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چکیده

رابطه طول-وزن و برخی پارامترهای زیستی ماهی ) Alosa braschnikowi (Borodin 1904در سواحل استان گیالن مطالعه شد .تعداد
 103عدد ماهی از مهرماه  96تا شهریور  97به طور ماهانه با استفاده از تور گوشگیر و تور پره از سواحل استان گیالن (آستارا ،انزلی و
کیاشهر) صید شد .دامنه سنی در ماهیان ماده ( )1+-4+بیشتر از ماهیان نر ( )1+-3+بود .دامنه طول کل در ماهیان نر 18-42 ،و در
ماهیان ماده 19-42 ،سانتیمتر بود .دامنه طول چنگالی در ماهیان نر 16-38 ،و در ماهیان ماده 16/5-39 ،سانتیمتر بود .بیشترین
فراوانی طولی در کالسه طولی  30-34سانتیمتر مشاهده شد .دامنه وزنی ماهیان نر 45-570 ،گرم و ماهیان ماده 50-810 ،گرم بود.
میانگین طول کل ،طول چنگالی و وزن کل بهترتیب 26/88±4/24 ،29/62±4/70،سانتیمتر و  231/36±130/44گرم بود .میانگین
شاخص گنادوسوماتیک در کل جمعیت 1/64±1/81 ،بهدست آمد که حداقل و حداکثر آن بهترتیب در فصل پاییز و بهار بود .میانگین
شاخص کبدی و شاخص چاقی در کل جمعیت بهترتیب 0/78±0/34 ،و  0/80±0/13بهدست آمد که حداقل و حداکثر آن بهترتیب در
فصل تابستان و بهار بود .با توجه به اینکه  CF>1نشان دهنده تغذیه خوب ماهی است ،بررسی ضریب چاقی نشان داد که این ماهی از
نرخ رشد چندان خوبی برخوردار نیست .رابطه طول کل-وزن برای کل جمعیت ،نرها و مادهها بهترتیب ،)r2= 0.91( W=0.0029 L3.2954
 )r2= 0.89( W=0.0022 L33742و  )r2= 0.93( W=0.0052 L3.1409بهدست آمد .آزمون  T-testنشان داد که الگوی رشد در هر دو
جنس و کل جمعیت ،آلومتریک مثبت ( )b>3بود.
واژگان کلیدی :رابطه طول – وزن ،شاخص گنادوسوماتیک ،آلومتریک ،شاخص کبدی.

مقدمه
بررسی ماهیان در اکوسیستمهای آبی بهمنظور
شناخت تکامل ،بومشناسی ،رفتارشناسی ،حفاظت،
مدیریت منابع آب ،بهرهبرداری ذخایر و پرورش ماهی
حائز اهمیت است ( ،)Oso et al., 2006زیرا با
شناخت ویژگیهای ماهیها و محیطهای زندگی آن-
ها میتوان اطالعات مفیدی در زمینه رفتارهای فردی
و اجتماعی ،تغذیه و تولیدمثل و سایر مسائل بوم
شناختی آنها بهدست آورد ( Adeyemi et al.,
 .)2009همچنین ،افزایش اطالعات و دانستهها در
زمینه خصوصیات زیستی و نیز ویژگیهای مختلف
فیزیولوژیک و اکوفیزیولوژیک گونههای ماهیان از
اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .این اطالعات به-
عنوان یک ابزار موثر در جهت مدیریت و برنامههای
حفاظتی بر روی این گونهها ،دارای جایگاه ویژهای
میباشد (Wootton et al., 2000; García-
 .)Alonso et al., 2009بررسی رابطه طول-وزن و

پویایی جمعیت یکی از اصول اکولوژی کاربردی و
زیستشناسی ماهیها است ( .)King, 2007روابط
طول-وزن و شاخص وضعیت ،پارامترهای بیولوژیکی
مهمی در ماهیان میباشند که برای تعیین وضعیت
رشد ذخایر ماهیان و بررسی فراهم بودن منابع غذایی
و همچنین تعیین تفاوتهای احتمالی بین ذخایر
مجزای گونههای یکسان مورد استفاده قرار میگیرند
( .)King, 2007; Mat Isa et al., 2010تعیین
روابط طول-وزن دارای استفادههای کاربردی و علمی
از جمله تخمین وزن از دادههای طول ،محاسبه تولید
و بیوماس در جوامع ماهیها و آگاهی از شرایط ذخایر
و یا افراد موجود در ذخیره در سطح نمایی در
مدیریت شیالتی میباشد ( Pitcher and Hart,
.)1982
الگوی رشد موجودات اغلب در میان زیستگاههای
مختلف بهدلیل تغییرات قابل پیشبینی در عوامل
محیطی ،متفاوت است .بررسی این تغییرات بهشناخت
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 5گونه از شگ ماهیان متعلق به جنس  Alosaوجود
گونه
.)Svetovidov,
(1963
دارند
 A. braschnikowiدر سرتاسر دریای خزر پراکنش
دارد ،اما در قسمتهای جنوبی (شرق-غرب و
مرکزی) بیشتر دیده میشود .این گونه در سن 2-3
سالگی به بلوغ جنسی رسیده و زمستان را در آبهای
عمیق جنوب سپری کرده و در اسفند تا فروردین
برای تخمریزی به سمت شمال مهاجرت میکند.
معموالً جهت تخمریزی وارد رودخانهها نمیشود
( .)Afraei et al., 2006هدف از این مطالعه ،بررسی
برخی از پارامترهای زیستی شامل شاخص
گنادوسوماتیک ،شاخص کبدی ،شاخص چاقی و
تعیین الگوی رشد ماهی  A. braschnikowiدر
سواحل استان گیالن میباشد.

چرخه زندگی هر موجود در زیستگاه مختلف ،کمک
میکند .تنوع در میانگین اندازه (طول و وزن)
جمعیت یک گونه بر اساس الگوهای مختلف بهره-
برداری و شرایط زیست محیطی آن میباشد
( .)Patimar et al., 2009مطالعات بسیاری نشان
داده است که ویژگیهای رشد ماهیان دارای تنوع
پذیری وسیع منطقهای بوده که بهوسیله تنوع در
ویژگیهای زیستگاهی قابل تفسیر میباشد .تعیین
سن و رشد ماهی در مدیریت و بیولوژی شیالتی امری
بنیادی بوده و کمبود اطالعات سنی در مورد بسیاری
از گونههای غیر اقتصادی سبب اعمال سیاستهای
نامطلوب در امر مدیریت شده است ( Nelson,
.)1994
بررسی روند تولیدمثل و تغییراتی که در این
فرآیند فیزیولوژیک در طی یک سال اتفاق میافتد ،از
روشهای مختلفی امکان پذیر است .در برخی از این
روشها ،تغییرات صورت گرفته در رشد اندامهای
موثر در تولیدمثل ارزیابی میگردد و با توجه به این
تغییرات ،الگوی تولید مثلی موجود ترسیم میشود
( Peterson and Harmon, 2005; Valdez-Zenil
 .)et al., 2014از جمله اندامهای موثر در تولیدمثل،
میتوان به گنادها ،بهعنوان اصلیترین اندام و کبد به
عنوان اندام موثر در رشد تخمکها در ماهیان ماده
اشاره نمود .افزایش حجم تخمکها بهطور عمده به
دلیل انباشته شدن مواد زردهای در داخل تخمکها
میباشد که منشاء تولید این مواد پروتئینی ،سلول-
های کبدی است (.)Tyler et al., 1990
خانواده شگماهیان پراکنش جهانی دارند و اغلب
در مناطق گرمسیری از عرض جغرافیایی  70درجه
شمالی تا حدود  60درجه جنوبی پراکنده شدهاند.
این ماهیان بهصورت گروهی هم در مناطق ساحلی و
هم در مناطق باز دریا پراکنش دارند ( Whithead,
 .)1985راسته شگ ماهی شکالن Clupeiformes
دارای  50جنس و حدود  190گونه میباشند که از
این تعداد حدود  37جنس و  150گونه در مناطق
گرمسیری و بقیه در نواحی نیمه گرمسیری زیست
میکنند ( .)Nelson, 2006در دریای خزر دو جنس
 Clupeonellaو  Alosaاز خانواده شگ ماهیان
) (Clupeidaeزیست میکنند ( Abdoli and
 .)Naderi., 2008در دریای خزر تعداد  14زیرگونه و

مواد و روشها
این مطالعه در سواحل استان گیالن در سه ایستگاه،
آستارا ( ،)48/8687 °E – 38/4225 °Nانزلی(°N
 )49/4799 °E – 37/4639و کیاشهر (°N
 )48/9495 °E – 37/4220نمونهبرداری انجام شد
(شکل  .)1تعداد  103قطعه ماهی از مهرماه  96تا
شهریور  97بهطور ماهانه با استفاده از تور گوشگیر و
تور پره صید شد .طول کل هر یک از ماهیان با دقت
 0/1سانتیمتر و وزن کل با دقت  0/01گرم اندازه-
گیری شد .سپس ماهیها کالبد شکافی شده و بافت-
های کبد و گناد از بدن ماهی خارج و با ترازوی
دیجیتال با دقت  0/001گرم اندازهگیری شدند.
تعیین جنسیت ماهیان بهصورت ماکروسکوپی انجام
شد .جهت تعیین سن ماهیان تعداد  10-15عدد
فلس از ناحیه ساقه دمی و باالی خط جانبی جدا شد.
برای تعیین ارتباط بین طول کل و وزن بدن از
رابطه نمایی  W= aLbاستفاده گردید .در این رابطه
 :Wوزن کل ماهی بر حسب گرم :L ،طول کل ماهی
بر حسب سانتیمتر :a ،مقدار ثابت که وابسته به فرم
بدن است و  :bنمای معادله توانی که مقدار آن نوع
رشد بدن ماهی یعنی ایزومتریک (همگون) یا
آلومتریک (ناهمگون) بودن را نشان میدهد برای به-
دست آوردن نمای  bو مقدار ثابت  aاز فرم لگاریتمی
رابطه طول و وزن استفاده شد (.)King, 1995
LnW = Lna + bLnL

10

رابطه طول–وزن و برخی پارامترهای زیستی شگماهی براشنیکووی

مزارعی و همکاران

شکل  - 1موقعیت ایستگاه های نمونهبرداری.

شاخص گنادوسوماتیک ) (GSIاز رابطه
 GSI=WG/WT×100محاسبه شد .در این رابطه
 :WGوزن گناد بر حسب گرم :WT ،وزن کل بدن بر
حسب گرم است ( .)Biswas, 1993شاخص کبدی
از رابطه  HSI=WH/ WT ×100بهدست آمد .در این
رابطه  :WHوزن کبد بر حسب گرم :WT ،وزن کل
بدن بر حسب گرم است ( .)Wahli, 2002آنالیز داده
ها ،رسم نمودار و جداول با استفاده از نرم افزارهای
) SPSS (Version 22و  Excel 2013انجام شد.

در رابطه فوق :LnW ،لگاریتم طبیعی وزن:LnL ،
لگاریتم طبیعی طول :Lna ،ضریب شکست منحنی و
 bشیب خط منحنی است .همچنین از ضریب تعیین
پیرسون ( )R2برای تشخیص کیفیت رگرسیون خطی
استفاده شد .اگر عدد بهدست آمده برای  bبا عدد 3
اختالف معنیداری نداشته باشد ،ماهی دارای رشد
ایزومتریک (همگون) و در صورتی که اختالف معنی-
داری داشته باشد ،ماهی دارای رشد آلومتریک
(ناهمگون) است .برای تعیین الگوی رشد از آزمون t
پائولی استفاده شد (.)Pauly, 1983
│𝑠𝑑(𝐿𝑛𝐿) │𝑏 − 3
×
× √𝑛 − 2
𝑠𝑑(𝐿𝑛𝑊) √1 − 𝑟 2
در رابطه فوق :Sd (lnL) ،انحراف معیار لگاریتم
طبیعی طول کل :Sd (lnW) ،انحراف معیار لگاریتم

نتایج
+
+
دامنه سنی ماهیان ماده (  )1 -4بیشتر از ماهیان نر
( )1+-3+بود .دامنه طول کل در ماهیان نر 18-42 ،و
در ماهیان ماده 19-42 ،سانتیمتر ثبت شد .دامنه
طول چنگالی در ماهیان نر 16-38 ،و در ماهیان
ماده 16/5-39 ،سانتیمتر بود .بیشترین فراوانی طولی
در طبقات طولی  30-34سانتیمتر مشاهده شد
(شکل  .)2دامنه وزنی ماهیان نر 45-570 ،گرم و
ماهیان ماده 50-810 ،گرم بود .بیشترین فراوانی
وزنی در طبقات وزنی  150-250گرم مشاهده شد
(شکل  .)3میانگین طول کل 29/62±4/70 ،سانتی-
متر بهدست آمد که اختالف معنیداری بین جنس نر
و ماده مشاهده شد (.)t-test = 2/63 ،P>0/05
میانگین طول چنگالی 26/88±4/24 ،سانتیمتر
بود و اختالف معنیداری بین جنس نر و ماده
مشاهده شد ( .)t-test = 3/60 ،P>0/05میانگین

=𝑡

طبیعی وزن کل :b ،شیب خط رگرسیون بین طول
کل-وزن کل :n ،تعداد نمونه :r2 ،ضریب همبستگی
است t .بهدست آمده از آزمون پائولی ،با مقدار t
جدول با درجه آزادی  n-2مقایسه میشود .اگر  tبه-
دست آمده بزرگتر از  tجدول باشد ،رشد آلومتریک
و در غیر این صورت رشد ،ایزومتریک است .اگر  bبه-
دست آمده از رابطه طول-وزن ،بزرگتر از  3باشد،
رشد آلومتریک مثبت و اگر کوچکتر از  3باشد ،رشد
آلومتریک منفی خواهد بود .شاخص چاقی ( )CFاز
رابطه  CF= (W/L3)×100محاسبه شد .در این
رابطه  :Wوزن کل بر حسب گرم :L ،طول کل ماهی
بر حسب سانتیمتر است (.)Biswas, 1993
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جدول  -1میانگین طول کل ،طول چنگالی و وزن ماهی  Alosa braschnikowiدر سواحل استان گیالن.
طول کل (سانتیمتر)
نر
ماده
جمعیت

حداقل
18
19
18

حداکثر
41
42
42

±SDمیانگین
28/69 ± 3/92
31/14 ± 5/47
29/62 ± 4/70

طول چنگالی (سانتیمتر)
حداقل
16
16/5
16

حداکثر
38
39
39

شکل  - 2توزیع فراوانی طولی ماهی  Alosa braschnikowiدر
سواحل استان گیالن.

±SDمیانگین
26/06 ± 3/45
28/24 ± 5/05
25/88 ± 4/24

وزن (گرم)
حداقل
45
50
45

حداکثر
570
810
810

±SDمیانگین
199/87 ± 95/46
283/05 ± 161/72
231/36 ± 130/44

شکل  - 3توزیع فراوانی وزنی ماهی  Alosa braschnikowiدر
سواحل استان گیالن.

وزن 231/36±130/44 ،گرم بهدست آمد و اختالف
معنیداری بین جنس نر و ماده مشاهده شد
( .)t-test = 3/28 ،P>0/05ماهیان ماده میانگین
طول و وزن بیشتری نسبت به ماهیان نر داشتند
(شکلهای  2و 3؛ جدول .)1
میانگین شاخص گنادوسوماتیک در کل جمعیت،
نرها و مادهها بهترتیب 1/19±1/06 ،1/64±1/81 ،و
 2/38±2/46بهدست آمد که اختالف معنیداری بین
جنس نر و ماده مشاهده شد (t- = 3/39 ،P>0/05
 .)testحداقل و حداکثر شاخص گنادوسوماتیک در
کل جمعیت ،نرها و ماده ها بهترتیب،11/92±0/17 ،
 4/49±0/17و  11/92±0/28بهدست آمد .شاخص
گنادوسوماتیک از فصل پاییز تا بهار روند افزایشی
داشت ،بهطوری که این شاخص در فصل بهار
بیشترین میانگین با مقدار عددی  4/16و در فصل
پاییز کمترین میانگین با مقدار عددی  0/69را دارا
بود (شکل .)4
میانگین شاخص کبدی در کل جمعیت ،نرها و
مادهها بهترتیب 0/79±0/34 ،0/78±0/34 ،و
 0/76±0/34بهدست آمد که اختالف معنیداری بین
جنس نر و ماده مشاهده نشد (t- = 0/41 ،P>0/05
 .)testحداقل و حداکثر شاخص کبدی در کل
جمعیت ،نرها و مادهها بهترتیب،2/13±0/17 ،
 2/13±0/19و  1/43±0/17بود .حداقل و حداکثر

شکل  - 4میانگین تغییرات فصلی شاخص گنادوسوماتیک
( )GSIماهی  Alosa braschnikowiدر سواحل استان گیالن.

میانگین آن بهترتیب در فصل تابستان و بهار با مقادیر
 0/72و  0/86بود ،همچنین این شاخص در جنس
ماده در فصول بهار و تابستان بیشتر از جنس نر بود
(شکل .)5
میانگین شاخص چاقی در کل جمعیت ،نرها و
مادهها بهترتیب 0/78±0/13 ،0/80±0/13 ،و
 0/84±0/12بود که اختالف معنیداری بین جنس نر
و ماده مشاهده شد (.)t-test = 2/28 ،P>0/05
حداقل و حداکثر شاخص چاقی در کل جمعیت ،نرها
و مادهها بهترتیب  1/13±0/50 ،1/13±0/50و
 1/13±0/59بهدست آمد .شاخص چاقی در فصول
مختلف روند تقریباً ثابتی را داشت .با این وجود
حداقل و حداکثر میانگین آن بهترتیب در فصل
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شکل  - 7رابطه بین طول کل (سانتیمتر) و وزن بدن (گرم)،
ماهی  Alosa braschnikowiدر سواحل استان گیالن.

شکل  - 5میانگین تغییرات فصلی شاخص کبدی ( )HSIماهی
 Alosa braschnikowiدر سواحل استان گیالن.

شکل  - 8رابطه بین طول کل (سانتیمتر) و وزن بدن (گرم)،
ماهیان ماده  Alosa braschnikowiدر سواحل استان گیالن.

شکل  - 6میانگین تغییرات فصلی شاخص چاقی ( )CFماهی
 Alosa braschnikowiدر سواحل استان گیالن.

تابستان و بهار با مقادیر  0/72و  0/89بود (شکل .)6
رابطه طول کل-وزن برای کل ماهیان و سپس
بهطور جداگانه برای ماهیان نر و ماده بهدست آمد.
رابطه طول کل-وزن برای کل جمعیت
 ،W=0.0029L3.2954با ضریب همبستگی r2=0/91
محاسبه شد (شکل  .)7رابطه طول کل-وزن برای
جنس ماده  ،W=0.0052L3.1409با ضریب همبستگی
 r2=0/93و برای جنس نر  ،W= 0.0022L3.742با
ضریب همبستگی  r2=0/89بهدست آمد (شکلهای
 8و  .)9نتایج حاصل از آزمون  Tپائولی نشان داد که
بین مقدار  bبهدست آمده برای کل جمعیت ،جنس
نر و ماده با مقدار  b=3اختالف معنیداری وجود دارد
شد ( .)t-test = 2/19 ،P>0/05بر همین اساس
الگوی رشد برای کل جمعیت ،جنس نر و ماده،
آلومتریک (ناهمگون) مثبت ( )b>3بود.

شکل  - 9رابطه بین طول کل (سانتیمتر) و وزن بدن (گرم)،
ماهیان نر  Alosa braschnikowiدر سواحل استان گیالن.

متفاوت هستند .شگ ماهی براشنیکووی در دریای
خزر دارای زیر گونههای مختلفی است که محل اصلی
زمستانگذرانی این ماهیان سواحل جنوبی دریای
خزر است .شگماهی براشنیکووی جزء ماهیان بومی
دریای خزر است ( )Coad, 1997که برای تخمریزی
وارد رودخانهها نمیشوند (.)Whitehead, 1985
شگ ماهی براشنیکووی نسبت به سایر گونهها از
سرعت رشد بیشتری برخوردار است ( Svetovidov,
 )1952و طبق بررسی کنونی میانگین طول کل،
طول چنگالی و وزن کل بهترتیب ،29/62±4/70
 25/88±4/24سانتیمتر و  231/36±130/44گرم

بحث
شگ ماهیان در تمام نقاط دریای خزر پراکنش دارند
اما در مناطق مختلف به لحاظ تنوع گونهای و فراوانی
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همخوانی دارد.
شاخص کبدی ) (HSIدر زمان تجمع زرده در
تخمکها ،افزایش مییابد که این امر مربوط به
فعالیتهای اصلی کبد در رابطه با تولیدمثل محسوب
میشود .افزایش میزان شاخص کبدی بهطور همزمان
یا کمی زودتر از افزایش شاخص گنادی در جنس
ماده در بسیاری از گونههای ماهیان دریایی گزارش
شده است ( .)Potts and Wooton, 1989در
مطالعه حاضر میانگین شاخص کبدی در کل
جمعیت ،نرها و مادهها بهترتیب ،0/78±0/34
 0/79±0/34و  0/76±0/34بهدست آمد که اختالف
معنیداری بین جنس نر و ماده مشاهده نشد.
 Visnjic-Jefticو همکاران ( )2013شاخص کبدی
ماهی  A. immaculataرا در رودخانه دانوب در سال
 2004بهترتیب در نرها و مادهها  1/46و  2و
همچنین در سال  2006بهترتیب در نرها و ماده ها
 1/33و  2/58گزارش کردند که با نتایج تحقیق حاضر
همخوانی ندارد .این عدم همخوانی میتواند دارای
دالیل زیادی از جمله تفاوت در زیستگاه ،رژیم و نوع
تغذیه ،تفاوتهای گونهای باشد .حداقل و حداکثر
میانگین شاخص کبدی در مطالعه حاضر بهترتیب در
فصل تابستان و بهار با مقادیر  0/72و  0/86بود،
اگرچه اختالف معنیداری بین فصول مختلف وجود
نداشت .در مطالعه  Motoو همکاران ()2015
شاخص کبدی را در نرها و ماده ها بهترتیب  1/54و
 2/16گزارش کردند بهطوری که این شاخص از ماه
مارس تا ماه مه روند افزایشی داشته که با مطالعه
حاضر همخوانی دارد .نقش کبد در فرآیند زردهسازی
را میتوان یکی از علل پایین بودن شاخص کبدی در
جنس ماده نسبت به جنس نر در فصول بهار و
تابستان دانست .در بررسی انجام شده بر روی ماهی
 Hippoglossoides platessoidesنیز روندی
مشابه در تغییرات ضریب رشد کبد به دست آمد
( .)Maddock and Burton, 1998همچنین پایین
بودن این شاخص ممکن است بهعلت تغذیه ناکافی،
عوامل بیماریزا باشد که خود منجر به کاهش فرآیند
زرده سازی و به دنبال آن کاهش شاخص
گنادوسوماتیک شود.
آگاهی از شاخص چاقی جمعیت ماهی ،به
تخمین اندازه ذخایر آن کمک خواهد کرد و برآورد

بهدست آمد .زحمتکش و همکاران ( )1394میانگین
طول چنگالی و وزن کل را در ماهی
 A. braschnikowiبهترتیب  25/81±50/7سانتی-
متر و  233/4±160/1گرم گزارش کردند .همچنین
 Taqavi Jelodarو همکاران ( )2017میانگین طول
کل و وزن کل را بهترتیب  29/71±6/37سانتیمتر و
 262/05 ±172/25گرم گزارش کردند که با نتایج
تحقیق حاضر همخوانی دارد.
مطالعه نسبت وزنی گناد به وزن کل ماهی
) (GSIمیتواند بهعنوان شاخص تخمریزی ماهی
مطرح گردد ( .)Hossein Zadeh et al., 2002این
تغییرات در ماهیان ماده معموالً بیشتر است ( Oryan
 .)et al., 1998در تحقیق حاضر شاخص
گنادوسوماتیک در کل جمعیت ،نرها و ماده ها به-
ترتیب  1/19±1/06 ،1/64±1/81و  2/38±2/46به-
دست آمد .اختالف بین نر و ماده معنیدار بود ،این
موضوع احتماالً بهخاطر بیشتر بودن وزن گناد جنس
ماده است (Taqavi .)Kasyanov et al., 1995
 Jelodarو همکاران ( )1395مقدار شاخص
گنادوسوماتیک را در کل جمعیت ،نرها و مادهها
،1/07±0/60
بهترتیب
A. braschnikowi
 0/98±0/67و  1/19±0/48گزارش کردند .تفاوت
مختصر شاید ناشی از دمای محیط و بعضی عوامل
زیست محیطی دیگر باشد ( Khrashadizadeh,
 .)2007همچنین میزان این شاخص در فصول
مختلف دارای اختالف معنیداری بود بهطوری که
حداکثر آن در فصل بهار و حداقل آن در فصل پاییز
مشاهده شد .میتوان بیان داشت که این تغییرات به
دسترسی ماهی به منابع غذایی و همچنین فرآیند
رشد گناد و تخمریزی مربوط باشد .در مطالعهای که
 Motaو همکاران ( )2015بر روی ماهی Alosa
 alosaدر رودخانه مینهو انجام دادند شاخص
گنادوسوماتیک در ماههای مه و ژوئن بهطور معنیدار
باالتر از ماه آوریل بود .در مطالعه  Kingو Roche
( )2008شاخص گنادوسوماتیک را در سه ماهه
آوریل ،مه و ژوئن بین  11تا  14درصد گزارش کردند
که حداکثر آن ( 14درصد) در ماه مه بود و از ماه
ژوئن روند کاهشی داشته بهطوری که حداقل میزان
آن ( 1درصد) در ماه اوت بود که با تحقیق حاضر از
نظر ،تفاوت شاخص گنادوسوماتیک در فصول مختلف،
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میزان تخریب وارده به آن را تسهیل میکند
( .)Beverton, 1957شاخص چاقی به لحاظ
کاربردی و تئوری در علوم شیالتی ،زیستی،
فیزیولوژیک و اکولوژی بهعنوان شاخصی در تفکیک و
تشخیص جمعیت گونهها به کار برده میشود و
اطالعاتی از شرایط زیستگاه و زیتوده آنها نشان
میدهد (.)Wootton, 2000
در مطالعه حاضر میانگین شاخص چاقی در کل
جمعیت ،نرها و ماده ها بهترتیب،0/80±0/13 ،
 0/78±0/13و  0/84±0/12بود که اختالف معنی-
داری بین جنس نر و ماده مشاهده شد .شاخص چاقی
در فصول مختلف روند تقریباً ثابتی را داشت و
اختالف معنیداری بین فصول مختلف دیده نشد با
این وجود حداقل و حداکثر میانگین آن بهترتیب در
فصل تابستان و بهار با مقادیر  0/72و  0/89بود.
 Taqavi Jelodarو همکاران ( )1395مقدار شاخص
چاقی را در ماهیان ،A. braschnikowi
 A. caspia ،A. kessleriو A. saposchnikowii
بهترتیب  0/83±0/07 ،0/84±0/08 ،0/89±0/07و
 0/85±0/07گزارش کردند .همچنین این شاخص
برای جنس نر و ماده  A. braschnikowiبهترتیب
 0/86±0/07و  0/88±0/07گزارش شد که با نتایج
حاضر همخوانی دارد Rozdina .و همکاران ()2013
مقدار شاخص چاقی در  A. immaculataرا 1/22
گزارش کردند )1985( Lacroix .مقدار شاخص
چاقی ماهی  A. pseudoharengusرا در جنس نر و
ماده بهترتیب  1/28±0/02و  1/35±0/02گزارش
کرد .تغییرات شاخص چاقی ( )CFدر ماهیان تابع
شرایط اکولوژیکی ،محیطی و تغذیهایی جمعیت است
( .)Bagenal, 1978با این وجود ،میزان CF>1
نشان دهنده تغذیه خوب ماهی است .بر این اساس،
بررسی حاضر نشان داد که این ماهی از ضریب رشد
چندان خوبی برخوردار نیست.
اندازهگیری طول و وزن و تعیین ارتباط بین آنها
میتواند مطالب زیادی در مورد ترکیب جمعیتی
ذخیره ،سن در زمان بلوغ ،میزان هماوری ،طول دوره
زندگی ،مرگ و میر و نوع و میزان رشد آبزی بیان
کند ( .)Fafioye and Oluajo, 2005در مطالعه
حاضر رابطه طول-وزن W=0.0029×TL2.930
( )R2=0.981بهدست آمد Taqavi Jelodar .و
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همکاران ( )1395رابطه رگرسیونی نمایی بین طول با
وزن بدن را در ماهیان ،A. braschnikowi
 A. caspia ،A. kessleriو A. saposchnikowii
W=0.008× ،)R2=0.981( W=0.011×TL2.930
W=0.062×TL2.385 ،)R2=0.946( TL3.009
( )R2=0.835و )R2=0.908( W=0.020×TL2.740
بهدست آوردند که با تحقیق حاضر همخوانی ندارد .در
مطالعه حاضر میزان  aو  bبهترتیب برابر با  0/0029و
 3/2954بود که نشان دهنده الگوی رشد آلومتریک
مثبت در گونه مورد بررسی است Kalaycı .و
همکاران ( )2007مقدار  aو  bرا در گونه
 A. ponticaبهترتیب  0/0046و Yılmaz ،3/1237
و  )2011( Polatمقدار  aو  bرا در گونه
 A. immaculataبهترتیب  0/0032و 3/2850
گزارش کردند که با تحقیق حاضر همخوانی دارد.
 Karakulakو همکاران ( )2006مقدار  aو  bرا در
گونه  A. fallaxبهترتیب  0/0102و  2/9260گزارش
کردند که با تحقیق حاضر همخوانی ندارد .در رابطه
طول-وزن ،مقادیر  bو  aنه تنها در گونههای متفاوت،
بلکه در گونههای یکسان نیز با یکدیگر تفاوت دارند.
علت این اختالف را میتوان به نوسانات فصلی،
تغییرات پارامترهای زیست محیطی مثل درجه
حرارت و شوری ،شرایط فیزیولوژیکی ماهی در زمان
جمعآوری نمونه ،جنسیت ،شرایط تغذیهای ،نوع رفتار
غذایی ،نوع زیستگاه و مراحل باروری ماهی نسبت داد
(.)Weatherley and Gill, 1987; Biswas, 1993
رابطه طول با وزن در جمعیت گونههای مختلف ،اغلب
میتواند نشانه استراتژیهای مصرف انرژی به
وسیله ماهی باشد و تنوع مقدار  bدر مناطق مختلف
پراکنشی گونههای یک ماهی بهعنوان تنوع درون
جمعیتی تفسیر میشود (Vollestad and L'Bee-
 .)Lund, 1990; Przybylski, 1996رابطه طول و
وزن در ارزیابی های شیالتی نقش بسیار مهمی ایفا
میکند .با استفاده از این رابطه امکان تخمین وزن
ماهی با داشتن طول ماهی امکان پذیر است .در رابطه
طول-وزن مقدار ضریب  bنوع رشد ماهی یعنی
ایزومتریک (همگن) و آلومتریک (ناهمگن) بودن را
مشخص میکند .با توجه به مقدار  bبهدست آمده در
این پژوهش ( )b>3میتوان گفت رشد این ماهی
آلومتریک (ناهمگون) مثبت است.
15
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Abstract
Length-weight relationship and some biological parameters of Alosa braschnikowi (Borodin 1904) were studied
from coastlines of the Caspian Sea (Guilan Province, Iran). . A total of 103 fish specimens were caught on a
monthly basis using gill-net and beach seine net from were sampled from three stations i.e. Astara, Anzali, and
Kiashahr. The age range in females (1+-4+) was greater than that of males (1+-3+). The total length of the males
and females were 18-42 and 19-42 cm, and the fork lengths were 16-38 and 16-39 cm, respectively. The length
frequency varied from 30-34 cm. The weight of males and females were 45-570 and 50-810 g, respectively. The
mean total length, fork length, and total weight were 29.26±4.70, 26.88±24.4 and 231.36±130.44 g,
respectively. The mean gonadosomatic index of the whole population was 1.64±1.81, where the minimum and
maximum values were observed in autumn and spring, respectively. The mean hepatosomatic index and
condition factor for the whole population were 0.78±0.34 and 0.083±0.13, while minimum and maximum values
were recorded in summer and spring, respectively. Considering that CF>1 is an indicator of good feeding
condition, the CF values obtained in this study suggests poor feeding condition for the species. The relationship
of total length-weight for the whole population, males and females were W=0.0029 L3.2954 (r2=0.91), W=0.0022
L3.3742 (r2 =0.89) and W=0.0052 L3.1409 (r2=0.93), respectively. T-test showed positive alometric (b>3) growth
pattern for both sexes and the whole population.

Keywords: Length-weight, Gonadosomatic, Alometric, Hepatosomatic index.
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