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چکیده
در این مطالعه تعداد  247عدد ماهی کاراس ) (C. gibelioاز منطقه سد گلستان و تعداد  208عدد ماهی از
منطقه سد وشمگیر بهصورت ماهانه از اسفند ماه  93تا مهرماه  94بهوسیله تور پره صید و پارامترهای سن و
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رشد این ماهی بررسی و تعیین شد .پراکندگی دامنه طول کل و وزن کل بهترتیب در سد گلستان از  41تا 196
میلیمتر و  1/25تا  141/35گرم و در سد وشمگیر از  44تا  240میلیمتر و  1/73تا  280/6گرم بود .رابطه طول-
وزن در جمعیت سد گلستان  W= 0/021 TL2/92و در جمعیت سد وشمگیر  W= 0/027 TL2/79محاسبه شد.
پارامترهای رشد فانبرتالنفی متناسب با میانگین طول کل در سن مشاهده و در هر جنس بهطور جداگانه در
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 )0/02در جنس نر و ( )L∞= 355/74 mm, K= 0.13, t0= -0/35در جمعیت و سد وشمگیر ( L∞= 408/70 mm,
 )K= 0.52, t0= -0/20در جنس ماده و ( )L∞= 186/23 mm, K= 0.51, t0= -0/42در جنس نر و ( L∞= 302/94

 )mm, K= 0.04, t0= -0/73در جمعیت محاسبه شد.

واژههای کلیدی:
 ،C. gibelioپارامترهای فانبرتالنفی ،رابطه طول -وزن ،سد گلستان و وشمگیر

تنوعپذیری وسیع منطقهای بوده که بهوسیله تنوع در ویژگیهای
زیستگاهی قابل تﻔسیر میباشد ( Zivkov, 1996; Froese and
 .)Binohlan, 2000دراین راستا ،مطالعه ویژگیهای سن و رشد
یﻚگونه در سطح جمعیتی و تنوعپذیری بهصورت منطقهای امکان
درك بهتر از وﺿعیت جمعیتهای یﻚ گونه در یﻚ منطقه را فراهم
میکند ( .)Zivkov, 1996برای حصول به اهداف این قبیل مطالعات
مقایسهای ،یافتن یﻚ گونه با فراوانی باال در مناطق مختلف یﻚ حوﺿه،
مهمترین و پایهایترین مسئله است ( .)Patimar et al., 2011حوﺿه
گرگانرود از ارتﻔاعات شرق و جنوبشرقی استانگلستان شروع و در
نهایت به دریایخزر ختم میگردد .ارتﻔاعات این حوﺿه از حدود 2977
متر واقع در زیر حوﺿه قرهچای تا  26متر از سطح دریا متغیر میباشد.
 3سد بوستان ،گلستان و وشمگیر برروی رودخانه گرگانرود قرار گرفته
است .حوﺿه آبریز گرگانرود از حدود ده حوﺿه فرعی تشکیل میشود
که بزرگترین آن حوﺿه سد وشمگیر میباشد (.)Kiabi et al., 1999
سد وشمگیر در طول جغرافیایی  54درجه و 46دقیقه شرقی و در
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 | 1مقدمه
استان گلستان بهلحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و سایر عوامل محیطی
از اکوسیستمهای مختلف و متنوعی تشکیل گردیده که در بین آنها
اکوسیستمهای آبی چه در بخش رودخانهای و تاالبی و چه در بخش
دریایی دارای ویژگیهای خاص بوده و بسیار حائز اهمیت میباشند.
سن و رشد در مطالعات ارزیابی ذخایر از اهمیت بهسزایی برخوردار
است .توانایی تعیین سن ماهی یﻚ ابزار مهم بیولوژی شیالتی بوده و
برای درك پویایی جمعیتهای ماهی بسیار ﺿروری است .بهمنﻈور
مطالعه تاریﺦ حیات ماهی و شرایﻂ زیست محیطی حاکم ،آگاهی از
سن و میزان رشد ماهی الزامی است و مطالعه سن و رشد طول دوره
حیات ماهی ،شرایﻂ محیطی ،سن رسیدگی جنسی و سن تکﺜیر و
تولیدمﺜل را مشخﺺ سازد .کلیه روشهای ارزیابی ذخایر با استﻔاده از
دادههای ترکیﺐ سنی انجام میشود .تخمینهای نسبت رشد و سن از
مهمترین ورودیهای مدلهای ارزیابی ذخایر بوده که برای ارزیابی آﺛار
صید بر دینامیﻚ جمعیت استﻔاده میشوند ( Pitcher and Hart,
 .)1982مطالعات بسیاری نشان دادند که ویژگیهای رشد ماهیان دارای
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سد گلستان ( )L∞= 378/09 mm, K= 0.12, t0= -0/43در جنس ماده و (L∞= 309/38 mm, K= 0.17, t0= -
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 | 2مواد و روشها

()1

W = aTLb

در این معادله  Wوزن به گرم ،طول  TLبه میلیمتر b ،شیﺐ خﻂ
رگرسیونی و  aعدد ﺛابت میباشند .رابطهی بین طول و وزن ماهیان با
و تبدیل آن به
جای گذاری دادهها در رابطهی نمائی
به کمﻚ لگاریتم طبیعی تعیین
رابطهای خطی
شد ( ،)Bagenal, 1978ایزومتریﻚ و آلومتریﻚ بودن رشد به وسیله
آزمون پائولی (معادله  )2تعیین شد:

()2

در معادله  sd (lnTL) ،2انحراف معیار لگاریتم طبیعی طول کل
(میلیمتر) sd (lnW) ،انحراف معیار لگاریتم طبیعی وزن کل (گرم)b ،
شیﺐ خﻂ رگرسیون طول – وزن r2 ،ﺿریﺐ همبستگی و  nتعداد نمونه
است t .محاسباتی حاصل از این معادله با مقدار  tجدول مقایسه می-
گردد .اگر  tمحاسباتی بزرگتر از  tجدول نباشد میتوان  bمعادله  1را
برابر با  3درنﻈر گرفت که نشاندهنده ایزومتریﻚ بودن الگوی رشد
است .ﺿریﺐ وﺿعیت هم بهوسیله معادله  3تعیین گردید:
K = (W / TLb) × 100

()3

در معادله  K ،3ﺿریﺐ وﺿعیت W ،وزن کل به گرم TL ،طول کل
به سانتیمتر و  bشیﺐ خﻂ رگرسیونی طول کل – وزن کل میباشد.
ﺿریﺐ رشد لحﻈهای نیز بهوسیله معادله  4تعیین شد:
()4

G = (Lnwt+1 – Lnwt) / ΔT

در این معادله G ،ﺿریﺐ رشد لحﻈهای wt ،میانگین وزن کل به
گرم گروه سنی  tو  wt+1میانگین وزن کل به گرم گروه سنی  t+1می-
باشند ،بررسی شد ( ;Pauly and Munro, 1984; Bagenal, 1978
 .)Mann, 1973پارامترهای معادله رشد فانبرتاالنﻔی طبق معادله ()5
(

 )Li= L∞(1 -طبق روش فوردوالﻔورد L(t + ΔT) = a +

= ∞، L
 bLtتعیین شد ( )Bagenal, 1978که در آن
میباشد .بهعلت تغییرات فصلی در ﺿریﺐ بهتر است رشد برحسﺐ طول
محاسبه شود ( )Bagenal, 1978در این معادله ( Ltسانتیمتر) طول
در زمان ( L∞ ،tسانتیمتر) طول بینهایت b ،شیﺐ خﻂ منحنی رشد
=k

نسبت به طول و

ﺿریﺐ ﺛابت آن میباشد t0 ،زمان فرﺿی است که

ماهی طول صﻔر دارد t0 .نیز از رابطه (Kt

 –Kt0+1 = ln(-تعیین

=  t0میباشد ( .)Bagenal, 1978برای سنجش
گردید که در آن
∞ Lو  kمحاسباتی از آزمون فیمونرو استﻔاده شد ( Pauly and
.)Munro, 1984
∞Ф = Ln k + 2 Ln L
() 6
∞( Lسانتیمتر) طول بینهایت( k ،درسال) آهنگ رشد رسیدن به
طول بینهایت ( .)Pauly and Munro, 1984جهت وارد کردن دادهها
و رسم نمودارها از برنامه  Excel-2015و آنالیز دادهها از نرمافزار
 SPSS-22استﻔاده شد.

 | 3نتایج
تعداد کل نمونهها تهیه شده از سد گلستان استان گلستان  247قطعه
بود .از این تعداد 225 ،نمونه ماده و  22نمونه نر بود .نسبت جنسی نر
به ماده  1 : 10/23در جمعیت مورد مطالعه مشاهده گردید که این
نسبت از نﻈر آماری اختالف معنیداری بین نسبت جنسی نر و ماده (1
 )1 :داشت ( ،)χ2= 166/84 ، p < 0/05لذا فراوانی جنسی در جمعیت
این گونه در منطقه مورد مطالعه نابرابر میباشد .در جنس ماده ،میانگین
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بهمنﻈور انجام مطالعات مربوطه نمونهبرداری از اسﻔند ماه  1393تا مهر
ماه  1394بهصورت ماهانه با استﻔاده از تور پره با قطر چشمه 2/5
میلیمتر و طول  10متر با ارتﻔاع  1/5متر انجام شد .تعداد کل نمونه-
های مورد بررسی در منطقه سد گلستان  247قطعه و در منطقه سد
وشمگیر  208قطعه بود .نمونههای صید شده در محل بهوسیله فرمالین
 10درصد تﺜبیت شدند و بعد از انتقال به آزمایشگاه دانشگاه گنبد
کاووس ،بیومتری گردیدند .طول کل بهوسیله تخته بیومتری با دقت 1
میلیمتر ،وزن کل و وزن گناد نمونهها بهوسیله ترازو با دقت 0/001
گرم اندازهگیری گردید .تعیین سن ماهیان از روی فلس انجام گرفت.
نسبت جنسی بهوسیله آزمون مربع کای سنجش شد .الگوی رشد به
وسیله معادله  1بررسی گردید:

×

×

=t
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عرض  37درجه و  13دقیقه شمالی در شمال شرقی شهر آققال و در
فاصله  42کیلومتری این شهر و در محلی به نام سنگرسوار بر روی
رودخانه گرگانرود احداث گردیده است .حوﺿه آبریز این سد تا محل
احداث در حدود  7156کیلومتر وسعت دارد و محیﻂ آن  497کیلومتر
میباشد .طول شاخه اصلی  153کیلومتر است ( .)Yousefi, 1991سد
گلستان در باال دست سد وشمگیر و در محدوده دشت گرگان در حوالی
روستای عربسورنﻚ در عرض جغرافیایی  37درجه و  19دقیقه شمالی
و طول  55درجه و  16دقیقه شرقی در فاصله  15کیلومتری شمال
شرقی گنبدکاووس واقع شده است .این سد روی شاخه اصلی گرگانرود
احداث شده است ( .)Yousefi, 1991ازلحاظ سیستماتیﻚ ماهی
کاراس ( )C. gibelioاز خانواده کپور ماهیان ( )Cyprinidaeو از
جنس ( )Carassiusمیباشد .در شرایﻂ طبیعی اعتقاد براین است که
این گونه همه چیزخوار بوده و از مواد گیاهی و جانوری تغذیه مینماید
( .)Zhadin and Gerd, 1961در رژیمغذایی این ماهی گیاهان
غوطهور و الروهای شیرونومیده نقش مهمی دارند .در طول زمستان
تغذیه این ماهی تا حد چشمگیری کاهش مییابد (.)Nikolskii, 1961
به دلیل وجود شرایﻂ خاص محیطی در آبگیرهای استان گلستان و عدم
مطالعات کافی در این شرایﻂ محیطی و با توجه به نقشی که این ماهی
بهعنوان گونه رقیﺐ در جامعه زیستی کپورماهیان پرورشی ایﻔا مینماید
و ﺿرورت شناخت و تمایز گونههای طبیعی از پرورشی ،بررسی
خصوصیاتزیستی و پارامترهای جمعیتی این ماهی ﺿروری بهنﻈر
میرسد .در تحقیق حاﺿر به بررسی ویژگیهای زیستی و پارامترهای
رشد ماهی کاراس نقرهای در شرایﻂ خاص آبگیرهای استان گلستان
پرداخته خواهد شد.

پاتیمار و همکاران
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بررسی پارامترهای سن و رشد ماهی کاراس (...، )Carassius gibelio Bloch, 1782

طول کل و انحراف معیار برابر  94/48±37/95میلیمتر و میانگین وزن
کل و انحراف معیار برابر  21/53±23/90گرم بهدست آمد .در جنس نر
میانگین طول کل و انحراف معیار برابر  82/91±32/79میلیمتر و
میانگین وزن کل و انحراف معیار برابر  12/91±13/31گرم مشاهده
گردید .دامنه طول کل در جنس ماده بین  41 – 196میلیمتر و وزن
کل بین  1/28 – 141/35گرم بود .درحالیکه در جنس نر دامنه طول
کل در جنس نر بین  42 – 156میلیمتر و وزن کل بین – 52/42
 1/25گرم مشاهده گردید (جدول .)1تعداد کل نمونهها تهیه شده از
سد وشمگیر استان گلستان  208قطعه بود .از این تعداد 190 ،نمونه
ماده و  18نمونه نر بود .نسبت جنسی نر به ماده  1 : 10/56در جمعیت
مورد مطالعه مشاهده گردید که این نسبت از نﻈر آماری اختالف
معنیداری بین نسبت جنسی نر و ماده ( )1 : 1داشت (،p < 0/05
 ،)χ2= 142/23لذا فراوانی جنسی در جمعیت این گونه در منطقه مورد
مطالعه نابرابر میباشد .در جنس ماده میانگین طول کل و انحراف معیار
برابر  137/47±40/21میلیمتر و میانگین وزن کل و انحراف معیار
برابر  51/50±40/85گرم بهدست آمد .در جنس نر میانگین طول کل و
انحراف معیار برابر  131/17±28/51میلیمتر و میانگین وزن کل و
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انحراف معیار برابر  35/65±20/18گرم مشاهده گردید .دامنه طول کل
در جنس ماده بین  44 – 240میلیمتر و وزن کل بین – 280/60
 1/73گرم بود .درحالیکه در جنس نر دامنه طول کل در جنس نر بین
 85 – 179میلیمتر و وزن کل بین  9/03 – 81/75گرم مشاهده
گردید (جدول .)1در جمعیت ماهی کاراس ( )C. gibelioسد گلستان،
بیشترین فراوانی جنس نر در کالسه طولی  51-60میلیمتر و ماده در
کالسه طولی  41-50میلیمتر بود و جنس نر در کالسههای طولی -70
181-190 ،171-180 ،161-170 ،141-150 ،131-140 ،61و
 191-200مشاهده نشد ،درحالیکه جنس ماده در تمام کالسههای
طولی مشاهده شد (شکل  .)1در جمعیت ماهی کاراس ()C. gibelio
سد وشمگیر ،بیشترین فراوانی جنس نر در کالسه طولی 141-150
میلیمتر و ماده در کالسه طولی  151-160میلیمتر بود و جنس نر در
کالسههای طولی ،121-130 ،71-80 ،61-70 ،51-60 ،41-50
 221-230 ،211-220 ،201-210 ،191-200 ،181-190و-240
 231مشاهده نشد و جنس ماده در کالسههای طولی  71-80و -230
 221مشاهده نشد (شکل .)2

جدول  -1میانگین طول(میلیمتر) و وزن کل(گرم) ماهی کاراس ( )C. gibelioدر سد گلستان و سد وشمگیر

سد گلستان

ماده
نر
جمعیت

225
22
247

94/48±37/95
82/91±32/79
93/45±37/60

196 – 41
156 – 42
196 – 41

21/53±23/90
12/91±13/31
20/76±23/26

سد وشمگیر

ماده
نر
جمعیت

190
18
208

37/47±40/21
131/17±28/51
136/92±39/32

240 – 44
179 – 85
240 – 44

51/50±40/85
35/65±20/18
50/13±39/71

280/60 – 1/73
81/75 – 9/03
280/60 – 1/73

منطقه

جنس

تعداد نمونه

شکل  -1درصد فراوانی در کالسههای طولی ماهی کاراس ( )C. gibelioدر سد

شکل  -2درصد فراوانی در کالسههای طولی ماهی کاراس ( )C. gibelioدر سد

گلستان

] [ Downloaded from jair.gonbad.ac.ir on 2023-01-10

TL±S.D

Max – Min

TW±S.D

Max - Min

141/35 – 1/28
52/42 – 1/25
141/35 – 1/25

وشمگیر
+

+

گروه سنی (  )1 - 6را برای جنس ماده و سه گروه سنی (  )2 - 4را
برای جنس نر نشان داد (جدول  .)2فراوانی در گروههای سنی در نرها
شامل  44/44( 2+درصد) 5/56( 3+ ،درصد) و  50/00( 4+درصد) و در
مادهها شامل  11/58( 1+درصد) 18/95( 2+ ،درصد)15/79( 3+ ،
درصد) 33/68( 4+ ،درصد) 18/42( 5+ ،درصد) و  1/58( 6+درصد)
میباشد .گروه سنی  4+ساله در هر دو جنس نر و ماده جمعیت غالﺐ را
تشکیل داده بود (شکل  .)4بزرگترین نمونه نر با طول کل  179میلی-
متر و سن  4+بوده و بزرگترین ماده مشاهده شده نیز  240میلیمتر
طول و دارای سن  6+بود.

] [ DOI: 10.22034/jair.9.4.11

در سد گلستان تعیین سن از روی فلس شش گروه سنی ( )1 - 6
را برای جنس ماده و چهار گروه سنی ( )1+ - 4+را برای جنس نر نشان
داد (جدول  .)2فراوانی در گروههای سنی در نرها شامل 36/36( 1+
درصد) 50/00( 2+ ،درصد) 9/09( 3+ ،درصد) و  4/55( 4+درصد) و در
مادهها شامل  19/11( 1+درصد) 61/78( 2+ ،درصد)4/00( 3+ ،
درصد) 8/89( 4+ ،درصد) 5/78( 5+ ،درصد) و  0/44( 6+درصد) می-
باشد .گروه سنی  2+ساله در هر دو جنس نر و ماده جمعیت غالﺐ را
تشکیل داده بود (شکل  .)3بزرگترین نمونه نر با طول کل  156میلی-
متر و سن  4+بوده و بزرگترین ماده مشاهده شده نیز  196میلیمتر
طول و دارای سن  6+بود .در سد وشمگیر تعیین سن از روی فلس شش

+

+

+

+
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جدول  -1میانگین طول کل (سانتیمتر) و وزن کل (گرم) در گروههای سنی مختلف در ماهی کاراس ( )C. gibelioدر دو سد گلستان و وشمگیر
منطقه

سد
گلستان

سد
وشمگیر

سن
1+
2+
3+
4+
5+
6+
1+
2+
3+
4+
5+
6+

نر

ماده
TW±S.D
3/51±2/60
15/51±11/23
33/80±4/58
50/33±10/83
83/46±23/62
141/35±0/00

TL±S.D
5/50±1/23
8/95±2/64
12/67±0/37
14/53±0/83
17/02±1/39
19/60±0/00

TW±S.D
1/93±0/66
14/22±7/74
29/83±1/51
52/42±0/00
-

TL±S.D
4/98±0/55
9/29±1/94
12/40±0/14
15/60±0/00
-

3/78±0/90
21/38±4/32
34/92±6/50
60/69±15/55
93/82±29/36
238/83±47/75

5/73±0/57
10/78±0/80
12/94±0/74
15/78±0/87
18/02±1/21
22/97±1/38

17/08±5/30
29/25±0/00
52/95±12/42
-

10/26±1/15
13/60±0/00
15/60±1/01
-

شکل  -4فراوانی سنی ماهی کاراس ( )C. gibelioدر سد گلستان

= W= 0/021 TL2/92)r2و برای جنس ماده (0/021 TL2/90)r2= 0/99

= W= 0/027 TL2/79)r2و برای جنس ماده (TL2/79)r2= 0/98

 W= 0/028و برای جنس نر ( W= 0/028 TL2/74)r2= 0/97بهدست
آمد.

شکل  -7رابطه طول – وزن کل جمعیت ماهی کاراس ( )C. gibelioدر سد وشمگیر

] [ DOI: 10.22034/jair.9.4.11

شکل  -6رابطه طول – وزن کل جمعیت ماهی کاراس ( )C. gibelioدر سد گلستان

= Wو برای جنس نر ( W= 0/017 TL2/97)r2= 0/99بهدست آمد .در
هر سه گروه جمعیت ،ماده و نر ماهی کاراس ( )C. gibelioسد
وشمگیر ،دارای ﺿریﺐ همبستگی باالیی بود (شکلهای  9 ،7و  )11و
مقادیر شیﺐ خﻂ رگرسیونی ( )bبا مقدار عددی  3بهعنوان ﺿریﺐ رشد
ایزومتریﻚ در تمام گروهها اختالف معنیداری داشت ( t- tMale = 2.20,
 )tPopulation = 0.93, tfemale = 0.89, p < 0.05که نمایانگر رشد
آلومتریﻚ منﻔی در هر سه گروه میباشد .آزمون پائولی ( Pauly and
 ،)Munro, 1984برای تمام گروهها آلومتریﻚ منﻔی بودن الگوی رشد
را در این گونه ،تأیید نمود .در جمعیت مورد مطالعه ماهی کاراس ( C.
 )gibelioدر سد وشمگیر ،رابطه طول و وزن جمعیت (0/98

] [ Downloaded from jair.gonbad.ac.ir on 2023-01-10

در هر سه گروه جمعیت ،ماده و نر ماهی کاراس ( )C. gibelioسد
گلستان ،دارای ﺿریﺐ همبستگی باالیی بود (شکلهای  8 ،6و  )10و
مقادیر شیﺐ خﻂ رگرسیونی ( )bبا مقدار عددی  3بهعنوان ﺿریﺐ رشد
ایزومتریﻚ در گروه نر اختالف معنیداری نداشت ( t- tMale = 0.44, p
 )> 0.05که نمایانگر رشد ایزومتریﻚ درگروه نرها میباشد ولی این
مقدار در دو گروه جمعیت و مادهها اختالف معنیداری داشت ( test,
 )tFemale = 4.73, tPopulation = 4.26, p < 0.05که نشاندهنده رشد
آلومتریﻚ منﻔی در دو گروه جمعیت و ماده بود .آزمون پائولی ( Pauly
 ،)and Munro, 1984ایزومتریﻚ بودن ( )b = 3الگوی رشد درگروه
نرها و برای دو گروه جمعیت و مادهها آلومتریﻚ منﻔی بودن الگوی
رشد را در این گونه ،تأیید نمود .در جمعیت مورد مطالعه ماهی کاراس
( )C. gibelioدر سد گلستان ،رابطه طولو وزن جمعیت (0/99

شکل  -5فراوانی سنی ماهی کاراس ( )C. gibelioدر سد وشمگیر

بررسی پارامترهای سن و رشد ماهی کاراس (...، )Carassius gibelio Bloch, 1782

شکل  -8رابطه طول – وزن کل جنس ماده ماهی کاراس در سد گلستان

شکل  -10رابطه طول – وزن کل جنس نر ماهی کاراس در سد گلستان
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شکل  -9رابطه طول – وزن کل جنس ماده ماهی کاراس در سد وشمگیر

شکل  -11رابطه طول – وزن کل جنس نر ماهی کاراس در سد وشمگیر

شکل  -12ضریب وضعیت در طی ماههای مختلف ماهی کاراس در سد گلستان

شکل  -13ضریب وضعیت در طی ماههای مختلف ماهی کاراس در سد وشمگیر

] [ Downloaded from jair.gonbad.ac.ir on 2023-01-10

در سد گلستان بررسی ﺿریﺐ وﺿعیت نشان داد که باالترین مقدار آن
در جنس ماده و کمترین مقدار آن برای جنس نر مشاهده شد .مقایسه
میانگین شاخﺺ وﺿعیت اختالف معنیداری را بین هر سه گروه نشان
داد ( ( )p <0/05شکل  .)12در سد وشمگیر بررسی ﺿریﺐ وﺿعیت
نشان داد که برای هر سه گروه تقریباً یکسان بوده و باالترین مقدار آن
در دو جنس نر و ماده و کمترین مقدار آن برای جمعیت مشاهده شد.
مقایسه میانگین شاخﺺ وﺿعیت اختالف معنیداری را بین گروههای
مختلف نشان نداد ( ( )p >0/05شکل  .) 13باالترین ﺿریﺐ رشد لحﻈه-
ای در سد گلستان در هر دو جنس در سنین  1+ - 2+بود .با افزایش
سن در جنس ماده بعد از چهار سالگی افزایش نسبتا محسوسی در این

ﺿریﺐ مشاهده گردید و همچنین در جنس نر با افزایش سن بعد از دو
سالگی کاهش قابل توجهی داشت .ﺿریﺐ رشد لحﻈهای نشان داد که
رشد بیشتر در هر دو جنس ماده و نر در سنین پایینتر است (شکل
 .)14باالترین ﺿریﺐ رشد لحﻈهای در سد وشمگیر در هر دو جنس در
سنین  1+ - 2+بود .با افزایش سن در جنس ماده بعد از چهار سالگی
کاهش نسبتا محسوسی در این ﺿریﺐ مشاهده گردید و همچنین در
جنس نر با افزایش سن بعد از دو سالگی کاهش قابل توجهی داشت.
ﺿریﺐ رشد لحﻈه ای نشان داد که رشد بیشتر در هر دو جنس ماده و
نر در سنین پایینتر است (شکل .)15

] [ DOI: 10.22034/jair.9.4.11

شکل  -14ضریب رشد لحظهای برای سنین مختلف ماهی کاراس در سد گلستان

شکل  -15ضریب رشد لحظهای برای سنین مختلف ماهی کاراس در سد وشمگیر
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پارامترهای معادله رشد فانبرتاالنﻔی برای ماهی کاراس
 )gibelioدر منطقه سد گلستان مورد بررسی قرار گرفت (جدول .)3
این پارامتر برای جنس نر ،ماده و جمعیت مقادیر متنوعی را نشان داد.
طول بینهایت (∞ )Lجنس ماده نسبت به جنس نر مقدار بزرگتری بود.
آهنگ رشد ( )Kدر جنس نر بزرگتر از جنس ماده بهدست آمد .شاخﺺ
سن صﻔر ( )t0برای تمامی گروههای مورد بررسی (نر ،ماده و جمعیت)
منﻔی بود و برای جنس نر  -58/82و برای جنس ماده  -46/92بدست
آمد .شاخﺺ فی مونرو ( )фدر سه گروه جمعیت ،نر و ماده در حد  9با
دامنه حداقل  9/70برای جنس نر و حداکﺜر  9/75برای جنس ماده
متغیر بود .پارامترهای معادله رشد فان برتاالنﻔی برای ماهی کاراس ( C.
( C.

پاتیمار و همکاران

 )gibelioدر منطقه سد وشمگیر نیز مورد بررسی قرار گرفت (جدول.)3
این پارامتر برای جنس نر ،ماده و جمعیت مقادیر متنوعی را نشان داد.
طول بینهایت (∞ )Lجنس ماده نسبت به جنس نر مقدار بزرگتری بود.
آهنگ رشد ( )Kدر جنس ماده بزرگتر از جنس نر بدست آمد .شاخﺺ
سن صﻔر ( )t0برای تمامی گروههای مورد بررسی (نر ،ماده و جمعیت)
منﻔی بود و برای جنس نر  -124/30و برای جنس ماده -43/05
بهدست آمد .شاخﺺ فی مونرو ( )фدر سه گروه جمعیت ،نر و ماده در
حد  9-11با دامنه حداقل  9/78برای جنس نر و حداکﺜر  11/38برای
جنس ماده متغیر بود.

جدول  -3پارامترهای معادله فان برتاالنفی در سه گروه نر ،ماده و جمعیت ماهی کاراس ( )C. gibelioدر دو سد گلستان و وشمگیر
منطقه
سد گلستان

جنسیت

∞L

K

t0

نر

309/38

0/17

-0/02

ф
9/70

ماده

378/09

0/12

-0/43

9/75

جمعیت

355/74

0/13

-0/35

9/71

ماده

186/23
408/70
302/94

0/51
0/52
0/04

-0/42
-0/20
-0/73

9/78
11/38
10/60

نر
سد وشمگیر

جمعیت

] [ DOI: 10.22034/jair.9.4.11

در مطالعه حاﺿر مشخﺺ شد که توزیع سنی جمعیت ماهی کاراس
( )C. gibelioدر دو منطقه سد گلستان و سد وشمگیر بین  1+-6+سال
مشاهده شد با اینحال توزیع سنی این گونه در مناطق دیگر نیز بین
 1+ -7+متﻔاوت میباشد .در مطالعه سیبل ( )Sibel, 2015مشخﺺ شد
که توزیع سنی جمعیت ماهی کاراس ( )C. gibelioدر رودخانه سیحان
ترکیه بین  1+-5+است .لئوناردوس و همکاران ( Leonardos et al.,
 )2008در مطالعه خود در دریاچه شیماتیدیس یونان نشان دادند که
توزیع سنی این ماهی بین  1+ -6+میباشد .راگوزین و همکاران
( )Rogozin et al., 2011در مطالعه خود در دریاچه شیرا در شمال
سیبری اعالم کردند که توزیع سنی این گونه بین  1+ -15+تغییر
میکند .گزارش شده است که این ماهی در آبهای داخلی اروپا دارای
توزیع سنی بین  10+ -11+میباشد ( ;Szczerbowski, 2001
 .)Kirankaya and Ekmekci, 2013بولوت و همکاران ( Bulut et
 )al., 2013گزارش دادند که جنس نر نسبت به جنس ماده دارای طول
عمر کوتاهتری است .تﻔاوت در ترکیﺐ سنی در مطالعات انجام شده در
ماهی کاراس ( )C. gibelioممکن است بهدلیل زمانهای مختلف
نمونهبرداری و روشهای ماهیگیری متﻔاوت رخ دهد .تسومانی و
همکاران ( )Tsoumani et al., 2006در مطالعات خود در  12دریاچه
یونان نشان داد که دامنه طول کل این ماهی ( )C. gibelioبین -37/7
 14/5سانتیمتر است .لئوناردوس و همکاران ( Leonardos et al.,
 )2008گزارش دادند که طول کل این ماهی در مناطق داخلی قسمت
شمالی یونان بین  21/9 -37سانتیمتر است .در نتیجه دادههای طولی
مشاهده شده در این پژوهش با اطالعات بهدست آمده در مطالعات

کشورهای دیگر همسو میباشد .مطالعه حاﺿر نشان میدهد که دامنه
طول کل این ماهی ( )C. gibelioدر منطقه سد گلستان در جنس
ماده بین  41-196میلیمتر و در جنس نر بین  42-156میلیمتر و در
منطقه سد وشمگیر در جنس ماده بین  44-240میلیمتر و در جنس
نر بین  85-179میلیمتر میباشد .ترکان و همکاران ( Tarkan et al.,
 )2006در مطالعه خود در دریاچه پشت سدی عمرلی ( Omerli dam
 )lakeدر ترکیه گزارش داد که دامنه وزنی ماهی کاراس بین -860/6
 40گرم برای جنس ماده و  43/3 -452/6گرم برای جنس نر میباشد.
در مطالعه دیگری در دریاچه ایزنیﻚ ( )Iznik lakeدر ترکیه گزارش
شده که این دامنه در جنس ماده بین  3/3 -565/2گرم و در جنس نر
بین  1/98 -313/3گرم است )Gungor, 2012( .در یﻚ مطالعه بر
روی دریاچه پشت سدی ایکیزجه تپلر ( )Ikizcetepeler dam lakeدر
ترکیه نشان داد که وزن این ماهی ( )C. gibelioبین  15/8 -622گرم
برای تمام جمعیت است (برای جنس ماده  16/5 -622گرم و برای
جنس نر  15 -440/4گرم) .نتایج این پژوهش نشان داد که دامنه وزنی
این ماهی در سد گلستان بین  1/28-141/35گرم برای جنس ماده و
 1/25-52/42گرم برای جنس نر و دامنه وزنی در سد وشمگیر بین
 1/73-280/60گرم برای جنس ماده و  9/03-81/75گرم برای جنس
نر میباشد .همچنین مقادیر بهدست آمده در این پژوهش مشابه با سایر
مطالعات انجام شده میباشد .نسبت جنسی نر -ماده بهدست آمده در
منطقه سد گلستان  1 :10/23و در منطقه سد وشمگیر 1 :10/56
میباشد )Gungor, 2012( .گزارش کرده است که نسیت جنسی نر-
ماده برای جمعیت این ماهی ( )C. gibelioدر دریاچه ایکیزجه تپلر

] [ Downloaded from jair.gonbad.ac.ir on 2023-01-10
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بررسی پارامترهای سن و رشد ماهی کاراس (...، )Carassius gibelio Bloch, 1782

وشمگیر بهترتیﺐ برای جنس نر ]) Lt= 186/23 [1- e-0/51(t+0/42و برای
جنس ماده ]) Lt= 408/7 [1- e-0/52(t+0/20محاسبه شد .پارامترهای
رشد نشان داد که جنس ماده دارای حداکﺜر طول (∞ )Lبیشتری نسبت
به جنس نر بود ( مقدار  kدر منطقه سد گلستان در جنس نر نسبت به
جنس ماده بیشتر و در منطقه سد وشمگیر در جنس ماده نسبت به نر
بیشتر میباشد اما تﻔاوت در مقدار  kدر هر جنس خیلی کوچﻚ است).
در مطالعه اینال ( )Innal, 2012در منطقه آنتالیای ترکیه مقدار ∞L
برابر  36/86سانتیمتر برای ماهی ( )C. gibelioمحاسبه شد.
پارامترهای رشد فانبرتالنﻔی با استﻔاده از فرمول طول کل در سن به
ترتیﺐ برای جنس نر ]) Lt= 35/96 [1- e-0/239(t+0/882و برای جنس
ماده ]) Lt= 37/56 [1- e-0/232(t+0/767محاسبه شد .پارامترهای رشد
نشان داد که جنس ماده دارای حداکﺜر طول (∞ )Lبیشتری نسبت به
جنس نر بود ( مقدار  kدر جنس نر نسبت به جنس ماده بیشتر بود اما
تﻔاوت در مقدار  kدر هر جنس خیلی کوچﻚ بود) .در مطالعه حاﺿر
برای ارزیابی قابلیت اطمینان از پارامتر رشد آزمون فی مونرو -پائولی
( )Pauly and Munro, 1984برای نشان دادن عملکرد کلی رشد
استﻔاده شد .که مقدار فی ( ) در منطقه سد گلستان  9/71و در
منطقه سد وشمگیر  10/6بهدست آمد .در مطالعه ( Bulut et al.,
 )2013مقدار فی ( ) ماهی کاراس ( )C. gibelioدر آببندان سیتلر
( )Seyitlerدر ترکیه  5/37مشاهده شد .که احتماالً بهدلیل همگنی
شرایﻂ زیست محیطی مانند فراوانی غذا و درجه حرارت آب زیستگاه
میباشد ( .)Alp et al., 2005حداکﺜر طول (∞ )Lدر ماهی کاراس ( C.
 )gibelioدر مطالعات زیادی بهترتیﺐ  L∞= 36/2سانتیمتر در دریاچه
بیشهیر ترکیه L∞= 31/66 ،سانتیمتر در دریاچه پشت سدی بولدان
ترکیه L∞= 33/3 ،سانتیمتر در دریاچه اگیردیر ترکیه توسﻂ ( Balik et
 ) al., 2004گزارش شده است .نتایج نشان داد این مقادیر در مطالعه ما
با دیگر مطالعات انجام شده در این زمینه متﻔاوت است که میتوان به
تﻔاوتهای زیست محیطی نسبت داد .مشخﺺ شده که این ماهی به
عنوان یﻚ گونه معرف غیربومی مهاجم در محیﻂهای طبیعی گونههای
بومی ،چرخه زندگی گونههای بومی را تحتتأﺛیر قرار میدهد .این گونه
دارای تحمل اکولوژیﻚ بسیار گستردهای میباشد و بهسرعت در آّبهای
داخلی درحال افزایش است .که اﺛرات آن میتواند نﻈیر رقابت غذایی و
تولیدمﺜلی بین گونههای مهاجم و بومی باشد و در نتیجه باعث نابودی
گونههای بومی شود .این گونه مهاجم ساکن زیستگاههای مختلف در
آب های داخلی است بنابراین نیاز به نﻈارت و مطالعات بیشتر به
جمعیت این گونه اختصاص یابد.
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( )Ikizcetepelerدر ترکیه  1 :3/52میباشد .کیرانکایا و اکمکچی
( )Kirankaya and Ekmekci, 2013این نسبت را  1 :0/73در
دریاچه پشت سدی گلین گولو ( )Gelingulluدر ترکیه گزارش دادند.
( )Uysal et al., 2015در دریاچه ایزنیﻚ در منطقه بورسا در ترکیه
گزارش دادند که این نسبت  1 :0/51در ماهی کاراس ()C. gibelio
میباشد .بوستانجی و همکاران ( )Bostanci et al., 2007اعالم کردند
که در مطالعه خود در دریاچه بافرافیش ( )Bafrafish lakeدر ترکیه
حدود  2/89درصد جمعیت را جنس نر تشکیل میدهد .عالوه بر این،
ساری و همکاران ( )Sari et al., 2008گزارش دادند که  0/56درصد از
جمعیت دریاچه پشت سدی بولدان ( )Buldan dam lakeترکیه را
جنس نر تشکیل میهد که نشاندهنده پدیده بکرزایی ()Gynogenesis
در این ماهی ( )C. gibelioمیباشد .بهعنوان یﻚ نتیجه از یافتههای
بهدست آمده و یافتههای حاصل از اطالعات قبلی میتوان گﻔت که این
ماهی در این مناطق پدیده بکرزایی را نشان میدهد .در این مطالعه
الگوی رشد در منطقه سد گلستان در جنس ماده از نوع آلومتریﻚ
منﻔی و برای جنس نر از نوع ایزومتریﻚ و الگوی رشد در سد وشمگیر
در جنس ماده از نوع ایزومتریﻚ و برای جنس نر از نوع آلومتریﻚ
منﻔی مشاهده شد .در مطالعه ( )Sibel, 2015مقدار  b=2/57بود که
الگوی رشد آلومتریﻚ منﻔی برای تمام جمعیت ماهی کاراس ( C.
 )gibelioگزارش شد .در مطالعه دیگری توسﻂ ( Kirankaya and
 )Ekmekci, 2013برای جنس ماده مقدار  b=3/05دارای رشد
ایزومتریﻚ و برای جنس نر  b=2/80دارای رشد آلومتریﻚ منﻔی
گزارش شد .همچنین مقدار  bدر مطالعات دیگر بترتیﺐ  b=2/97در
دریاچه بافرافیش ( )Bafrafish lakeترکیه توسﻂ ( Bostaci et al.,
 )2007و  b=2/87در دریاچه بولدان ( )Buldan dam lakeترکیه
توسﻂ ( )Sari et al., 2008و مقدار  b=2/59در دریاچه پشت سدی
ایکیزجه تپلر( )Ikizcetepeler dam lakeترکیه توسﻂ ( Gungor,
 )2012و همچنین مقدار  b=2/65در دریاچه سیحان ( Seyhan dam
 )lakeترکیه توسﻂ ( )Erguden, 2015بهدست آمده است .مشاهده
شده که یافتههای ما مشابه با یافتههای حاصل از مطالعات در سالهای
گذشته می باشد .ساختار ایزومتریﻚ و آلومتریﻚ فصلی یﻚ گونه ماهی
دارای اهمیت قابل مالحﻈهای است .اندازه متغیر نمونه و دامنه تغییرات
طولی میتواند باعث تغییر مقدار  bدر جمعیت یﻚگونه شود ( Froese,
 .)2006روابﻂ طولی وزنی ماهی بهطور قابل توجهی مربوط به قصل و
برخی از عوامل از قبیل استرس ،فعالیت تولیدمﺜلی ،محیﻂ و مواد
غذایی میباشد ( Le Cren, 1951; Froese, 2006; Leonardos et
 .)al., 2008; Saylar and Benzer, 2014تغییر در رشد ماهی
(طولی وزنی) میتواند با استﻔاده از تطبیق با شرایﻂ مختلف زیست
محیطی صورت گیرد ( .)Nikolsky, 1963در مطالعه حاﺿر در منطقه
سد گلستان مقدار ∞ Lبرابر  355/74سانتیمتر و در منطقه سد
وشمگیر مقدار ∞ Lبرابر  999/75سانتیمتر برای ماهی ()C. gibelio
محاسبه شد .پارامترهای رشد فانبرتالنﻔی با استﻔاده از فرمول طول کل
در سن در سد گلستان بهترتیﺐ برای جنس نر Lt= 309/38 [1- e-
]) 0/17(t+0/02و برای جنس ماده ]) Lt= 378/09 [1- e-0/12(t+0/43و در سد
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In this study, age and growth parameters of Prussian carp C. gibelio were examined
using 247 specimens catched from the Goletan dam lake and 208 specimens from the
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Voshmgir dam lake. Sampling was carried out monthly over the period of February to
September 2015. Total size distribution varied from 41 to 196 mm in length and 1.25
to 141.35 g in weigh and from 44 to 240 mm in length and 1.73 to 280.6 g in weigh in
Received: 24-04-2016
the Golestan and Voshmgir dam lakes respectively. Length-weight relationship of
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population was calculated as W = 0.021 TL2.92 in Golestan dam lake and W = 0.027
TL2.79 in Voshmgir dam lake. The parameters of von Bertalanffy growth fit the mean
observed total lengths-at-age for each sex separately and were estimated as L∞=
Corresponding author:
378.09
= 0.12 year -1, t0= -0.43 year for females, L∞= 309.38 mm, k = 0.17
Assistant
prof.,mm,
Dept.k of
Patimar
Associate
Prof.,
Dept. and
of
year-1, t0= -0.02 year for males, and as L∞= 355.74 mm, k = 0.13 year -1, t0= -0.35
Fisheries,R.
Faculty
of Animal
Sciences
Fisheries,
Faculty
of Fisheries
and
Fisheries, Sari
University
of Agricultural
year for combined sexes in the Golestan dam lake, L∞= 408.70 mm, k = 0.52 year -1,
Environment,
Kavous University,
Sciences and Gonbad
Natural esources,
Sari, Iran
t0= -0.20 year for females, L∞= 186.23 mm, k = 0.51 year-1, t0= -0.42 year for males,
Gonbad Kavous, Iran
and as L∞= 302.94 mm, k = 0.04 year -1, t0= -0.73 year for combined sexes in the
Voshmgir dam lake.
Email: rpatimar@yahoo.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Keywords: C. gibelio, Parameters of Von Bertalanffy, length-weight relationship,
Golestan and Voshmgir Dam lakes.

