نشریه پژوهشهای ماهیشناسی کاربردی
Journal homepage: http://jair.gonbad.ac.ir

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
دانشگاه گنبد کاووس

بررسی پویاییشناسی ماهی سهخاره ( )Gasterosteuse aculateus Linnaeus, 1758در سواحل جنوبی دریای خزر
2

سپیده ایزدی ،1هادی رییسی ،*2آیناز شیرنگی ،2محمد قلی زاده

 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبدکاووس ،گنبدکاووس ،ایران
 2استادیار ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبدکاووس ،گنبدکاووس ،ایران
نوع مقاله:
پژوهشی اصیل

چکیده
این مطالعه با هدف برآورد پارامترهای رشد و مرگومیر ماهی سهخاره در جنوب شرق دریاچه خزر در منطقه
تاالب گمیشان صورت گرفت .عملیات نمونه برداری از بهمن ماه  1931تا اسفندماه  1931در جنوب شرق
دریای خزر صورت گرفت .بدین منظور ،تعداد  242نمونه بهصورت ماهانه و بهصورت تصادفی صید و بیومتری
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اینگونه بهلحاظ وزنی هست .نتایج این مطالعه میتواند به شناخت بهتر وضعیت زیستی این ذخیره در منطقه
جنوب شرق دریای خزر کمک کند.
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طول عمر در اینگونه مانند بسیاری دیگر از صفات با توجه به
توزیع وسیع جغرافیایی ،متنوع است .در برخی جمعیتها ممکن
است یک سال و چند ماه باشد و بعد از تخمریزی بمیرد یا در فرم
خاصی از اینگونه حتی تا حدود  2سال هم عمر کند ،اما طول عمر
معمول در این ماهی کمی بیشتر از  3سال است .ماهی در سن
یکسالگی به بلوغ میرسد که میتواند بسته به نوع آن در دو یا
سهسالگی هم باشد ( .)Abdoli, 1991پارامترهای پویایی جمعیت
زیر بنای مدلهای تحلیل وبررسی در بحث ارزیابی ذخایر هستند و با
محاسبه آنها میتوان اطالعات دقیقی درمورد ذخایر بهدست آورد
( .)Sparre and venema, 1998مطالعه پویایی جمعیت آبزیان یکی
از مبانی اصلی بررسی زیستی ماهیان بوده و کاربرد بومشناختی دارد
( .)Lee and Robert, 2002بهمنظور محاسبه فراوانی نسبی گونه-
های گوناگون در یک پیکره آبی و همچنین اثر افزایش در فراوانی
یک گونه روی وضعیت ذخیره گونههای دیگر ،برآورد پارامترهای
حیاتی همچون رشد ،ذخایر اضافهشونده ،مرگومیر ،مهاجرت و
اندازهگیری اثر صید و صیادی میتواند مفید باشد .درک فاکتورهایی
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 | 1مقدمه
ماهیان سهخاره از راسته  Gasterosteiformesو خانواده ،Gasterosteidae
دارای  5جنس و حدود  12گونه هستند ( Eschmeyer and Fong,
 .)2011ماهی آبنوس یا سهخاره ) )Gasterosteus aculateusدر
شمال اروپا ،امریکای شمالی و آسیا در آب های شور و شیرین یافت می
شود.
ماهی سهخاره دارای رفتارهای تولیدمثلی پیچیده شامل نمایش-
های جنسی ،النهسازی و مراقبت والدینی هستند .در مورد تعداد
گونههای این جنس بحثها و نظرات متفاوتی وجود دارد ،اما در کل دو
گونه  G. wheatlandiو  G. aculeatusمورد پذیرش اکثر صاحب
نظران میباشد (.)Coad, 1996; Smith et al, 2004
ماهی سهخاره یکی از گونههای غیربومی حوضه خـزر جنـوبی است
کـه در منطقه ساحلی تاالب گمیشان دیده میشود .اولین حضور
اینگونه در خـزر جنـوبی مربـوط بـه سال  1001در منطقه بهشهر
است ( .)Hajimoradlou et al., 2007حاجیمرادلو و همکاران
( )Hajimoradlou et al., 2007نشان داد که اینگونه با فراوانی باال
در کانالهای منتهی به تاالب گمیشان وجود دارد.
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که زیتوده و فراوانی جمعیت ماهی را تعیین میکند ،امروزه در علوم
شیالتی از مهمترین مباحث هستند (.)Biswas, 1993
تاکنون مطالعاتی روی ماهی سهخاره در دریای خزر صورت گرفته
است ( Patimar et al, 2010., Hajimoradlou et al, 2007., Al
 ).Ali, 2007., Ghasem zadeh 2007., Borhan, 2017اما اطالعات
در مورد پارامترهای پویایی مانند مرگ و میر و رشد ماهی سهخاره در
دریای خزر بسیار اندک و پراکنده می باشد .بنابراین این مطالعه با هدف
مطالعه پارامترهای رشد و مرگ و میر این گونه در جنوب دریای خزر
صورت گرفت.

رییسی و همکاران

 | 2مواد و روشها
تعداد  200نمونه ماهی سهخاره از بهمن ماه سال  1301تا اسفند ماه
سال  1302در منطقه جنوب شرق دریای خزر در محدوده تاالب
گمیشان جمع آوری گردید (شکل  .)1نمونههای موردمطالعه در
فرمالین  19درصد تثبیت شدند و جهت انجام کارهای آزمایشگاهی به
آزمایشگاه اکولوژی ماهیان دانشگاه گنبدکاووس انتقال یافتند.

شکل -1منطقه نمونه برداری ماهی سهخاره در جنوب شرق دریای خزر در محدوده کانال های زهکش تاالب گمیشان و خلیج گرگان

اندازهگیری طول و وزن ماهی بهترتیب با استفاده از کولیس و
ترازوی دیجیتالی انجام شد .تعیین جنسیت نمونهها بهصورت
میکروسکوپی با بزرگنمایی  19و مشاهده ویژگیهای ظاهری اندامهای
جنسی انجام شد .برای تعیین سن از فلسهای باالی خط جانبی و زیر
بالهپشتی استفاده شد و فلسها در زیر لوپ با بزرگنمایی  19و خواندن
حلقههای رشد ساالنه تعیین سن شدند.
برای تعیین طبقات طولی از فرمول استورجس استفاده شد
( )Sturges, 1926و نمودار فراوانی طولی رسم گردید.
C= R/K

K= 1+3.3 log n

R= (Max-Min) +1

W = aLb
در این معادله  Wوزن a ،عرض از مبدا L ،طول کل و  bشیب

خط میباشد .با استفاده از روش حداقل مربعات باقی ماندهها برای
ضرایب  aو  bمقادیر بهینه از طریق فرمول زیر بهدست آمد ( Haddon,
:)2011

جایی که  SSQبرابر با اختالف وزن مدل و وزن مشاهداتی است و
سپس از طریق  SOLVERدر نرمافزار  EXCEL-2016به روش
حداقل مربعات برازش صورت گرفت.

طبق این معادله
) L(tطول ماهی در زمان سن) L∞ ،(tحداکثر طولی است که یک
آبزی میتواند به آن برسد t .سن ماهی در زمان صید و  t0سن فرضی
ماهی وقتی که طول صفر است (.)Sparre and venema, 1998
پارامتر  Kبه عنوان آهنگ رشد آبزی مطرح میشود و نشان
دهنده آهنگ رسیدن ماهی به طول بی -نهایت (∞ )Lاست.
همچنین بهمنظور محاسبه  t0از فرمول تجربی پائولی استفاده
گردید (:)Pauly, 1983
Log (-t◦ ) = - 0/3922 – 0/2752 Log L ∞ - 1/038 Log K

میزان ∞ Wاز طریق معادله زیر برآورد شد (:)Haddon, 2011

که ∞ Wبیانگر وزن بی نهایت و  bبیانگر شیب خط حاصل از
رابطه طول و وزن است.
برای مقایسه پارامترهای رشد برآورد شده با سایر نتایج بر روی این
گونه یا گونههای مشابه در سایر مناطق از آزمون فایپریم به شرح زیر
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که در آن  nتعداد نمونهها k ،تعداد دسته و  Cفاصله طبقات می-
باشد.
رابطه طول و وزن برای هر گونه ماهی با استفاده از معادله زیر
محاسبه شد (:)froese, 2006

استفاده از معادالت رشد ابتدا بهوسیله روشهای تعیین بافتهای
سخت بدن و سپس بهوسیله آنالیز ترکیب طولی و روش پترسن در نرم-
افزار  FiSATانجام شد.
رشد از طریق برازش تابع رشد فون برتاالنفی براساس دادههای
فراوانی طولی مورد بررسی قرار گرفت .معادله رشد فون برتاالنفی به
صورت زیر تعریف میشود (:)Sparre and venema, 1998
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استفاده شد (:)Gayanilo and Pauly, 1997
پارامترهای مدل از معادله رشد فون برتاالنفی توضیح داده شده در
باال بهدست میآید.
روش استنتاج چند مدلی :از یک رویکرد اطالعاتی-تئوریکی به نام
استنتاج چند مدلی ( MMI, multi-model, information theoretic
 )approachجهت مدلسازی رشد استفاده شد ( Burnham and
.)Anderson, 2001; Katsanevakis and Maravelias, 2008
مجموعهای از  3مدل دلخواه انتخاب شد و با دادههای طول-در سن
برازش شد .این مدلها شامل یک نسخه سه پارامتری از معادله رشد
وان برتاالنفی ( ،)VBیک نسخه سه پارامتری از معادله Gompertz
( )GOMو منحنی رشد لوجستیک ( )LOGبودند .هر مدل نشان-
دهنده فرض  H1برای رشد بود ،و در هر مورد ،رشد نامتقارن فرض می-
شد .مدلها با استفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی در نرمافزار
اکسل برازش شدند.
سه مدل استفاده شده بهصورت زیر بود:

23

استفاده میکنند .باید توجه داشت برای صحت انجام جداسازی گروه
های همزاد باید شاخص جداسازی ( )Separation Indexبزرگتر از دو
باشد (.)Sparre and Venema, 1998
برای مقایسه میانگین طولی بین دو جنس نر و ماده و در بین دو
سد مختلف از  Randomization testو با استفاده از برنامهنویسی
 VBAاستفاده شد.
برای برآورد مرگومیر چون این گونه تجاری نمیباشد و صید نمی
شود فقط مرگو میر طبیعی برآورد گردید و باتوجه تفاوت زیاد بین
مرگومیر طبیعی در سنین مختلف از مدل چن و واتانبه برای برآورد
مرگومیر طبیعی در هر سن استفاده شد ( Chen and Watanabe,
)1989؛ چن و واتانبه ( )Chen and Watanabe, 1989وقتی که در
مقابل سن رسم میشود یک منحنی  uشکل را میسازد (منحنی وان
حمام مانند) .برای این مدل آنها از دو تابع استفاده کردند :یک تابع که
کاهش میزان مرگومیر را در دوران ابتدایی زندگی و دومین تابع که
افزایش میزان مرگومیر را در دوران انتهایی زندگی نشان میدهد .برای
بهدست آوردن میزان مرگومیر از پارامترهای  kو  t0استفاده میشود:

Von Bertalanffy (VB):
))Lt= β2 + ( β1˗β2)(1˗exp(˗β3t

()1

در این معادله :که  Ltبرابر است با طول بهعنوان تابعی از زمانβ1 ،

برابر است طول بینهایت برحسب سانتیمتر β2 ،برابر است با طول
هنگام تولد ( )L0و  β3برابر است با )k (years-1

که در آن:

Gompertz (GOM):

()2

در این توابع  tmاز معادله زیر بهدست میآید:
در این معادله Lt :برابر است با طول بهعنوان تابعی از زمان β1 ،برابر
است طول بینهایت برحسب سانتیمتر β2 ،برابر است با طول هنگام
تولد ( )L0و  β3برابر است با ).k (years-1
Logistic (LOG):

()3

برای جدا کردن گروههای همزاد از روش باتاچاریا استفاده شد .در
این روش بیشتر از چشم و سایر دادههای رشد مانند حداکثر سن

جایی که  tsعدد  b ،t-testشیب خط رابطه طول-وزن و  sbخطای
معیار شیب خط است.

 | 9نتایج
در مجموع تعداد  200عدد ماهی سهخاره از آب های جنوب شرق
دریای خزر مورد زیست سنجی قرار گرفت .از  230عدد ماهی آبهای
جنوبشرق دریای خزر  191نر و  131ماده تعیین جنسیت شدند.
میانگین طول برای جنس نر  5/030 ±9/913سانتیمتر و برای جنس
ماده  5/200 ±9/913سانتیمتر بهدست آمد (جدول .)1

جدول -1نتایج زیستسنجی برحسب طول چنگالی و وزن کل برای ماهی سهخاره جنوبشرق دریای خزر
وزن (گرم)

طول (سانتیمتر)
جنسیت

میانگین

خطای معیار

حداقل

حداکثر

میانگین

خطای معیار

حداقل

حداکثر

تعداد

نر
ماده
کل

5/030
5/200
5/115

9/913
9/913
9/901

3/300
3/220
1/300

1/093
0/220
0/220

1/020
2/010
2/921

9/912
9/901
9/950

9/322
9/392
9/909

3/302
0/025
0/025

191
131
200
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در این معادله Lt :برابر است با طول بهعنوان تابعی از زمان β1 ،برابر
است با طول بینهایت برحسب سانتیمتر β2 ،برابر است با نقطه عطف
طول و  β3برابر است با ) ..k (years-1مدلها با استفاده از روش
 Maximum Lilelihhodدر نرمافزار آماری  Excel-2016با استفاده
از زبان برنامه  VPAبرازش شدند ( .)Haddon, 2011مقدار بیشینه
سن ماهی سهخاره از طریق معادله زیر برآورد شد (:)Pauly, 1983

برای بررسی تفاوت معنی دار  bبهدست آمده از رابطه طول-وزن در
این مطالعه با  bایزومتریک از رابطه زیر استفاده شد ( Sokal and
(:Rohlf, 1987
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3/100

برای جنس نر ،ماده و کل بهترتیب برابر،W=9/915 L2/220 :
 W=9 /992L 3/211 W= 9/992محاسبه شد (شکل  .)3نوع رشد
ماهی براساس شیب خط بهدست آمده در این مطالعه و بعد از مقایسه
با  tمحاسباتی با  tجدول بیانگر نوع رشد آلومتریک مثبت ( ،b>3
 )p > /991در ماهی سهخاره بود .در این مطالعه میزان وزن نسبی برای
ماهی سهخاره در جنوبشرق دریای خزر محاسبه شد (جدول .)2
حداکثر سن ماهی سهخاره برای نرها و مادهها بهترتیب 0/23.و0/5
سال بهدست آمد (جدول .)3

نتایج آنالیز کولموگراف -اسـمیرنف نشـان داد کـه توزیـع فراوانـی
طولی دو جنس نر و ماده دارای اختالف معنیداری بود (شکل .)2
نتایج آنالیز  Randomization testبیانگر تفاوت معنیدار بین میانگین
طول جنس نر و ماده ماهی سهخاره بود ( .)p > 9/95رابطه طول
چنگالی و وزن کل در حالت معمول و به روش رگرسیون غیرخطی
بهینه شده  ،برای ماهی سهخاره بهترتیب برای جنس نر ،ماده و کل
برابر W= 9/990L 3/1100 ،W=9/9911 L3/3393 :وL 3/2201
 ،W=9/990بهدست آمد و به روش رگرسیون غیرخطی بهینه شده

L

شکل  -2توزیع فراوانی طولی برای جنس نر و مادهی ماهی سهخاره جنوب شرق دریای خزر

جدول  -2نتایج وزن نسبی برای ماهی سهخاره جنوب شرق دریای خزر
وزن نسبی (درصد)
جنسیت

میانگین

خطای معیار

حداقل

حداکثر

نر
ماده
کل

25/22
23/92
25/11

1/21
1/09
1/191

51/03
00/15
00/15

121/21
120/11
225/05

جدول  -9پارامترهای رشد از توزیع فراوانیهای طولی برای جنس نر و ماده سهخاره در آبهای جنوبشرق دریای خزر
جنسیت

∞L

K

t0

tmax

نر
ماده

0/1
0/21

9/12
9/01

-9/32
-9/19

0/23
0/5

کل

2/00

9/351

-9/100

2/02

 : kضریب رشد :L∞ ،طول بینهایت :t0 ،زمان فرضی در طول صفر :tmax ،حداکثر سن
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مقادیر  Kو ∞ Lبرای گونه  G. aculeatusبرای هر دو جنس به-
ترتیب  9/351،در سال و  2/00سانتیمتر برای جنس نر بهترتیب،
 9/12در سال و  0/1سانتیمتر و برای جنس ماده بهترتیب  9/01در
سال و  0/21سانتیمتر بهدست آمد .منحنیهای طول سن براساس
مقادیر بهدست آمده برای  Kو ∞ Lترسیم شد (شکل  .)0با استفاده از

11

مقادیر بهدست آمده به روش توزیع فراوانی طولی برای ماهی سهخاره،
نمودار طول -سن رسم شد .نمودار طول-سن ترسیم شده بیانگر رشد
سریع تا  3سالگی برای جنس نر و تا  0سالگی برای جنس ماده
میباشد؛ بعد از این سنین میزان رشد کاهش یافته تا سن  0سالگی در
جنس نر و تا  1سالگی در جنس ماده به یک مجانب میرسد (شکل .)0

شکل  -4نمودار رابطه سن (سال) و طول (سانتیمتر) ماهی سهخاره خزر

شاخص فای پریم مونرو  ˈɸبرای جنس نر و ماده و کل بهترتیب،
 1/30 ،1/51و  1/03محاسبه شد.
=  1/30ماده
=  1/51نر
=  1/03کل
نمودار وزن -سن با استفاده از مقادیر بهدست آمده برای ماهی
سهخاره رسم شد .باتوجه به پارامترهای بهدست آمده رابطه وزن -سن
برای جنس نر بهصورت زیر بود:

همچنین برای جنس ماده ماهی سهخاره به صورت زیر بود:

نمودار وزن-سن ترسیم شده نشاندهنده سرعت رشد کم تا سن 2
سالگی میباشد .پس از 2سالگی تا سن 5سال سرعت رشد افزایش می-
آید .از سن  5سال تا  0سال ،این میزان رشد بطئیتر شده تـا 2سـالگی
به بعد به یک مجانب میرسد (شکل.)5
بــرای بـهدســت آوردن میــزان مــر ومیــر در هــر گــروه ســنی ،از
پارامترهای  kو  t0استفاده شد (شکل .)1
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شکل -5رابطه وزن-سن برای ماهی سهخاره جنوب شرق دریای خزر
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رییسی و همکاران

شکل  -1میزان مرگومیر طبیعی برآورده به روش چن و واتابه برای ماهی سهخاره در سنین مختلف

با در نظر گرفتن فراوانی های طولی مشاهده شده و پارامترهای رشد
محاسبه شده ،منحنی رشد گروه های همزاد طولی نیز رسم شد .ترسیم
منحنیهای گروههای همزاد که تغییرات توزیع فراوانی طولی را در بین
فصول مختلف دنبال میکند؛ بیانگر وجود 0کوهورت قابل تشخیص
برای کل ماهیان بود .بیشترین فراوانی ماهیان نابالغ برای هر دو جنس
در فروردین و اردیبهشت مشاهده شد .این پدیده بیانگر این است که

باالترین نرخ بازگشت شیالتی طی این ماهها رخ میدهد .بزرگترین
دستههای طولی در ماههای دی بهمن و اسفند مشاهده شد (شکل .)0
با استفاده از فراوانی طولهای مختلف ،گروه های همزاد با استفاده از
روش باتاچاریا تشخیص داده شد .در این بررسی برای ماهیان نر و ماده
 0کوهورت و کل  1کوهورت تشخیص داده شد (شکل .)2

شکل  -2منحنی گروههای همزاد طولی برای کل ماهیان جنوب شرق دریای خزر
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کمترین میانگین طولی مربوط بـه گـروه اول و بیشـترین میـانگین
طولی برای گروه ششم برای کل ماهیان بـود (جـدول  .)0همچنـین بـا
استفاده از فراوانی طولی در طی فصول مختلف ،نمودار گروههای همزاد
در فصول مختلف رسم شد.

19

در این بررسی برای ماهی سهخاره در فصـل پـاییز  3کوهـورت ،در
زمستان  5کوهورت ،در بهار  3کوهورت تشخیص داده شـد (شـکل 0و
جدول .)5
کمترین میانگین طـولی بـرای اولـین کوهـورت در فصـل بهـار بـا
 1/00±9/0و بیشترین میانگین طولی برای کوهورت پـنجم و در فصـل
زمستان اتفاق افتاد (جدول .)5

جدول  -4گروه های همزاد برای ماهی سهخاره به تفکیک جنسیت
فصل

نر

گروههای همزاد

گروه اول

میانگین

3/02

3/02

2/23

انحراف استاندارد

9/109

9/319

9/219

جمعیت (درصد)

22/32

51/00

22/50

n.a

n.a

n.a

میانگین

0/15

0/21

3/31

انحراف استاندارد

9/309

9/239

9/109

جمعیت (درصد)

29/20

11/30

20/33

شاخص جداسازی

2/909

2/209

2/519

میانگین

5/32

5/51

3/00

انحراف استاندارد

9/219

9/109

9/239

جمعیت (درصد)

32/10

10/22

15/92

شاخص جداسازی

2/959

2/119

2/119

میانگین

1/22

1/30

0/22

انحراف استاندارد

9/229

9/219

9/359

جمعیت (درصد)

29/20

01/52

05/10

شاخص جداسازی

2/109

2/159

2/109

شاخص

گروه دوم

گروه سوم

گروه چهارم

گروه پنجم

گروه ششم

ماده

کل

جداسازی*

میانگین

5/02

انحراف استاندارد

9/259

جمعیت (درصد)

50/92

شاخص جداسازی

2/999

میانگین

1/29

انحراف استاندارد

9/309

جمعیت (درصد)

20/02

شاخص جداسازی

2/939

*شاخص جداسازی باالتر از  2بیانگر صحت گروه بندی کوهورت ها بود.
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شکل -3نمودارهای توزیع فراوانی طولی گروههای همزاد جداسازی شده ماهیان سهخاره
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رییسی و همکاران

نشریه پژوهشهای ماهیشناسی کاربردی
جدول  -5اطالعات مربوط به گروههای همزاد جدا شده به روش پاتاچاریا برای ماهی سهخاره در فصول مختلف
فصل

بهار

پاییز

زمستان

میانگین

1/00

2/59

2/23

گروههای همزاد

گروه اول

انحراف استاندارد

9/099

9/309

9/219

جمعیت (درصد)

31/12

1/35

10/20

شاخص جداسازی

n.a
3/59

n.a
3/50

n.a
3/32

انحراف استاندارد

9/319

9/339

9/129

جمعیت (درصد)

22/12

19/20

13/09

شاخص جداسازی

2/159

2/229

2/519

میانگین
گروه دوم

گروه سوم

گروه چهارم

گروه پنجم

میانگین

5/91

5/99

0/11

انحراف استاندارد

9/519

9/219

9/329

جمعیت (درصد)

32/01

1/05

09/22

شاخص جداسازی

2/339

2/009

2/129

میانگین

1/10

5/30

انحراف استاندارد

9/119

9/309

جمعیت (درصد)

2/12

20/02

شاخص جداسازی

2/139

2/299

میانگین

1/02

انحراف استاندارد

9/309

جمعیت (درصد)

30/31

شاخص جداسازی

2/129

کل دوره

 | 4بحث و نتیجهگیری
در بررسی حاضر محدوده طولی برای ماهی سهخاره دریای خزر بین
 1/2سانتیمتر سانتیمتر تا  1سانتیمتر و بیشترین درصد فراوانی کل
در محدوده طولی بین  5-5/5سانتیمتر برای جنس نر و بین 3/5-0
سانتی متر برای جنس ماده برآورد شد ،که با تحقیقات انجام شده در
دنیا همخوانی دارد (جدول .)1
در این مطالعه میزان  bبین  2/5-3/5برآورد شد .بنابراین میتوان
گفت که این پارامتر برآورد شده قابل قبول است ( .)Frose, 2006بین
 aو  bبرآورد شده در این مطالعه با بعضی مطالعات دیگر در مناطق

مختلف تا حدودی اختالف وجود دارد (جدول  .)0در رابطه طول و وزن،
مقادیر  aو  bنه تنها در گونههای مختلف ،بلکه در گونههای یکسان نیز
با یکدیگر تفاوت دارند .علت این اختالف را میتوان به نوسانات فصلی،
تغییرات درجه حرارت و شوری ،شرایط تغذیهای و محل باروری ماهی
نسبت داد ( ،)Biswass, 1993همچنین گزارش شد که رابطه طول و
وزن در ماهیان تحت تأثیر عوامل متعددی مانند فصل نمونهبرداری،
زیستگاه ،بلوغ جنسی ،جنسیت ،رژیم غذایی ،سالمت ماهی و روشهای
تثبیت کردن نمونههای صید شده میباشد (..)Wootn, 2009

جدول  -1بیشترین طول چنگالی مشاهده شده در مناطق مختلف برحسب سانتیمتر
2999

منطقه تحقیق
Caspian sea

19

Murdy, E.O., R.S. Birdsong and J.A. Musick

1000

Chesapeake Bay

19

Fechhelm, R.G., P.C. Craig, J.S. Baker and B.J. Gallaway

1025

Chukchi sea

2/0

Kottelat, M. and J. Freyhof

2990

Europe

19

جدول  -2روابط طول-وزن برای ماهی سهخاره در دیگر نقاط دنیا
a

b

9/990

3/220

Wilhelms, 2013

9/92309

2/111

9/012

بلژیک

Verreycken et al, 2011

9/91959

3/900

9/099

منطقه

کشور

دریای خزر (مطالعه حاضر)

ایران

دریای شمال
فالندرز
Lake Iznik

دهانه رودخانه های شمال غربی باجا
کالیفرنیا

پژوهشگران
)Izedi, et al., (2020

9/051

ترکیه

Tarkan et al, 2006

9/99129

3/219

9/052

ایران

Esmaeili and Ebrahimi, 2006

9/99009

3/500

9/220

مکزیک

Ruiz-Campos et al, 2006

9/91999

3/119

] [ Downloaded from jair.gonbad.ac.ir on 2023-01-09

پژوهشگران
Iranian Fisheries Company and Iranian Fisheries Research Organization

سال تحقیق

بیشترین طول
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بررسی پویاییشناسی ماهی سهخاره (...، )Gasterosteuse aculateus Linnaeus, 1758

بر اساس نظریههای بسیاری از دانشمندان مقادیر  bدر محدوده -0
 2/5قرار دارد و هرچه این عدد به  3نزدیکتر باشد رشد ماهی درتمامی
ابعاد یکسان خواهد بود ( .)King, 1995بـرای مـاهی سـهخاره در ایـن
مطالعه میزان  bبرای هر دو جنس تفاوت معنیداری با  3داشت (9/95
>  .)pاین نتایج نشان داد که که ماهی سهخاره دارای رشـد آلومتریـک
مثبت است و با افزایش سن قطر و ارتفاع ماهی نسبت بـه طـول مـاهی
رشد بیشتری نشان می دهد و تفاوت در رشد ابعـاد مختلـف مـاهی در
طول زندگی وجود دارد که این تفاوت در آهنگ رشد ابعاد مختلف بدن
بیانگر این است که ماهیان کوچکتر نسبت به ماهیان بـالغتر الغرتـر و
کشیدهتر بهنظر میرسند.
دادههای طولی ماهی سهخاره در این تحقیق فاقد توزیع نرمال
بودند و با انجام آنالیز مونت کارلو نیز هیچ توزیع مستقلی برای دادهها
پیدا نشد .که وجود این نقص ممکن است به کمیاب بودن ماهی
سهخاره برگردد که نمونهبرداریها فقط گوشهای از یک توزیع را نشان
می دهد ( .) Haddon, 2011برای غلبه بر این مشکل از آزمون
 Randomizationاستفاده گردید که بیانگر تفاوت معنی داری در طول
ماهیان نر و ماده سهخاره در منطقه مورد مطالعه بود .دادههای رشد
بهدست آمده در این مطالعه با دادههای رشد بهدست آمده در مطالعات

15

دیگر روی این گونه در نقاط دیگر دنیا مورد مقایسه قرار گرفت ( جدول
 .)2بین شاخص فای پریم مونرو بهدست آمده در این مطالعه و دیگر
شاخصهای فای پریم بهدست آمده در دیگر مطالعات برای گونه G.
 aculateusیک مجموع از دادهها شکل گرفت که این مجموع از توزیع
نرمال پیروی کردند پس میتوان گفت که پارامترهای رشد بهدست
آمده در این مطالعه دارای دقت و صحت مناسب هستند.
بین پارامترهای طول بی نهایت (∞ )Lو ضریب رشد ساالنه ( )Kماهی
سهخاره در این مطالعه و مطالعات دیگر تفاوتهایی وجود داشت.
بهدلیل اثرگذاری شرایط محیطی نظیر درجه حرارت ،اکسیژن محلول،
شوری و سایر عوامل محیطی دیگر بر متابولیسم ماهیان ،پارامترهای
رشد برای یک گونه در نقاط مختلف ،متفاوت است (.)Jones, 1999
میزان ذخیره غذایی قابل دسترس بهطور شاخص بر طول بینهایت
تأثیر میگذارد .از طرف دیگر دگرگونیهای دمای زیست محیطی ،هم
بر ضریب رشد و هم بر طول بینهایت اثرگذار است و بهنظر میآید که
مقدار  kبهطور لگاریتمی با افزایش دمای آب افزایش مییابد و در طرف
دیگر از میزان طول بینهایت کاسته میشود ،هر چند که آهنگ کاهش
∞ Lبه نسبت کمتر از آهنگ افزایش  kاست ( Sparre and Venema,
.)1998

جدول -1پارامترهای رشد طول بی نهایت برحسب سانتیمتر (∞ ، )Lضریب رشد سالیانه
منطقه

پژوهشگران

جنس

فای پریم
)(ɸ

ضریب
رشد()K

طول
بینهایت(∞)L

مطالعه حاضر (تاالب گمیشان)

Izedi et al, 2020

جمعیت

1/03

9/351

2/00

Kandalaksha Bay

Yershov, 2015

ماده

1/50

9/109

0/0

Kandalaksha Bay

Yershov, 2015

نر

1/15

9/509

2/0

Gheshire, England

Jones and Hynes, 1950

نامشخص

1/01

9/10

1/0

Kiel Bay, eelgrass beds

Pauly, 1978

نامشخص

1/03

1/009

1/0

Roscoff, brackish waters

Pauly, 1978

ماده

1/00

2/099

1/9

Roscoff, brackish waters

Pauly, D., 1978

نر

1/05

0/299

0/1

Navarro River (upstream), Mendocino
coast, California
Navarro River (estuary), Mendocino coast,
California

Snyder, 1991

نامشخص

1/00

1/009

0/0

Snyder, 1991

نامشخص

1/00

1/029

0/0

 | 5تشکر و قدردانی
بدینوسیله از مهندس ارسالن بهلکه ،که در جمع آوری نمونه و کارهای
آزمایشگاهی کمک فراوانی کردند نهایت تشکر و قدردانی را داریم.
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در مطالعه حاضر برخالف مطالعات دیگر ،مر ومیر به روش چـن و
واتابه مورد بررسی قرار گرفت ،که مر ومیر را در هر گروه سـنی بـرای
جنس نر و ماده مشخص کرد و در محاسـبه میـزان مـر ومیـر در هـر
گروه سنی ،از پارامترهای  kو  t0استفاده شد .بهطورکلـی ،بـا توجـه بـه
مطالعه انجام شده میتوان به این نتیجه رسید که ،ذخایر ماهی سهخاره
از نظر سنی ،کوچکتر شده و همچنین میزان مر ومیر در گـروههـای
سنی مختلف افزایش یافته است (جدول  .)2جمعیت و ذخـایر ماهیـان
پویا هستند و پارامترهای حیاتی آنها با گذشت زمان تغییر میکند ،در
نتیجه ثبات طوالنی مدت این شاخصها بهعنوان شاخصهـای سـاختار
یک جمعیت غیرممکن است .بههمین دلیل جهت برآورد این پارامترهـا
باید در زمانهای مختلف نمونـهبـرداری صـورت گیـرد ( Begg, et al,
.)1999
در این مطالعه با استفاده از روشهای مختلف دادههای رشد و
مر ومیر تجزیه و تحلیل شد و تخمینهای دقیقی از این پارامترها

ارائه گردید .ماهی سهخاره در زمره ماهیان غیر بومی وارد شده به
دریای خزر است .شناخت ویژگی های رشد و مر ومیر این ذخیره
میتواند به مدیریت بهتر این ذخیره کمک نماید .باتوجه به اینکه این
گونه میزان تطابق پذیری باالیی دارد می تواند بهعنوان تهدیدی برای
گونه های منطقه باشد .همچنین بسته به شناخت بهتر این ذخیره و
خصوصیات زیستی این ذخیره میتوان با در اختیار گذاشتن این
اطالعات با مدیران شیالتی حتی به این ذخیره که فاقد رفتار تهاجمی
هست بهعنوان یک فرصت توجه کرد .اما تمام مسائل گفته شده بستگی
به شناخت بهتر ویژگی های این ذخیره دارد .مطالعه حاضر اطالعاتی در
مورد ویژگیهای پویایی این ذخیره در اختیار قرار می دهد و میتواند
بهعنوان پایهای برای مطالعات گستردهتر آینده درنظر گرفته شود.
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Abstract

This study was aimed to estimate growth parameters and mortality rate of Three-spined
stickleback caught from the southern Caspian Sea in Gomishan Wetland. Fish
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sampling was conducted from February 2018 until March 2020. Overall, 247 fish
samples of Three-spined stickleback including 106 males and 131 females were caught
and biometric measurements and sex identification were performed on the
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samples.Randomization test on gender mean length showed significantly difference
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between males and females. Maximum and minimum length for fork length and total
weight were 1.37 and 7.22 respectively. Infinity, growth rate and t0 for stickleback
were 8.79 cm, 0.356 y-1, 0.699. Natural mortality for males, females and total were
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biological status of stickleback stock in southeastern part of the Caspian Sea.
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