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 چکیده

  

عدد ماهی از  208از منطقه سد گلستان و تعداد  (C. gibelio) عدد ماهی کاراس 247در این مطالعه تعداد 

وسیله تور پره صید و پارامترهای سن و به 94تا مهرماه  93صورت ماهانه از اسفند ماه منطقه سد وشمگیر به

 196تا  41ترتیب در سد گلستان از رشد این ماهی بررسی و تعیین شد. پراکندگی دامنه طول کل و وزن کل به

 -گرم بود. رابطه طول 6/280تا  73/1متر و میلی 240تا  44گرم و در سد وشمگیر از  35/141تا  25/1متر و میلی

محاسبه شد.  79/2TL 027/0 =Wو در جمعیت سد وشمگیر  92/2TL 021/0 =Wن در جمعیت سد گلستان وز

طور جداگانه در کل در سن مشاهده و در هر جنس به برتالنفی متناسب با میانگین طولپارامترهای رشد فان

,0K= 0.17, t L∞= 309/38 mm =-( در جنس ماده و )0L∞= 378/09 mm, K= 0.12, t =-0/43سد گلستان )

 ,L∞= 408/70 mm( در جمعیت و سد وشمگیر )0L∞= 355/74 mm, K= 0.13, t =-0/35( در جنس نر و )0/02

0/20-= 0K= 0.52, t( در جنس ماده و )0 =-0/42L∞= 186/23 mm, K= 0.51, t( در جنس نر و )L∞= 302/94 

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

 :یدیهای کلواژه 

           C. gibelio ،وزن، سد گلستان و وشمگیر -برتالنفی، رابطه طولپارامترهای فان

 

 مقدمه | 1

لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و سایر عوامل محیطی استان گلستان به

های مختلف و متنوعی تشکیل گردیده که در بین آنها از اکوسیستم

ای و تاالبی و چه در بخش های آبی چه در بخش رودخانهاکوسیستم

باشند. های خاص بوده و بسیار حائز اهمیت میدریایی دارای ویژگی

ردار یی برخواسزبههمیت از ایر خاذیابی ت ارزمطالعادر شد و رسن 

ده و شیالتی بوژی مهم بیولوار بزانایی تعیین سن ماهی یك است. توا

ر منظوبه وری است.ضرر ماهی بسیای هایتپویایی جمعای درك بر

از گاهی ، آیست محیطی حاکمزیط اشرو ماهی ت یخ حیارمطالعه تا

ل دوره شد طوو رمطالعه سن و ست امی الزاشد ماهی ان رمیزو سن 

و سن تکثیر و سیدگی جنسی رسن ، یط محیطیاشر، ماهیت حیا

ده از ستفااخایر با ذیابی رزهای اروشکلیه زد. مشخص سارا مثل ولیدت

از سن های نسبت رشد و تخمیند. شوم مینجاانی س ترکیبی هاداده

ر ثاآیابی ای ارزکه برده خایر بوذیابی ی ارزهالمدهای ورودیترین مهم

 ,Pitcher and Hartشوند )ده میستفااینامیك جمعیت دصید بر 

های رشد ماهیان دارای (. مطالعات بسیاری نشان دادند که ویژگی1982

های وسیله تنوع در ویژگیکه به ای بودهپذیری وسیع منطقهتنوع

 Zivkov, 1996; Froese and)باشد زیستگاهی قابل تفسیر می

Binohlan, 2000) .های سن و رشد این راستا، مطالعه ویژگیدر

ای امکان صورت منطقهپذیری بهگونه در سطح جمعیتی و تنوعیك

هم های یك گونه در یك منطقه را فرااز وضعیت جمعیت بهتر درك

اهداف این قبیل مطالعات  برای حصول به(. Zivkov, 1996کند )می

، حوضه ای، یافتن یك گونه با فراوانی باال در مناطق مختلف یكمقایسه

حوضه (. Patimar et al., 2011)ترین مسئله است ایترین و پایهمهم

گلستان شروع و در شرقی استانارتفاعات شرق و جنوب گرگانرود از

 2977گردد. ارتفاعات این حوضه از حدود خزر ختم مییت به دریاینها

باشد. متر از سطح دریا متغیر می 26چای تا متر واقع در زیر حوضه قره

روی رودخانه گرگانرود قرار گرفته سد بوستان، گلستان و وشمگیر بر 3

شود است. حوضه آبریز گرگانرود از حدود ده حوضه فرعی تشکیل می

 .(Kiabi et al., 1999)باشد ترین آن حوضه سد وشمگیر میکه بزرگ

دقیقه شرقی و در  46درجه و 54سد وشمگیر در طول جغرافیایی 

شناسی کاربردیماهی هایپژوهش هنشری  
 

Journal homepage: http://jair.gonbad.ac.ir 
 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 دانشگاه گنبد کاووس
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قال و در دقیقه شمالی در شمال شرقی شهر آق 13درجه و  37عرض 

 سوار بر رویکیلومتری این شهر و در محلی به نام سنگر 42فاصله 

رودخانه گرگانرود احداث گردیده است. حوضه آبریز این سد تا محل 

کیلومتر  497کیلومتر وسعت دارد و محیط آن  7156احداث در حدود 

 سد. (Yousefi, 1991)کیلومتر است  153باشد. طول شاخه اصلی می

وشمگیر و در محدوده دشت گرگان در حوالی گلستان در باال دست سد 

دقیقه شمالی  19درجه و  37نك در عرض جغرافیایی سورروستای عرب

کیلومتری شمال  15دقیقه شرقی در فاصله  16درجه و  55و طول 

کاووس واقع شده است. این سد روی شاخه اصلی گرگانرود شرقی گنبد

ماهی  سیستماتیكلحاظ از .(Yousefi, 1991)احداث شده است 

و از ( Cyprinidae) هیانکپور مااز خانواده  (C. gibelioکاراس )

عتقاد براین است که باشد. در شرایط طبیعی امی( Carassius) جنس

نماید چیزخوار بوده و از مواد گیاهی و جانوری تغذیه میاین گونه همه

(Zhadin and Gerd, 1961در .) ماهی گیاهان  غذایی اینرژیم

 زمستانول مهمی دارند. در ط ور و الروهای شیرونومیده نقشغوطه

 (.Nikolskii, 1961یابد )میکاهش  چشمگیری حدتا  ماهی اینتغذیه 

گلستان و عدم  در آبگیرهای استان محیطی به دلیل وجود شرایط خاص

مطالعات کافی در این شرایط محیطی و با توجه به نقشی که این ماهی 

نماید ایفا می عنوان گونه رقیب در جامعه زیستی کپورماهیان پرورشیبه

های طبیعی از پرورشی، بررسی و ضرورت شناخت و تمایز گونه

نظر ماهی ضروری بهجمعیتی این  زیستی و پارامترهایخصوصیات

پارامترهای زیستی و  هایبررسی ویژگیرسد. در تحقیق حاضر به می

گلستان  خاص آبگیرهای استان ای در شرایطنقرهرشد ماهی کاراس 

 .ته خواهد شدپرداخ

 هامواد و روش | 2 
تا مهر  1393ماه برداری از اسفند منظور انجام مطالعات مربوطه نمونهبه

 5/2صورت ماهانه با استفاده از تور پره با قطر چشمه به 1394ماه 

-متر انجام شد. تعداد کل نمونه 5/1متر با ارتفاع  10متر و طول میلی

قطعه و در منطقه سد  247ستان های مورد بررسی در منطقه سد گل

وسیله فرمالین های صید شده در محل بهود. نمونهقطعه ب 208وشمگیر 

 درصد تثبیت شدند و بعد از انتقال به آزمایشگاه دانشگاه گنبد 10

 1وسیله تخته بیومتری با دقت ووس، بیومتری گردیدند. طول کل بهکا

 001/0یله ترازو با دقت وسها به، وزن کل و وزن گناد نمونهمترمیلی

وی فلس انجام گرفت. گیری گردید. تعیین سن ماهیان از رهزگرم اندا

 الگوی رشد بهوسیله آزمون مربع کای سنجش شد. نسبت جنسی به

 بررسی گردید: 1وسیله معادله 

(1)                              b                                        W = aTL 

شیب خط  bمتر، به میلی TLوزن به گرم، طول  Wن معادله در ای

ی بین طول و وزن ماهیان با باشند. رابطهعدد ثابت می aرگرسیونی و 

و تبدیل آن به  ی نمائی ها در رابطهجای گذاری داده

به کمك لگاریتم طبیعی تعیین  خطی ای رابطه

ومتریك و آلومتریك بودن رشد به وسیله (، ایزBagenal, 1978شد )

 ( تعیین شد:2آزمون پائولی )معادله 

(2)              × × t = 

انحراف معیار لگاریتم طبیعی طول کل  sd (lnTL)، 2در معادله 

 bانحراف معیار لگاریتم طبیعی وزن کل )گرم(،  sd (lnW)متر(، )میلی

تعداد نمونه   nضریب همبستگی و 2rوزن،  –یب خط رگرسیون طول ش

-جدول مقایسه می tمحاسباتی حاصل از این معادله با مقدار  tاست. 

 را 1معادله  bتوان جدول نباشد می tمحاسباتی بزرگتر از  tگردد. اگر 

دهنده ایزومتریك بودن الگوی رشد درنظر گرفت که نشان 3برابر با 

 تعیین گردید: 3وسیله معادله ضعیت هم بهضریب واست. 

(3)        ) × 100                 bK = (W / TL 

طول کل  TLوزن کل به گرم،  Wضریب وضعیت،  K، 3در معادله 

 باشد.وزن کل می –شیب خط رگرسیونی طول کل  bمتر و به سانتی

 تعیین شد: 4وسیله معادله ای نیز بهضریب رشد لحظه

(4)                 ) / ΔT tLnw – t+1G = (Lnw 

میانگین وزن کل به  twای، ضریب رشد لحظه Gدر این معادله، 

-می t+1میانگین وزن کل به گرم گروه سنی  t+1wو  tگرم گروه سنی 

 ;Pauly and Munro, 1984; Bagenal, 1978باشند، بررسی شد )

Mann, 1973 .)(5)طبق معادله  فیبرتاالنپارامترهای معادله رشد فان 

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

tbL  تعیین شد(Bagenal, 1978که در آن ) L∞ =  ، k = 

حسب طول د برعلت تغییرات فصلی در ضریب بهتر است رشبه باشد.می

متر( طول )سانتی tLه ( در این معادلBagenal, 1978محاسبه شود )

شیب خط منحنی رشد  bنهایت، متر( طول بی)سانتی t ،∞Lدر زمان 

زمان فرضی است که  0tباشد، ضریب ثابت آن می نسبت به طول و 

تعیین  –tK  -= ln( 1+t0K)نیز از رابطه  0tماهی طول صفر دارد. 

(. برای سنجش Bagenal, 1978) باشدمی 0t = گردید که در آن 

∞L  وk مونرو استفاده شد )محاسباتی از آزمون فیPauly and 

Munro, 1984.) 

   (6         )Ф = Ln k + 2 Ln L∞    

∞L نهایت، متر( طول بی)سانتیk  درسال( آهنگ رشد رسیدن به(

ها جهت وارد کردن داده (.Pauly and Munro, 1984نهایت )بیطول 

افزار ها از نرمآنالیز دادهو  Excel-2015و رسم نمودارها از برنامه 

SPSS-22 .استفاده شد 

 نتایج | 3
قطعه  247ها تهیه شده از سد گلستان استان گلستان تعداد کل نمونه

نمونه نر بود. نسبت جنسی نر  22نمونه ماده و  225بود. از این تعداد، 

مورد مطالعه مشاهده گردید که این در جمعیت  1:  23/10به ماده 

 1داری بین نسبت جنسی نر و ماده )نسبت از نظر آماری اختالف معنی

(، لذا فراوانی جنسی در جمعیت p  ،84/166 =2χ  >05/0( داشت )1: 

، میانگینماده باشد. در جنسمطالعه نابرابر می منطقه مورد این گونه در
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 متر و میانگین وزنمیلی 48/94±95/37طول کل و انحراف معیار برابر 

دست آمد. در جنس نر هگرم ب 53/21±90/23کل و انحراف معیار برابر 

متر و میلی 91/82±79/32میانگین طول کل و انحراف معیار برابر 

گرم مشاهده  91/12±31/13میانگین وزن کل و انحراف معیار برابر 

و وزن متر میلی 41 – 196گردید. دامنه طول کل در جنس ماده بین 

که در جنس نر دامنه طول گرم بود. درحالی 28/1 – 35/141کل بین 

 – 42/52و وزن کل بین متر میلی 42 – 156کل در جنس نر بین 

ها تهیه شده از (. تعداد کل نمونه1مشاهده گردید )جدولگرم  25/1

نمونه  190قطعه بود. از این تعداد،  208سد وشمگیر استان گلستان 

در جمعیت  1:  56/10نر به ماده  نمونه نر بود. نسبت جنسی 18ماده و 

مورد مطالعه مشاهده گردید که این نسبت از نظر آماری اختالف 

،  > 05/0p( داشت )1:  1داری بین نسبت جنسی نر و ماده )معنی

23/142 =2χ لذا فراوانی جنسی در جمعیت این گونه در منطقه مورد ،)

کل و انحراف معیار باشد. در جنس ماده میانگین طول مطالعه نابرابر می

متر و میانگین وزن کل و انحراف معیار میلی 47/137±21/40برابر 

دست آمد. در جنس نر میانگین طول کل و هگرم ب 50/51±85/40برابر 

متر و میانگین وزن کل و میلی 17/131±51/28انحراف معیار برابر 

ل کل گرم مشاهده گردید. دامنه طو 65/35±18/20انحراف معیار برابر 

 – 60/280و وزن کل بین متر میلی 44 – 240در جنس ماده بین 

که در جنس نر دامنه طول کل در جنس نر بین گرم بود. درحالی 73/1

مشاهده گرم  03/9 – 75/81و وزن کل بین متر میلی 85 – 179

، سد گلستان (C. gibelio(. در جمعیت ماهی کاراس )1گردید )جدول

متر و ماده در میلی 51-60نر در کالسه طولی بیشترین فراوانی جنس 

-70های طولی متر بود و جنس نر در کالسهمیلی 41-50کالسه طولی 

و 190-181، 180-171، 170-161، 150-141، 140-131، 61

های تمام کالسه که جنس ماده درمشاهده نشد، درحالی 200-191

 (C. gibelioدر جمعیت ماهی کاراس ) (.1 طولی مشاهده شد )شکل
 141-150، بیشترین فراوانی جنس نر در کالسه طولی سد وشمگیر

متر بود و جنس نر در میلی 151-160متر و ماده در کالسه طولی میلی

، 121-130، 71-80، 61-70، 51-60، 41-50های طولی کالسه

-240و 230-221، 220-211، 210-201، 200-191، 190-181

-230و  71-80های طولی ر کالسهمشاهده نشد و جنس ماده د 231

 (.2 مشاهده نشد )شکل 221

 وشمگیر سد در سد گلستان و (C. gibelio)ماهی کاراس  )گرم(و وزن کل متر()میلیمیانگین طول  -1 جدول

 TL±S.D Max – Min TW±S.D Max - Min تعداد نمونه جنس منطقه

 سد گلستان
 ماده

 نر

 جمعیت

225 

22 

247 

95/37±48/94 

79/32±91/82 

60/37±45/93 

41 – 196 

42 – 156 

41 – 196 

90/23±53/21 

31/13±91/12 

26/23±76/20 

28/1 – 35/141 

25/1 – 42/52 

25/1 – 35/141 

 سد وشمگیر
 ماده

 نر

 جمعیت

190 

18 

208 

21/40±47/37 

51/28±17/131 

32/39±92/136 

44 – 240 

85 – 179 

44 – 240 

85/40±50/51 

18/20±65/35 

71/39±13/50 

73/1 – 60/280 

03/9 – 75/81 

73/1 – 60/280 

 

در سد  (C. gibelio) های طولی ماهی کاراسدرصد فراوانی در کالسه -1شکل  

 گلستان
 

 
در سد  (C. gibelioهای طولی ماهی کاراس )درصد فراوانی در کالسه -2شکل 

 وشمگیر
 

( 1+ - 6+شش گروه سنی ) فلسروی  تعیین سن ازدر سد گلستان 

نشان  ( را برای جنس نر1+ - 4+را برای جنس ماده و چهار گروه سنی )

 36/36) 1+های سنی در نرها شامل (. فراوانی در گروه2داد )جدول 

درصد( و در  55/4) 4+درصد( و  09/9) 3+درصد(،  00/50) 2+درصد(، 

 00/4) 3+درصد(،  78/61) 2+درصد(،  11/19) 1+ها شامل ماده

-درصد( می 44/0) 6+درصد( و  78/5) 5+درصد(،  89/8) 4+درصد(، 

ساله در هر دو جنس نر و ماده جمعیت غالب را  2+باشد. گروه سنی 

-میلی 156(. بزرگترین نمونه نر با طول کل 3 تشکیل داده بود )شکل

متر میلی 196بوده و بزرگترین ماده مشاهده شده نیز  4+متر و سن 

شش  فلستعیین سن از روی در سد وشمگیر  بود. 6+طول و دارای سن 

( را 2+ - 4+( را برای جنس ماده و سه گروه سنی )1+ - 6+گروه سنی )

های سنی در نرها (. فراوانی در گروه2نشان داد )جدول برای جنس نر 

درصد( و در  00/50) 4+درصد( و  56/5) 3+درصد(،  44/44) 2+شامل 

 79/15) 3+درصد(،  95/18) 2+درصد(،  58/11) 1+ل ها شامماده

درصد(  58/1) 6+درصد( و  42/18) 5+درصد(،  68/33) 4+درصد(، 

ساله در هر دو جنس نر و ماده جمعیت غالب را  4+باشد. گروه سنی می

-میلی 179(. بزرگترین نمونه نر با طول کل 4 )شکل تشکیل داده بود

متر میلی 240اده مشاهده شده نیز بوده و بزرگترین م 4+متر و سن 

]  بود. 6+طول و دارای سن 
 D
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 در دو سد گلستان و وشمگیر (C. gibelio)های سنی مختلف در ماهی کاراس در گروه )گرم( و وزن کل متر()سانتی میانگین طول کل -1جدول 

قهطمن  نر ماده سن 

TW±S.D TL±S.D TW±S.D TL±S.D 

 

سد  

 گلستان

 

1+ 

2+ 

+3  

+4  

+5  

+6  

60/2±51/3  

23/11±51/15  

58/4±80/33  

83/10±33/50  

62/23±46/83  

00/0±35/141  

23/1±50/5  

64/2±95/8  

37/0±67/12  

83/0±53/14  

39/1±02/17  

00/0±60/19  

66/0±93/1  

74/7±22/14  

51/1±83/29  

00/0±42/52  

- 

- 

55/0±98/4  

94/1±29/9  

14/0±40/12  

00/0±60/15  

- 

- 

 

سد 

 وشمگیر

 

1+ 

+2  

3+ 

4+ 

+5  

+6  

90/0±78/3  

32/4±38/21  

50/6±92/34  

55/15±69/60  

36/29±82/93  

75/47±83/238  

57/0±73/5  

80/0±78/10  

74/0±94/12  

87/0±78/15  

21/1±02/18  

38/1±97/22  

- 

30/5±08/17  

00/0±25/29  

42/12±95/52  

- 

- 

- 

15/1±26/10  

00/0±60/13  

01/1±60/15  

- 

- 

    
 در سد وشمگیر (C. gibelio)کاراس فراوانی سنی ماهی  -5شکل                  در سد گلستان (C. gibelio)فراوانی سنی ماهی کاراس  -4شکل 

سد  (C. gibelioماهی کاراس ) نر ماده و، در هر سه گروه جمعیت

( و 10و  8، 6 هایگلستان، دارای ضریب همبستگی باالیی بود )شکل

عنوان ضریب رشد به 3با مقدار عددی ( bمقادیر شیب خط رگرسیونی )

p= 0.44,   Malet -t داری نداشت )معنی ایزومتریك در گروه نر اختالف

باشد ولی این ( که نمایانگر رشد ایزومتریك درگروه نرها می0.05 <

 ,testداری داشت )ها اختالف معنیمقدار در دو گروه جمعیت و ماده

= 4.26, p < 0.05 Population= 4.73, t Femalet )دهنده رشد که نشان

 Paulyبود. آزمون پائولی ) ماده و آلومتریك منفی در دو گروه جمعیت

and Munro, 1984( ایزومتریك بودن ،)b = 3 الگوی رشد درگروه )

ها آلومتریك منفی بودن الگوی نرها و برای دو گروه جمعیت و ماده

رشد را در این گونه، تأیید نمود. در جمعیت مورد مطالعه ماهی کاراس 

(C. gibelio) 99/0جمعیت ) وزن وطول رابطه ،گلستان سد در 

=2r)92/2TL 021/0 W= ( 2= 99/0و برای جنس مادهr)90/2TL 021/0 

W= ( 2= 99/0و برای جنس نرr)97/2TL 017/0 W= در  .دست آمدهب

سد  (C. gibelioماهی کاراس ) نر ماده و، هر سه گروه جمعیت

( و 11و  9، 7 هایوشمگیر، دارای ضریب همبستگی باالیی بود )شکل

عنوان ضریب رشد به 3با مقدار عددی ( bیب خط رگرسیونی )مقادیر ش

Malet -t  ,2.20 =داری داشت )ها اختالف معنیایزومتریك در تمام گروه

< 0.05 p ,= 0.89 female= 0.93, t Populationt که نمایانگر رشد )

 Pauly andباشد. آزمون پائولی )می آلومتریك منفی در هر سه گروه

Munro, 1984،) ها آلومتریك منفی بودن الگوی رشد برای تمام گروه

 .Cرا در این گونه، تأیید نمود. در جمعیت مورد مطالعه ماهی کاراس )

gibelio) ( 98/0در سد وشمگیر، رابطه طول و وزن جمعیت 

=2r)79/2TL 027/0 W= ( 2= 98/0و برای جنس مادهr)79/2TL 

028/0 W= ( 2= 97/0و برای جنس نرr)74/2TL 028/0 W= دست هب

 .آمد

                                  
 در سد وشمگیر (C. gibelio)وزن کل جمعیت ماهی کاراس  –رابطه طول  -7شکل                   در سد گلستان (C. gibelio)وزن کل جمعیت ماهی کاراس  –رابطه طول  -6 شکل     
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 14       |                                                                                                                                         ...، ( Carassius gibelio Bloch, 1782اراس )بررسی پارامترهای سن و رشد ماهی ک 

 

         
 وزن کل جنس ماده ماهی کاراس در سد وشمگیر –رابطه طول  -9شکل                                    گلستاندر سد  کاراسوزن کل جنس ماده ماهی  –رابطه طول  -8شکل 

                
 در سد وشمگیر ماهی کاراسوزن کل جنس نر  –رابطه طول  -11شکل                       وزن کل جنس نر ماهی کاراس در سد گلستان –رابطه طول  -10شکل 

 

بررسی ضریب وضعیت نشان داد که باالترین مقدار آن در سد گلستان 

 در جنس ماده و کمترین مقدار آن برای جنس نر مشاهده شد. مقایسه

داری را بین هر سه گروه نشان میانگین شاخص وضعیت اختالف معنی

وضعیت  ببررسی ضریدر سد وشمگیر (. 12)شکل ( > 05/0p)  داد

گروه تقریباً یکسان بوده و باالترین مقدار آن سه نشان داد که برای هر 

در دو جنس نر و ماده و کمترین مقدار آن برای جمعیت مشاهده شد. 

های داری را بین گروهمیانگین شاخص وضعیت اختالف معنی مقایسه

-باالترین ضریب رشد لحظه (. 13 )شکل( < 05/0p)  مختلف نشان نداد

بود. با افزایش  1+ - 2+در سنین در هر دو جنس  در سد گلستان ای

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 

ای نشان داد که سالگی کاهش قابل توجهی داشت. ضریب رشد لحظه

 ر است )شکلترشد بیشتر در هر دو جنس ماده و نر در سنین پایین

در هر دو جنس در  در سد وشمگیر ایباالترین ضریب رشد لحظه (.14

بود. با افزایش سن در جنس ماده بعد از چهار سالگی  1+ - 2+سنین 

کاهش نسبتا محسوسی در این ضریب مشاهده گردید و همچنین در 

جنس نر با افزایش سن بعد از دو سالگی کاهش قابل توجهی داشت. 

ای نشان داد که رشد بیشتر در هر دو جنس ماده و ظهضریب رشد لح

 (.15تر است )شکل نر در سنین پایین

                                 
 وشمگیردر سد س ماهی کاراهای مختلف ضریب وضعیت در طی ماه -13شکل                     در سد گلستان های مختلف ماهی کاراسضریب وضعیت در طی ماه -12شکل 

                         
 ای برای سنین مختلف ماهی کاراس در سد وشمگیرضریب رشد لحظه  -15شکل             ای برای سنین مختلف ماهی کاراس در سد گلستانضریب رشد لحظه -14شکل 
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 .C) النفی برای ماهی کاراسابرتپارامترهای معادله رشد فان

gibelio) (. 3 در منطقه سد گلستان مورد بررسی قرار گرفت )جدول

پارامتر برای جنس نر، ماده و جمعیت مقادیر متنوعی را نشان داد. این 

جنس ماده نسبت به جنس نر مقدار بزرگتری بود. ( L∞) نهایتطول بی

دست آمد. شاخص هدر جنس نر بزرگتر از جنس ماده ب( K) آهنگ رشد

های مورد بررسی )نر، ماده و جمعیت( برای تمامی گروه( 0t) سن صفر

بدست  -92/46و برای جنس ماده  -82/58ای جنس نر منفی بود و بر

با  9در سه گروه جمعیت، نر و ماده در حد ( ф) آمد. شاخص فی مونرو

برای جنس ماده  75/9برای جنس نر و حداکثر  70/9دامنه حداقل 

 .C) النفی برای ماهی کاراساپارامترهای معادله رشد فان برت متغیر بود.

gibelio) (. 3یر نیز مورد بررسی قرار گرفت )جدولدر منطقه سد وشمگ

این پارامتر برای جنس نر، ماده و جمعیت مقادیر متنوعی را نشان داد. 

جنس ماده نسبت به جنس نر مقدار بزرگتری بود. ( L∞) نهایتطول بی

در جنس ماده بزرگتر از جنس نر بدست آمد. شاخص ( K)آهنگ رشد 

بررسی )نر، ماده و جمعیت(  های موردبرای تمامی گروه( 0t) سن صفر

 -05/43و برای جنس ماده  -30/124منفی بود و برای جنس نر 

در سه گروه جمعیت، نر و ماده در ( ф)دست آمد. شاخص فی مونرو هب

برای  38/11برای جنس نر و حداکثر  78/9با دامنه حداقل  9-11حد 

 جنس ماده متغیر بود.

 در دو سد گلستان و وشمگیر (C. gibelio) النفی در سه گروه نر، ماده و جمعیت ماهی کاراساپارامترهای معادله فان برت  -3 جدول

 منطقه
 L K 0t ф∞ جنسیت

 70/9 -02/0 17/0 38/309 نر

 75/9 -43/0 12/0 09/378 ماده سد گلستان

 71/9 -35/0 13/0 74/355 جمعیت 

 سد وشمگیر

 نر

 ماده

 جمعیت

23/186 

70/408 

94/302 

51/0 

52/0 

04/0 

42/0- 

20/0- 

73/0- 

78/9 

38/11 

60/10 

 

 گیریبحث و نتجه | 4
مشخص شد که توزیع سنی جمعیت ماهی کاراس حاضر  در مطالعه

(C. gibelio در ) سال  1+-6+دو منطقه سد گلستان و سد وشمگیر بین

حال توزیع سنی این گونه در مناطق دیگر نیز بین با اینمشاهده شد 
( مشخص شد Sibel, 2015) در مطالعه سیبل باشد.وت میمتفا 1+ -7+

 ( در رودخانه سیحانC. gibelioکه توزیع سنی جمعیت ماهی کاراس )

 et alLeonardos ,.است. لئوناردوس و همکاران ) 1+-5+بین  ترکیه

که  ندنشان دادیونان ( در مطالعه خود در دریاچه شیماتیدیس 2008

 راگوزین و همکارانباشد. می 1+ -6+توزیع سنی این ماهی بین 

(Rogozin et al., 2011) در شمال  در دریاچه شیراخود  در مطالعه

تغییر  1+ -15+که توزیع سنی این گونه بین  نداعالم کرد سیبری

های داخلی اروپا دارای . گزارش شده است که این ماهی در آبکندمی

 ,Szczerbowski ;2001باشد )می 10+ -11+توزیع سنی بین 

Kirankaya and Ekmekci, 2013( بولوت و همکاران .)Bulut et 

al., 2013نر نسبت به جنس ماده دارای طول  ( گزارش دادند که جنس

. تفاوت در ترکیب سنی در مطالعات انجام شده در استتری عمر کوتاه

های مختلف دلیل زمان( ممکن است بهC. gibelioماهی کاراس )

رخ دهد. تسومانی و  متفاوتهای ماهیگیری روشبرداری و نمونه

دریاچه  12( در مطالعات خود در Tsoumani et al., 2006همکاران )

 -7/37( بین C. gibelioیونان نشان داد که دامنه طول کل این ماهی )

 ,.Leonardos et al)متر است. لئوناردوس و همکاران سانتی 5/14

ماهی در مناطق داخلی قسمت گزارش دادند که طول کل این ( 2008

ی طولی هادادهدر نتیجه متر است. سانتی 9/21 -37شمالی یونان بین 

دست آمده در مطالعات هاطالعات ب با این پژوهشدر  مشاهده شده

دهد که دامنه نشان می حاضرباشد. مطالعه می همسو کشورهای دیگر

جنس  در منطقه سد گلستان در( C. gibelioاین ماهی ) طول کل

متر و در میلی 42-156متر و در جنس نر بین میلی 41-196بین ماده 

متر و در جنس میلی 44-240بین منطقه سد وشمگیر در جنس ماده 

 ,.Tarkan et alباشد. ترکان و همکاران )می مترمیلی 85-179نر بین 

 Omerli dam( در مطالعه خود در دریاچه پشت سدی عمرلی )2006

lake) 6/860گزارش داد که دامنه وزنی ماهی کاراس بین  یهدر ترک- 

باشد. گرم برای جنس نر می 3/43 -6/452گرم برای جنس ماده و  40

گزارش در ترکیه ( Iznik lakeدر مطالعه دیگری در دریاچه ایزنیك )

گرم و در جنس نر  3/3 -2/565شده که این دامنه در جنس ماده بین 

( در یك مطالعه بر Gungor, 2012گرم است. ) 98/1 -3/313بین 

در ( Ikizcetepeler dam lake) روی دریاچه پشت سدی ایکیزجه تپلر

گرم  8/15 -622( بین C. gibelioنشان داد که وزن این ماهی ) ترکیه

گرم و برای  5/16 -622برای تمام جمعیت است )برای جنس ماده 

دامنه وزنی که این پژوهش نشان داد  نتایجگرم(.  15 -4/440جنس نر 

برای جنس ماده و گرم  28/1-35/141بین  در سد گلستان این ماهی

بین  و دامنه وزنی در سد وشمگیر برای جنس نرگرم  42/52-25/1

برای جنس گرم  03/9-75/81برای جنس ماده و  گرم 60/280-73/1

مشابه با سایر در این پژوهش  دست آمدهمقادیر به همچنین باشد.نر می

در دست آمده ماده به -ت جنسی نربباشد. نست انجام شده میمطالعا

 1: 56/10و در منطقه سد وشمگیر  1: 23/10منطقه سد گلستان 

 -( گزارش کرده است که نسیت جنسی نرGungor, 2012باشد. )می

( در دریاچه ایکیزجه تپلر C. gibelioماده برای جمعیت این ماهی )
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(Ikizcetepeler) کمکچی کیرانکایا و ا باشد.می 1: 52/3 در ترکیه

(Kirankaya and Ekmekci, 2013 این نسبت را )در  1: 73/0

گزارش دادند.  در ترکیه (Gelingulluدریاچه پشت سدی گلین گولو )

(Uysal et al., 2015در دریاچه ایزنیك ) در منطقه بورسا در ترکیه 

( C. gibelioدر ماهی کاراس ) 1: 51/0ت بگزارش دادند که این نس

( اعالم کردند Bostanci et al., 2007ی و همکاران )باشد. بوستانجمی

 در ترکیه (Bafrafish lakeکه در مطالعه خود در دریاچه بافرافیش )

دهد. عالوه بر این، درصد جمعیت را جنس نر تشکیل می 89/2حدود 

درصد از  56/0گزارش دادند که ( Sari et al., 2008ساری و همکاران )

را ترکیه ( Buldan dam lakeدان )جمعیت دریاچه پشت سدی بول

( Gynogenesisدهنده پدیده بکرزایی )هد که نشانمی تشکیل نر جنس

های یك نتیجه از یافتهان عنوباشد. بهمی( C. gibelioدر این ماهی )

توان گفت که این های حاصل از اطالعات قبلی میدست آمده و یافتهبه

در این مطالعه  دهد.نشان میماهی در این مناطق پدیده بکرزایی را 

از نوع آلومتریك  ماده جنس دردر منطقه سد گلستان الگوی رشد 

 در سد وشمگیر الگوی رشدو  از نوع ایزومتریك نرجنس منفی و برای 

آلومتریك از نوع  نرجنس و برای  ایزومتریكاز نوع  مادهجنس در 

بود که  b=2/57( مقدار Sibel, 2015منفی مشاهده شد. در مطالعه )

 .Cالگوی رشد آلومتریك منفی برای تمام جمعیت ماهی کاراس )

gibelioگزارش شد. در مطالعه دیگری توسط ) (Kirankaya and 

Ekmekci, 2013 05/3( برای جنس ماده مقدارb=  دارای رشد

دارای رشد آلومتریك منفی  =80/2bایزومتریك و برای جنس نر 

در  =97/2bطالعات دیگر بترتیب در م bگزارش شد. همچنین مقدار 

 ,.Bostaci et al( ترکیه توسط )Bafrafish lakeدریاچه بافرافیش )

( ترکیه Buldan dam lakeدر دریاچه بولدان ) =87/2b( و 2007

در دریاچه پشت سدی  =59/2b( و مقدار Sari et al., 2008توسط )

 ,Gungor( ترکیه توسط )Ikizcetepeler dam lakeایکیزجه تپلر)

 Seyhan damدر دریاچه سیحان ) =65/2b( و همچنین مقدار 2012

lake( ترکیه توسط )Erguden, 2015دست آمده است. مشاهده ( به

های های حاصل از مطالعات در سالهای ما مشابه با یافتهشده که یافته

باشد. ساختار ایزومتریك و آلومتریك فصلی یك گونه ماهی گذشته می

ای است. اندازه متغیر نمونه و دامنه تغییرات قابل مالحظه دارای اهمیت

 ,Froeseگونه شود )در جمعیت یك bتواند باعث تغییر مقدار طولی می

طور قابل توجهی مربوط به قصل و ولی وزنی ماهی به(. روابط ط2006

برخی از عوامل از قبیل استرس، فعالیت تولیدمثلی، محیط و مواد 

 Le Cren, 1951; Froese, 2006; Leonardos etباشد )غذایی می

al., 2008; Saylar and Benzer, 2014 تغییر در رشد ماهی .)

تواند با استفاده از تطبیق با شرایط مختلف زیست )طولی وزنی( می

(. در مطالعه حاضر در منطقه Nikolsky, 1963محیطی صورت گیرد )

و در منطقه سد متر سانتی 74/355برابر  L∞سد گلستان مقدار 

( C. gibelioمتر برای ماهی )سانتی 75/999برابر  L∞وشمگیر مقدار 

برتالنفی با استفاده از فرمول طول کل محاسبه شد. پارامترهای رشد فان

e -= 309/38 [1tL-ترتیب برای جنس نر در سن در سد گلستان به

]0/17(t+0/02)  0/12(3[و برای جنس ماده(t+0/4-e -= 378/09 [1tL در سد  و

و برای  e -= 186/23 [1tL-(t+0/42)0/51[ترتیب برای جنس نر وشمگیر به

محاسبه شد. پارامترهای  e -= 408/7 [1tL-(t+0/20)0/52[جنس ماده 

( بیشتری نسبت L∞رشد نشان داد که جنس ماده دارای حداکثر طول )

به در منطقه سد گلستان در جنس نر نسبت  kبه جنس نر بود ) مقدار 

جنس ماده بیشتر و در منطقه سد وشمگیر در جنس ماده نسبت به نر 

در هر جنس خیلی کوچك است(.  kباشد اما تفاوت در مقدار بیشتر می

 L∞( در منطقه آنتالیای ترکیه مقدار Innal, 2012در مطالعه اینال )

( محاسبه شد. C. gibelioمتر برای ماهی )سانتی 86/36برابر 

برتالنفی با استفاده از فرمول طول کل در سن به فان پارامترهای رشد

و برای جنس  e -= 35/96 [1tL-(t+0/882)0/239[ترتیب برای جنس نر 

محاسبه شد. پارامترهای رشد  e -= 37/56 [1tL-(t+0/767)0/232[ماده 

( بیشتری نسبت به L∞نشان داد که جنس ماده دارای حداکثر طول )

جنس نر نسبت به جنس ماده بیشتر بود اما در  kجنس نر بود ) مقدار 

در هر جنس خیلی کوچك بود(. در مطالعه حاضر  kتفاوت در مقدار 

پائولی  -برای ارزیابی قابلیت اطمینان از پارامتر رشد آزمون فی مونرو

(Pauly and Munro, 1984 برای نشان دادن عملکرد کلی رشد )

و در  71/9در منطقه سد گلستان ( استفاده شد. که مقدار فی )

 ,.Bulut et alدست آمد. در مطالعه )به 6/10منطقه سد وشمگیر 

( در آببندان سیتلر C. gibelio( ماهی کاراس )( مقدار فی )2013

(Seyitler در ترکیه )دلیل همگنی مشاهده شد. که احتماالً به 37/5

و درجه حرارت آب زیستگاه شرایط زیست محیطی مانند فراوانی غذا 

 .C) ( در ماهی کاراسL∞(. حداکثر طول ) 2005et alAlp ,.باشد )می

gibelio36/2 =∞ترتیب ه( در مطالعات زیادی بL  متر در دریاچه سانتی

متر در دریاچه پشت سدی بولدان سانتی 31/66L =∞بیشهیر ترکیه، 

 et Balikرکیه توسط )متر در دریاچه اگیردیر تسانتی  33/3L =∞ترکیه، 

al., 2004 گزارش شده است. نتایج نشان داد این مقادیر در مطالعه ما )

توان به با دیگر مطالعات انجام شده در این زمینه متفاوت است که می

نسبت داد. مشخص شده که این ماهی به  های زیست محیطیتفاوت

های ونههای طبیعی گعنوان یك گونه معرف غیربومی مهاجم در محیط

دهد. این گونه ثیر قرار میتأهای بومی را تحتبومی، چرخه زندگی گونه

های سرعت در آّبباشد و بهای مییك بسیار گستردهدارای تحمل اکولوژ

تواند نظیر رقابت غذایی و حال افزایش است. که اثرات آن میداخلی در

باعث نابودی باشد و در نتیجه های مهاجم و بومی تولیدمثلی بین گونه

های مختلف در های بومی شود. این گونه مهاجم ساکن زیستگاهگونه

های داخلی است بنابراین نیاز به نظارت و مطالعات بیشتر به آب

 جمعیت این گونه اختصاص یابد.
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Abstract 

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 

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 

the Golestan and Voshmgir dam lakes respectively. Length-weight relationship of 

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∞= 

378.09 mm, k = 0.12 year -1, t0= -0.43 year for females, L∞= 309.38 mm, k = 0.17 

year-1, t0= -0.02 year for males, and as L∞= 355.74 mm, k = 0.13 year -1, t0= -0.35 

year for combined sexes in the Golestan dam lake, L∞= 408.70 mm, k = 0.52 year -1, 

t0= -0.20 year for females, L∞= 186.23 mm, k = 0.51 year-1, t0= -0.42 year for males, 

and as L∞= 302.94 mm, k = 0.04 year -1, t0= -0.73 year for combined sexes in the 

Voshmgir dam lake.   
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