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 Introduction: One of the most important data in the stock assessment models is knowing the 

coefficients of Length weight relationships of a species. 

Materials & Methods: In this study, the results of the length weight relationships of the 

Caspian roach in the years 2016 to 2018 were evaluated to investigate the trend of changes in 

coefficients a and b based on nonlinear regression.  

Result: The total length of the study population in this study was from 12/31 to 30.02 cm and 

the total weight was between 28 and 346 g. The maximum length and weight were recorded in 

2016, 27.26 cm and 262 g, in 2017, 22.28 cm and 178 g, and in 2018, 30.02 cm and 346 g. 

Relationship between population length and weight in 2016, W= 0.054TL3.26 (r2 = 0.94), in 

2017, W= 0.0032TL3.47 (r2 = 0.96) and in 2018, W=0.0090TL3.09 (r2=74) was obtained.  

Conclusion: The results showed that the growth pattern in 1995 is allometric negative and in 

1996 and 1997 is allometric positive for this species in the study area. The condition factor was 

0.53±0.05 in 2016, 0.35±03 0.03 in 2017 and 0.94±0.04 in 2018. 

https://dx.doi.org/10.22034/aej.2020.246192.2336
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 .باشدمي گونه وزن يك و طول رابطه ضرايب از اطالع ذخاير، ارزيابي هايمدل برآورد در الزم اطالعات ترينمهم از يكي :مقدمه

 1395 هايسال در برداري شده از صید صنعتي تور پرهکلمه خزري نمونه ماهي وزن و طول رابطه نتايج مطالعه اين در  ها:مواد و روش

 .گرفت قرار در سواحل استان گلستان ارزيابي مورد غیرخطي براساس رگرسیون bو  aضرايب  غییراتت روند بررسي جهت 1397 تا

کل گرم بود. بیشینه طول 346تا  28متر و وزن کل بین سانتي 02/30تا  31/12طول کل جمعیت مورد مطالعه در اين تحقیق از  نتايج:

متر  و سانتي 02/30،  97گرم و در سال  178متر و سانتي 28/22، 96ل گرم، در سا 262متر و  سانتي 26/27، 95و وزن در سال 

 ،95سال تعیین شد. رابطه طول و وزن جمعیت در سال  7تا  2گرم ثبت گرديد. در کل دامنه سني بین  346

(94/0=2
r)26/3

TL0054/0=W 2=96/0،)96، در سال
r)47/3

TL0032/0=W  2= 74/0،)97و در سال
r)09/3

TL 0090/0=W 

 دست آمد.هب

نتايج نشان داد که الگوي رشد در هر سه سال از نوع آلومتريك مثبت براي اين گونه در منطقه مورد مطالعه  :گیري و بحثنتیجه

  دست آمد.به 94/0±04/0، 97و در سال  35/0±03/0، 96، در سال 53/0±05/0، 95باشد. فاکتور وضعیت در سال مي

https://dx.doi.org/10.22034/aej.2020.246192.2336
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 قدمهم

 ذخاير، ارزيابي هايمدل برآورد در الزم اطالعات نتريمهم از يكي       

 از خالصه طوربه باشد.مي گونه يك وزن و طول رابطه ضرايب از اطالع

 تبديل -1 مانند: شود،مي استفاده مختلفي موارد در وزن و طول رابطه

(، که 1993و همكاران،  Kulbickiآن ) وزن به ماهي يك طولي اندازه

 چشمي ساده هايسرشماري هنگامبه و بوده رابطه ناي کاربرد ترينساده

 در يك موجود ماهيان وزني ميانگين تخمين -2دارد.  فراواني کاربرد

 فراواني از توزيع يك که(، زمانيBeyer ،1987مشخص ) طولي طبقه

( Morphological) شناسيريخت مقايسه -3 داريم. ماهيان (L/F) طولي

و  Kulbickiهم ) از مختلف يا مشابه يهاگونه از هاييجمعيت مابين

 وزني، معادله رشد به طولي رشد معادله تبديل -4(. 1993همكاران، 

 رود.مي کارهب Y/Rهاي مدل در که سن هر در وزن تخمين براي

 تخمين مشاهدات براي آناليز به مربوط محاسبات در دقت افزايش -5

 طولي فراواني از لحاص هايداده از کل تودهزيست تخمين و کل صيد

 مختلفي پيشنهادهاي bمقدار  مورد در (.1386مفرد، ماهيان )حكيمي

 نزديك )يا 3با  برابر بايد آن مقدار هندسي لحاظ از اما است، شده بيان

 با برابر bاگر  (.King ،1995؛ Holt ،1957و  Beverton( باشد )3به 

 در يعني بدن باشد،مي ايزومتريك رشد داراي موجود شود محاسبه 3

 3 با برابر bمقدار  اگر و کندمي رشد يكسان طوربه خود ابعاد تمام

(. اگر Wootton ،2000است ) آلومتريك رشد داراي موجود نباشد

 باشد 3 از ترکم اگر و مثبت آلومتريك رشد باشد 3 از بيش bميزان 

 b مقايسه براي بيولوژيكي فرضيه هيچ نامند.مي منفي آلومتريك را آن

 صورت نيز پيشرفتي هيچ تاکنون و ندارد وجود ايزومتريك رشد با

انجام  را مقايسه اين که هستند آماري هايآزمون تنها و است نگرفته

 قابل bو  aمقادير  حدود که بود اين بر اعتقاد پيش چندي تا دهند.مي

 ترهميشه بزرگ bمقدار  شكل ماري ماهيان براي مثالً است، بينيپيش

 شده فرضيه اين رد موجب اخير هايپژوهش اما ( است،b>3) 3 از

 مكان و در بوده ايزومتريك مكاني در است ممكن گونه يك رشد است.

 دهدمي نشان اخير هايسال در هابررسي برخي باشد، آلومتريك ديگر

 کامالً متفاوت رشد الگوي 3 داراي مختلف منطقة 3 در گونه يك

 عنوان)به است بوده منفي( آلومتريك ك،ايزومتري مثبت، )آلومتريك

 ارزيابي طورکلي(. بهAkyurt ،2003و  Turkmenبه  شود مراجعه مثال

 ايقاعده و نبوده ساده وزن و طول هايرابطه از حاصله نتايج کيفي

(. Froese ،2000) باشد چقدر بايد bو  aمقادير  کند بيان که ندارد وجود

 مهم نژاد دو داراي عمدتاً که خزر ريايد ايراني هايآب در کلمه ماهي

( Rutilus rutilus caspicus Natio knipowitschiiگرگان ) کلمه نام به

(، Berg ،1949( است )R. r. caspicus Natio kurensiانزلي ) کلمه و

 به عمدتاً گذشته در آن صيد و بوده ريزيتخم وسيع مناطق داراي

جنسي در  5-6مرحله  در کلمه ماهي داشت. مولد تعلق گرگان ذخاير

متر پراکنش  50گراد و حداکثر تا عمق درجه سانتي 10-20دماي 

 جزو جغرافيايي پراکنش نظر (. ازSutcliffe ،2001و  Pinderدارد )

 در شمالي کرهنيم در و بوده خزر درياي و بومي شيرين آب ماهيان

 در يزير(. مولدين تخمBastel ،1996دارد ) گسترش آسيا و اروپا

 ترجيح يابدمي افزايش راحتيبه آن دماي که عمقکم آبي هايپيكره

 بسترهايي در هاآن براي ريزيتخم شرايط بهترين طورکليدهند. بهمي

گيرد مي صورت بهار اوايل فصل در عمدتاٌ مناسب گياهي پوشش با

(Tanasiichuk ،1951اين .) رودخانه  به ريزيتخم براي سال هر ماهيان

 و گرگان خليج چنينهم و گميشان تاالب به آن از قبل و رگانرودگ

و  Kiabi(. 2003و همكاران،  Tekin) کنندمي مهاجرت اترك رودخانه

 کلمه که اندنموده ( ذکرIUCN) بنديطبقه اساس( بر1999) همكاران

 کلمه ماهيان است. ذخاير گرفته قرار تهديد معرض در هايگونه جزو

 و تخريب صيد، غيراصولي و رويهبي افزايش ازجمله يمختلف داليلبه

 به ... و ماهيان اين ريزيتخم مهاجرت طبيعي هايشدن مكان آلوده

 همراهبه کلمه ماهي جمعيت اهميت به باتوجه نهاد. کاهش به رو سرعت

از  يكي گونه، اين کهاين و خزر درياي اکوسيستم بقاء در ماهيان ساير

 غذاي ويژهبه دريا اين ماهيانتاس غذايي فرهس اجزاء ارزشمندترين

 اقتصادي ارزش و ( بودهHuso hosuخزر ) درياي ماهيفيل ترجيحي

(. اين تحقيق با هدف تعيين الگوي رشد Berg ،1949دارد ) بااليي

منظور ارتقاء دانش و ارتقاء و ماهي کلمه خزري در استان گلستان به

ظ نسل اين گونه از خطر انقراض بهبود ميزان توليد ذخاير در جهت حف

 انجام گرفت
 

 هامواد وروش

 شرقيجنوب در واقع گلستان استان سواحل مطالعه مورد منطقه       

 1395سال  از بلندمدت دوره در يك برداريباشد. نمونهمي درياي خزر

 شمالي سواحل در پره تور صنعتي صيد هايداده از استفاده با 1397تا 

 و نگرفت صورت ماهيان جنسيت تفكيك در اينجا شد. مانجا ميانكاله

عدد  674 تعداد کل در باشد.مي جمعيت براي شده هاي استفادهداده

 سنجيو زيست آوري( جمعR. caspicusخزر ) درياي کلمه ماهي نمونه

 تعيين براي (.001/0و وزن کل با دقت  01/0شدند )طول کل با دقت 

 با و جانبيخط باالي در موجود ايهنمونه فلس از کلمه ماهي سن

و  Bagenalشد ) استفاده گليسيرين محلول گرم و آب از استفاده

Tesch ،1978.) 

 رابطه طول و وزن براي هر گونه ماهي با استفاده از معادله زير

 (:Froese ،2006)د محاسبه ش طور جداگانهبراي هر سال به
W = aLb 
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شيب خط  bطول کل و  Lا، عرض از مبد aوزن،  Wدر اين معادله 

 باشد.مي

و  aها براي ضرايب با استفاده از روش حداقل مربعات باقيمانده       

b همقادير بهينه از طريق فرمول زير ب( دست آمدHaddon ،2011:)                         
 𝑆𝑆𝑄 =  ∑(𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 − 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑)2 
𝑆𝑆𝑄 =  ∑(𝑌 − (𝑎 + 𝑏𝑋)2 

SSQ   ها است. ماندهمجوع مربعات باقي 

ربعات ميكي از معيارهاي مورد استفاده براي برازش، روش حداقل        

امترها دنبال مقاديري از پاراست. وجه تسميه اين روش اين است که به

ي هابينيهاي مشاهده شده و پيشمربع اختالفات بين داده است که

 (.Haddon ،2011حداقل برساند )هاي خاص را بهو مقادير پارامتر مدل

نمائي  ها در رابطهداده گذاريبين طول و وزن ماهيان با جاي رابطه

𝑊 = 𝑎𝑇𝐿𝑏 خطي  و تبديل آن به رابطه𝐿𝑛𝑊 = 𝐿𝑛𝑎 + 𝑏𝐿𝑛𝐿  به

ايزومتريك  (،Tesch ،1978 و Bagenal) شد تعيين طبيعي لگاريتم کمك

( تعيين Pauly ،1993وسيله آزمون پائولي )بهو آلومتريك بودن رشد 

𝑛√                                        شد: − 2 ×|𝑏−3|

√1− 𝑟2
 × t = 

𝑠𝑑(ln 𝑇𝐿)

𝑠𝑑 (ln 𝑊)
 

انحراف معيار لگاريتم طبيعي طول کل  sd(lnTL)در معادله باال، 

 b(، بيعي وزن کل )گرمانحراف معيار لگاريتم ط sd(lnW)متر(، )ميلي

تعداد نمونه   nوضريب همبستگي   r2وزن، -شيب خط رگرسيون طول

  جدول مقايسه tمحاسباتي حاصل از اين معادله با مقدار  tاست. 

معادله  bتوان جدول نباشد مي tتر از محاسباتي بزرگ tگردد. اگر مي

وي الگ دهنده ايزومتريك بودندر نظر گرفت که نشان 3را برابر با 

 رشد است. 

 Bagenalشود )ميفاکتور وضعيت فولتون از فرمول زير محاسبه 

 : (Tesch ،1978و 

 
K   ،فاکتور وضعيت ::W  ،وزن بدن به گرمLمتر و : طول کل به سانتي

bوزن کل است.–: ضريب آلومتري يا شيب خط رگرسيون طول کل 

 انجام گرديد.  2015Excel ، 22Spss افزارهاينرمتمام آناليزها در 

 

 نتایج  

عدد در سال  165شده ) صيد کلمه ماهي عدد 674 تعدادکل    

 شرقي سواحل از (97عدد در سال  215و  96عدد در سال  294، 95

 بررسي سنجي قرار گرفت. درگلستان( مورد زيست )استان خزر درياي

طولي  دامنه در 95طولي، در سال  فراواني ترينبيش طولي، طبقات

 تا  75/25 ترين آن در دامنه طوليمتر و کمسانتي 99/19-07/18

ترتيب ترين فراواني بهترين و کمبيش 96متر، در سال سانتي 67/27 

متر و سال سانتي 42/13-50/14و  90/19-98/20در دامنه طولي 

ترين متر و کمسانتي 66/21-30/23ترين در دامنه طولي بيش 97

 متر مشاهده شد، توزيعسانتي 85/29-50/31ي فراواني در دامنه طول

 سطح در دارييمعن اختالف داراي در اين سه سال طولي فراواني

(05/0p< 1( بود )شكل) .سنجيزيست بررسي از آمده دستبه نتايج 

 گلستان( خزر )استان درياي شرقيجنوب سواحل خزري در کلمه ماهي

 .است شده داده نشان 1 جدول در

 گلستان( )استان خزر دریاي شرقیسواحل جنوب در 1395-97( طی R. caspicusماهی کلمه ) کل وزن و کل طول دامنه و معیار انحراف : میانگین،1جدول 

 دادتع سال
 وزن کل )گرم( متر(طول کل )سانتی

 انحراف معیار ± میانگین حداکثر حداقل انحراف معیار ± میانگین حداکثر حداقل

1395 165 31/12 67/27 19/3±08/19 28 262 89/54±81/73 

1396 294 42/13 14/23 09/2±96/18 28 236 18/38±09/94 

1397 215 74/16 50/31 66/1±08/24 52 346 24/42±23/170 

100
b

W
K

TL
 

   

   
 گلستان( )استان خزر دریاي شرقیسواحل جنوب در 1395-97( طی R. caspicusماهی کلمه ) طولی فراوانی توزیع : درصد1شکل 
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دهنده رشد نمايي وزن همراه با وزن نشان-رابطه نمايي طول کل
افزايش طول است. رابطه طول و وزن براي گونه ماهي کلمه خزري 

، 47/3L003/0=Wبرابر  96، در سال 26/3L005/0=Wبرابر  95در سال 
دست آمد. بنابراين الگوي رشد به 09/3L009/0=Wبرابر  97و در سال 

 تي در اين گونه در هر سه سال از نوع آلومتريك مثبت است.مشاهدا
بودن الگوي رشد را  مثبتآلومتريك  ،(Pauly ،1993)آزمون پائولي 

 (. 4)شكل  در اين گونه، تأييد نمود

 

 2بين+ 96، در سال 6تا + 2بين + 95در سال  ماهيان سني دامنه       
سني در   فراواني ترينبيش که بود 7تا + 3بين + 97و در سال  5تا +

، 95هاي سني سال فراواني ترينطور کمهمين ساله و 4+ سال هر سه
ساله در  4آمد. ماهيان + دستبه سال 7و + 5، +6ترتيب+به 97و  96

 97( درصد و در سال 63/64) 96( درصد، در سال 00/40) 95سال 
 وضعيت ضريب (.3بودند )شكل  دارا سني را ترکيب ( درصد از65/44)

محاسبه گشت.  نيز 1395-97هاي در سال مختلف سني هايگروه در
 نداد نشان مختلف هاي سنيدر گروه را چنداني تفاوت وضعيت ضريب

و در سال  5گروه سني + 96، در سال 6سني + گروه 95که در سال 
 دهندهنشان دادند که نشان را ترين مقداربيش 7گروه سني+ 97

براي ضعيت ضريب و .باشدمي باالتر سنين چاقي در شاخص افزايش
نشان داد که باالترين  97و  96، 95هاي ماهي کلمه خزري در سال

ترين مقدار آن و پايين 95/0و  39/0، 58/0 ترتيببه مقدار آن
مشاهده شد. مقايسه ميانگين شاخص  85/0و  31/0، 52/0 ترتيببه

نشان هاي مختلف در سال سنينداري را بين وضعيت اختالف معني
 (.>05/0pداد )

 

  بحث
 عوامل تأثير تحت و يابدمي ادامه عمر سرتاسر در ماهيان رشد       

 جريان رقابت، شوري، دما، اکسيژن، دارد. قرار غيرزيستي و زيستي

غذايي  ذرات اندازه طيف و بدن اندازه دسترس، در غذاي ميزان نور، آب،
دانست  رشد کنندهتعيين محيطي عوامل ترينمهم از توانمي را
(Fakhri  ،با توجه2011و همكاران .) کلمه ماهي اهميت جمعيت به 

 گونه، اين کهاين و خزر درياي اکوسيستم بقاء در ماهيان ساير همراهبه

 ويژهبه دريا اين ماهيانتاس غذايي سفره اجزاء از ارزشمندترين يكي

 ارزش و ( بودهHuso huso)خزر  درياي ماهي فيل ترجيحي غذاي

هاي دهه در پراکنده مطالعه رغمبه (.Berg ،1949) دارد بااليي اقتصادي
 هايآب در ماهي اين روي تريگسترده ابعاد با جديد مطالعه اخير

بيولوژي  اکولوژي و مطالعات طرفي نگرفته، از صورت گلستان ساحلي
(. در Coad ،1980باشد )اندك مي داخلي هايآب ماهيان هايگونه
دست آوردن ضرايب طول و وزن در اين مطالعه از روش جا براي بهاين

هاي شيالتي طور عمده دادههبرازش حداقل مربعات استفاده شد. ب
شوند، حتي اگر آن مدل به طور کامل با مدل برازش نميگاه بههيچ

آمده در اين  دستبه نتايج طبق .(Haddon ،2011)درستي کار کند 
و حداقل  1397طالعه، حداکثر طول ماهي کلمه خزري در سال م

 رابطه از حاصل نتايج به توجه با مشاهده شد. 1395طول در سال 

(، سال 2r=94/0) 95سال  براي رگرسيون ضريب بدن وزن و کل طول
96 (96/0=2rو براي )  97سال (2=75/0rبه )همبستگي که آمده دست 

بررسي  و بوده برقرار شاخص دو اين بين مثبت و قوي بسيار
 05/0سطح  در دارمعني اختالف وجود از حاکي هاآن هايميانگين

  (.>05/0pاست ) بوده

   

   

 گلستان( )استان خزر دریاي شرقیسواحل جنوب در 1395-97( طی R. caspicusماهی کلمه )وزن -: رابطه طول کل2شکل 
   

   

 گلستان( )استان خزر دریاي شرقیسواحل جنوب در 1395-97طی  (R. caspicus)ماهی کلمه سنی  ترکیب درصد :3شکل 

95سال   
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ماهی  هاي سنی مختلف درمیانگین ضریب وضعیت در گروه :1جدول 

 خزر دریاي شرقیسواحل جنوب در 1395-97طی  (R. caspicus)کلمه 

 گلستان( )استان

 فاکتور وضعیت گروه سنی سال

 

 

1395 

+2 

+3 

+4 

+5 

+6 

52/0 

54/0 

53/0 

55/0 

58/0 

 

1396 

 

+2 

+3 

+4 

+5 

31/0 

33/0 

37/0 

39/0 

 

 

1397 

+3 

4+ 

+5 

+6 

+7 

85/0 

89/0 

94/0 

95/0 

97/0 
 

 12-27بين  95در اين مطالعه طول ماهي کلمه خزري در سال 
متر و سانتي 13-23بين  96گرم، در سال  28-262متر و وزن سانتي
متر و وزن سانتي 16-5/31بين  97گرم و در سال  28-236وزن 
(، در 2016) همكاران و Mahdipourگرم مشاهده شد.  346-52

 125 -270مطالعه خود دامنه طولي و وزني ماهي کلمه خزري را بين 
آوردند. در مطالعه  رهنما و همكاران  دستگرم به 29-293متر و ميلي

 در کلمه ماهي مير و مرگ و رشد هايشاخص ( در بررسي1398)

گلستان( دامنه طولي در محدوده  خزر )استان درياي جنوب هايآب
اردالن و  متر بود. دامنه طولي در مطالعه اشجعسانتي 26-12

 که تحقيقي دست آمد. درمتر بهسانتي 15-30( بين 1388همكاران )

 جنوبي درياي هايآب در ( که2012) Hoseiniو Sedaghat توسط 

-280ترتيب به کلمه ماهي وزني و طولي دامنه گرفت، صورت خزر
و  Naddafiچنين هم شد. گرم تعيين 45-377و  مترميلي 142

 دامنه که نمودند گميشان گزارش و انزلي تاالب ( در2005همكاران )

گرديد. باال  تعيين متر سانتي 191-201بين  خزري کلمه کل طولي
دليل شرايط ر )دامنه طولي و وزني( ممكن است بهبودن اين مقادي

محيطي مناسب از قبيل فاکتورهاي فيزيكي و شيميايي نزديك زيست
به حد مطلوب که باعث توليد بهتر و باالتر موادغذايي براي جمعيت 

ترين فراواني در اين تحقيق بيش (.Mann ،1973باشد )ماهي کلمه 
شد. در مطالعه رهنما و همكاران ساله مشاهده  4در هر سه سال + سني

در تحقيقي  چنينهم گرديد. سال گزارش 1-4دامنه سني بين  (1398)
( انجام شد سن ماهي کلمه 1388اردالن و همكاران )که توسط اشجع

ترين فراواني متعلق به گروه سني گرديد که بيش سال تعيين 2-8بين 

 ترين(، بيش2016) همكاران و Mahdipourمطالعه  در ساله بود. 4و  3

و Sedaghat بودند.  ساله3+  هاماده در و 2+ نرها در سني گروه فراواني
Hoseini (2012بيش ،)2، 1 شانهمطالع در سني گروه فراواني ترين ،

 هايگروه فراواني ترين( بيش1949) Bergساله بودند و  6، و 5، 4، 3

 .دارد خوانيهم يراخ مطالعات که با نمودند گزارش 5و + 4، +3سني +
برداري بيش از حد )فشار صيد(، تفاوت ميزان عوامل زيادي مانند بهره

توانند در تغييرات هاي صيادي و صيد برآورد شده ميصيد ثبتي پره
باشند. هاي مختلف اثرگذار مينتايج بين مناطق مختلف و يا در سال

الگوي رشد  نشان داد که 97و  96، 95هاي  نتايج اين تحقيق در سال
( از نوع آلومتريك مثبت است. R. caspicusبراي ماهي کلمه خزري )

مطالعات انجام شده بر روي الگوي رشد اين گونه در درياي خزر نشان 
بارزي است.  هايتفاوت ها دارايجمعيت بين آلومتري ضرايب که دهدمي

 سواحل )محدوده خزر درياي شرقيجنوب بخش در رشد جمعيت الگوي

گلستان( از نوع ايزومتريك و آلومتريك منفي )تاتار و همكاران،  تاناس
بندرترکمن(  و ساري )منطقه خزر درياي شرقيجنوب سواحل در (،1397

 هايآب در (،1395 صاحبي،جلودار و امري)تقوي مثبت آلومتريك نوع از

(، در تاالب 1395خزر از نوع آلومتريك مثبت )بنداني،  جنوب ايراني
و همكاران  Naddafiو تاالب گميشان نيز آلومتريك مثبت ) انزلي

هاي مجود ( بود. مقايسه نتايج ارائه شده اين تحقيق با گزارش2005
در گونه  52/3تا  92/2( از bدهد که مقدار ضريب آلومتري )نشان مي

ماهي کلمه خزري متغيير است. بنابراين رشد وزني سه بعدي بين 
طورکلي تغييرات در الگوي متفاوتي است. به ها داراي الگوهايجمعيت

تنوع ها تعبير گردد. تواند پاسخي به تنوع زيستگاهرشد اين گونه مي
چنين به مراحل مختلف رشد و نمو ارتباط داشته و هم bدر مقدار 

مان ميزان اختالفات سني، بلوغ، جنسي و گونه نيز در تغييرات هبه
ي منطقه، شرايط محيطي، يافياچنين موقعيت جغرآن موثر است. هم

هاي انگلي ها، آلودگيبودن معده، بيماري ها، پر و خالينمونه صيد فصل
  Turkmen؛Tesch ،1978و  Bagenal)د گرديم bنيز باعث تغييرات 

از رشد  وزن(–)رابطه طول رشد که الگويجاييآن از (.2001و همكاران، 
که رشد طولي و وزني  کند لذا مشهود استطولي و وزني تبعيت مي

تنوع در ميزان شيب خط ها دارد. اين گونه تنوع وسيعي بين جمعيت
عنوان همختلف يك گونه ب يهاوزن بين جمعيت -رگرسيوني طول

 . ضريب(Przybylski ،1996)د گردجمعيتي تفسير ميتنوع درون

 براي وضعيت نسبي فاکتور يا بودن متناسب شاخص يك وضعيت

 وزن بودن تربيش دهندهضريب، نشان ميزان اين زايشاف و است ماهي

(. در اين مطالعه، ضريب وضعيت براي ماهي King ،2007است ) ماهي
 31/0-39/0بين  96سال  در ،52/0-58/0بين  95سال  خزري در کلمه

محاسبه شد. دامنه ضريب وضعيت در  85/0-97/0بين  97و در سال 
محاسبه  24/1-12/1( بين 1395) صاحبيجلودار و امريبررسي تقوي

( براي کلمه ماهيان 1997اف )چنين اين مقدار توسط قليشد. هم
تا  46/1، 94/2-25/1با  ترتيب برابرداغستاني و ترکمني به آذربايجاني،

گزارش شده است. دامنه ضريب وضعيت توسط  27/2 -12/2و  27/2
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Papageorgiou (1979) توسط چنينهم و 26/2-71/1 با برابر 

Savenkova (1994 براي ماهي کلمه ترکمني برابر با )83/1 -7/1 
داري ديده گزارش شده است که نسبت به تحقيق حاضر، تفاوت معني

تواند عوامل گوناگوني داشته شد. مقادير متفاوت فاکتور وضعيت مي
 و همكاران kas'yanov( و 1994) Savenkovaبراساس تحقيقات  باشد.

و نامتجانس  کفزيان متفاوت تودهاز زي ناشي تواندمي اوتتف اين ،(1995)
 براي وضعيت فاکتور بودن غذا و فصول مختلف صيد باشد. پارامتر

که  است استوار اساس اين بر و است ماهي چاقي و شرايط مقايسه
 اين (. درBiswas ،1993هستند ) بهتري شرايط در ترسنگين ماهيان

 که شودمي گيرينتيجه ،kيب وضعيت ضر ميانگين به توجه با تحقيق

بوده  ترچاق96و  95نسبت به سال  97ماهي کلمه خزري در سال 
گيري نتيجه چنين توانمي شده انجام مطالعه به باتوجه طورکلي،به است.
شده است و لذا اين  ترکوچك سني، نظر از ماهي ذخاير اين که، نمود
  گيرد.مي قرار انقراض معرض در هايگونه جزو گونه
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