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 ماهیشناختی ماشهای زیستالگوی رشد و برخی از ویژگی

(1785 Linnaeus,) Leuciscus aspius در حوضه جنوبی دریای خزر 
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 1398 آذرتاریخ پذیرش:            1398 شهریور تاریخ دریافت:

 چکیده

در حوضه جنوبی دریای خزر ( ,Leuciscus aspius Linnaeus 1785)ماهی شناختی ماشهای زیستالگوی رشد و برخی از ویژگی

 4تا + 1صید شد. دامنه سنی ماهیان + 1398تا تابستان  1397قطعه ماش از سه استان، گیالن، مازندران و گلستان از پاییز  96. تعداد بررسی شد

%( بود. نسبت جنسی نر  62/11ساله ) 4ترین درصد مربوط به ماهیان %( و کم 72/33ساله ) 2ترین درصد سنی مربوط به ماهیان سال بود. بیش

، 91/38±57/5گرم بود. میانگین طول کل  213-985متر و وزن بدن سانتی 25-49طول چنگالی  ،29-54بود. دامنه طول کل  1 به 68/0ماده به

ساله و بیشینه آن در  2تا  1ای در سنین گرم بود. کمینه ضریب رشد لحظه 74/639±27/87متر و وزن بدن سانتی 06/35±23/5طول چنگالی 

بود.  56/0±17/0و شاخص گنادوسوماتیک  41/0±17/0، شاخص هپاتوسوماتیک 87/0±22/0ود. میانگین شاخص چاقی سال ب 4تا  3سنین 

7361/2صورت بهوزن در کل جمعیت  -رابطه طول
L 0204/0=W7648/2 ، نر

L 0189/0=W 8867/2ماده  و
L 0117/0=W مقدار با توجه به .بود

b تری نسبت ومتریک منفی بود. وزن و طول ماش با یک نرخ مشابه رشد نکرده و طول با سرعت بیشدست آمده، جمعیت ماش، الگوی رشد آلبه

دهد که این ماهی در منطقه مورد مطالعه از تغذیه دست آمده نشان میبه CF<1سمت الغر شدن رفته است. مقدار به وزن رشد کرده و ماهی به

توان رویه را میها، کاهش منابع غذایی و صید بیچون آلودگی، تخریب رودخانهماالً عواملی هممناسبی برخوردار نبوده و رشد ضعیفی دارد، که احت

 از علل آن دانست.

 ای، شاخص هپاتوسوماتیک، شاخص گنادوسوماتیکوزن، ماش ماهی، ضریب رشد لحظه- طول کلمات کلیدی:

 samiraazadi6891@yahoo.com  پست الکترونیکی نویسنده مسئول:* 
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 مقدمه

 اهیانم مختلف هايگونه شناختیو بوم شناختیزیست مطالعه       

 ستهاآن ذخایر بازسازي و حفظ اولیه ضروریات از آبی سازگان یک در

  سازگانبوم غذایی زنجیره شناختیبوم تحلیل و شناختمنجربه و

 فراوان شیالتی کاربرد صحیح مدیریت اعمال در امر این که شودمی

 منظوربه آبی سازگانبوم در ماهیان بررسی (.Kazancheev ،1981) دارد

آبی،  منابع مدیریت حفاظت، رفتارشناسی، شناسی،بوم خت تکامل،شنا

و همکاران،  Osoاست ) اهمیت حائز ماهی پرورش و ذخایر برداريبهره

هاي رشد مربوط به وزن در مطالعات بیومتریک، تعیین ویژگی (.2006

هایی که تحت تاثیر عوامل و طول ماهی عالوه بر شرایط سالمتی گونه

و  Zargarت )یطی قرار دارند امري ضروري اسمحمختلف زیست

عنوان رشد هم به پدیده (.2001و همکاران،  Morato؛ 2012 همکاران،

هاي مهم زیستی ماهیان در سطح جمعیت بوده و یکی دیگر از جنبه

(. Mann ،1991)است شرایط محیطی دهنده نوع سازگاري بهانعکاس

اي و نفی، نرخ رشد لحظههاي مهم رشد شامل رشد ون برتاالپارامتر

هاي جمعیتی، کننده تفاوتاست که بیان چاقی( )ضریب فاکتور وضعیت

 (.Copp ،1996و  Kovac) ستهاهاي زیستی و دیگر ویژگیویژگی
 ماهیان شناختیزیست مهم مباحث از مثلتولید و رشد سن، مطالعات

 ان،ماهی جمعیت از صحیح برداريبهره سبب هاآن از آگاهی که است

 مصنوعی و طبیعی تکثیر در موفقیت و آبزي مهم هايگونه از حفاظت

 شیالتی اهداف راستاي در ترصحیح مدیریتی توانمی  شود ومی هاآن

 هايگیرياندازه (.Tesch ،1978و  Bagenal) محیطی ارائه دادزیست و

 سن درباره را اطالعاتی تواندمی سنی هايداده عالوهبه وزن و طول

 هايارزیابی درکه  بدهد تولید و رشد میر، و مرگ عمر، طول وغ،بل

و همکاران،  Diaz) است برخوردار زیادي اهمیت از صیادي و شیالتی

 در رشد مهم پارامترهاي از (.Velasco، 2000و  Haimovici؛ 2000

 که است ضریب چاقی و رشد مهم هايشاخص کاربردي، شناسیبوم

 نمایانگر زیستی، هايویژگی در جمعیتی هايتفاوت بیان بر عالوه

بوم مطالعات در خاصی اهمیت هستند و نیز زیستگاهی هايویژگی

 بر عالوه(. Copp ،1996و  Kovac) دارند شناختیزیست و شناختی

 بین طول -آوريهم رابطه و مولد هايجمعیت در جنسی نسبت این،

 دهندمی نشان را تغییراتی مختلف، مناطق از گونه یک هايجمعیت

، Nikolskiکرد ) یاد جمعیتی هايویژگی عنوانبه هاآن از توانمی که

مدیریت مناسب  یک ابزار مهم براي وزن -طولآگاهی از روابط  (.1969

 هايجمعیت و ذخایر ارزیابی در که آیدمی حساببه ماهی مختلف هايگونه

 (.King ،2007؛ 2017و همکاران،  Asadi) شودکار برده میهماهی ب

مطالعات بسیاري  توسط در ماهی وزن -اهمیت تعیین ارتباط طول

اطالعاتی در مورد الگوي رشد، سالمت عمومی، که  تاکید شده است

 چنینهم و ماهی وضعیت و چاقی زندگی، سابقه زیستگاه، شرایط

و همکاران،  Schneider) کندمشخصات مورفولوژیکی ماهی فراهم می

جمعیت  پویایی و وزن -طول رابطه (. بررسیFroese  ،2006؛ 2000

 هايجمعیت گروه شناسیزیست و شناسی کاربردياصول بوم از یکی

 در که تغییراتی و تولیدمثل روند (. بررسیKing ،2007) است ماهی

 هايروش از افتد،می اتفاق سالیک طی در فیزیولوژیک روند این

 صورت تغییرات ها،روش نای از برخی در است. پذیرمختلفی امکان

 توجه به با و شودمی ارزیابی تولیدمثل در موثر هاياندام رشد در گرفته

 Valdez-Zenilشود )می ترسیم موجود مثلیتولید الگوي تغییرات، این

 هاياندام (. ازجملهHarmon ،2005و  Peterson؛ 2014و همکاران، 

 کبد و اندام تریناصلی وانعنبه گنادها، به توانمی تولیدمثل، در موثر

 کرد. افزایش اشاره ماده ماهیان ها درتخمک رشد در موثر اندام عنوانبه

 در ايزرده مواد شدن انباشته دلیلبه عمده طوربه هاتخمک حجم

 کبدي هايسلول پروتئینی، مواد این تولید هاست و منشاءتخمک داخل

 Leuciscus نام علمی ماهی با(. ماش1990و همکاران،  Tylerاست )

aspius (1785 Linnaeus, ) از خانواده کپورماهیان است که عمدتاً در

کند. سواحل جنوبی دریاي خزر و دریاچه پشت سد ارس زندگی می

هاي حوضه جنوبی دریاي طور معمول براي تولیدمثل به رودخانهبه

الب هاي تاهاي کورا، ارس، سفیدرود و رودخانهخزر خصوصاً رودخانه

 شود. ماهی شکارگري است که از ماهیان دیگر تغذیهانزلی وارد می

(، گاو Atherina boyeriعمده شامل: شیشه ماهی ) طورکند که بهمی

( و Scardinius erythrophthalmus(، سرخ باله )Gobiidaeماهیان )

(. در 1387( هستند )عبدلی و نادري، Blicca bjoerknaسیم پرک )

سال گزارش شده است )عبدلی  8شده و بیشینه عمر آن سالگی بالغ  4

که مطالعات کمی درباره خصوصیات (. با توجه به این1387و نادري، 

ماهی در جنوب دریاي خزر وجود دارد، زیستی و پارامترهاي رشد ماش

رسد. هدف از این نظر میبررسی وضعیت زیستی این گونه ضروري به

شاخص هپاتوسوماتیک، ضریب  یک،گنادوسومات بررسی شاخص مطالعه

 خزر است. دریاي جنوبی سواحل در ماهیتعیین الگوي رشد ماش و چاقی

 

 هامواد و روش

 1398 تا تابستان 1397ساله از پاییز یک دورهیک در بردارينمونه       

)بندر  گیالن استان، سه از ماهیماش قطعه 96 مجموع در که شد انجام

 N29’76°36 مازندران )بابلسر،  (،N 94’60°37-E 05’50°49انزلی، 

( N 40’95°36 - E 44’93°53 )بندرترکمن، گلستان و (E 48’66°52 و

 01/0کل و چنگالی هر یک از ماهیان با دقت (. طول1صید شد )شکل 

هاي کبد و گناد با گرم و وزن بافت 01/0کل با دقت متر، وزنسانتی

 تعیین (.1394 شدند )وثوقی و مستجیر،گیري گرم اندازه 001/0دقت 
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 ظاهري هايویژگی مشاهده و ماکروسکوپی صورتبه ماهیان جنسیت

هاي تعیین سن ماهیان با استفاده از فلس .شد انجام جنسی هاياندام

 انجام شد. سالیانه هايحلقه شمارش و جانبیخط و باالي دمی ساقه ناحیه
 

 bW= aL: بررسی شد (1رابطه نمایی ) الگوي رشد با استفاده از       

 کل ماهی بر: طولLحسب گرم،  کل ماهی بر: وزنWدر این رابطه، 

: نماي bفرم بدن است و : مقدار ثابت که وابسته بهaمتر، حسب سانتی

معادله توانی است که مقدار آن الگوي رشد ماهی یعنی ایزومتریک 

کند. براي بهن( یا آلومتریک )ناهمگون( بودن را مشخص می)همگو

وزن  -از فرم لگاریتمی رابطه طول aو مقدار ثابت  b دست آوردن نماي

      LnW = Lna + bL               (:King ،1995شود )( استفاده می2)

: لگاریتم طبیعی طول، LnL: لگاریتم طبیعی وزن، LnWدر این رابطه، 

Lna شکست منحنی و : ضریبb  شیب خط منحنی است. براي

( 2Rتشخیص کیفیت رگرسیون خطی از ضریب تعیین پیرسون )

داري اختالف معنی 3با عدد  bدست آمده براي اگر عدد به استفاده شد.

نداشته باشد، ماهی داراي رشد ایزومتریک )همگون( و در صورتی که 

آلومتریک داري داشته باشد ماهی داراي رشد اختالف معنی

( 3پائولی ) t)ناهمگون( است. براي تعیین الگوي رشد از آزمون 

𝑡 :    (Pauly ،1983استفاده شد ) =
𝑠𝑑(𝐿𝑛𝐿)

𝑠𝑑(𝐿𝑛𝑊)
×

|𝑏−3|
√1−𝑟2

× √𝑛 − 2   

( lnWکل، )طول طبیعی لگاریتم معیار انحراف  sd:(lnLرابطه فوق، ) در

:sd کل، زنو طبیعی لگاریتم معیار انحراف:b بین  رگرسیون خط شیب

به t .است همبستگی : ضریب2rنمونه،  : تعدادnکل، وزن -کلطول

 n-2جدول با درجه آزادي  tدست آمده از آزمون پائولی، با مقدار 

جدول باشد، رشد  tدست آمده کوچکتر از به tشود. اگر مقایسه می

در غیر این  کنند( وایزومتریک )طول و وزن با نرخ مشابه رشد می

کنند( صورت رشد آلومتریک )طول و وزن با نرخ مشابه رشد نمی

باشد،  3تر از وزن، بزرگ -کلدست آمده از رابطه طولبه bاست. اگر 

کند( و اگر رشد آلومتریک مثبت )وزن سریع تر از طول رشد می

باشد، رشد آلومتریک منفی )طول سریع تر از وزن رشد  3تر از کوچک

 (.1997و همکاران،  Vietteخواهد بود ) کند(می

( محاسبه شد. در این رابطه 4( از رابطه )Gاي )ضریب رشد لحظه       

G: اي، ضریب رشد لحظهtLnW:  لگاریتم طبیعی وزنt  ساله بر حسب

 tΔساله برحسب گرم،  t+1لگاریتم طبیعی وزن  :tLnW+1گرم، 

 (:Biswas ،1993است ) 1 ساله که برابر tساله و  t+1اختالف بین :

(4        )                                        tΔ)/tLnW -1+tLnW )=G 

کل وزن W:رابطه  در این ( محاسبه شد.5( از رابطه )CFشاخص چاقی )

، Biswasمتر است )کل ماهی برحسب سانتیطول L:بر حسب گرم و 

1993                           :)                         100× 3W/L=CF 

( محاسبه شد. در این رابطه 6از رابطه ) (GSI) شاخص گنادوسوماتیک

GW:  وزن گناد بر حسب گرم وTW: کل بدن بر حسب گرم استوزن 

(Biswas ،1993              :)                    100×TW/GGSI = W 

: HWاین رابطه  ( محاسبه شد. در7از رابطه ) هپاتوسوماتیک شاخص

کل بدن بر حسب گرم است وزن :TWوزن کبد بر حسب گرم و 

(Wahli، 2002                :)                  100× TW /HHSI = W 

افزارهاي ها، رسم نمودار و جداول با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده

22SPSS  2016 و Excel انجام شد. 

 

 نتایج
عدد جنس  57عدد جنس نر و  39ماهی صید شده عدد  96از        

ماهیان  دست آمد.به 1به  68/0ماده نر به جنسی بود. لذا نسبت ماده

 کل، طولطول دامنه داشتند. ساله قرار 4+تا  1+در دامنه سنی  شده صید

متر و سانتی 25-49، 29-54ترتیب چنگالی و وزن بدن در ماهیان به

 و مترسانتی 35-45 طولی دستجات آمد. دستبه گرم 985-213

هاي )شکل بودند فراوانی ترینبیش گرم داراي 200-400 وزنی دستجات

ترتیب کل در ماهیان نر، ماده و کل جمعیت به(. میانگین طول3و  2

متر بود و اختالف سانتی 91/38±57/5 و 32/5±71/39 ،80/5±70/37

(. میانگین =p ،64/1 t-test>05/0دار نبود )بین جنس نر و ماده معنی

، 82/33±76/5ترتیب در ماهیان نر، ماده و کل جمعیت به چنگالیطول

جنس نر و  متر بود، اختالف بینسانتی 06/35±23/5و  73/4±88/35

 در ماهیان بدن وزن میانگین (.=p، 81/1 t-test>05/0) دار نبودمعنی ماده

و  28/694±60/84 ،32/579±90/82 ترتیببه جمعیت کل و ماده نر،

دار بود گرم بود و اختالف بین جنس نر و ماده معنی 27/87±74/639

(05/0>p، 80/2 t-test=زیست .)ن در تفکیک استاسنجی ماهیان به

کل، ها از نظر طولاساس آن، بین استانارائه شده است که بر 1جدول 

(، با وجود p>05/0داري وجود نداشت )چنگالی و وزن اختالف معنی

تري نسبت به دو استان ین، استان گلستان میانگین طول و وزن کما

افزایشی  روند ( در هر دو جنسGاي )رشد لحظه ضریب دیگر داشت.

ساله و بیشینه آن در  2تا  1آن در سنین  کمینه کهطوريبه داشت،

 
 یبردار: نقشه مناطق نمونه10شکل 
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اي جنس نر در تمام ضریب رشد لحظه ساله مشاهده شد. 4تا  3سنین 

 4تا  3سنین  ضریب در که این صورتیماده بود، به جنس از سنین باالتر

 (.4ماده داشت )شکل  جنسنسبت به توجهی قابل نر افزایش جنس ساله

  

 
 دریای خزر جنوبی سواحل در ماهی: توزیع فراوانی طولی ماش2شکل 

 

 

 
 دریای خزر جنوبی سواحل در ماهیفراوانی وزنی ماش : توزیع3شکل 

 

 

 دریای خزر جنوبی سواحل در ماهیای ماشضریب رشد لحظه :4شکل 

 

( و HSI(، شاخص هپاتوسوماتیک )CFکمینه و بیشینه ضریب چاقی )

 تا 80/0 ،44/0-40/1 ترتیببه ماهیان در (GSI) گنادوسوماتیک شاخص

در ماهیان  (CF) چاقی ضریب میانگین دست آمد.به 29/0-92/0و  10/0

 87/0±22/0و  83/0±19/0 ،89/0±26/0 ترتیبهب جمعیت کل و ماده نر،

 p ،19/1>05/0دار نبود )بود، اما اختالف بین جنس نر و ماده معنی

t-test= .ضریب چاقی در فصول مختلف تغییرات قابل توجهی نداشت .)

با وجود این، در فصل زمستان میزان این ضریب در جنس نر بیش از 

( در HSIهپاتوسوماتیک ) (. میانگین شاخص5جنس ماده بود )شکل 

و  39/0±18/0، 44/0±16/0ترتیب ماهیان نر، ماده و کل جمعیت به

دار نبود بود، اما اختالف بین جنس نر و ماده معنی 17/0±41/0

(05/0<p ،21/1 t-test= شاخص هپاتوسوماتیک از فصل پاییز تا .)

ن تابستان روند نزولی داشت و بیشینه آن در فصل پاییز با میانگی

مشاهده شد  35/0و کمینه آن، در فصل تابستان با میانگین  44/0

( در ماهیان نر، ماده GSI(. میانگین شاخص گنادوسوماتیک )6)شکل 

بود،  56/0±17/0و  63/0±17/0، 47/0±12/0ترتیب و کل جمعیت به

(. =p ،53/3 t-test<05/0دار بود )و اختالف بین جنس نر و ماده معنی

ترین تیک از فصل پاییز تا فصل بهار که داراي بیششاخص گنادوسوما

بود، روند افزایشی داشت و در فصل  59/0میانگین با مقدار عددي 

(. 7رسید )شکل  50/0ترین میانگین با مقدار عددي تابستان به کم

ارائه شده است، اما  2هاي زیستی به تفکیک استان در جدول شاخص

 (.p>05/0جود نداشت )ها وداري بین استاناختالف معنی
 

 

 
 دریای خزر جنوبی سواحل در ماهی( ماشCFشاخص چاقی ) :5شکل 

 
 

 
 جنوبی سواحل در ماهی( ماشHSI: شاخص هپاتوسوماتیک )6شکل 

 دریای خزر
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، 7361/2L 0204/0 =W صورتوزن در کل جمعیت به -کلابطه طول

(. این رابطه براي 8دست آمد )شکل به  2r= 87/0با ضریب همبستگی 

  2r= 85/0 همبستگی با ضریب 7648/2L 0189/0 =W صورتنر به جنس

 8867/2L 0117/0 =W صورتچنین براي جنس ماده به( و هم9)شکل 

(. نتایج آزمون 10محاسبه شد )شکل  2r= 89/0با ضریب همبستگی 

T  پائولی نشان داد که مقادیرb دست آمده براي جنس نر و کل به

 ،p<05/0دار است )داراي اختالف معنی b=3عیت با مقدار جم

15/1 =maletest-t، 46/2 =totaltest-t) کل  در رشد گفت الگوي توانو می

صورت آلومتریک )ناهمگون( منفی است. اما جمعیت و جنس نر به

دار اختالف معنی b= 3دست آمده براي جنس ماده با مقدار به bمقدار 

همین جهت الگوي رشد در (. بهp ،01/1 =femaletest-t>05/0نداشت )

 صورت ایزومتریک است.جنس ماده به

   

 

 

 
 جنوبی سواحل در ماهی( ماشGSI: شاخص گنادوسوماتیک )7شکل 

 دریای خزر

 سواحل در ماهیوزن بدن جمعیت ماش -کل: رابطه طول8شکل  

 دریای خزر جنوبی

   

 

 

 
 سواحل در ماهیوزن بدن جنس نر ماش -کل: رابطه طول9شکل 

 دریای خزر جنوبی
 در ماهیوزن بدن جنس ماده ماش -کل: رابطه طول10شکل  

 ردریای خز جنوبی سواحل
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 خزر یایدر یجنوب سواحل دراستان  کیتفکبه یماهماش سنجیزیست جینتا :1 جدول

 

 خزر یایدر یجنوب سواحل در استان کیتفکبه یماهماش یستیز یهاشاخص جینتا :2 جدول

 
 

 بحث

 از جمعیت یکی پویایی ای میر و مرگ و رشد پارامترهاي مطالعه       

 زیست اساسی مبانی  از و جمعیت شناسیبوم کاربردي واحدهاي زیر

 ايفزاینده فشار وجود (. باBiswas ،1993است ) ماهی ذخایر شناسی

 نیاز شود،می وارد کنونی محدود منابع بر جمعیت رشد اثر در که

 هاآن زندگی محیط و آبزیان خصوصیات بهتر هرچه شناخت به مبرمی

 شناخت صحیح، مدیریت اعمال منظوربه چنین،شود. هممی احساس

 بسیار آبزیان مورد در مناسب و کافی اطالعات داشتن و شناسیزیست

(. در بررسی حاضر، نسبت 1394 است )وثوقی و مستجیر، اهمیت حائز

‐Krpoکه در مطالعه دست آمد، درحالیبه 1به  68/0ماده جنسی نر به

Ćetković ماهی، جمعیت نر نسبت ( بر روي ماش2010مکاران )و ه

کل و وزن در بررسی حاضر دامنه طول ( بود.1به  4/1ماده غالب )به

دست گرم به 213-985متر و سانتی 29-54ترتیب بدن در ماهیان به

( بیشینه طول و وزن آن در رود کورا را 1387آمد. عبدلی و نادري )

تا  69هاي لوگرم گزارش کردند. در سالکی 6و  مترسانتی 80ترتیب به

تا  430متر و دامنه وزنی آن میلی 580تا  330دامنه طولی آن  70

 2انزلی ماهیان در تاالب 1372گیري شد. در سال گرم اندازه 2650

گرم بودند.  650متر و وزن میلی 356ساله داراي طول متوسط  3و 

Rezaei ( میانگین طول ماش2012و همکاران ) ماهی را در ساري و

 و میانگین وزن را به 15/38±1/23و  10/40±9/46ترتیب تنکابن به

که گزارش کردند، درحالی 0/975±6/228و  2/1154±7/406ترتیب 

و میانگین وزن  91/38±57/5میانگین طول در مطالعه حاضر 

 دهنده کاهش قابل توجه وزنبود که نشان 27/87±74/639

 جنسیت استان

 )گرم(  وزن  (ترمی)سانت یچنگالطول  (متری)سانت کلطول

 نهیشیب نهیکم
 ± انحراف معیار

 نیانگیم
 بیشینه نهیکم 

 ±انحراف معیار

 نیانگیم
 بیشینه نهیکم 

 ±انحراف معیار

 نیانگیم

 النیگ

 53/582 ± 69/80 622 340  61/33 ± 76/4 44 25  38/37 ± 38/4 47 29 نر

  32/725 ± 23/92 834 415    3/37 ± 39/5 49 32    5/41 ± 88/5 54 35 ماده

 51/652 ± 74/95 834 340  84/35 ± 39/5 49 25  87/38 ± 65/5 54 29 تیجمع

 مازندران

 80/595 ± 73/89 724 340  66/33 ± 68/6 47 25   8/37 ± 81/6 51 29 نر

 80/776 ± 14/86 985 345  65/35 ± 27/4 47 28   35/39 ± 79/4 54 30 ماده

 94/685 ± 09/90 985 340    8/34 ± 43/5 47 25  68/40 ± 70/5 54 29 تیجمع

 گلستان

 83/553 ± 008/78 601 213   66/34 ± 25/6 46 27  16/38 ± 73/6 50 29 نر

 91/584 ± 97/61 625 400  91/33 ± 75/3 41 29  33/37 ± 45/4 46 32 ماده

 55/574 ± 38/65 625 213  16/34 ± 55/4 46 27  61/37 ± 13/5 50 29 تیجمع

 جنسیت استان

(CF) قی چا بیضر    (HSI)  (GSI)  کیگنادوسومات شاخص   کیهپاتوسومات شاخص

 نهیشیب نهیکم
 ±انحراف معیار

 نیانگیم
 نهیشیب نهیکم 

 ±انحراف معیار

 نیانگیم
 نهیشیب نهیکم 

 ±انحراف معیار

 نیانگیم

 النیگ

 44/0 ± 12/0 77/0 31/0  46/0 ± 16/0 72/0 14/0  89/0 ± 18/0 39/1 59/0 نر

 61/0 ± 17/0 82/0 29/0  39/0 ± 21/0 80/0 10/0  81/0 ± 21/0 22/1 44/0 ماده

 54/0 ± 17/0 82/0 29/0  42/0 ± 19/0 80/0 10/0  86/0 ± 20/0 39/1 44/0 تیجمع

 مازندران

 56/0 ± 14/0 62/0 36/0  44/0 ± 13/0 65/0 20/0  93/0 ± 29/0 39/1 47/0 نر

 73/0 ± 14/0 92/0 29/0  35/0 ± 16/0 65/0 15/0  87/0 ± 18/0 40/1 45/0 ماده

 65/0 ± 12/0 92/0 29/0  39/0 ± 15/0 65/0 15/0  89/0 ± 23/0 40/1 45/0 تیجمع

 گلستان

 52/0 ± 18/0 79/0 29/0  34/0 ± 14/0 51/0 15/0  85/0 ± 24/0 23/1 48/0 نر

 56/0 ± 20/0 80/0 47/0  43/0 ± 17/0 68/0 19/0  80/0 ± 18/0 22/1 55/0 ماده

 52/0 ± 22/0 80/0 29/0  39/0 ± 16/0 68/0 15/0  83/0 ± 19/0 23/1 48/0 تیجمع
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 اختالف نتایج بین  توانند درمتعددي می است. عوامل ماش ماهی

توان به تخریب جمله، میو مناطق مختلف موثر باشند که از هاسال

رویه اشاره زیستگاه، افزایش آلودگی، کاهش منابع غذایی و صید بی

( دامنه طول و وزن ماهی 2010) و همکاران Krpo‐Ćetkovićکرد. 

Aspius aspius 5-567متر و میلی 90-405 ترتیبدانوب به را در رود 

 و ساختار سنی چهچنان ماهی، جمعیت یک در گرم گزارش کردند.

 زیستگاه که این است دهندهنشان باشد، وسیعی دامنه داراي طولی

 (. بیشینه عمر ماشÜnver ،1998است ) کافی غذایی ذخیره داراي

از  %2/55، 1369-70سال گزارش شده است و در سال  8ماهی تا 

ساله قرار داشتند )عبدلی و نادري،  3هیان صید شده در گروه سنی ما

 2ترین درصد سنی مربوط به ماهیان (. در بررسی حاضر بیش1387

%(  62/11ساله ) 4ترین آن مربوط به ماهیان %( و کم 72/33ساله )

صورت نابالغ بوده تر جمعیت بهتوان نتیجه گرفت بیشبود که می

 Aspius( بر روي ماهی 2012و همکاران ) Al-Salehاست. در مطالعه 

vorax ( و  50/47ساله ) 2ترین درصد سنی مربوط به ماهیان بیش%

%( بود که با بررسی حاضر  40/1ساله ) 4ماهیان ترین آن مربوط بهکم

 نسبت تابع (G) ايلحظه رشد ضریب افزایش مقدار خوانی دارد.هم

 در بررسی (.Tesch ،1978و  Bagenal) است کلوزن سالیانه افزایش

اي جنس نر در تمام سنین باالتر از جنس ماده لحظه رشد ضریب حاضر

ماده داشت.  جنسنسبت به تريبیش رشد نر سرعت جنس عبارتیبود، به

شود سالگی بالغ می 4ماهی در محیط طبیعی در سن معموالً ماش

اي در ظه( که روند افزایشی ضریب رشد لح1387)عبدلی و نادري، 

 Shafiدر مطالعه  کند.ساله را در بررسی حاضر توجیه می 4تا  1سنین 

اي با ضریب رشد لحظه Aspius vorax( بر روي 1982) Jasimو 

 1که بیشینه آن در ماهیان طوريافزایش سن روند کاهشی داشت، به

ساله مشاهده شد که با مطالعه حاضر  7ساله و کمینه آن در ماهیان 

 ی ندارد.خوانهم

 شیالتی، علوم در تئوري و کاربردي لحاظبه (CF) چاقی شاخص       

 و تفکیک در شاخصی عنوانبه شناختیو بوم فیزیولوژیک زیستی،

 شرایط از و اطالعاتی شودمی کار بردهبه هاگونه جمعیت تشخیص

 بررسی در (.Wootton، 2000) دهدمی نشان هاآن تودهزي و زیستگاه

و  89/0±26/0ترتیب خص چاقی در ماهیان نر و ماده بهحاضر شا

دار نبود بود و اختالف بین جنس نر و ماده معنی 19/0±83/0

(05/0<p ،19/1 t-test=هم .) چنین این شاخص در فصول مختلف

و همکاران  Krpo‐Ćetkovićتوجهی نداشت که با مطالعه تغییرات قابل

 مطالعاتخوانی ندارد. هم Aspius aspius( بر روي ماهی 2010)

 پذیريتنوع داراي ماهیان رشد هايویژگی که دادند نشان بسیاري

، Zivkovند )تفسیر قابل.زیستگاهی هايویژگی در و بوده ايمنطقه وسیع

(. در مطالعه Binohlan ،2000و  Froese؛ 1996

Al-Saleh ( بر روي ماهی 2012و همکاران )Aspius vorax  اختالف

بین جنس نر و ماده از نظر ضریب چاقی وجود نداشت. داري معنی

هاي سال ها و کمینه آن در سردترین ماهترین ماهبیشینه آن در گرم

 ماهیان است و متفاوت مختلف فصول در ماهیان رشد بود. میزان

 مختلف دوران طی خود را بدن طولبه وزن نسبت توانندنمی معموالً

 هايزمان در را چاقی ضریب ین دلیلهم به که دارند نگه ثابت زندگی

و همکاران،  Gonzalez Acostaکنند )می محاسبه آبزي زندگی مختلف

 Aspius vorax( بر روي 1982) Jasimو  Shafiدر بررسی  (.2004
بود، اما در  74/0-18/1 و دامنه 0/1ضریب چاقی داراي میانگین 

 دستبه 44/0-40/1 و دامنه 87/0بررسی حاضر این ضریب با میانگین 

ضریب چاقی شامل کاهش در  فصلی و زمانی تغییرات طورکلیبه آمد.

ریزي، غذایی، افزایش در فصل تخمدمایی یا کم بودن مواددوره کم

، Froese) ریزيریزي و افزایش مجدد پس از تخمکاهش در زمان تخم

تغذیه خوب  دهنده نشان CF>1 مقدار ( است.Le Cren ،1951؛ 2006

که نشان  دست آمد به CF<1ماهی است، اما در بررسی حاضر مقدار 

در حوضه جنوبی دریاي خزر از تغذیه مناسبی  دهد که این ماهیمی

 تخریب رشد ضعیفی دارد، که احتماالً، آلودگی، و برخوردار نبوده است

 آن باشد. علل از تواندمی غذاییمنابع ها و کاهشرودخانه

 عنوانبه تواندمی (GSI) ماهی کلوزن به دگنا وزنی مطالعه نسبت       

صحافی و همکاران، زادهشود )حسین مطرح ماهی ریزيتخم شاخص

است )عریان و  تربیش معموالً ماده ماهیان در (. این تغییرات1380

(. در بررسی حاضر، شاخص گنادوسوماتیک از فصل 1376همکاران، 

بود،  59/0ا مقدار عددي ترین میانگین بپاییز تا بهار که داراي بیش

ترین میانگین با مقدار روند افزایشی داشته و در فصل تابستان به کم

و کمینه شاخص  بیشینه (1398) مزارعی و همکاران رسید. 50/0 عددي

ترتیب در فصل بهار را به Alosa braschnikowiگنادوسوماتیک ماهی 

و فرآیند و فصل پاییز گزارش کردند. میزان رشد گنادهاي جنسی 

 Neuheimer) است آب دماي آبزیان، ازجمله ماهی، متأثر از در ریزيتخم

در جنوب دریاي خزر در اسفند ماه که  ماهیماش (.Taggart ،2007و 

است، مهاجرت براي تولیدمثل به  گرادسانتی درجه 13تا  10آب  دماي

-خمکند. تهاي استان گیالن( را آغاز میها )اغلب رودخانهرودخانه

ریزي معموالً از اواخر اسفند تا خرداد، در بستر سنگالخی توام با 

)عبدلی و نادري،  شودمتري انجام می 5/1تا  5/0سنگ و عمق قلوه

روي ماهی  ( بر2012) و همکاران Al-Saleh(. در مطالعه 1387

Aspius vorax هاي فوریه و مارس گنادوسوماتیک در خالل ماه شاخص

اوج به 3/5که در اواسط مارس با مقدار عددي طوريافزایش یافت، به

خود رسید و از ماه آوریل روند کاهشی داشت که مشابه مطالعه حاضر 

تر با هاي( بزرگطور معمول جنس ماده غدد جنسی )گناداست. به

تواند یکی از علل وجود تري نسبت به جنس نر دارند که میوزن بیش
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ماده از نظر شاخص گنادوسوماتیک دار بین جنس نر و اختالف معنی

 (.1995 و همکاران، Kasyanovباشد )

ها، تخمک در زرده تجمع زمان ( درHSIهپاتوسوماتیک ) شاخص       

 رابطه کبد در اصلی هايفعالیت به مربوط امر این که یابدمی افزایش

هپاتوسوماتیک  میزان شاخص افزایش آید.حساب میبه تولیدمثل با

 در گنادوسوماتیک افزایش شاخص از زودتر کمی یا زمانهم طوربه

است  شده گزارش دریایی هاي ماهیانگونه از بسیاري در ماده جنس

(Potts  وWooton ،1989 در بررسی حاضر، شاخص هپاتوسوماتیک .)

(HSIدر ماهیان نر، ماده و کل جمعیت به ) 44/0±16/0ترتیب ،

دار بین جنس نر و ماده معنی بود و اختالف 41/0±17/0و  18/0±39/0

(. شاخص هپاتوسوماتیک در فصول پاییز =p ،21/1 t-test>05/0نبود )

شود، روند افزایشی داشت و سازي انجام میو زمستان که فرآیند زرده

در فصل بهار که شاخص گنادوسوماتیک در بیشینه میزان خود قرار 

مزارعی و همکاران  داشت، روند کاهشی پیدا کرد. این نتایج با مطالعه

توان سازي را میخوانی دارد. نقش کبد در فرآیند زرده( هم1398)

بودن شاخص هپاتوسوماتیک در فصل بهار و تابستان  یکی از علل پایین

 Hippoglossoidesماهی  روي بر شده انجام بررسی حساب آورد. دربه

platessoides تیک شاخص هپاتوسوما در تغییرات مشابه روندي نیز

 (.Burton ،1998و  Maddockآمد ) دستبه

 در مهم شناختیوزن یکی از پارامترهاي زیست -طول روابط       

 بررسی و ماهیان ذخایر رشد براي تعیین وضعیت که ماهیان است

 بین احتمالی هايتعیین تفاوت چنین،هم و غذاییبودن منابع فراهم

و  Isa؛ King ،2007شود )می یکسان استفاده هايگونه ذخایر مجزاي

 صورتوزن به -کل(. در بررسی حاضر، رابطه طول2010همکاران، 

7361/2L 0204/0 =W دست آمد. مقدار ضریب بهb  نوع رشد ماهی

یعنی ایزومتریک )همگن( و آلومتریک )ناهمگن( بودن را مشخص 

ماهی، دست آمده براي جمعیت ماشبه bمقدار کند. با توجه بهمی

عبارت دیگر، وزن و طول صورت آلومتریک منفی بود. بهي رشد بهالگو

تري نسبت بیش و طول با سرعت کنندماهی با یک نرخ مشابه رشد نمی

شدن است.  دهد که ماهی در حال الغرکند و نشان میبه وزن رشد می

برداري، فاوت در روش و محل نمونهتوان را می bتغییرات در مقدار 

غذایی و تأثیر محیط ماهی، دسترسی به مواده بلوغتفاوت در مرحل

، Stergiouو  Moutopoulos؛ 2009و همکاران،  Árnasonنسبت داد )

2002 .) Al-Saleh( رابطه طول2012و همکاران )-  وزن را براي

Aspius vorax 1304/3صورت بهL 0049/0 =W  با ضریب همبستگی

97/0 =2r ش کردند. تنوعو الگوي رشد را ایزومتریک گزار b در 

 زیست پارامترهاي نوسانات فصلی به مربوط است ممکن مختلف مناطق

 جنسیت، آوري نمونه،جمع زمان ماهی در فیزیولوژیک شرایط محیطی،

، Biswasباشد ) ماهی زیست در محیط ايتغذیه شرایط و گناد نمو

وزن را براي  -رابطه طول( 1386(. عبدالملکی و همکاران )1993

گزارش  0374/3L 01137/0 =Wصورت به kutum frisii Rutilusاهی م

وزن  -( رابطه طول1982) Jasimو  Shafi اي دیگردر مطالعه کردند.

گزارش کردند.  0601/3L 0123/0 =Wصورت به Aspius voraxرا براي 

ها بسته به شکل بدن ارثی و عوامل در انواع ماهی وزن -رابطه طول

 و Schneider) ریزي متفاوت استند بلوغ و تخمفیزیولوژیک مان
 این رابطه ممکن است در فصول یا حتی روز تغییر(. 2000 همکاران،

 را bمقادیر  در هااختالف (. این2014 و همکاران، De Giosa) کند

 هايگونه اختالفات تعداد مانند عواملی ترکیبی از یا یک به توانمی

 طولی توزیع هايدامنه تمایزهاي بین و فصل و ناحیه آثار شده، بررسی

 نیز را آوري نمونهی جمعزماندوره  داد که ربط شده هاي صیدنمونه

 دست(. بهStergiou ،2002و  Moutopoulosافزود ) آن به توانمی

 هايشاخص بررسی و وزن -طول روابط و سنجیریخت اطالعات آوردن

 و صید مختلف هايجنبه بیارزیا مهم براي عنوان گامیها، بهگونه رشد

هاي در گونه پایدار برداريبهره منظوربه شیالتی مدیریت و صیادي

 Moutopoulos؛ Al-marzouqi ،2013رود )شمار میبه ماهیان مختلف

دست آمده در این بررسی، به bمقدار (. با توجه بهStergiou ،2002و 

صورت آلومتریک به خزر دریاي جنوبی ماهی در سواحلرشد ماش الگوي

 یکسانغیر صورتبه ماهی دهد وزن و طولمنفی بود که نشان می

دست آمده به CF<1چنین مقدار )ناهمگون( در حال رشد است. هم

دهد که این ماهی در منطقه مورد مطالعه از تغذیه مناسبی نشان می

چون آلودگی، هم عواملی که و داراي رشدي ضعیف است، نبوده برخوردار

توان از علل رویه را میغذایی و صید بییب زیستگاه، کاهش منابعتخر

ها براي رودخانهماهی بهاصلی آن دانست. از طرفی وابستگی ماش

حوضه جنوبی دریاي خزر  هايها در استانریزي و تخریب رودخانهتخم

کاهش قابل توجه جمعیت این ماهی در دریاي خزر شده است منجر به

تري براي حفظ و بازسازي ذخایر عات و رسیدگی بیشکه نیازمند مطال

 این گونه با ارزش است.
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Abstract 
Growth pattern and some biological characteristics of Leuciscus aspius Linnaeus 1758, in 

the southern parts of the Caspian Sea were studied. Some 96 fish specimens were caught at 
Guilan, Mazandaran and Golestan provinces from October 2018 to September 2019. Fish were at 

the age classes of 1+ to 4+ years. The highest percentage of fish were at the age class of 2+ 

(33.72%), while the lowest at 4+ years (11.62%). Male/female age ratio was 0.68-1. Total length 

varied between 29-54 cm, fork length between 25-49 cm and the body weight was 213- 985 g. 

The mean total length was 38.91±5.57 cm, fork length 35.06±5.23 cm and mean weight was 

639.74±87.27 g. The lowest growth coefficient rate was observed at the ages of 1-2, while the 

highest at 3-4 years. The mean condition factor (CF) was 0.87±0.22, hepatosomatic index (HSI) 

was 0.41±0.17 and gonadosomatic index (GSI) was 0.56±0.17. The length- weight relationship 

of all specimens was W= 0.0204 L2.7361, in males was W= 0.0189 L2.7648 and in females W= 

0.0217 L2.8867. According to the obtained b values, the growth pattern of L. aspius was negative 

allometric meaning that weight and length growth did not follow similar rate. Length growth was 

faster which resulted in thin fish specimens. Moreover, condition factor below 1 (CF<1) reflects 

that L. aspius did not have favorable feeding ground in the study area which has led to lower 

growth. Factors like pollution, destruction of rivers, scarcity of food sources and overfishing 

could be responsible for these problems.  
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