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  در سواحل ایرانی  Salmo caspius Kessler, 1877مطالعه رشد ماهی آزاد 
  از روش پیشینه پردازي طول ماهیان دریاي خزر با استفاده
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  داخلی، هاي آب پروريآبزي پژوهشکده کشور، شیالتی علوم تحقیقات موسسه ،استادیار پژوهشی1

  ایران انزلی، بندر کشاورزي، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان 
   ،مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشورکشور،  شیالتی علوم تحقیقات پژوهشی، موسسهاستادیار 2

 ایران، تنکابن، کشاورزي، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان
  ایران تهران، کشاورزي، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان  کشور، شیالتی علوم تحقیقات موسسهاستادیارپژوهشی، 3

      3/6/95یرش: پذیخ تار؛     9/3/95یخ ارسال: تار
  چکیده

 1392ي ها سالطی  )S. caspius( رشد ماهی آزاد دریاي خزرسن و مطالعه وضعیت  منظور بررسی حاضر به
در سواحل ایرانی دریاي خزر (غرب استان مازندران) انجام گرفت. در این راستا پارامترهاي  1394لغایت 
اندازه ماهی در سنین مختلف با روش قطعه ماهی ثبت گردید.  50سنجی شامل طول، وزن و سن  زیست

ترتیب  هی در سنین یک، دو و سه سالگی بهپردازي برآورد شد. براساس این روش، متوسط طول ما پیشینه
ي سنی زیر سن بلوغ هستند در فصول ها گروهمتر بود. چون این سانتی 7/41±1/9و  ±5/30 24/7، 5/3±98/18

، 5، 4. متوسط طول این ماهی در سنین گردند ینمو در ترکیب صید مشاهده  شوند ینمریزي به ساحل نزدیک تخم
متر محاسبه گردید. در مطالعه حاضر حداقل و سانتی 74و  6/68، 7/63، 9/53ترتیب معادل  سالگی به 7 و 6

ال س 5) تعیین شد و بیشترین فراوانی سنی مربوط به گروه سال 6/5سال (متوسط  7و  4ن ماهی حداکثر سن ای
ماهی آزاد در ترکیب صید تجاري نیز قابل توجه بوده است. میانگین طول و وزن  ها ساله 7و  6بوده و فراوانی 

گرم) 5600تا  2400گرم ( 3323±677متر) و سانتی 81و حداکثر  57متر (حداقل سانتی 2/69± 2/6ترتیب  به
محاسبه گردید.  289/3و  104، 18/0برابر  ´øو ∞k ،Lسنجش شد. پارامترهاي رشد ماهی آزاد دریاي خزر شامل 

  ) محاسباتی براي ماهی آزاد دریاي خزر در حد قابل قبولی بود. Kو ضریب رشد ( )∞L( تینها یبطول 
  

 1 ، سن، رشد، دریاي خزر، ایرانS. caspius: هاي کلیديواژه

                                                   
  mohammadborani@yahoo.comنویسنده مسئول:*
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  مقدمه 
بومی، (آنادرموس)، رودرو مهاجر  انیماه) از جمله S. caspiusی (علمي خزر با نام ایدری آزاد ماه

ي وارد زیر و جهت تخم کند یم هیتغذی و زندگ ایدردر  که باشد یمي خزر ایدربا ارزش و اقتصادي 
اصلی   محدوده ).Kazancheyev, 1981ي باالیی برخوردار است (اقتصاداز ارزش  که گردد یمرودخانه 

ت و پراکنش آن در سواحل شمالی و همچنین زیستگاه این گونه سواحل غربی و جنوبی دریاي خزر اس
 1326–27پس از سال  ).Sayyad bourani et al., 2007( سواحل شرقی این دریا بسیار اندك است

 1382-83 دیصتن در فصل  7/3تن به حدود  5/16از حدود  که يطور هب، افتی کاهشی ماه نیا دیص
 ها سالی از برخ، هرچند در دهد یمي را نشان ریچشمگ کاهشي گذشته ها سالنسبت به  که، دیرس

). بر اساس Abdolmalaki and Sayyad bourani, 2004( شود ینممشاهده  دیصی در آمار ماه نیا
،  1390الی  1383هاي  طی سال )Pashazanousi et al., 2013( گزارش پاشازانوسی و همکاران

 کیلوگرم در نوسان بوده است.   2300±380میانگین میزان صید از 
تعداد زیادي  ي،و شورو رانیشرکت مختلط ا قبل از یو حت 1331در سال  التیشدن ش یقبل از مل

را  یماه نیکنسرو نموده و گوشت ا اریرا مانند خاو یماه نیا و تخم دیگرد یم دیها ص از رودخانهی آزاد ماه
، نمک زده و با و خارج کردن امعا و احشا یاز فساد و پس از شکاف طول يریجلوگي و برا ادیز یچرب لیبه دل

  ).Karimpour and Hoseinpour,1988( فرستادند یم هیروس توسط شناور به خی
 کیـ اکولوژارزش چشمه کیله تنکـابن  ي خزر از جمله رودخانه ایدري حوضه ها رودخانه اکثرامروزه 
ي شهري و روستایی، برداشت شـن و ماسـه، توسـعه    ها فاضالبو سموم،  ها ندهیآالورود  لیدلخود را به 
 شـدت  بـه سد از دست داده که این موضوع مهاجرت مـاهی آزاد را بـراي تکثیـر طبیعـی      جادیاشهري و 

در مسـیر مهـاجرت ماهیـان (دهانـه      بـه خصـوص  کاهش داده است. البته صـید بـی رویـه ایـن مـاهی      
     بـر  ). Sayyad bourani et al, 2007( موضوع را تشدید کرده اسـت  ) اینها رودخانه، داخل ها رودخانه

 Critically          بحرانـی (         صـورت       بـه   IUCN                                                      اساس اطالعات منتشره وضعیت مـاهی آزاد در طبقـه بنـدي    
Endangered) طبقه بندي شده است (                     Kiabi et al., 1999.(    

     بـه       ران   یـ  ا    الت ی   شـ          سـازمان              آزاد توسـط      ان   یـ    ماه     بچـه   این گونه، هر سـاله  ریذخا میترمي حفظ و برا
   ی ط  .          بوده است                      در حد صدها هزار عدد   ر ی  اخ   ي  ها     سال   ی             که تعداد آن ط       گردند   ی م        رهاسازي       ها         رودخانه

  و     ده ی   گرد   ي          خزر رهاساز   ي ا ی          آزاد در در   ی          دد بچه ماه        میلیون ع    10 / 8      تعداد       1392   ت ی   لغا    63  13   ي  ها     سال
               قاچـاق وثبـت      د ی          درصـد صـ      40             که با احتساب     ده ی   گرد   د ی      آزاد ص   ی      تن ماه    97 / 3     زان ی     مدت م   ن ی     در هم

           کـه بـا         رسـد    ی    تن م     136 / 2   به    ی   ماه   ن ی ا   د ی ص     زان ی          گونه، کل م   ن ی ا   ر ی   تکث   ي   برا   ن ی    مولد   د ی ص   ز ی        نشده و ن
      عـدد         54488               شـده برابـر     د ی   صـ     ان ی           ، تعداد ماه ی      هر ماه   ي   برا       لوگرم ی ک   2 / 5                       در نظر گرفتن وزن متوسط 
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     دهد   ی      نشان م        بازگشت     ب ی       درصد ضر   0 / 5     حدود      شده،    ي      رهاساز    ان ی                        که نسبت به تعداد بچه ماه     شود   ی م
) Abdolmalaki, 2013 .( 

یی چون رشـد  ها شاخص. باشد یمتعیین سن و رشد ماهیان پایه زیست شناسی و مدیریت صید آنها 
 رونـد  یمـ و مرگ و میر بر مبناي سن تعیین شده و خود زیر بناي الگوي هاي پویایی جمعیتی به شمار 

)Moralez-Nain, 1992  یی هـا  دهیـ پد). چنین دانشی به نوبه خود یک مقیاس زمانی را براي سـنجش
  ).Sanders and Kedidi, 1983( آورد یمریزي فراهم مانند رشد، بلوغ و تخم

ي اساسی همچـون نسـبت جنسـی،    ها شاخصبردن به خصوصیات بیولوژیکی ماهی، بررسی براي پی
ذخایر جوان اضافه شونده) و مـرگ و میـر ضـروري    حیا (روابط طول و وزن، ضریب چاقی، رشد، ذخایر ا

اطالعات اساسـی دربـاره سـاختار جمعیتـی و      تواند یم. دستیابی به  پارامترهاي جمعیتی ماهی باشد یم
طول عمر جمعیت را مشخص ساخته و تاثیر فاکتورهاي محیطـی منطقـه خـاص را  بـر روي دینامیـک      

  ).Vicentin et al., 2013ي ماهی نمایان سازد (ها گونهجمعیت 
مطالعـه تولیـد مثلـی و تفـاوت نـژادي بکـار       تعیین سن، مطالعه تاریخچه رشـد،   فلس ماهیان براي

. انـدازه در  کنـد  یمـ ي روزانه و سالیانه) متناسب با اندازه مـاهی تغییـر   ها حلقهي فلس (ها شعاع. رود یم
    ).Martinson et al., 2000روش پیشینه پردازي برآورد شود ( لهیبه وس تواند یمسنین جوانی 

در دوران  بـه خصـوص   انیـ ماه نیمولد بوده و نحوه رشد ا انیاز ماه دیص یفراوان شتریب که آنجا از
و  ایـن مـاهی   یتـ یلذا مطالعه سـاختار جمع  ،نامشخص است یعیطب يها طیدر محجوانی (قبل از بلوغ) 

رشد ماهی آزاد دریاي خـزر در اکوسیسـتم   در دوران جوانی  بازگوکننده شرایط  یبردن به اندازه ماهیپ
گـردد.  باشد و ساختار رشد، ضرایب رشد، ترکیب سنی، ترکیب طولی این مـاهی تعیـین مـی   طبیعی می

این مطالعه براي اولین بار روي ماهی آزاد انجام گرفته و در این بررسی رابطه طول و وزن، رابطه طول و 
ي تعیـین  پـرداز نهیشـ یپمختلف با اسـتفاده از روش   نیسنسن و برآورد طول ماهی آزاد دریاي خزر در 

  .گردد یم
  

  ها مواد و روش
ي مهـر تـا آذر   هـا  ماهبرداري طی انجام گرفته و زمان نمونه 94لغایت  93ي ها سالاین مطالعه طی 

مهـاجرت تولیـد    لیـ دل بـه حداکثر صید ماهی آزاد در سواحل ایران  ماه بوده است. الزم به ذکر است که
. البته فرم بهاره این مـاهی نیـز بنـدرت در اسـفند و فـروردین نیـز صـید        باشد یممثلی تا پایان آذرماه 

ي پره غرب استان مازنـدران)، بـازار   ها یتعاونبرداري در سواحل ایرانی دریاي خزر (مکان نمونه. گردد یم
با شروع فصـل صـید   اهنر کالردشت بود. ماهی فروشان شهرستان تنکابن و مرکز بازسازي ذخایر شهید ب
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ي هـا  پـره سنجی ماهیان حاصل از صید تجـاري  برداري و زیستفروردین ماه)، نمونه 15مهر ماه تا  20(
  کامالً تصادفی انجام شد.  به صورتفعال در شهرستان تنکابن 

در ترکیب صـید، بـه تعـداد موجـود      ها نمونهکم بودن تعداد  لیبه دلي کمیاب ماهیان ها گونهبراي 
نمونه فلس تهیه شده و تعیین سن انجام شد. همچنین براي تعیین پارامترهـاي اولیـه همچـون طـول،     

گیري طول چنگالی ماهیان از تختـه  سنجی شدند. براي اندازهقطعه ماهی  زیست 50وزن و سن  حدود 
گرم استفاده شد. بـراي تعیـین    1یتالی با دقت متر و براي توزین از ترازوي دیجمیلی 1بیومتري با دقت 

ي و در باالي خـط جـانبی تعـدادي فلـس تهیـه شـده و از روش       ا نهیسسن ماهیان از ناحیه خلفی باله 
تـا   3از هر ماهی حدود  ).Thomson, 1957( شمارش خطوط ساالنه رشد در فلس ماهیان استفاده شد

  ه گردید.فلس از ناحیه بین باله پشتی و خط جانبی تهی 5
. در ایـن روش وجـود یـک    شـود  یمـ پردازي، اندازه ماهی در سنین مختلف بـرآورد  در روش پیشینه

ی بررسـ ي سخت بـدن  ها ساختمانارتباط متناسب بین مقدار افزایش طول ماهی و مقدار افزایش اندازه 
ي چشـمی مـدرج   ها یعدساز میکرومتر یا میکروپروژکتور یا  ها حلقهگیري پهنا و وسعت شد. براي اندازه

ها استفاده شده و با استفاده از یک رابطه خطی بین مقادیر طـول مـاهی و شـعاع    و لوپ ها کروسکوپیم
ي قبـل محاسـبه شـد    هـا  سـال طول ماهی در   Frasere-leeساختمان مورد مطالعه و استفاده از فرمول

)Parafkandeh, 2008پارامترهـاي جمعیتـی همچـون    گیري و سنجش اطالعات پایـه،  ). پس از اندازه
  فاکتورهاي رشد، فراوانی طولی، فراوانی وزنی، ترکیب سنی و تاثیر آن در حفظ ذخایر بررسی گردید.

میانگین طول ماهی در سنین مختلف یک ماهی براي مطالعه پارامترهاي رشد و سـاختار جمعیتـی   
 Sparre et) انجام پـذیرفت ( Back calculationپردازي (ماهی آزاد دریاي خزر از طریق روش پیشینه

al., 1992.(      شـود  یمـ براي برآورد معادله رشد از فرمول تجربـی رشـد ون برتـاالنفی اسـتفاده )Von 
Bertalanffy, 1938(  

)1( )( 0ttK
t eLL 

   
  .باشد یمسن در طول صفر  t0ضریب رشد،  K، تینهایبطول  ∞t ،Lطول چنگالی در سن  Ltکه 

ـ براي محاسبه طـول   و بـراي محاسـبه ضـریب رشـد      Powell-Wetherallاز روش  )∞L( تیـ نهایب
  ). Sparre et al., 1992(استفاده شد  Shepherdدر روش  Scan of K valueاز  )K( ساالنه

  ).Pauly, 1984( شود یمبراي محاسبه ضریب مرگ و میر طبیعی از فرمول پائولی استفاده 
lnM=-0.0152-0.279ln L∞+0.6543lnK+0.463lnT 

 ریـ زبـر اسـاس رابطـه     النیگـ شـده در اسـتان    دیصـ آزاد مولد  انیماهي برای چاق بیضر نیهمچن
  :محاسبه شده است

CF = 100 W/FL^3 
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متر) یسانتی (چنگالطول  FLبدن (بر حسب گرم) و  کلوزن  W ی،چاق بیضر CFرابطه  نیادر  که
دار بین از آنالیز واریانس نسبت به تعیین تفاوت معنیپس از ثبت اطالعات، با استفاده  .باشد یم
ي همگن و نا همگن جدا ها گروهي آماري پارامتریک و ناپارامتریک ها آزموناقدام و براساس  ها نیانگیم

  سازي گردیدند. 
  

  نتایج 
جدول  به شرح، متوسط طول ماهی در سنین مختلف 1393براساس مطالعات پیشینه پردازي در سال 

و  5/30±24/7، 98/18±5/3. ماهی در سنین یک، دو و سه سالگی داراي میانگین طول باشد یم 1
ریزي به ي سنی زیر سن بلوغ بوده بنابراین در فصول تخمها گروهمتر بوده و چون این سانتی 1/9±7/41

سنین  . متوسط طول ماهی آزاد دریاي خزر درگردند ینمو در ترکیب صید مشاهده  شوند ینمساحل نزدیک 
  متر محاسبه گردید. سانتی 74و  6/68، 7/63، 9/53سالگی معادل  7و  6، 5، 4
 

پردازي در ) در سنین مختلف براساس روش پیشینهS. caspiusمتوسط طول ماهی آزاد دریاي خزر ( -1جدول 
  .1393سال 
  7 +  6+  5+  4+  3+  2+  1 +  سن

متوسط طول 
  متر)(سانتی

a5/3±98/18  b24/7±5/30  c1/9±7/41  d96/10±9/53  e7/9±7/63  ef2/8±6/68  f9/9±74  

 
پردازي) داراي سال (براساس روش پیشینه 5تا  1بر اساس آزمون دانکن، میانگین طول در سنین 

دار سال داراي تفاوت معنی 7، 6سال و  6، 5ي ها گروه) و این مقادیر در p>05/0دار بوده (تفاوت معنی
  نبوده است. 

 سـانتی  68 ± 9/5 بیـ ترت بـه ، متوسط طول و وزن و سن در ماهیـان مـاده   2اساس نتایج جدول  بر
ــ  4/5±9/0و  گــرم 3236±6/696متــر،  ترتیــب  هســال بــوده و ایــن مقــادیر در خصــوص ماهیــان نــر ب

 تـر  بـزرگ دهنده انـدازه  سال بوده که نشان 4/6±97/0گرم و  4/3771±7/314متر، سانتی 8/37±4/75
نسـبت بـه    تـر  مسـن و  تـر  بـزرگ ي هـا  اندازه. ماهیان نر داراي باشد یمسبت به ماهیان ماده ماهیان نر ن

 3/16درصـد) بـوده و    7/83. نسبت جنسی نشان داد که غالبیت بـا ماهیـان مـاده (   اند بودهماهیان ماده 
نسـی نـر بـه    درحقیقـت نسـبت ج   اند دادهدرصد از جمعیت مورد بررسی را ماهیان نر به خود اختصاص 

  تعیین شد. 1:1/5اده م
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ي مرسوم نرمال نشد. بنابراین از ها روشي جنس ماده از توزیع نرمال برخوردار نبوده و با ها داده
 و نر يها جنس در وزن و طول، یتنیو- من يپارامتر ریغ آمار از استفاده بااستفاده شد.  آمار ناپارامتري

 .داشتند داریمعن تفاوت ماده
 

ي ها دادهبه تفکیک جنسیت براساس  )S. caspius( وزن و سن ماهی آزاد دریاي خزرمیانگین طول،  -2جدول 
  1393- 94مربوط به روش پیشینه پردازي سال 

  تعداد  سن (سال)  متر) طول (سانتی  وزن (گرم)  
  36  4/5 ± 9/0  68 ± 9/5  3236 ± 6/696  ماده
  7  4/6 ± 97/0  4/75 ± 8/3  4/3771 ± 7/314  نر
  43  6/5 ± 97/0  2/69 ± 2/6  3/3323 ± 677  کل

  
سـال در ترکیـب صـید مشـاهده      7سال و حداکثر سن  4، حداقل سن ماهی آزاد 3براساس جدول 

درصـد) و   5/40سـال (  5سال). بیشترین فراوانـی سـنی مربـوط بـه گـروه سـنی        6/5گردید (میانگین 
 2/69±2/6درصـد بـوده اسـت. میـانگین طـول مـاهی آزاد        5/9بـا   ها ساله 4فراوانی مربوط به  نیتر کم

ــداقل ســانتی ــر (ح ــداکثر  57مت ــانگین وزن ســانتی 81و ح ــر) و می ــرم ( 3323±677مت ــا  2400گ ت
متر بـوده و ایـن کـالس    سانتی 74تا  63گرم) در ترکیب صید سنجش شد. غالبیت با گروه طولی 5600
  . دادند درصد از جمعیت مورد مطالعه را تشکیل 5/58طولی 

  
) حاصـل از صـید تجـاري در    S. caspiusترکیب سنی، متوسط طول و وزن ماهی آزاد دریاي خـزر (  -3جدول

  1393 -94) سال استان مازندران (شهرستان تنکابن مناطق مختلف غرب
  ي سنی (سال)ها گروه  

  کل  سال 7  سال 6  سال 5  سال 4
  43  10  11  17  4  تعداد

  2/69±2/6  5/74±5/4  70±6/5  8/67±3/5  8/61 ±1/5  متر)طول (سانتی
  3323 ±677  3910±699  3345±541  3141±547  2720±571  وزن (گرم)

  100  8/23  2/26  5/40  5/9  فراوانی (درصد)
  81-57  81- 67  78- 63  76-59  68-57  متر)حداقل و حداکثر طول (سانتی

  5600 -2400  5600-3300  4400-2400  4400-2400  3400-2500  حداقل و حداکثر وزن (گرم)
  

 104و  18/0(طول مجانب) در این ماهی ∞L ) و kپارامترهاي رشد برتاالنفی ضریب رشد (
که  طوري بدست آمد. همان 289/3) نیز ´øپریم مونرو ( -متر محاسبه گردید. همچنین ضریب فی سانتی
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و باالتر بوده و  تر عیسرآهنگ رشد ماهی در سنین جوانی (زیر سن بلوغ)  شود یمدر تصویر مشاهده 
  ). 1نزدیک شده است (شکل  ∞Lسالگی با آهنگ رشد کمتري به  4پس از 
  

 
  1393پردازي سال ي پیشینهها داده) حاصل از  S. caspiusرشد ماهی آزاد دریاي خزر ( - 1 شکل

  
 و 1393-94ي هـا  سـال ي حاصل از صید تجاري) بین ها دادهمقایسه میانگین طول ماهی (براساس 

متر کاهش یافته اسـت ولـی   سانتی 5/63متر به سانتی 5/67حاکی از روند کاهشی است و از  91-1390
دهـد و  افزایش نشـان مـی   1390نسبت به سال  1393پردازي در سال ي حاصل از روش پیشینهها داده

  ).5(جدول  کند یمهمین روند در خصوص وزن ماهیان نیز صدق 
  

  ) در ناحیه ایرانی دریاي خزر S. caspiusماهی آزاد دریاي خزر () مترسانتی(میانگین طول چنگالی  - 5جدول 

  سال
ضریب  )gr( میانگین وزن  متر)میانگین طول (سانتی

 میانگین SD±  تعداد  چاقی
- حداقل

  حداکثر- حداقل  میانگین SD±  تعداد  حداکثر

91- 1390  101  5±5/67  76 - 60  101  622±5/3245  2100- 4200  05/1  
94- 1393  98  98/6±5/63  81- 45  98  7/83±2865  1000– 4100  11/1  

  پردازيپیشینه
)94 -93(  43  2/6±2/69  81- 57  43  1/677±3323  2400 - 5600  1  
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  گیريبحث و نتیجه
. بنابراین توجه به ساختار باشد یمتعیین سن یکی از پارامترهاي مهم در بررسی ساختار جمعیتی 

گیري آینده واقع گردد. نتایج نشان داد که گشاي تصمیمراه تواند یمسنی و پارامترهاي رشد این گونه 
پس از وقوع ماهیان مهاجرت دهنده این است که سال بوده که نشان 7تا  4دامنه سنی ماهیان شامل 

به وقوع پیوسته  گرادیدرجه سانت 18تر از ها به کم آب رودخانه يو کاهش دما يزییپا يها البیس
 باشد یماز مهر تا آذر ماه  ها رودخانهاست. با توجه به اینکه زمان مهاجرت ماهی آزاد فرم پاییزه به 

  ي مورد مطالعه مشاهده نشد.ها نمونهاز سن بلوغ در  تر نییپابنابراین سنین 
نشـان داد کـه متوسـط طـول و وزن و سـن در       1393-94ي حاضر در سال نمونـه بـرداري   ها افتهی

سال بوده و این مقـادیر در   4/5±9/0گرم و  3236±6/696متر، سانتی 68± 9/5 بیبه ترتماهیان ماده 
سال بوده کـه   4/6±97/0گرم و  4/3771±7/314متر، سانتی 4/75 ± 8/37خصوص ماهیان نر بترتیب 

ي فـوق در سـال   هـا  دادهالبتـه   .باشـد  یمـ ماهیان نر نسبت به ماهیـان مـاده    تر بزرگاندازه  دهندهنشان
ي هـا  انـدازه نشان داد که مولدین نـر داراي   1393ي سال ها دادهبود.  1393بیش از سال  1390-1391
  .اند بودهي نسبت به ماهیان ماده تر بزرگ

 نیـ امتوسـط طـول و وزن    )Ghaninejad et al., 2002( نـژاد و همکـاران  بر اساس مطالعات قانی
و متوسـط   افتهی کاهشي گذشته ها دههبا  سهیمقادر  ریاخي ها سالی طي) تجار دیصحاصل از (ی ماه

اسـت. البتـه هـم     دهیرس 1380در سال  لوگرمیک 5/2به حدود  1326در سال  لوگرمیک 5وزن از حدود 
  . شود یممشاهده  1380اکنون نیز کمی رشد نسبت به سال  

      کـه  ی    بطور              داللـت دارد.      ران   یـ  ا  ي  ا       کرانه   ي  ها       در آب       ی آزاد    ماه       اندازه      کاهش                        مطالعات سایر محققین بر 
           و در سـال           لـوگرم  ی ک   3 / 5      برابر       1352          در سال   ،     لوگرم ی ک   4 / 8      برابر       1326       در سال    ی   ماه   ن ی           متوسط وزن ا

   ب   یـ    ترت    بـه       ي فوق   ها     سال  ی  ط  ی    ماه   ن ی ا    وزن      رات  یی  تغ                  به ثبت رسید. حدود        لوگرم ی ک   2 /  63          برابر با      1365
 ;Karimpour and Hoseinpour, 1988 (                        کیلـوگرم بـوده اسـت      0 /  75– 5 / 2  و    1 / 8– 6 / 6  ،  1 / 8–  12 / 7

Faridpak, 1947 .(    ،گذشـته اتفـاق      ي    هـا        سـال    ی      در طـ    ز   یـ  ن    ان ی            کاهش طول ماه                  عالوه بر کاهش وزن                
ـ         متـر    ی      سـانت     78      برابر       1326       در سال    ی   ماه   ن ی           متوسط طول ا    که ی    بطور  ،       افتاده       1352         در سـال     ی           بـوده ول
   در       1352           شده در سال    د ی ص    ان ی   ماه      رسید.      متر   ی    سانت    63         به مقدار       1365         و در سال      متر   ی    سانت    67        برابر 
        متـر و   ی      سـانت     77  و     63  ،   48   ب   یـ    ترت    به    ها    آن    طول    ن ی   انگ ی م  و      اند       داشته         سال قرار    6  و    5  ،  4  ی   سن  ي   ها      گروه

ــان از  ــا    1            وزنش ــت    4 / 5     ت ــوده اس ــر ب ــوگرم متغی  ;Karimpour and Hoseinpour, 1988 (                                کیل
Faridpak,1947  ل   یـ        بـه دل                                                                     ). بنابراین در مطالعات سایر محققین میانگین طول ماهی در سنین جـوانی   

                 ایـن نقصـان را            توانـد    ی   مـ                      پردازي در تحقیق حاضر                                              عدم صید این ماهیان گزارش نشده و مطالعه پیشینه
کوچک شـدن میـانگین طـول و      .  د  رس   ی م                                                         پاسخ دهد. بنابراین نو و کاربردي بودن تحقیق حاضر به اثبات 
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برداري غیر اصولی از این ي اخیر نشان از فشار وارده بر ذخایر این ماهی و بهرهها سالوزن این ماهی در 
 ).Abdolmalaki, 2013( باشد یمماهی و کاهش چشمگیر تکثیر طبیعی 

   )، Navidi, 2006                                                                                مطابق نتایج بدست آمده از بررسـی تنـوع ژنتیکـی در مـاهی آزاد دریـاي  خـزر (      
 Microsatellite                   ي ریـز مـاهواره (            نشــانگرها                                                           جمعیـت رودخانـه چشـمه کیلــه تنکـابن بـا اسـتفاده از       

markersمورفیسـم در                                             مـاهی آزاد مشـاهده گردیـد. میـزان پلـی                                  مورفیسم ژنتیکـی در جمعیـت        )، پلی             
                . تنوع ژنتیکـی   د   باش   ی م  )  0 / 7                                          ) کمتر از مقدار آن در جمعیت اقیانوس اطلس ( 0 / 5                   جمعیت مورد مطالعه (

                                     دلیل انـدازه کوچـک جمعیـت و عـدم                                     جمعیت اقیانوس اطلس ممکن است به                  فوق در مقایسه با    تر   ن  یی  پا
                                             ي دیگر باشد. به گزارش این محققـین تغییـرات     ها   ت ی   جمع                                     اختالط ژنتیکی بین جمعیت مورد مطالعه و 

                                                                                     محیط زیست و صید بی رویه ممکن است باعث کاهش هتروزیگوسیتی درجمعیت ماهی مـورد مطالعـه   
 تـر  کوچـک ماهی آزاد حوضه جنوبی دریاي خـزر از دیگـر نژادهـاي آن                                شده باشد. الزم به ذکر است که 

  .رسد یمکیلوگرم  12تا  2بوده و وزن آن به 
                                        یـانگین طـول و وزن مـاهی آزاد  صـید     م  ) Najarlashgari, 2013                     مطالعات نجارلشـگري (         براساس

بوده و ایـن مقـادیر در خصـوص     7/3090±5/622متر و سانتی 9/66 ±4/4                         شده از رودخانه چشمه کیله 
 انـد  بوده بوده که داراي اختالف معنی 8/3582 ± 9/1788و  9/73±8/13ماهیان آزاد رودخانه کرگانرود 
  .  دهد یمکه تفاوت دو جمعیت را نشان 

ي ها سالشده طی  دیصی آزاد ماه نیمولدی چاق بیضر نیانگیمنتایج مطالعه حاضر نشان داد 
 ,Abdolmalakiمحاسبه شده است. مطالعه عبدالملکی ( 1/1لغایت  1 برابر 94-1393، 91-1390

برابر  النیگشده در استان  دیصی آزاد ماه نیمولدی چاق بیضر نیانگیم) نشان داد که 2013
 8تا  1ي بین ا قهوهآالي دامنه سنی ماهی قزل محاسبه شد. 28/1تا  79/0ي از ا دامنهبا  105/0±95/0

 –درصد از جمعیت را تشکیل دادند. رابطه طول 9/47درصد و  1/52و نرها حدود  ها مادهسال بوده، 
  ).Arslan et al., 2007( محاسبه شد W= 0.015* L2.9وزن 

و   Kي همچونا قهوهآالي پارامترهاي رشد ماهی قزل شود یممشاهده  6که در جدول همانطوري
L∞  (درخصوص ماهی آزاد دریاي خزر) در مناطق مختلف  متفاوت بوده و این مقادیر در مطالعه حاضر

  ي در سایر مناطق بوده است. ا قهوهآالي از  قزل تر مطلوب
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) و گونه آزاد Salmo truttaي (ا قهوهآالي مقایسه پارامترهاي رشد برتاالنفی و فی پریم ماهی قزل –6جدول 
  .ي مختلفها مکاني در ا قهوهآالي )  ماهی قزلS. caspiusدریاي خزر (

  نویسنده  منطقه مطالعاتی  K(year -1) L∞(cm)  فی پریم
2/2  34/0  6/21  Afon Dyfi, UK Crisp and Beaumont (1995)  

89/2  18/0  94/65  River Ucero  Lobon-Cervia et al. (1986)  
87/2  18/0  04/64  River Avion Millanos, Spain  Lobon-Cervia et al. (1986)  
09/2  12/0  13/32  Aksu stream , Turkey  Arslan, et al. (2007)  
  واقعی) يها (داده مطالعه حاضر سواحل ابرانی خزر جنوبی  8/78  38/0  373/3
 سواحل ابرانی خزر جنوبی  104  18/0  289/3

حاصل از  يها داده( مطالعه حاضر
  )پردازيپیشینه

  
ي نر و ماده تفاوت ها جنسکه طول و وزن ماهی در در مطالعه حاضر نشان داد  ها نیانگیممقایسه 

 تر بزرگدار داشتند. بنابراین ماهیان نر و ماده از نظر جثه و اندازه با یکدیگر تفاوت داشته و نرها معنی
   .بوده است ها مادهکه این موضوع حاکی از رشد بهتر نرها بوده و به لحاظ فراوانی غالبیت با  اند بوده

مختلـف متفـاوت   ي هـا  سـال ترکیب جنسی مولدین صید شده در رودخانه چشمه کیله تنکـابن در  
% مـاده  55% نـر و  45بـه   1386% ماده و این نسبت در سال 65% ماهیان نر و 35، 1362است. در سال 

 3/72بـا   هـا  ماده(مطالعه حاضر) نشان داد که  1393تغییر یافته است. مطالعات نسبت جنسی در سال 
  بوده است.  ها مادهبا درصد جمعیت مورد مطالعه را تشکیل دادند و غالبیت  7/27درصد و نرها با 

ممکن است این تغییرات به سبب تغییرات اکولوژیک و فعالیت تکثیر مصـنوعی مـاهی پدیـد آمـده     
در شـرایط سـیالبی یـا پرآبـی      هـا  رودخانـه اوج مهـاجرت بـه   ). Pashazanousi et al., 2013باشـد ( 
 2ت صید مولد از نظر تعداد، درجه در اواسط آبان ماه و بهترین ساع 18و  دماي آب کمتر از  ها رودخانه

 -91صبح است. براساس گزارش عملکرد مرکز بازسازي ذخایر آزاد ماهیان شهید باهنر کالردشـت (  5تا 
  عدد بوده است. 12گرم، تعداد تخم در یک گرم  2530)، متوسط وزن مولدین ماده تکثیر شده 1390

و  6، 5، 4ي سـنی  ها گروهبوده است.  سال 7تا  0دامنه سنی ماهی آزاد دریاي خزر در مطالعه حاضر
ــال  7 ــهس ــترت ب ــکیل    8/23و  2/26، 5/40، 5/9 بی ــه را تش ــورد مطالع ــه م ــد از جامع ــد دادهدرص . ان

سال و باالتر حداکثر بوده و ماهیان پس از رسـیدن بـه    5ي سنی ها گروه شود یمکه مالحظه  همانطوري
  .اند دادهمهاجرت تولیدمثلی انجام  ها رودخانهسن بلوغ جهت تخمریزي به طرف سواحل و 

متر متغیر سانتی 81تا  57در مطالعه حاضر، اندازه ماهی آزاد دریاي خزر در ترکیب صید تجاري  از 
این ماهیان به هنگـام مهـاجرت    باشد یمبوده و چون این دامنه طولی در حد بلوغ جنسی  و باالتر از آن 

بنابراین شـناخت   گردند یمزدیکی دهانه و داخل رودخانه صید ي نها محل، در ها رودخانهتولید مثلی به 
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پردازي در سال ساختار از تعیین متوسط طول در زیر سن بلوغ (دوران جوانی) براساس مطالعات پیشینه
، 98/18±5/3، متوســط طــول مــاهی در ســنین یــک، دو و ســه ســالگی داراي میــانگین طــول   1393

ي سنی زیـر سـن بلـوغ بـوده بنـابراین در      ها گروهه و چون این متر بودسانتی 7/41±1/9و  24/7±5/30
. میـانگین وزن مـاهی   گردند ینمو در ترکیب صید مشاهده  شوند ینمفصول تخمریزي به ساحل نزدیک 

ي طـول در  هـا  نیانگیمگرم بوده  2627، 3948، 4865 بیترت به 1365، 1352، 1326ي ها سالآزاد در 
  ).  Naderi and Abdoli, 2004متر تعیین شد (میلی 630و  670، 780ترتیب  ي مذکور بهها سال

داري کاهش پیدا کرده و از معنی طور بهسال  60نتایج نشان داد که میانگین طول این گونه در طی 
سانتیمتر  69به  1393و در سال  1386سانتی متر در سال  8/59به  1336سانتی متر در سال  6/77

ي اخیر اندکی رشد ها سالکه اندازه ماهی طی  گردد یمده است. مالحظه پردازي) رسی(نتایج پیشینه
  نشان داده که جاي امیدواري است. 

  
) و گونه آزاد دریـاي  Salmo truttaي (ا قهوهآالي مقایسه متوسط طول در سنین مختلف ماهی قزل -7 جدول
  )S. caspiusخزر (

منطقه مورد   نویسنده
  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  مطالعه

Campbell, 1971  Loch lanish 7/8  2/21  1/36  1/43  2/50  1/57  63        
“          “  LCarn a huillin  5/4  13  8/25  4/34  40  44          
“           “  Loch Rannoch  7/5  6/12  8/19  8/24  8/28  8/31  8/37  46  8/58  1/62  
“          “  Loch Einich  6/3  2/9  6/14  7/18  9/20  2/24  28  31  5/36    

سواحل ایرانی   حاضرمطالعه 
 دریاي خزر

  98/18  5/30  7/41  9/53  7/63  6/68  74      

 
به بهتري  به مراتبي سایر مناطق داراي رشد ا قهوهآالي ماهی آزاد دریاي خزر در مقایسه با قزل

شور آب دریاي خزر (حالت . البته این موضوع به ژنتیک، محیط لبباشد یمدر سنین باال  خصوص
  ).7ایزواسموتیک)، تغذیه و سایر شرایط محیطی وابسته است (جدول 

) در خصوص ماهی آزاد دریاي خزر در حد K) و ضریب رشد (∞Lماهیان ( نیتر مسنمیانگین طول 
ولی رشد این ماهی  دهد یمقابل قبولی بوده که این موضوع رشد مناسب این ماهی در آب دریا را نشان 

 Sayyadbourani etاست ( تر نییپا به مراتب) ها رودخانهطی زندگی دوران جوانی در آب شیرین (
al., 2015 ي مختلف متفاوت است که ها تیجنسو در  ها مکان). این پارامترها در خصوص این ماهی در

مربوط باشد. با  ها تیجنسبراي نائل شدن به سن بلوغ جنسی بین  ي ژنتیکیها تفاوتبا  ممکن است
فی پریم نیز قضاوت شود. در  لهیبه وس تواند یموضریب رشد، رشد  ∞Lتوجه به مشخص بودن مقادیر 
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) در مقایسه با همین گونه در 3/3مطالعه حاضر این شاخص براي ماهی آزاد دریاي خزر در حد خوبی (
  . باشد یممناطق مختلف 
) K) و ضریب رشد (∞Lماهیان ( نیتر مسننتیجه گرفت که میانگین طول  توان یمدر مجموع 

درخصوص ماهی آزاد دریاي خزر در حد قابل قبولی بوده که این موضوع رشد مناسب این ماهی در آب 
 به مراتب) ها رودخانهولی رشد این ماهی طی زندگی دوران جوانی در آب شیرین ( دهد یمدریا را نشان 

 يآالقزل يها گونه ریسا با سهیخزر در مقا يایآزاد در یماه رشد يها ضمن شاخص دراست.  تر نییپا
 آزاد یمختلف ماه يها تیها در جمع شاخص نیا البته. باشد یتر م ) مناسبمختلف مناطق در( يا قهوه

ي اخیر، ها سالطی به مطالعه دارد.  ازی، منطقه مازندران) نالنیخزر (منطقه کورا، منطقه گ يایدر
ي ها دههدر مقایسه با  يریچشمگ رییخزر تغ يایدر یآزاد ماهی، اندازه مثل دیتولزیستی و  يفاکتورها

کیلوگرم  5که وزن ماهی از حدود طوريبه از خود نشان داده است) 30الی  20گذشته (خصوصا دهه 
متر و سایر فاکتورهاي سانتی 59متر به سانتی 77کیلوگرم و طول ماهی از حدود  3الی  5/2به حدود 

در دریاي  به فردتولید مثلی نیز کاهش یافته است که حفاظت از این گونه با ارزش ژنتیکی و منحصر 
خزر و مهیا نمودن ظرفیت تخمریزي طبیعی با لحاظ نمودن شرایط مناسب زیست محیطی از نکات 
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