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 چکیده

  
در منطقه  خزر دریاچهدر جنوب شرق  خارهسهماهی  ومیرمرگبا هدف برآورد پارامترهای رشد و  این مطالعه

در جنوب شرق  1931تا اسفندماه  1931عملیات نمونه برداری  از بهمن ماه   .صورت گرفت تاالب گمیشان

فی صید و بیومتری تصاد صورتبهماهانه و  صورتبهنمونه  242دریای خزر صورت گرفت. بدین منظور، تعداد 

عدد ماده بودند.. برای مقایسه میانگین طول  191عدد نر و  101نمونه تعیین جنسیت شدند که  292شدند. 

بین دو  داریمعنیاستفاده شد که بیانگر وجود تفاوت  randomization testماهی بین جنس نر و ماده از آزمون 

به ترتیب  صیدشدهچنگالی برای ماهیان طول  ترینبزرگو  نتریکوچکجنس نر و ماده بود. نتایج نشان داد که 

در  =951/0kمتر، سانتی L∞= 232/1ترتیب )نفی بهمتر بود.  فاکتورهای رشد فون برتاالسانتی  22/2و  92/1

در  11/1ترتیب طبیعی برای جنس نر، ماده و کل به ومیرمرگمیانگین دست آمد. سال( به 0t= -/.133سال و 

گونه برای جنس نر، ماده و کل ایندر سال محاسبه شد. میانگین وزن نسبی نیز برای  14/1و  در سال 21/1، سال

آمد. نتایج وزن نسبی بیانگر وضعیت نامناسب  دستبهدرصد  11/15درصد و  02/19درصد،  02/15ترتیب به

یت زیستی این ذخیره در منطقه به شناخت بهتر وضع تواندمی. نتایج این مطالعه هستلحاظ وزنی گونه بهاین

 جنوب شرق دریای خزر کمک کند.

 :های کلیدیواژه 

 میرو، رشد، مرگ، دریای خزرخارهسهشناسی، ماهی پویایی          

 

 مقدمه | 1

 ،Gasterosteidaeو خانواده  Gasterosteiformes راسته از خارهسه انیماه

 ,Eschmeyer and Fong) هستندگونه  12حدود  وجنس  5 یدارا

در ( (Gasterosteus aculateus خارهسه ایآبنوس  ی. ماه(2011

یم افتی نیریشور و ش یدر آب ها ایو آس یشمال یکایشمال اروپا، امر

 . شود

-شینمای پیچیده شامل دمثلیتولی هاررفتادارای  خارهسهماهی 

داد ی و مراقبت والدینی هستند. در مورد تعسازالنهی جنسی، ها

و نظرات متفاوتی وجود دارد، اما در کل دو  هابحثی این جنس هاگونه

 اکثر صاحب رشیپذ مورد G. aculeatusو   G. wheatlandiگونه 

 (. Coad, 1996; Smith et al, 2004) باشدیمنظران 

ست اهای غیربومی حوضه خـزر جنـوبی یکی از گونه خارهسهماهی 

اولین حضور شود. دیده میگمیشان کـه در منطقه ساحلی تاالب 

 در منطقه بهشهر 1001 سال هگونه در خـزر جنـوبی مربـوط بـاین

مرادلو و همکاران حاجی(. Hajimoradlou et al., 2007)است 

(Hajimoradlou et al., 2007) با فراوانی باالگونه نشان داد که این 

  د. های منتهی به تاالب گمیشان وجود داردر کانال

گونه مانند بسیاری دیگر از صفات با توجه به طول عمر در این

ها ممکن توزیع وسیع جغرافیایی، متنوع است. در برخی جمعیت

ریزی بمیرد یا در فرم است یک سال و چند ماه باشد و بعد از تخم

سال هم عمر کند، اما طول عمر  2گونه حتی تا حدود خاصی از این

سال است. ماهی در سن  3یشتر از معمول در این ماهی کمی ب

یا  تواند بسته به نوع آن در دورسد که میسالگی به بلوغ مییک

های پویایی جمعیت پارامتر(. Abdoli, 1991)سالگی هم باشد سه

های تحلیل وبررسی در بحث ارزیابی ذخایر هستند و با زیر بنای مدل

دست آورد ر بهتوان اطالعات دقیقی درمورد ذخایها میمحاسبه آن

(Sparre and venema, 1998 مطالعه پویایی جمعیت آبزیان یکی .)

دارد  شناختیبوم ماهیان بوده و کاربرد زیستی از مبانی اصلی بررسی

(Lee and Robert, 2002 .)منظور محاسبه فراوانی نسبی گونهبه-

های گوناگون در یک پیکره آبی و همچنین اثر افزایش در فراوانی 

های دیگر، برآورد پارامترهای نهونه روی وضعیت ذخیره گویک گ

میر، مهاجرت و وشونده، مرگحیاتی همچون رشد، ذخایر اضافه

مفید باشد. درک فاکتورهایی  تواندیگیری اثر صید و صیادی ماندازه

    گاه گنبدکاووسدانش | 1099   ©              0(0: )00-22؛ 1099، کاربردیشناسی ماهی هایپژوهشنشریه 

 شناسی کاربردیماهی هایپژوهش هنشری
 

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

 لوم، تحقیقات و فناوریوزارت ع

 دانشگاه گنبد کاووس
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علوم کند، امروزه در که زیتوده و فراوانی جمعیت ماهی را تعیین می

 .(Biswas, 1993) هستند مباحثترین ممهاز شیالتی 

در دریای خزر صورت گرفته  خارهسهتاکنون مطالعاتی روی ماهی 

 Patimar et al, 2010., Hajimoradlou et al, 2007., Alاست )

Ali, 2007., Ghasem zadeh 2007., Borhan, 2017اطالعات  .( اما

در   خارهسهمرگ و میر و رشد ماهی  در مورد پارامترهای پویایی مانند

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.

 هامواد و روش | 2 
تا  اسفند ماه  1301از بهمن ماه سال  خارهسهنمونه ماهی  200تعداد 

در منطقه جنوب شرق دریای خزر در محدوده تاالب  1302سال 

در  موردمطالعههای (. نمونه1گمیشان جمع آوری گردید )شکل 

درصد تثبیت شدند و جهت انجام کارهای آزمایشگاهی به  19فرمالین 

 انتقال یافتند. گنبدکاووسآزمایشگاه اکولوژی ماهیان دانشگاه 

 

 کش تاالب گمیشان و خلیج گرگانریای خزر در محدوده کانال های زهدر جنوب شرق د خارهسههی منطقه نمونه برداری ما -1شکل

 و کولیس از استفاده با ترتیببه ماهی وزن و طول گیریاندازه

 صورتهب هانمونه جنسیت تعیین. شد انجام دیجیتالی ترازوی

 هایاندام ظاهری هایویژگی مشاهده و 19 بزرگنمایی با میکروسکوپی

های باالی خط جانبی و زیر برای تعیین سن از فلسشد.  انجام جنسی

و خواندن  19پ با بزرگنمایی ها در زیر لوپشتی استفاده شد و فلسباله

 های رشد ساالنه تعیین سن شدند.حلقه

برای تعیین طبقات طولی از فرمول استورجس استفاده شد 

(Sturges, 1926و نمودار فراوانی طولی رس ) .م گردید 

R= (Max-Min) +1        K= 1+3.3 log n         C= R/K  

-فاصله طبقات می Cتعداد دسته و  kها، تعداد نمونه  nکه در آن

 باشد. 

رابطه طول و وزن برای هر گونه ماهی با استفاده از معادله زیر 

 (:froese, 2006محاسبه شد )
bW = aL 

شیب  bطول کل و  Lدا، عرض از مب aوزن،   W در این معادله

ها برای باشد. با استفاده از روش حداقل مربعات باقی ماندهخط می

 ,Haddonدست آمد )همقادیر بهینه از طریق فرمول زیر ب bو  aضرایب 

2011 :) 

 

 
برابر با اختالف وزن مدل و وزن مشاهداتی است و  SSQجایی که 

به روش  EXCEL-2016افزار در نرم SOLVERسپس از طریق 

 . حداقل مربعات برازش صورت گرفت

های بافتهای تعیین وسیله روشهاستفاده از معادالت رشد ابتدا ب

-ز ترکیب طولی و روش پترسن در نرموسیله آنالیهسخت بدن و سپس ب

 انجام شد. FiSATافزار 

های برازش تابع رشد فون برتاالنفی براساس دادهاز طریق رشد 

معادله رشد فون برتاالنفی به  د بررسی قرار گرفت.فراوانی طولی مور

 (:Sparre and venema, 1998) شودصورت زیر تعریف می

 
 طبق این معادله

L(t) طول ماهی در زمان سن(t) ،∞L  حداکثر طولی است که یک

سن فرضی  0tو سن ماهی در زمان صید   t.تواند به آن برسدآبزی می

 .(Sparre and venema, 1998)ماهی وقتی که طول صفر است 

شود و نشان به عنوان آهنگ رشد آبزی مطرح میK پارامتر  

 است. (∞L)نهایت  -دهنده آهنگ رسیدن ماهی به طول بی

از فرمول تجربی پائولی استفاده  0tمنظور محاسبه چنین بههم

 (:Pauly, 1983) گردید

Log (-t◦ ) = - 0/3922 – 0/2752 Log L ∞ - 1/038 Log K 

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

 

بیانگر شیب خط حاصل از   bبیانگر وزن بی نهایت و W∞که 

 رابطه طول و وزن است.

روی این  رشد برآورد شده با سایر نتایج بربرای مقایسه پارامترهای 

 ر یپریم به شرح زسایر مناطق از آزمون فای در مشابه هایگونه یا گونه
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 23       |                                                                                                                           ...، (Gasterosteuse aculateus Linnaeus, 1758) خاره شناسی ماهی سهبررسی پویایی 

 

 :(Gayanilo and Pauly, 1997شد ) استفاده

 
پارامترهای مدل از معادله رشد فون برتاالنفی توضیح داده شده در 

 آید.دست میهباال ب

تئوریکی به نام -از یک رویکرد اطالعاتی روش استنتاج چند مدلی:

 MMI, multi-model, information theoreticاستنتاج چند مدلی )

approach( جهت مدلسازی رشد استفاده شد )Burnham and 

Anderson, 2001; Katsanevakis and Maravelias, 2008 .)

در سن -های طولمدل دلخواه انتخاب شد و با داده 3ای از مجموعه

ها شامل یک نسخه سه پارامتری از معادله رشد شد. این مدل برازش

 Gompertz(، یک نسخه سه پارامتری از معادله VBوان برتاالنفی )

(GOMو منحنی رشد لوجستیک ) (LOGبودند. هر مدل نشان )-

-برای رشد بود، و در هر مورد، رشد نامتقارن فرض می 1Hدهنده فرض 

 افزاراستفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی در نرمها با مدل .شد

 .شدند برازش اکسل
 صورت زیر بود:هسه مدل استفاده شده ب

(1)                                         Von Bertalanffy (VB):     

))t3β)(1˗exp(˗2˗β1β+ (  2β= tL 
 

 1βعنوان تابعی از زمان، برابر است با طول به tLدر این معادله: که 

برابر است با طول  2βمتر، سانتیحسب نهایت بربرابر است طول بی

 k (years-(1برابر است با  3β( و 0Lهنگام تولد )
(2)      Gompertz (GOM):                                             

 
 

برابر  1βعنوان تابعی از زمان، برابر است با طول به tLدر این معادله: 

برابر است با طول هنگام  2βمتر، حسب سانتینهایت براست طول بی

 .k (years-1(برابر است با  3β( و 0Lتولد )
(3) Logistic (LOG):                                                         

 
 

برابر  1βعنوان تابعی از زمان، برابر است با طول به tLدر این معادله: 

برابر است با نقطه عطف  2βمتر، حسب سانتینهایت براست با طول بی

ها با استفاده از روش مدل. .k (years-1(برابر است با  3βطول و 

Maximum Lilelihhod افزار آماری در نرمExcel-2016  با استفاده

مقدار بیشینه  (.Haddon, 2011) شدند برازش VPAاز زبان برنامه 

 (:Pauly, 1983از طریق معادله زیر برآورد شد ) خارهسهسن ماهی 

 
 شد. در استفاده باتاچاریا روش از همزاد هایگروه کردن جدا برای

 سن حداکثر مانند درش هایداده و سایر چشم بیشتر از روش این

برای صحت انجام جداسازی گروه داشت توجه باید کنند.می استفاده

( بزرگتر از دو Separation Indexهای همزاد باید شاخص جداسازی )

 (. Sparre and Venema, 1998باشد )

برای مقایسه میانگین طولی بین دو جنس نر و ماده و در بین دو 

نویسی و با استفاده از برنامه Randomization testسد مختلف از 

VBA .استفاده شد 

باشد و صید نمی میر چون این گونه تجاری نمیوبرای برآورد مرگ

میر طبیعی برآورد گردید و باتوجه تفاوت زیاد بین وشود فقط مرگ

برای برآورد  مدل چن و واتانبه میر طبیعی در سنین مختلف ازومرگ

 ,Chen and Watanabeاستفاده شد ) میر طبیعی در هر سنومرگ

( وقتی که در Chen and Watanabe, 1989چن و واتانبه )(؛ 1989

سازد )منحنی وان شکل را می uشود یک منحنی مقابل سن رسم می

ها از دو تابع استفاده کردند: یک تابع که حمام مانند(. برای این مدل آن

دومین تابع که  زندگی ومیر را در دوران ابتدایی وگکاهش میزان مر

دهد. برای میر را در دوران انتهایی زندگی نشان میوافزایش میزان مرگ

 شود:استفاده می 0tو  k میر از پارامترهایودست آوردن میزان مرگهب

 
 که در آن:

 
 آید:دست میهاز معادله زیر ب  mtدر این توابع 

 
 

وزن در -ه از رابطه طولدست آمدهب bبرای بررسی تفاوت معنی دار 

 Sokal andایزومتریک از رابطه زیر استفاده شد ) bاین مطالعه با 

Rohlf, 1987:( 

 
خطای   bsوزن و -شیب خط رابطه طول test-t ،bعدد  tsجایی که 

 معیار شیب خط است.

 نتایج | 9
از آب های جنوب شرق  خارهسهعدد ماهی  200در مجموع تعداد 

های عدد ماهی آب 230ست سنجی قرار گرفت. از دریای خزر مورد زی

ماده تعیین جنسیت شدند.  131نر و  191شرق دریای خزر جنوب

متر و برای جنس سانتی 030/5  ±913/9میانگین طول برای جنس نر 

 (.1دست آمد )جدول همتر بسانتی  200/5 ±913/9ماده 
 

 شرق دریای خزرخاره جنوبماهی سهبرای  حسب طول چنگالی و وزن کلسنجی برنتایج زیست -1جدول

 وزن )گرم(  طول )سانتیمتر( 

 تعداد حداکثر حداقل  خطای معیار میانگین  حداکثر حداقل  خطای معیار میانگین جنسیت

 191 302/3 322/9 912/9 020/1  093/1 300/3 913/9 030/5 نر

 131 025/0 392/9 901/9 010/2  220/0 220/3 913/9 200/5 ماده

 200 025/0 909/9 950/9 921/2  220/0 300/1 901/9 115/5 کل
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اسـمیرنف نشـان داد کـه توزیـع فراوانـی  -لیز کولموگرافنتایج آنا

 (.2داری بود )شکل و ماده دارای اختالف معنی طولی دو جنس نر

دار بین میانگین بیانگر تفاوت معنی Randomization testنتایج آنالیز 

رابطه طول  .(p<  95/9بود ) خارهسهطول جنس نر و ماده ماهی 

مول و به روش رگرسیون غیرخطی چنگالی و وزن کل در حالت مع

ترتیب برای جنس نر، ماده و کل بهخاره ی ماهی سهبهینه شده ، برا

  2201/3Lو =3393/3L 9911/9W= ، 1100/3L 990/9 Wبرابر: 

990/9W=ه شده و به روش رگرسیون غیرخطی بهین دست آمد، به

 220/2L 915/9W= ، 100/3Lترتیب برابر: برای جنس نر، ماده و کل به

992/9 W= 211/3L 992/ 9W=  نوع رشد (. 3محاسبه شد )شکل

دست آمده در این مطالعه و بعد از مقایسه هاساس شیب خط بماهی بر

، b>3بیانگر نوع رشد آلومتریک مثبت )  جدول tمحاسباتی با  tبا 

991 / >p نسبی برای  در این مطالعه میزان وزن بود. خارهسه( در ماهی

 (. 2شرق دریای خزر محاسبه شد )جدول ر جنوبد خارهسهماهی 
 5/0و 23/0ترتیب.ها بهبرای نرها و ماده خارهسهحداکثر سن ماهی 

 (.3دست آمد )جدول هسال ب

 جنوب شرق دریای خزر خارهسهی ماهی توزیع فراوانی طولی برای جنس نر و ماده  -2شکل 

  

 

 
شرق دریای خزرخاره در جنوبماهی سه  و کل، دهوزن جنس نر و ما -رابطه طول -9  شکل

 

 خاره جنوب شرق دریای خزرنتایج وزن نسبی برای ماهی سه  -2جدول 

 وزن نسبی )درصد( 

 حداکثر حداقل خطای معیار میانگین جنسیت

 21/121 03/51 21/1 22/25 نر

 11/120 15/00 09/1 92/23 ماده

 05/225 15/00 191/1 11/25 کل
 

 دریای خزر شرقهای جنوبخاره در آبسه های طولی برای جنس نر و مادهپارامترهای رشد از توزیع فراوانی -9جدول 

 L∞ K 0t maxt جنسیت

 23/0 -32/9 12/9 1/0 نر

 5/0 -19/9 01/9 21/0 ماده

 02/2 -100/9 351/9 00/2 کل

                                  k : ،ضریب رشد:L∞  نهایت،ول بیط:t0   ،زمان فرضی در طول صفرmax:t حداکثر سن 
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-برای هر دو جنس به  G. aculeatus برای گونه L∞و  Kمقادیر 

ترتیب، ر بهمتر برای جنس نسانتی 00/2در سال و  351/9ترتیب ،

در  01/9ترتیب متر و برای جنس ماده بهسانتی 1/0در سال و  12/9

اساس های طول سن بردست آمد. منحنیهمتر بسانتی 21/0سال و 

ه از با استفاد .(0ترسیم شد )شکل  L∞و  Kدست آمده برای هیر بمقاد

خاره، توزیع فراوانی طولی برای ماهی سهدست آمده به روش مقادیر به

سن ترسیم شده بیانگر رشد -رسم شد. نمودار طولسن  -نمودار طول

سالگی برای جنس ماده  0ر و تا سالگی برای جنس ن 3سریع تا 

سالگی در  0سنین میزان رشد کاهش یافته تا سن  باشد؛ بعد از اینمی

 (.0رسد )شکل الگی در جنس ماده به یک مجانب میس 1جنس نر و تا 

 
 

 
خاره خزرمتر( ماهی سه)سال( و طول )سانتینمودار رابطه سن   -4شکل 

ترتیب، برای جنس نر و ماده و کل به ˈɸ شاخص فای پریم مونرو

 ه شد.محاسب 03/1و  30/1، 51/1

 ماده 30/1 =

 نر 51/1 =

 کل 03/1  =

ده برای ماهی دست آمسن با استفاده از مقادیر به -وزننمودار 

سن  -دست آمده رابطه وزنهتوجه به پارامترهای برسم شد. با خارهسه

 صورت زیر بود: به برای جنس نر

 
 

  به صورت زیر بود: خارهسهی همچنین برای جنس ماده ماه

 

 2سرعت رشد کم تا سن  دهندهسن ترسیم شده نشان-نمودار وزن

-سال سرعت رشد افزایش می 5سالگی تا سن2باشد. پس از سالگی می

سـالگی 2تـا تر شده سال، این میزان رشد بطئی 0سال تا  5 د. از سنآی

 (.       5رسد )شکلبه بعد به یک مجانب می

میــر در هــر گــروه ســنی، از وآوردن میــزان مــر  دســتهبــرای بــ

 (.1استفاده شد )شکل  0tو   kپارامترهای

 
 جنوب شرق دریای خزر خارهسهسن برای ماهی -رابطه وزن -5شکل
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 خاره در سنین مختلفبرای ماهی سهمیر طبیعی برآورده به روش چن و واتابه ومیزان مرگ   -1شکل 

 

نظر گرفتن فراوانی های طولی مشاهده شده و پارامترهای رشد با در

ه های همزاد طولی نیز رسم شد. ترسیم محاسبه شده، منحنی رشد گرو

های همزاد که تغییرات توزیع فراوانی طولی را در بین های گروهمنحنی

کوهورت قابل تشخیص 0کند؛ بیانگر وجود فصول مختلف دنبال می

برای کل ماهیان بود. بیشترین فراوانی ماهیان نابالغ برای هر دو جنس 

ن پدیده بیانگر این است که در فروردین و اردیبهشت مشاهده شد. ای

دهد. بزرگترین ها رخ میباالترین نرخ بازگشت شیالتی طی این ماه

(. 0های دی بهمن و اسفند مشاهده شد )شکل های طولی در ماهدسته

های مختلف، گروه های همزاد با استفاده از با استفاده از فراوانی طول

رای ماهیان نر و ماده  روش باتاچاریا تشخیص داده شد. در این بررسی ب

 (.2کوهورت تشخیص داده شد )شکل  1کوهورت و کل  0

 
 های همزاد طولی برای کل ماهیان جنوب شرق دریای خزرمنحنی گروه -2شکل 

 

 

 
 خاره جنوب شرق دریای خزره های همزاد جداسازی شده ماهی سهنمودارهای توزیع فراوانی طولی گرو -1شکل 
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ن کمترین میانگین طولی مربوط بـه گـروه اول و بیشـترین میـانگی

(. همچنـین بـا 0طولی برای گروه ششم برای کل ماهیان بـود )جـدول 

های همزاد استفاده از فراوانی طولی در طی فصول مختلف، نمودار گروه

 در فصول مختلف رسم شد. 

کوهـورت، در  3در فصـل پـاییز  خارهسهدر این بررسی برای ماهی 

و  0کوهورت تشخیص داده شـد )شـکل 3کوهورت، در بهار  5زمستان 

 (.5جدول 

کمترین میانگین طـولی بـرای اولـین کوهـورت در فصـل بهـار بـا 

و بیشترین میانگین طولی برای کوهورت پـنجم و در فصـل  0/9±00/1

 (.5زمستان اتفاق افتاد )جدول 

 به تفکیک جنسیت خارهسهگروه های همزاد برای ماهی  -4جدول 

 فصل
 کل ماده نر

 گروههای همزاد

 گروه اول

 23/2 02/3 02/3 نگینمیا

 219/9 319/9 109/9 انحراف استاندارد

 50/22 00/51 32/22 جمعیت )درصد(

 n.a n.a n.a *شاخص جداسازی

 گروه دوم

 31/3 21/0 15/0 میانگین

 109/9 239/9 309/9 انحراف استاندارد

 33/20 30/11 20/29 جمعیت )درصد(

 519/2 209/2 909/2 شاخص جداسازی

 00/3 51/5 32/5 میانگین روه سومگ

 239/9 109/9 219/9 انحراف استاندارد 

 92/15 22/10 10/32 جمعیت )درصد( 

 119/2 119/2 959/2 شاخص جداسازی 

 گروه چهارم

 22/0 30/1 22/1 میانگین

 359/9 219/9 229/9 انحراف استاندارد

 10/05 52/01 20/29 جمعیت )درصد(

 109/2 159/2 109/2 شاخص جداسازی

 گروه پنجم

 02/5   میانگین

 259/9   انحراف استاندارد

 92/50   جمعیت )درصد(

 999/2   شاخص جداسازی

 گروه ششم

 29/1   میانگین

 309/9   انحراف استاندارد

 02/20   جمعیت )درصد(

 939/2   شاخص جداسازی

 بیانگر صحت گروه بندی کوهورت ها بود. 2ص جداسازی باالتر از *شاخ                                      

 

 

 

 خارههای همزاد جداسازی شده ماهیان سهودارهای توزیع فراوانی طولی گروهنم-3شکل 
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 خاره در فصول مختلفسه های همزاد جدا شده به روش پاتاچاریا برای ماهیاطالعات مربوط به گروه -5جدول 

 فصل
 کل دوره زمستان پاییز بهار

 گروههای همزاد

 گروه اول

  23/2 59/2 00/1 میانگین

  219/9 309/9 099/9 ف استانداردانحرا

  20/10 35/1 12/31 جمعیت )درصد(

  n.a n.a n.a شاخص جداسازی

 گروه دوم

  32/3 50/3 59/3 میانگین

  129/9 339/9 319/9 انحراف استاندارد

  09/13 20/19 12/22 جمعیت )درصد(

  519/2 229/2 159/2 شاخص جداسازی

  11/0 99/5 91/5 میانگین گروه سوم

  329/9 219/9 519/9 انحراف استاندارد 

  22/09 05/1 01/32 جمعیت )درصد( 

  129/2 009/2 339/2 شاخص جداسازی 

 گروه چهارم

  30/5  10/1 میانگین

  309/9  119/9 انحراف استاندارد

  02/20  12/2 جمعیت )درصد(

  299/2  139/2 شاخص جداسازی

 گروه پنجم

  02/1   میانگین

  309/9   انحراف استاندارد

  31/30   جمعیت )درصد(

  129/2   شاخص جداسازی
 

 گیریبحث و نتیجه | 4
دریای خزر بین  خارهسهر بررسی حاضر محدوده طولی برای ماهی د

 کلبیشترین درصد فراوانی متر و سانتی 1متر تا متر سانتیسانتی 2/1

 5/3-0برای جنس نر و بین  مترسانتی 5-5/5بین در محدوده طولی 

متر برای جنس ماده برآورد شد، که با تحقیقات انجام شده در سانتی

 (. 1خوانی دارد )جدول دنیا هم

توان برآورد شد. بنابراین می 5/2-5/3بین  bدر این مطالعه میزان 

(. بین Frose, 2006گفت که این پارامتر برآورد شده قابل قبول است )

a و b  برآورد شده در این مطالعه با بعضی مطالعات دیگر در مناطق

(. در رابطه طول و وزن، 0مختلف تا حدودی اختالف وجود دارد )جدول 

های یکسان نیز های مختلف، بلکه در گونهنه تنها در گونه bو  aمقادیر 

توان به نوسانات فصلی، با یکدیگر تفاوت دارند. علت این اختالف را می

ای و محل باروری ماهی یرات درجه حرارت و شوری، شرایط تغذیهتغی

(، همچنین گزارش شد که رابطه طول و Biswass, 1993نسبت داد )

برداری، وزن در ماهیان تحت تأثیر عوامل متعددی مانند فصل نمونه

های زیستگاه، بلوغ جنسی، جنسیت، رژیم غذایی، سالمت ماهی و روش

 (..Wootn, 2009باشد )صید شده میهای تثبیت کردن نمونه

 مترحسب سانتیلی مشاهده شده در مناطق مختلف بربیشترین طول چنگا -1جدول 

 بیشترین طول منطقه تحقیق سال تحقیق پژوهشگران

Iranian Fisheries Company and Iranian Fisheries Research Organization 2999 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  0/2 

Kottelat, M. and J. Freyhof 2990 Europe 19 

 در دیگر نقاط دنیا خارهسهوزن برای ماهی -روابط طول   -2جدول 

  a b پژوهشگران   کشور منطقه
 et alIzedi,  990/9 220/3 051/9(2020) ,. ایران دریای خزر )مطالعه حاضر(

 Wilhelms, 2013 92309/9 111/2 012/9  دریای شمال

 2011et alVerreycken   91959/9 900/3 099/9 , بلژیک فالندرز

Lake Iznik 2006 , ترکیهet alTarkan  99129/9 219/3 052/9 

 

 
 li  and  Ebrahimi, 2006Esmaei 99009/9 500/3 220/9 ایران

 دهانه رودخانه های شمال غربی باجا

 کالیفرنیا 

]   2006et alCampos -Ruiz 91999/9 119/3 , مکزیک
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 -0در محدوده   bهای بسیاری از دانشمندان مقادیربر اساس نظریه

تر باشد رشد ماهی درتمامی نزدیک 3قرار دارد و هرچه این عدد به  5/2

در ایـن  خارهسـهبـرای مـاهی (. King, 1995ابعاد یکسان خواهد بود )

 95/9داشت ) 3داری با برای هر دو جنس تفاوت معنی bمطالعه میزان 

 >p.) دارای رشـد آلومتریـک  خارهسهکه ماهی  این نتایج نشان داد که

قطر و ارتفاع ماهی نسبت بـه طـول مـاهی مثبت است و با افزایش سن 

لـف مـاهی در رشد بیشتری نشان می دهد و تفاوت در رشد ابعـاد مخت

ن طول زندگی وجود دارد که این تفاوت در آهنگ رشد ابعاد مختلف بد

تر الغرتـر و تر نسبت به ماهیان بـالغبیانگر این است که ماهیان کوچک

 رسند.   نظر میتر بهکشیده

در این تحقیق فاقد توزیع نرمال  خارهسههای طولی ماهی داده

ها نیز هیچ توزیع مستقلی برای داده بودند و با انجام آنالیز مونت کارلو

پیدا نشد. که وجود این نقص ممکن است به کمیاب بودن ماهی 

ای از یک توزیع را نشان ها فقط گوشهبرداریخاره برگردد که نمونهسه

این مشکل از آزمون برای غلبه بر (.  Haddon, 2011می دهد )

Randomization نی داری در طول استفاده گردید که بیانگر تفاوت مع

های رشد داده در منطقه مورد مطالعه بود. خارهسهماهیان نر و ماده 

دست آمده در مطالعات ههای رشد بدست آمده در این مطالعه با دادههب

دیگر روی این گونه در نقاط دیگر دنیا مورد مقایسه قرار گرفت ) جدول 

 دیگر و مطالعه این در آمده دستهب مونرو پریم فای شاخص بین(. 2

 .G گونه برای مطالعات دیگر در آمده دستهب پریم فای هایشاخص

aculateus توزیع از مجموع این که گرفت شکل هاداده از مجموع یک 

 دستهب رشد پارامترهای که گفت توانمی پس کردند پیروی نرمال

 . هستند مناسب صحت و دقت دارای مطالعه این در آمده

( ماهی K( و ضریب رشد ساالنه )L∞طول بی نهایت ) بین پارامترهای

هایی وجود داشت. تفاوتدر این مطالعه و مطالعات دیگر  خارهسه

گذاری شرایط محیطی نظیر درجه حرارت، اکسیژن محلول، اثردلیل به

شوری و سایر عوامل محیطی دیگر بر متابولیسم ماهیان، پارامترهای 

 (.Jones, 1999) متفاوت است ،رشد برای یک گونه در نقاط مختلف

نهایت طور شاخص بر طول بیغذایی قابل دسترس به میزان ذخیره

های دمای زیست محیطی، هم گذارد. از طرف دیگر دگرگونیثیر میأت

آید که نظر میگذار است و بهاثرنهایت بر ضریب رشد و هم بر طول بی

در طرف یابد و ش میطور لگاریتمی با افزایش دمای آب افزایبه kمقدار 

کاهش آهنگ شود، هر چند که نهایت کاسته میاز میزان طول بی دیگر

∞L افزایش آهنگ  تر ازبه نسبت کمk است (Sparre and Venema, 

1998.) 

 ( ، ضریب رشد سالیانهL∞متر )حسب سانتیپارامترهای رشد طول بی نهایت بر -1جدول
طول 

 (∞Lبینهایت)

ضریب 

 (Kرشد)

 مفای پری
(ɸ) 

 منطقه پژوهشگران جنس

 مطالعه حاضر )تاالب گمیشان( Izedi et al, 2020 جمعیت 03/1 351/9 00/2

 Yershov, 2015 Kandalaksha Bay ماده 50/1 109/9 0/0

 Yershov, 2015 Kandalaksha Bay نر  15/1 509/9 0/2

 Jones and Hynes, 1950 Gheshire, England نامشخص 01/1 10/9 0/1

 Pauly, 1978 Kiel Bay, eelgrass beds نامشخص 03/1 009/1 0/1

 Pauly, 1978 Roscoff, brackish waters ماده 00/1 099/2 9/1

 Pauly, D., 1978 Roscoff, brackish waters نر 05/1 299/0 1/0

 Snyder, 1991 Navarro River (upstream), Mendocino نامشخص 00/1 009/1 0/0

coast, California 

 ,Snyder, 1991 Navarro River (estuary), Mendocino coast نامشخص 00/1 029/1 0/0
California 

 

میر به روش چـن و وه حاضر برخالف مطالعات دیگر، مر در مطالع

میر را در هر گروه سـنی بـرای وبه مورد بررسی قرار گرفت، که مر واتا

میـر در هـر ومحاسـبه میـزان مـر مشخص کرد و در  جنس نر و ماده

کلـی، بـا توجـه بـه طوراستفاده شد. به 0tو   kگروه سنی، از پارامترهای

 خارهسهتوان به این نتیجه رسید که، ذخایر ماهی مطالعه انجام شده می

هـای میر در گـروهوتر شده و همچنین میزان مر ، کوچکاز نظر سنی

جمعیت و ذخـایر ماهیـان  (.2سنی مختلف افزایش یافته است )جدول 

کند، در ها با گذشت زمان تغییر میپویا هستند و پارامترهای حیاتی آن

هـای سـاختار ان شاخصعنوها بهنتیجه ثبات طوالنی مدت این شاخص

همین دلیل جهت برآورد این پارامترهـا ممکن است. بهیک جمعیت غیر

 ,Begg, et alبـرداری صـورت گیـرد )های مختلف نمونـهباید در زمان

1999). 

های رشد و های مختلف دادهدر این مطالعه با استفاده از روش

های دقیقی از این پارامترها تخمینمیر تجزیه و تحلیل شد و ومر 

در زمره ماهیان غیر بومی وارد شده به  خارهسهارائه گردید. ماهی 

ه میر این ذخیروو مر شناخت ویژگی های رشد  دریای خزر است.

توجه به اینکه این یت بهتر این ذخیره کمک نماید. باتواند به مدیرمی

عنوان تهدیدی برای ق پذیری باالیی دارد می تواند بهگونه میزان تطاب

گونه های منطقه باشد. همچنین بسته به شناخت بهتر این ذخیره و 

خصوصیات زیستی این ذخیره میتوان با در اختیار گذاشتن این 

یره که فاقد رفتار تهاجمی مدیران شیالتی حتی به این ذخ اطالعات با

عنوان یک فرصت توجه کرد. اما تمام مسائل گفته شده بستگی هست به

لعه حاضر اطالعاتی در به شناخت بهتر ویژگی های این ذخیره دارد. مطا

 تواندهای پویایی این ذخیره در اختیار قرار می دهد و میمورد ویژگی

 نظر گرفته شود.تر آینده درای برای مطالعات گستردهعنوان پایهبه

 تشکر و قدردانی | 5

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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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 

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 

samples.Randomization test on gender mean length showed significantly difference 

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 

calculated 1.86y-1, 1.76y-1 and 1.64y-1 respectively. Mean relative weight of the female, 

male and total fish were 85.2%, 83.02% and 85.16%, respectively, implicating 

inadequate condition of the fish weight. The present findings help better understanding 

of biological status of stickleback stock in southeastern part of the Caspian Sea. 

 

Keywords:  Gasterosteuse aculateus, Caspian Sea, population dynamic, Growth, 

Mortality 
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