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 چکیده
 227 اساس بر هاي اخیرخزري با هدف بررسی تغییرات ساختار جمعیتی این گونه در سال کولیسیاه جمعیتی صفات و رشد هايشاخص

. گرفتند قرار مطالعه مورد 1398 فروردین تا 1397 بهمن از خزر دریاي غربی جنوب سواحل در کیاشهر، بندر از شده صید نمونه عدد
 سنی گروه فراوانی بیشترین. بود مترسانتی 20 تا 5/12 برابر نر جنس در و مترسانتی 20 تا 5/13 برابر ماده جنس در چنگالی طول دامنه

 ماده جنس در برتاالنفیوون رشد معادله پارامترهاي مقادیر. شد محاسبه 4/1 به 1 ماده به نر جنسی نسبت و بود 3+ سن در جنس دو هر
73/0= k 44/17 و= ∞L 0 =-4/1 متر وسانتیt 6/0 نر جنس در و =k 97/16 و =∞L 0= -5/1 متر وسانتیt و طول رابطه. آمد بدست 

 برابر ترتیب به نر و ماده جنس در بدنی وضعیت شاخص مقادیر میانگین و بود منفی آلومتریک نر و ماده جنس دو هر در وزن
-سانتی 2/13در جنس نر برابر  و مترسانتی 5/12بلوغ در جنس ماده برابر  ین. اندازه طول در اولشد محاسبه 35/1±01/0و  01/38±0/1
 یربا سا یسهمطالعه در مقا ینشده در ا بررسی شناختیجمعیتنمود که صفات  یانب ینچن توانمی کلی گیرينتیجه در. گردید برآورد متر

بر گونه بوده و  ینا صید برفشار  کاهش دامنه طولی و نمایانگردهنده نشان ماهی، این يرو برگذشته  هايسال درمطالعات انجام شده 
 .نمایدتاکید می خزري یکولیاهس ارزشمند یرحفظ ذخا يدر راستا صید مدیریت یوهدر ش بازنگري لزوم

 
 .یکول یاهبلوغ، س ینسن، رشد، رابطه طول و وزن، طول در اول کلیدي: واژگان

 
 مقدمه

 در اساسی نقش ماهی هر شناختیزیست اطالعات
گونه  آن شیالتی ذخایر ارزیابی پارامترهاي تعیین

 یاساس هايروش ).Forster et al., 2020( دارد
 یتجمع يمجاز یلمانند تحل یرذخا یابیارز

(Virtual Population Analysis)  به طول، وزن و
 این دارد و تعیین نیازمورد مطالعه  گونهسن 

 جهت ماهیان هاي مختلفگونه براي پارامترها
 ;Gulland, 1965( ضروري است مدیریتی اماتاقد

Maunder and Punt, 2013(. یلو تحل یهاز تجز 
 استنباط براي توانمی بلوغوزن، طول و سن 

 کرد استفاده ماهیان زندگی تاریخچه هايویژگی
)Forster et al., 2020( ،در  صحیح نگرشی که

فراهم  یتجمع یاییتکامل و پو ی،شناسرابطه با بوم
طول  ینب رابطه. )Honsey et al., 2017(آورد یم

مشخص کردن  يهاوشاز ر یکی یو وزن ماه
 یبمحاسبه ضر یقراز طیک جمعیت رشد  يالگوها

 ,Huxley, 1950; Froese( است یکرشد آلومتر
: که طول ایزومتریک :شامل رشد الگوهاي. )2006

-می یشوزن افزا یبا همان سرعت نسب یبدن ماه
: رشد در امتداد طول بوده و منفی آلومتریک یابد،
نوع از  ین: در امثبت لومتریکآ والغر است  یماه

 Forster( رسدنظر میه چاق ب و کوتاه یماه ،رشد
et al., 2020( .توانمی یکرشد آلومتر یباز ضرا 

گونه در مناطق مختلف  یکرشد  یسهمقا يبرا
رشد  مدل. (Mendes et al., 2004)استفاده کرد 

 یابیرشد در ارز یمنحن ینپرکاربردتر برتاالنفیوون
-میآن  یلهبر اساس سن است و به وس یانآبز یرذخا
 Quinn( کرد تعیین را سن و طول بین رابطه توان

and Deriso, 1999( .بر عالوه رشد پارامترهاي 



 و همکاران کریمی                                              يخزر کولییاهس یتیرشد و ساختار جمع يهاشاخص یینتع یبررس 

83 

 

 و یریتیمد هاياستراتژي ذخایر، ارزیابی در کاربرد
 ,Stergiou( زندگی تاریخچه هايفرضیه یبررس

 زیستی مهم پارامترهاي تجربی برآورد امکان ،)2000
 فراهم نیزبلوغ را  اندازهمانند سن در  یاديص و

 سنی). Froese and Binohlan, 2000( کندمی
 رویکرد یک افتدمیبلوغ اتفاق  ینکه در آن اول

مهم به  ویژگیو ) Heikkonen, 2012( استراتژیک
 یکو تکامل  یزندگ یخچهدر تار یکلحاظ اکولوژ

 یاتدر طول حرا  یمثل یدتول یتکه موفق استگونه 
 ,.Engelhard et al( دهدقرار می یرتاثتحت 

2003; Stearns and Hoekstra, 2005; Brunel 
et al., 2013( .و سن میزان تعیین از همچنین 

 در سواالتی به پاسخ در توانمی آبزیان در بلوغ اندازه
 Heino et al., 2002; Kuparinen( تکامل زمینه

and Merilä, 2007( صید مدیریتی اهداف و 
)Hilborn and Walters, 1992( از . کرد استفاده

 قابل فاکتوري بدن، وضعیت صسوي دیگر شاخ
 است ماهیان ذخایر انرژي وضعیت از اعتماد

)Lambert and Dutil, 1997(، تاثیر بر نظارت که 
 سازدمی پذیرامکان را آنان بر محیطی عوامل

)Dekić et al., 2016( .هايشیوه از یکی همچنین 
 که است ماهیان جمعیت ارزیابی براي ارزان و آسان
 وزن و طول هايداده نیازمند فقط محاسبه براي
 ).Lagrue and Poulin, 2015( باشدمی ماهی

 شرایط یا و تغذیه با معموالً  نامناسب بدنی شرایط
 شرایط در ماهیان و است همراه نامناسب محیطی
 باالیی طبیعی میر و مرگ نرخ از بدنی ضعیف

 .)Dutil and Lambert, 2000( برخوردارند
از خانواده  (Vimba persa) يخزر کولیسیاه

 یمکرهدر ن است که (Cyprinidae) یانماهکپور
 یايدر یزآبر هايحوضهبه طور عمده در ی (شمال

 Kiabi( پراکنش دارد )و خزر یاهشمال، س یک،بالت
et al., 1999; Czerniejewski et al., 2011(  که

 يهادر بخش سیاه کولیپراکنش  عمدهدر ایران 
 کازانچف،باشد (یخزر م یايدرحوضه  یو جنوب غربی

و  زيیادر یماه یک يخزر یکولیاه). س1981

اواخر اسفند و  در یزيجهت تخمر که استرودکوچ 
 واردسپس  ،شده یساحل مناطق وارد ینفرورد یلاوا

و  شودمی یابه در یمنته هايتاالب و هارودخانه
به  ايسنگریزه هايبستر يبر رو یزيجهت تخمر

 از تخمریزي کند،میباالدست مهاجرت  ینواح
 ی(عباس گیردمیماه تا خرداد ماه صورت  اردیبهشت

 کاهش ي گذشتههاسال در). 1392و همکاران، 
 رسدمینظر  بهکه  شده، گزارش گونه این جمعیت

 مسیر در موجود موانع حد، از بیش صیداز  ناشی
مناسب  يرفتن بسترها یناز ب و مثلی تولید مهاجرت

). 1383جلودار و عبدلی، است ( یماه ینا یزيتخمر
 یدر حوضه جنوب IUCN معیارهاي طبق یکولسیاه

قرار دارد  یدآستانه معرض تهد درخزر  یايدر
)Kiabi et al., 1999( ،روزرسانیبه البته که 

در . رسدمی نظره ب روريآن ض یحفاظت وضعیت
 يپارامترها يرو بر هاي گذشته مطالعاتیسال
 Safariو Patimar توسط  یکولیاهس یتیجمع

 در یبترت به) 1389و همکاران ( یچی) و چا2010(
 ینهمچن و مازندرانو  گلستان هاياستانسواحل 
سواحل  در )2017( و همکاران Taridashtiتوسط 

 یهدف اساس عموماً  انجام شده است. یالناستان گ
 یراز ذخا یدارپا برداريبهره ینتضم ید،ص یریتمد
از  یامر مستلزم آگاه ینا ودر دراز مدت است  یانآبز

، باشدمی یتجمع یک ساختاري هايویژگیو  پویایی
در سواحل  یکولسیاه يتوجه به ارزش اقتصاد که با

و بروز  یدفشار ص ینهمچن وخزر  یايدر یرانیا
خزر در  یايدر یطیمحیستز هايآلودگی یشافزا

 آگاهیآن  یاصول برداشت يراستا در یر،اخ يهاسال
و  موثر مهم،مقطع حاضر  در یتیجمع ياز پارامترها

ا هدف حاضر ب باشد، بدین جهت مطالعهمیبا ارزش 
-سیاه یزندگ تاریخچه و جمعیتی هايویژگی بررسی

 ،)کیاشهر سواحل(در  سفیدرود به مهاجر یکول
 اندازهسن و  برتاالنفی،وونرشد  يپارامترها شامل

 ی،بدن یتوضع شاخصطول و وزن،  رابطهبلوغ، 
 . گرفت صورت طولی و سنی ساختار و جنسی نسبت
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 هامواد و روش
 ماهی طعهق 227 سنجی:برداري و زیستنمونه

 از مطالعه حاضر، شده در بررسی زريخ یکول یاهس
 یايدر یاز نوار ساحل 1398 ینتا فرورد 1397بهمن 

در استان گیالن  یاشهرخزر واقع در بندر ک
 ، باشرقی) 49°58´۳۰ʺشمالی و  27°37´14ʺ(

 9-28با چشمه تور  یرپره و تور گوشگ تور استفاده از
بر  یکولیاهس ی. در ابتدا ماهشدند متر صیدمیلی

 یکتفک )Coad, 2016( ییشناسا کلیداساس 
و  ينگهدار یخشده در  یکتفک يها. نمونهیدگرد

دانشکده منابع  یانآبز بیولوژي یشگاهبالفاصله به آزما
 یات. عملشدند داده انتقال یالنگ دانشگاه یعیطب
و  )TL( طول کل یريگشامل اندازه یسنجیستز

و وزن کل با  مترمیلی 1 با دقت )FL( یطول چنگال
ها پس نمونه یتجنس یینانجام شد. تع گرم 1 دقت

بر اساس مشاهدات گرفت و  گشایی صورتاز کالبد
رسیدگی  4ماکروسکوپیک ماهیانی که در مرحله 

 ماده یانماهمرحله رسیدگی بودند (در  6جنسی از 
نر در مرحله  یانماهدر و  يساززردهدر مرحله 

بالغ در نظر گرفته  یانعنوان ماهه ب اسپرماتوژنزیز)،
 شدند. 
فلس  طریق از ماهیانسن  تعیین :سن تعیین

یه فلس از ناح ده عددصورت که  ینبد رفت.صورت گ
 ی وباله پشتجلوي  جانبی بدن ماهی و از حد فاصل

پس از شستشو با آب  شدند و برداشته یخط جانب
. ندقرار داده شد یشگاهیدو الم آزما ینمقطر در ب
 یینسن از لوپ مجهز به نور پا یینجهت تع

)Olympus, SZX12, USA( گردید استفاده .
) یره(ت سالیانه دوایر شمارش طریق از سن تعیین
-دقت در شمارش حلقه یبه منظور بررس .شد انجام

فلس  یمورد بررس انیسن ماه نییو تع انهیسال يها
نفر به صورت مجزا مورد  2توسط  یعدد ماه 50

 نیانگیم يشمارش قرار گرفت. درصد خطا
)Average Percent Error (يهاحلقه نیب 

شمارش شده توسط دو نفر بر اساس فرمول 
Beamish  وFournier )1981 (دیمحاسبه گرد. 
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 Rسن شده،  نییتع انیبرابر تعداد ماه Nدر آن  که
 نییسن تع نیم Xij، i سن، نییبرابر تعداد دفعات تع

سن  نیانگیم Xj و است یماه نیم j يشده برا
-T یاست. آزمون جفت یماه نیمj  يشده برا نییتع

test سن نییتع نیب اختالف وجود یبررس يبرا 
 .گرفت قرار استفاده مورد نفر دو توسط

و شاخص عملکرد  یبرتاالنفوون رشد معادله
 با برتاالنفیوون رشد معادله پارامترهاي :رشد

 محاسبه  0t -k (t -e –1[ ∞= LtL([فرمول از استفاده
در  یشده ماه ینیبیشطول پ tL. که در آن یدگرد
 یبضر k ی،طول مجانب ماه L∞ ،متریبه سانت tسن 

در آن صفر  یکه طول ماه یسن فرض 0tرشد و 
عملکرد  شاخص. )Von Bertalanffy, 1938(است 

  + log (L2ø= log (k)∞(رشد با استفاده از معادله 
 پارامترهاي ∞Lو  k یرزده شد که مقاد تخمین

 Pauly and(است  یبرتاالنفمعادله رشد وون
Munro, 1984(.  

 اساس برطول و وزن  رابطه :وزن و طول رابطه
رابطه  یندر ا ید،محاسبه گرد bTW= aFLمعادله 

TW برابر با وزن کل به گرم،a  و عدد ثابت b یبش 
نوع رشد  کهاست  يآلومتر یبضر یا رگرسیونخط 

 FL وکند یرا مشخص م یزومتریکا یا یکآلومتر
 . باشدمیمتر یسانتبر حسب  یبرابر طول چنگال

 :)Condition Factor( بدنی وضعیت شاخص
 =CF از معادله  یبدن یتشاخص وضع یینتع براي

310×3TW/FLشد  استفاده) andSchneider 
Merna, 2000(، TW  برابر وزن کل به گرم وFL 

 متر است. یسانتبر حسب  یطول چنگال
 نري وماده  ماهیان :)50Lm(بلوغ  ینطول در اول

  اسپرماتوژنز و يساززرده مرحلهدر  یبکه به ترت
. طول ندبالغ در نظر گرفته شد یقرار داشتند ماه

 يبنددسته يمتریلیم 10 يدر دسته ها یانماه
بلوغ بر اساس معادله  ینو طول در اول یدندگرد
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)]50
Lm -r[L-+ e  1( /1P=  ن آدر که  .شدمحاسبهP :

 یبش: r ی،بالغ در هر گروه طول یاندرصد ماه
برابر کالس  Lو  بلوغ اولین در طول: 50Lm یمنحن
 است. یطول

 نسبت تعیین براي کاي مربع آزمون :آماري آنالیز
 بررسی يبرا کاياستقالل مربع  آزمون و جنسی

در دو جنس نر و  یطول يهاو کالسه یساختار سن
رشد و  يپارامترها ینب یسهقا . مگردیدماده استفاده 

 یزطول بلوغ در جنس نر و ماده با استفاده از آنال
 Analysis of the( مانده یباق یرمربع مقاد

Residual Sum of Square(  انجام شد)Chen et 
al., 1992(. رشد با استفاده از  يمحاسبه پارامترها

ه رابطه طول و وزن ب غیرخطی، گرسیونآزمون ر
خط  یبش یسهو مقا یخط یونآزمون رگرس یلهوس

استاندارد رشد  3حاصل از رابطه طول و وزن با عدد 
 صورتمنفرد  Tآزمون  ازبا استفاده  یزومتریکا

 يذکر شده در نرم افزار آمار يهایزآنال کلیه. گرفت
SPSS )Version 16, Inc., Chicago, IL, 
USA( يهایزدر آنال يداریانجام شد. سطح معن 

 ± یانگینها به صورت مبوده و داده 05/0برابر  يآمار
 تعیین یناستاندارد ارائه شده است. همچن يخطا

 بلوغ با روش حداقل مربعات در  ینطول در اول
Excel برنامه  وSolver شد محاسبه . 

 
 نتایج
 1 یمورد بررس یانماده به نر در ماه یجنس نسبت

نسبت با نسبت متعارف  ینشد که احاسبه م 7/0به 
 =P ،1df>05/0( داشتدار یاختالف معن 1به  1
،018/=2χ.( نشان داد که  یانهسال يهاحلقه شمارش

سن شده توسط دو نفر  یینتع يهااز فلس %90در 
درصد  یانگین). م1 شکلمشابهت وجود داشته است (

درصد  5 از ترپایین کهبوده،  67/0 برابر )APE(خطا 
 عدم نشانگر %5 از کمتر خطا درصد میانگین بود،

 Morison et( است سن تعیین در اختالف وجود
al., 1998(. يهاحلقه تعداد ینب يداریتفاوت معن 

 65/0(  شمارش شده توسط دو نفر وجود نداشت

P= ،49 df= ،444/0-t=(، سن تعیین روند بنابراین 
  .بود معتبر نفر یک توسط

خزري  کولی سیاهعدد  227در  یسن ساختار
در مطالعه سال بود.  6+تا  1+ ینب یمورد بررس

 و نر جنس دو در مختلف سنین در سنی ساختار
 =P= ،5df/36( نشد مشاهده داريمعنی تفاوت ماده

 ،41/5 =2χ .(متعلق به گروه  یسن یفراوان بیشترین
 یمتعلق به گروه سن یفراوان ینو کمتر بود 3+ یسن

 ).2 شکل( بود  6+
 در مختلف هايکالسه در چنگالی طول فراوانی

 مطالعه این در خزري کولیسیاه ماده و نر جنس دو
 دامنه .)P ،=df، 69/27=2χ>05/0( بود متفاوت

در  یکولیاهس یو نر ماه مادهجنس  چنگالی طول
 5/12متر و سانتی 20تا  5/13 یببه ترت یبررس ینا

 بین طولی میانگین در همچنینمتر بود. سانتی 20تا 
 داشت دار وجودمعنی اختالف ماده و نر جنس

)05/0<P، 225df=، 129/ F=) ( 3شکل .( 
دار یجنس تفاوت معن دو بین رشد پارامترهاي

 روینا از). =P، df=، 9/262F>05/0( نشان داد
و  =73/0kرشد در جنس ماده برابر  يپارامترها

44/17∞=L 0=-4/1و متر سانتیt  و در جنس نر
 0t=-5/1 متر وسانتی L∞= 97/16و  k=6/0برابر 

). شاخص عملکرد رشد در جنس ماده و 4شکل ( بود
 شد.حاسبه م 2/2و  3/2برابر  یبنر به ترت
طول و وزن در دو جنس نر و ماده  ینب رابطه

 ،=P، 225df>05/0دار داشت (یاختالف معن

توزیع فراوانی اختالف در سن تعیین شده سیاه کولی  -1شکل 
)50 n=.( 
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489/223F= .(ماده جنس در وزن و طول رابطه 
 یبضر با =Log FL 82/2 Log TW- 64/1 برابر

 Log- 81/1 برابر نر جنس در و 81/0 یهمبستگ
FL 95/2 Log TW= 91/0 یهمبستگ یببا ضر 

در هر دو جنس نر  b ازحاصل  مقادیر). 5شکل بود (
نشان داد و  3دار با عدد یو ماده اختالف معن

 . بود یمنف یکرشد آلومتر دهندهنشان
 01/0در جنس ماده برابر  یبدن یتوضع شاخص

در  طول .بود 35/1±/01و در جنس نر برابر  38/1 ±
مطالعه در جنس ماده  یندر ا یبلوغ جنس یناول
و در جنس نر برابر متر سانتی 5/12برابر  یکولیاهس
 ). 6شکل بود (متر سانتی 2/13
 

 بحث
سرعت رشد داراي جنس ماده نتایج نشان داد که 

)k( یتنها یو طول ب )∞L(  جنس نر  نسبت بهباالتر
نسبت به نرها  يماده با سرعت باالتر یانو ماه داشت

رشد  پارامترهايرسند. یم یتنهایبه حداکثر طول ب
با  یسهمقا درجنس  یکتفک با خزري یکولیاهس

سواحل  در )Safari )2010و  Patimar مطالعات
 و همکاران Taridashtiخزر و  یايدر یجنوب

خزر تفاوت  یايدر یغربدر سواحل جنوب )2017(
 رشد سرعت با حاضر مطالعه که در طوريه بداشت 

اگرچه  رسد،می نهایتبی طول حداکثر به بیشتري
 درمشاهده شده  یدامنه طول و یتنهایطول ب

شده کاهش  یانبمطالعه حاضر نسبت به مطالعات 

 کم طولی، دامنه کاهش با رابطه دردارد.  یريچشمگ
 آن دهندهنشان کوچک اندازه با ماهیان تعداد بودن
 صورت به دریا در ماهی این صید ابزار که است

 صید کمتر کوچکتر هاينمونه و کرده عمل انتخابی
 در هانمونه کاهش که رسدمی نظر به اما ،شوندمی

باال بودن مرگ و  دلیل به تواندمی بزرگتر هاياندازه
 رشد هايویژگیباشد.  یاديو فشار ص یعیطب یرم

 جغرافیایی مکانی و زمانی شرایط در ماهی گونه یک
 هموارهخاص  یطشرا حاکمیت یلدل به متمایز
 Ricker, 1975; Bartulovic et( دارند ییهاتفاوت

al., 2004(. مانند داخلی عوامل به رشد سرعت 
 و فیزیولوژیک، جنسیت شرایط بدن، اندازه ژنوتیپ،

فشار  غذا، کیفیت آب، دماي مانند خارجی عوامل
 یسن بستگ یینو تع يبردارنمونه يهاروش ید،ص

عالوه بر  یانم ینکه در ا ،)Wootton, 1990(دارد 
 یمکرهدر ن دما افزایش ییراتتغ روند ید،فشار ص

 Rodionov, 1994; Özsoy and( یشمال
Ünlüata 1997; Reid and Edwards, 2001; 

Stanev and Peneva, 2002( تواند از می
در مطالعه حاضر . باشد موثرعوامل  مهمترین
از  %90نشان داد که در  یانهسال يهاحلقه شمارش

سن شده توسط دو نفر مشابهت  یینتع يهافلس
 برابر )APE(درصد خطا  یانگینوجود داشته است. م

 درصد میانگین بود، %5 از تر پایین کهبوده،  67/0

توزیع فراوانی طولی در دو جنس ماده و نر در ماهی  -3شکل 
 .در سواحل بندر کیاشهرخزري  سیاه کولی

در خزري  توزیع فراوانی سنی ماهی سیاه کولی  -2شکل 
 بندر کیاشهر.سواحل 
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 در اختالف وجود عدم نشانگر %5 از کمتر خطا
 یندر ا .)Morison et al., 1998( است سن تعیین

با  یسهسن مشابه در مقا یکماده در  یانمطالعه ماه
 ینو در سن ندبرخوردار بود یشترينرها از طول ب

امر  ینرسند. که ایبه حداکثر رشد خود م يتریینپا
 یشماده در جهت افزا یانماه يبه استراتژاحتماالً 

 ,Roff( مرتبط است یمثل یدو توان تول يهماور
رشد محاسبه شده  عملکرد در همچنین ).1984

 خزري یکولیاهدو جنس نر و ماده س یتجمع يبرا
با عملکرد رشد در  یسهدر مطالعه حاضر در مقا

 ترتیب به( )2017( و همکاران Taridashtiمطالعه 
 مشاهده زیادي اختالف) 26/2 و 25/2: نر و ماده در

 .شودنمی
مهم در  ياز شاخص ها یکیطول و وزن  رابطه

و ) Mendes, 2004(باشد یم یانآبز یرذخا یابیارز
و با  ياگونه به صورت دوره یکمشاهده شده که در 

و در ) Özekinci et al., 2009(گذشت زمان 
 Froese, 2006; Wundمختلف ( یاییمناطق جغراف

et al., 2016( تفاوت  يبه لحاظ نوع رشد آلومتر
 مقام در حاضر مطالعه در که مورديوجود دارد. 

 در سواحل بندر کیاشهر. الف. جنس ماده، ب. جنس نر  خزري منحنی رشد وون برتاالنفی سیاه کولی -4شکل 

 در سواحل بندر کیاشهر. الف. جنس ماده ب. جنس نر.  خزري رابطه طول و وزن سیاه کولی -5شکل 

 در سواحل بندر کیاشهر. الف. جنس ماده ب. جنس نر.خزري   یبلوغ جنسی سیاه کولمنحنی طول در اولین  -6شکل 
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 روي بر پذیرفته صورت مطالعات سایر با مقایسه
 یايدر یغربهم در منطقه جنوب ،خزري کولیسیاه
و هم در مناطق ) Taridashti et al., 2017( خزر

 )Patimar and Safari, 2010( یشرقجنوب
 حاضر یدر بررس بدین صورت بود که مشاهده شد

خزر در منطقه  یايدر خزري یکولیاهس یانرشد ماه
در مطالعه  یول ،بود یمنف یکآلومتر یاشهرک

Taridashti و در  یزومتریکا )2017( و همکاران
ماده  یاندر ماه )Safari )2010و   Patimarمطالعه
 گزارشمثبت  یکنر آلومتر یانماه و یمنف یکآلومتر

تواند که این تفاوت به طور خاص می است شده
دهنده تاثیرات مناطق جغرافیایی مختلف و نشان

همین طور مقاطع زمانی متفاوت روي نوع رشد 
آلومتري این گونه در حوضه جنوبی دریاي خزر 

 پاسخ بازخورد درجه بدنی وضعیت شاخصباشد. 
 مواد کیفیت و  کمیت مانند عواملی به ماهیان
 یمواد سم ها،آالینده زا،بیماري عوامل وجود غذایی،

تواند منجر به یاست که م ییآب و هوا ییراتو تغ
 یطبا افراد در مح یسهدر مقا یدر توده بدن ییرتغ

 Hussey et al., 2009; Dekić(شود  ییربدون تغ
et al., 2016( .در  یبدن یتوضع شاخصطور ینهم

 ياست که برا یانماه یزیکیف یطشرا یانگرب یانماه
 يهاگونه مناسب است و تفاوت یکافراد در  یسهمقا

-یرا نشان م يبردارجنس، فصل و مکان نمونه ینب
محاسبه شده شاخص  یرمقاد .)Dekić, 2016(دهد 
دو جنس نر و  یندر مطالعه حاضر در ب یبدن یتوضع

با  یسهنداشت و در مقا یتوجهقابل اختالفماده 
مطالعه  درمحاسبه شده  یانگینم یرمقاد

Taridashti  در منطقه جنوب) 2017(و همکاران-
تواند ی) تفاوت نداشت، که م3/1خزر ( یايدر یغرب

در خزري  یکولیاهس یانآن باشد که ماه یانگرب
در  یراخ يهاخزر در سال یايدر یغربمنطقه جنوب

سر هب يایهبه لحاظ تغذ یبا ثبات اً نسبت یطشرا
 برند.  یم

 ماهیان جنسی نسبت در شده مشاهده تفاوت
 1با نسبت متعارف  مطالعه این درخزري  کولیسیاه

 شد. مشاهدهجنس ماده  یتمتفاوت بود و غالب 1به 
نسبت  )2017( و همکاران Taridashtiدر مطالعه 

 نواحیدر  خزري یکولیاهس يارائه شده برا یجنس
بود و در مطالعه  1به  1خزر  یايدر یغربجنوب

ماده جنس غالب ن ماهیا) 1389و همکاران ( یچیچا
 یدر سواحل جنوب خزري یکولیاهس یتدر جمع

 گزارشکه در  است یدر حال ینا ند.خزر بود یايدر
Patimar  وSafari )2010( جنوب سواحل در-

 یکولیاهس یتخزر جنس نر در جمع یايدر یشرق
 یدر نسبت جنس نوسانات. است غالب بوده خزري

مواد  وفور ز قبیلا یاز عوامل یتواند ناشیگونه م یک
مثل یدتول ،یکو اکولوژ یتکامل يهایدهپد یی،غذا

)Potts & Wootton, 1990(، و  زمان در تفاوت
 )Taridashti et al., 2017(ي بردارنمونه ابزارهاي

 اندازه چشمه تور آلودگی آب و و طول بدن ماهی
 . باشد

 یرمانند سا یزن )50Lm(بلوغ  یندر اول طول
درجه  ییراتگونه با تغ یک یتیجمع يپارامترها

 ژنتیکی هايتفاوت جمعیت، تراکم تغذیه، ،حرارت
 مختلف مناطق در صید فشار و هاجمعیت بین

متفاوت است (آژ  مختلف، هايزمان در و جغرافیایی
 یندر اندازه طول در اول تغییرات). 1393و همکاران، 
که  یلدل ینبد ،برخوردار است یخاص یتبلوغ از اهم

 يهادر پاسخ ییراتاز تغ ياممکن است نشانه
 ,Scott and Heikkonen( باشد یزیولوژیکف

 مطالعه در بلوغ طول شده محاسبه میزان ).2012
در جنس نر  و 5/12با  برابردر جنس ماده  حاضر
شده در  محاسبهمتر بود که عدد سانتی 2/13برابر 

مشاهده شده در  دارباالتر از مق اندکیماده  یانماه
در سواحل  )2015( و همکاران Taridashtiمطالعه 

در جنس متر سانتی 12جنوب غربی دریاي خزر (
 بلوغ اولین در طول از مقادیر تر نییپا اریبسو ماده) 

در سواحل ) 1389( همکاران و چایچی مطالعه در
 و ماده متر جنسسانتی 17(جنوبی دریاي خزر 

 نیباشد. اگرچه ایم )نر متر جنسسانتی 2/16
-شده در سواحل جنوب اندك مشاهدهبسیار  شیافزا
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بخش بهبود  نویداست  مکنخزر م یايدر یغرب
 چشمگیراما تفاوت  ،باشد یماه ینا یستیز یطشرا

) در سواحل 1389و همکاران ( یچیآن با مطالعه چا
 یادي در این منطقهتواند نشانگر فشار صیم یجنوب
از  یکی یداز ص یناش يباال یرمرگ و م یراز ،باشد

-یگذار در کاهش اندازه بلوغ میرعوامل تاث ینمهمتر
 يدر راستا یانماه رویناز ا ).Trippel, 1995( باشد

با کاهش سن  یادي،ص فشار بهنسل در پاسخ  يبقا
 کنندیمشارکت م یمثل یددو دوره تول یا یکبلوغ در 

)Cardinale and Modine, 1999.(  
توان بیان نمود که ی میکل گیرينتیجه در

در درك صفات تاریخچه  یقتحق ینا یجنتا استفاده از
و  یرذخا یابیارز يدر راستازندگی این گونه و 

آن در سواحل  یرحفظ ذخا هدف با یدص یریتمد
و پیشنهاد  تواند موثر باشد یخزر م یايدر یرانیا

شود که لحاظ نمودن اندازه بلوغ تخمین زده شده می
مدیریت صید، خصوصًا در فصل مهاجرت در 

هایی که این گونه جهت تولیدمثلی و در رودخانه
تواند بستر شود، میها وارد میتخمریزي به آن

مناسبی را براي باال بردن ظرفیت تخمریزي طبیعی 
 فراهم آورد.

 
 تشکر و قدردانی

نویسندگان این مقاله از پژوهشکده حوضه آبی دریاي 
گیالن به دلیل حمایت مالی از این خزر دانشگاه 

تحقیق، و همچنین از جناب آقاي دکتر شهرام 
عبدالملکی به سبب نظرات ارزشمند ایشان در بهبود 
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 یجنوب حوزه انیاطلس ماه. 1383ا.  م.، عبدلین. جلودار
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Abstract  
The growth parameters and population traits of the Caspian Vimba were studied in order to investigate the 
changes in the population structure of this species based on 227 samples which was taken from Kiashahr port, 
on the southwestern coasts of the Caspian Sea from February 2019 to April 2020. In females, fork length ranged 
from 13.5 to 20 cm and in males it ranged from 12.5 to 20 cm. The highest frequency in age groups was 
belonged to 3+ years for both sexes and the sex ratio of male to female was 1: 1.4. The von Bertalanffy growth 
parameters were estimated as k=0.73, L∞=17.44 cm and t0= -1.4 for females and k= 0.6, L∞=16.97 cm and t0=-
1.5 for males. The length-weight relationship showed negative allometric growth patterns for both sexes, and the 
mean values of condition factor were calculated 1.38±0.01 and 1.35±0.01 for females and males, respectively. 
The size at the first maturity was estimated 12.5 cm for females and 13.2 cm for males. In conclusion, by 
comparing the obtained population traits of the Caspian vimba in the present study with the other studies in 
recent years, indicated a decrease in length range and following that it can be said that this species is under 
pressure and emphasize the need to reconsideration of fishing management in order to preserve the valuable 
Caspian vimba stocks.  
 
Keywords: Age, Growth, Length-weight relationship, Length at first maturity, Caspian Vimba. 
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