیانگفت 

كنند. اما بین مقدار رشد میاست. یعنی طول و وزن با سرعت یکسان 

b 3دست آمده برای جنس ماده با مقدار به=b  داری اختالف معنی

(، بر همین اساس الگوی رشد برای 05/0p< ,22/2=t-testوجود دارد )

( بود. یعنی طول سرعت >3b)ناهمگون( منفی ) جنس ماده، آلومتریک

 .تری نسبت به وزن داردرشد بیش

  بحث

 ای از منابع آبی محسوب شده و دارایتاالب انزلی جلوه ویژه     

ها به دریا، زیستگاه نظیر تقلیل ورود آالیندهی های متعددنقش

 نظر شیالتی نیزاز است.  اكوتوریسم و پرندگان، حفظ تنوع ژنتیکی

چراگاه ، بازسازی ذخایر ماهیان مهاجر دریای خزریکی از منابع اصلی 

عنوان همهاجر بوده و بنیز ماهیان و پرورشگاه ماهیان دریایی، مصبی و 

این . دارد ایهای خاص ماهیان اهمیت ویژهزیستگاه اختصاصی گونه

 218قرار داشته و دارای مساحت  غربی دریای خزردر جنوبتاالب 

رشته رودخانه مهم  10حوضچه مشخص و بیش از  4كیلومترمربع با 

های با ارزش و اقتصادی از گونهالی ماهی  .(1387است )عباسی، 

هدف برای یکی از ماهیان و  های ورودی آنتاالب انزلی و رودخانه

 از یکی(. Abdoli، 2004 و Naderi Jolodarصید ورزشی است )

 وزنی - طولی رابطه بررسی هاماهی وضعیت ارزیابی در مفید ابزارهای

 وزن (. رابطه بین طول و2008و همکاران،  Stefanovaباشد )می هاآن

دارد  جمعیت پویایی ماهیان و شناسیزیست مهمی در نقش

(Sivashanthini ،2008در  بررسی حاضر میانگین طول كل .)51/1 

متر و وزن كل سانتی 58/15±50/1طول چنگالی متر، سانتی ±97/15

 (1382)بلوچی و همکاران دست آمد. نظامیگرم به 15/21±64/62

  Tinca tinca( و وزن را در ماهی 2/17 -4/35با ) 3/26میانگین طول 

( گرم و برای نر و ماده 65- 700)دامنه  5/382متر و ترتیب سانتیبه

گزارش گرم وزن  331-392طول و متر سانتی 1/26، 95/26ترتیب به

 تركیه دام سیهان دریاچهدر  Goksu (2010) و  Ergudenكردند.

ها را آن كل وزن متر وسانتی 12-29 را گونه این كل طول دامنه

و همکاران   Benzerگرم گزارش كردند. در تحقیق 3/403-27

آن  كل وزن و مترسانتی 16-5/39دامنه طول كل این گونه  (2010)

 در مترسانتی  84 كل طول ترینبیش گزارش شد. گرم 1210-40

 طول ترینبیش (،Burr ،1991و  Pageآمریکای شمالی ) هایآب

و همکاران،  Allenهای استرالیا )آب در مترسانتی 70 استاندارد

آلمان  هایآب در كیلوگرم 5/7 كل وزن ترینبیش چنینهم ( و2002

(Muus   وDahlstorm ،1968 )و طول گیریاست. اندازه شده گزارش 

 مورد در زیادی اطالعات تواندها میآن بین ارتباط تعیین و وزن

 دوره طول وری،آهم میزان بلوغ، زمان در سن ذخیره، جمعیتی تركیب

و   Fafioyeكند ) بیان آبزی رشد میزان و و نوع میر و مرگ زندگی،

Oluajo ،2005وزن برای كل  -(. در بررسی كنونی رابطه طول كل

 2R=81/0،  با ضریب همبستگی 8123/2L 025/0=Wصورت  به ماهیان

دست آمده به bپائولی نشان داد كه بین مقدار  Tدست آمد. آزمون به

و  داری وجود ندارداختالف معنی  =b 3با مقدار  ماهیانبرای كل 

ایزومتریک )همگون( است  برای كل ماهیانالگوی رشد توان گفت می

كنند. مرادی نسب و همکاران و طول و وزن با سرعت یکسان رشد می

   

   
متر( و وزن بدن رابطه بین طول کل )سانتی: 7شکل 

 تاالب انزلی در Tinca tinca ماهی )گرم(،

متر( و وزن بدن رابطه بین طول کل )سانتی :8شکل 

 تاالب انزلی در Tinca tinca ماهی )گرم(،

(  GSI) میانگین تغییرات فصلی شاخص :9شکل 

 تاالب انزلی در Tinca tincaگنادوسوماتیک ماهی 
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صورت وزن كل الی ماهی را در تاالب انزلی به-رابطه طول كل (1396)
70/2L 0434/0=W  چنینهمگزارش كردند و Erguden و Goksu 

 51/2L 063/0=Wصورت وزن الی ماهی را به-رابطه طول (2010)

الگوی رشد آلومتریک منفی بوده  bگزارش كردند كه با توجه به مقدار 

این  دهنده عدم رشد یکسان طول و وزن ماهی است.كه در واقع نشان

 زیست پارامترهای تغییرات فصلی، نوسانات به است ممکن اختالف

 زمان در فیزیولوژیکی ماهی و شرایط شوری( و حرارت )درجه محیطی

ای، نوع رفتار غذایی، نوع تغذیه شرایط جنسیت، نمونه، آوریجمع

؛ Biswas ،1993ارتباط داشته باشد ) ماهی باروری مراحل و زیستگاه

Weatherly  وGill ،1987ماهی، جمعیت چاقی شاخص از (. آگاهی 

 تخریب میزان برآورد و كرد خواهد كمک آن ذخایر اندازه تخمین به

(. در بررسی حاضر Beverton ،1957) كندمی را تسهیل آن به وارده

، ماهیان نر 49/1±18/0میانگین شاخص چاقی در كل جمعیت 

بود، و بین جنس نر و  55/1±20/0و در ماهیان ماده  11/0±41/1

داری وجود داشت. شاخص چاقی در فصول مختلف ماده اختالف معنی

 مختلف فصول در ماهیان رشد میزانداری بود. دارای اختالف معنی نیز

 مختلف  هایدر دوره  بدن طول به وزن نسبت است درنتیجه متفاوت

 هایزمان در را چاقی ضریب همین دلیلبه كه نیست  ثابت زندگی

 همکاران، و Gonzalez Acostaكنند )می محاسبه آبزی زندگی مختلف

2004.) Moradinasab  شاخص چاقی الی ماهی  (2012)و همکاران

تغییرات زمانی  طوركلیبه كردند. گزارش 60/1±18/0را در تاالب انزلی 

چاقی شامل كاهش در دوره كم دمایی یا كم بودن  و فصلی ضریب

ریزی و ریزی، كاهش در زمان تخممواد غذایی، افزایش در فصل تخم

( Le Cren ،1951؛ Froese ،2006ریزی )افزایش مجدد پس از تخم

دهنده تغذیه خوب ماهی است، در بررسی نشان CF>1است. مقدار 

ماهی الی مناسب دهنده تغذیهكه نشان آمد دستبه CF>1مقدار حاضر 

 زرده تجمع زمان در (HSI) كبدی باشد. شاخصدر تاالب انزلی می

 اصلی هایفعالیت به مربوط امر این كه یابدمی ها، افزایشتخمک در

 میزان شاخص افزایش شود.می محسوب تولیدمثل با رابطه كبد در

 در گنادی افزایش شاخص از زودتر كمی یا زمانهم طوربه كبدی

است  شده گزارش دریایی های ماهیانگونه از بسیاری در ماده جنس

(Potts  وWooton ،1989 در بررسی حاضر شاخص كبدی در كل .)

و در  29/1±89/0ماهیان نر ، در 05/1±76/0جمعیت دارای میانگین 

در فصل پاییز كه فرآیند  یكبد شاخصبود.  90/0±63/0ماهیان ماده 

كه شاخص  بهار فصل داشت و در روند افزایشی شود،سازی انجام میزرده

گنادوسوماتیک در بیشینه میزان خود قرار دارد، روند كاهشی پیدا 

خوانی ( هم1398)كند كه این نتایج با مطالعه مزارعی و همکاران می

میانگین شاخص  (1397)حداد و همکاران در مطالعه سروش دارد.

( در سواحل Alburnus chalcoides) یخزر یكولشاه ماهی كبدی

 ماده جنس در و( 0/79±0/49خزر در جنس نر ) یایدر یغربجنوب

 كبد وزنی شاخص میزان نر جنس در كه شد حاصل( 0/44±0/75)

 عنوان( بهGSIماهی ) كل وزن به گناد وزنی نسبت از ماده بود. تربیش

-شود )حسین مطرح شودماهی در نظر گرفته می ریزیتخم شاخص

 معموالً ماده ماهیان در (. این تغییرات1380صحافی و همکاران، زاده

(. در بررسی حاضر شاخص 1376است )عریان و همکاران،  تربیش

، در 62/5±58/4 گنادوسوماتیک در كل جمعیت دارای میانگین

بود، كه بین  02/7±12/5و در ماهیان ماده  35/3±10/2ماهیان نر 

طور معمول جنس بهداری وجود داشت. جنس نر و ماده اختالف معنی

تری نسبت به جنس نر دارند تر با وزن بیشماده غدد جنسی بزرگ

جنس نر و ماده  دار بینتواند یکی از علل وجود اختالف معنیكه می

(. 1995و همکاران،  Kasyanovنظر شاخص گنادوسوماتیک باشد )از 

داری شاخص گنادوسوماتیک بین فصول مختلف دارای اختالف معنی

كه بر روی رشد و  (2012)و همکاران  Pompeiدر مطالعه بود. 

میانگین گرفت  ایتالیا انجام Trasimenoماهی در دریاچه تولیدمثل الی

 19/15آن  دامنه و 78/3±28/0ماهیان ماده  گنادوسوماتیک در شاخص

( 914/8±755/0ژوئن )گزارش شد،  باالترین مقدار آن در ماه  01/0تا 

این  ( بود كه احتماال900/0ً±036/0و حداقل آن در ماه آگوست )

 رشد چنین فرآیندتغییرات به دسترسی ماهی به منابع غذایی و هم

 دیگر محیطیزیست عوامل بعضی و محیط دمای، ریزیگناد و تخم

های اخیر اگرچه در سال (.Khrashadizadeh ،2007) دارد ارتباط

های كشاورزی و تاالب انزلی با كاهش عمق و افزایش بار آلودگی

حاصله از  bدر مجموع با توجه به مقدار صنعتی مواجه بوده است اما 

وزن الی ماهی در تاالب انزلی دارای الگوی رشد -رابطه طول

دهنده سرعت رشد یکسان طول زومتریک )همگون( است كه نشانای

دهنده تغذیه نشان CF>1كه مقدار جاییاز آنو وزن این ماهی است و 

دست آمده در بررسی به CF>1مقدار آید، حساب میخوب ماهی به

دهد كه الی ماهی در تاالب انزلی از تغذیه مناسبی حاضر نشان می

حال ضروری است اقداماتی درخصوص مواجهه برخوردار است. با این

رویه این كاهش منابع غذایی و صید بیتخریب زیستگاه، با آلودگی، 

 گونه در تاالب انزلی صورت گیرد.
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 و كبدی هایشاخص مبنای بر Trichiurus lepturusگونه  اسبی
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Abstract 
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The relationship between length and weight and some biological characteristics of Tinca 

tinca (Linnaeus, 1758) in the Anzali Wetland was investigated. A total of 102 specimens of  

T. tinca were collected on monthly sampling intervals from spring to winter 2019. The mean 

total length of fish was 15.97±1.51, minimum 13 and maximum 22.5 cm. The fork length  

was 15.58±1.55, minimum 12.7 and maximum 22.3 cm. Mean fish weight was 62.64±21.15 g 

with minimum 30 and maximum 174 g. The obesity factor index was 1.49±0.18 in the whole 

population and 1.41±0.11 in males and 1.55±0.20 in females with minimum values in autumn 

and maximum in spring. Mean hepatic index was 1.05±0.76 for the whole population, 1.29±0.89 

in males and 0.90±0.63 in females with minimum values in spring and maximum in autumn. The 

mean gonadosomatic index was 5.62±4.58 for the whole population and 3.35±2.1 in males  

and 7.02±5.12 in females with the minimum in winter and maximum in spring. The relationship 

between total length and weight for all fish was W=0.025 L2.8123, female W=0.0363 L2.6907 and 

male, W=0.0066 L3 .2724. According to the b value of the length-to-weight relationship, T. tinca 

in the Anzali Wetland has an isometric growth pattern indicating similar growth and length 

growth rate. In the present study, the obtained CF>1 was obtained indicating a proper feeding 

conditions of the species in the Anzali Wetland. 
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