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 در Vimba vimba ياه کولي سي ماهيختت شناسيزات ي خصوصيبررس
   خزر در منطقه محمودآبادياي دري ساحليرودخانه گرگانرود و آبها

 
  ٣ماري رحمان پات و٢يي پاشاکالي احسان کمال،۱*ين رحمانيحس

  .راني، اي ساريعي و منابع طبيالت دانشگاه علوم کشاورزيار گروه شياستاد ١
  .راني، اي ساريعي و منابع طبيالت دانشگاه علوم کشاورزيه رشته شدانش آموخت ٢
  .راني، ا کاووس گنبدي کشاورزي مجتمع آموزش عال,يعيدانشکده منابع طبار ياستاد ٣

  )٢٦/٧/٩٠:  تاريخ تصويب، ٤/١٠/٨٩: تاريخ دريافت(

  
  دهيچک
 در مجمـوع  ۸۹ت خـرداد  ي لغا۸۸از اسفند   Vimba vimbaياه کولي سي ماهيختست شناي زيها پارامتريجهت بررسن مطالعه يدر ا
 در دو يان مـورد بررسـ   ي ماه .د شدند ير ص يله دام گوشگ  ي رودخانه گرگانرود و سواحل محمود آباد به وس        از ياه کول ي س ي نمونه ماه  ۲۸۱

 درآنهـا   ينـسبت جنـس   .د بـو ۲+ مربوط بـه سـن   آنها ي سني گروههاين فراوانيشتريک تا پنج ساله بوده که ب     ي ي گروه سن  ۵منطقه از   
ن طول و وزن يانگيم. ) ≥ ۰۵/۰P(ه استبودماده % ۷/۳۸نر، % ۳/۶۱ محمودآباد تيجمع ماده و در% ۵/۳۴نر،  % ۵/۶۵ گرگانرود   تيجمع
ان يـ  جنس نر و ماده ماه     ۲ هر   ي رشد برا  ي الگو ). < ۰۵/۰P( وجود نداشت  ي دار يک جنس اختالف معن   ي منطقه به تفک   ۲ ني ب انيماه

شتر از جنس يت در جنس نر بينهايت طول بي جمع۲در هر . ک بوديزومتريا و يک منفيآلومترب يمحمودآباد به ترت  و گرگانرودرودخانه
  هـا در رودخانـه گرگـانرود      ياه کـول  ي سـ   مطلـق  يهمـاور ن  يانگيـ م. شتر بوده اسـت   ي ب ي آهنگ رشد ماده ها به طور نسب       يماده بوده ول  

ن قطـر تخمـک و   يانگيـ  مطلـق، م ين همـاور يانگيـ م. بوده است ۴۹/۶۷۲۸±۵۰/۲۴۸۸آباد و در منطقه محمود ۰۳/۸۳۸۱±۸۰/۱۱۹۷۰
ست يـ  ز يپارامترهـا  از   ياريج نـشان داد کـه در بـس        ينتا .) ≥ ۰۵/۰P( وجود داشت  ي دار يت اختالف معن  ي جمع ۲ن  يبت  يفاکتور وضع 

 .وجود داشترد مطالعه ت موي جمع۲ن ي بي داري اختالف معن دو منطقه،يطي محي با توجه به تفاوت هايختشنا
  

  محمودآباد ‐ گرگانرود ‐ يست شناسي ز‐ Vimba vimba ‐ ياه کوليس: يدي کلواژه هاي
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  مقدمه
ست ي مهم زيد مثل از فاکتورهايرشد و تولمطالعات سن، 

ن فاکتورها ي از اي باشد که آگاهيان مي ماهيشناخت
ان، حفاظت از يت ماهيح از جمعي صحيسبب بهره بردار

 و يعير طبيت در تکثي و موفقي مهم آبزيگونه ها
 توان ين اطالعات مي آنها شده که با توجه به ايمصنوع
ست ي و زيالتيف ش اهدايح تر در راستاي صحيتيريمد
 ).Bagenal, 1978(  ارائه داديطيمح

ان در ي ماهيستي مهم زي از جنبه هايکيده رشد يپد
 به ي سازگاريت بوده و انعکاس دهنده نوعيسطح جمع

 ي پارامترها).Mann, 1973 ( باشدي ميط منطقه ايشرا
 يهايژگي در ويتي جمعيان تفاوتهايمهم رشد عالوه بر ب

   باشنديز ميستگاه ني زيهايژگيانگر وي، نمايستيز
) Copp and Kovac, 1996( .  

جه ي تواند نتي مي داخلي خاص در آبهايوجود نژادها
ستمها بوده که ين اکوسي در ايکي اکولوژيهايسازگار

 يستگاههاي و زي منطقه ايتهاين جمعيانگر رابطه بيب
 ي منطقه ايتهاي جمعيتفاوتها بر يليباشد و دل يمآنها 

  .)Surre et al. 1986(هستند 
به خانواده کپور  )Vimba vimba (ياه کولي سيماه
 ي خزر مياي دري داشته و بوم تعلق)Cyprinidae (انيماه
 بالغ شده و به منظور تخم ي سالگ۴ تا ۲که در سن باشد
 خزر ياي حوزه دري باال دست رودخانه هاي به نواحيزير

 ,Berg,1949  Abdoli and Naderi,(دي نمايمهاجرت م

ر در ي اخين گونه در سال هايد مجاز ايزان صيم). 2008
   تن نوسان داشته است۳۳۰ تا ۲۳کشور از 

)Ghaninejad et al., 2000(د يزان صيل کاهش مي دل که
، يد مثلين رفتن مناطق تولير از بي اخيآن در سال ها

اد و يار زي، وجود موانع بسيعير طبيت در تکثيعدم موفق
ر يدر مس ري گوشگيقال آب و وجود دام ها انتيکانال ها

در  IUCN ين گونه را طبق طبقه بنديرودخانه بوده که ا
 Conservation(حفاظت ازمند به ي نيست گونه هايل

Dependent(قرار داده است  )Abdoli and Naderi, 

2008  ,  Kiabi, et al,  ن گونه به ي مهاجرت ا). 1999
 ين به آب هايردل فروي بوده که از اوايصورت گروه

 از جمله يطيط محيک شده و با توجه به شراي نزديساحل
  کنند  ي ميزير تخمريبهشت تا تي آب از ارديدما

)Berg, 1949 ،Wajdowicz, 1974   وAbbasi, 2001(.   
 ي در حوزه جنوبياه کولي گونه سيبا وجود ارزش اقتصاد

ن ي ايست شناسينه زي در زمي خزر، اطالعات کميايدر
 وجود داردران يا ي داخليان آبهاير ماهيه همانند ساگون

)Abdoli, 1999 ،Coad, 1980 ،Berg, 1949،  Abbasi 
et al., 2004, Abbasi, 2001.(  ر يتکثنده يدر آچنانچه

،  مورد نظر باشدر آني ذخاين گونه و بازسازي ايمصنوع
ن گونه در مناطق مختلف مورد يت ايالزم است که جمع

 ي در پارامترهاي احتماليرد و تفاوت هايگمطالعه قرار 
ق ين تحقيف اهد .ن گونه مشخص شودي ايستيمختلف ز

ست ي زيا شباهت پارامترهايمشخص نمودن تفاوت و 
رودخانه گرگانرود و  مهاجر به ي هاياه کولي سيشناس
  . باشدي محمودآباد م خزر در منطقهياي دري ساحلينواح

  
  مواد و روش ها

 تا ۱۰ ير با چشمه هاي تور گوشگلهيسبو  هاياه کوليس
در رودخانه گرگانرود و ) گره تا گره مجاور( متريلي م۲۰

 دي ص محمودآباد منطقه خزر درياي دريمناطق ساحل
ت شده يتثب% ۱۰ن يد شده در فرمالي صينمونه ها .ندشد
 و ي طول کل، چنگاليست سنجي مطالعات زيو برا

 ۱ با دقت يسنجست يله تخته زيان بوسياستاندارد ماه
 ي و وزن کل بدن و گناد ها با ترازويري متر اندازه گيليم
ن يي تعيبرا. ن شدندي گرم توز۰۱/۰ با دقت يتاليجيد

 و خط ي باله پشتنيباز  جدا شده يهاسن از فلس 
 .استفاده شد يجانب

نه يشيج پيت ها، از نتاي سن و رشد جمعيدر بررس
اساس  شده که بر استفاده )Back calculation( يپرداز

 و شعاع فلس استوار ي ماهيطولن رشد ي بيرابطه خط
   انجام شديل‐زريکمک معادله فره  باست که

)Johal et al., 2001(.  

  aaL
S

S
L t

t +−= )()(
)(  



۲۶۸ ٢٦١ تا ۲۵۹، از صفحه ۱۳۹۰ پاييز ،۳ماره  ش،۶۴نشريه شيالت، مجله منابع طبيعي ايران، دوره 

انه ي شعاع حلقه سالt ، S(t) در سن ي طول ماهL(t)که 
 در زمان ي طول کل ماهL شعاع کل فلس، t، Sدر سن 

 در زمان ظهور يانگر سن ماهي است که بيبي ضرaد و يص
 . باشديم) عرض از مبداء ( فلس 

ان در مناطق مختلف ي رابطه طول و وزن ماهيجهت بررس
  .)Bagenal, 1978( ر استفاده شديروابط زاز 

  baLW =  
  LbaW lnlnln +=  

  
W :ن وزن بر حسب گرم، يانگيمL :ن طول بر يانگيم

ن طول و وزن، يون بيب خط رگرسيش: bمتر، يليحسب م
a :عدد ثابت  

بدست آمده ) Weatherly )۱۹۷۲ت از رابطه يفاکتور وضع
  . باشدير مي متغ۴ – ۲ن يکه ب

  bL
WK 100*

= 

  
 طول کل بدن بر L وزن کل بدن برحسب گرم، Wکه 

ن طول و ي بيونيب خط رگرسي شbمتر و يحسب سانت
  . باشديوزن م

 Pauly(دين گرديي تعيله آزمون پائولي رشد به وسيلگوا

and Munro, 1984(.  
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SdlnL :تم طول، يار لگاريانحراف معSdlnw : انحراف
ب خط يش: b، يب همبستگيضر: r، تم وزنيار لگاريمع

  .تعداد نمونه: n طول و وزن يونيرگرس

tبا ي محاسبات tي جدول با درجه آزاد n-2 سه شده يمقا
 جدول باشد، t بزرگتر از ي محاسباتt که يو در صورت

 bن صورت اگر يدر ا.  باشديک مي رشد آلومتريالگو
ک مثبت ي رشد آلومتري باشد، الگو۳ بزرگتر از يمحاسبات
 ي باشد، الگو۳ کوچکتر از ي محاسباتbو اگر

 ي محاسبات t اگريول.  خواهد بوديک منفيرشدآلومتر
ک يزومتري رشد اي جدول باشد، الگوt کوچکتر از

  .باشد يم

ت، آهنگ ي نهايطول ب(ي معادله رشد برتاالنفيپارامترها
 در زمان طول ين طول و سن ماهيدن به ايرشد رس

 نرم افزار لهيبه وس Ford- Walford بر اساس طرح) صفر
SPSSدي محاسبه گرد.  

 گرم تخمک از قسمت ۳/۰ مطلق، ي محاسبه هم آوريبرا
ان برداشته، ي تخمدان ماهي و خلفياني، مي قداميها

 شمارش شده به وزن يشمارش شدند و تعداد تخمک ها
ز، از ي ني نسبيهم آور. م داده شديکل تخمدان تعم

  مطلق به طول و وزن بدن بدست آمدينسبت هماور

)Backiel and Zawisza, 1998( .قطر يري اندازه گيبرا 
 انتخاب شده و ي ماه عدد تخمک از هر۴۰تخمک تعداد 

 يري مدرج اندازه گي چشمي عدسيله لوپ دارايبه وس
له الم ي قطر تخمک، لوپ به وسيريقبل از اندازه گ(شد 

 .)Backiel and Zawisza, 1998( )مدرج استاندارد شد
 فاکتور ين وزن، شاخص هايانگيسه ميبمنظور مقا

 ين جنس هايا بين دو جنس نر و ماده و يت بيوضع
 رشد ي شاخص ها مختلف ويت هاياز جمعمشابه 
 شده يري اندازه گي و قطر تخمک هاي، هم آوريگناد
 ,Zar(شداستفاده  ANCOVAن مناطق مختلف از يب

 ي و براExcel رسم نمودارها از نرم افزار يبرا. )1984
  . استفاده شدSPSSل داده ها از نرم افزار يه و تحليتجز

  
  جينتا
ک تـا   ي ي گروه سن  ۵منطقه از    در دو    يان مورد بررس  يماه

آنهـا   ي سـن ي گروههـا ين فراوانيشتري بپنج ساله بوده که  
طـول و   ن  يانگيـ سه م يـ مقا . بوده است  ۲+ نيسنمربوط به   

ک يـ  مناطق مختلف بـه تفک ي هاياه کوليوزن س ن  يانگيم
ـ  ي دار ياخـتالف معنـ   که  جنس نشان داد     ت يـ ن جمع ي ب

ـ  وجـود    يبررسـ مـورد   منـاطق     در ياه کـول  ي س يها  رددان
)۰۵/۰P > ( ) ۱جدول(.  
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  ک جنسيدشده به تفکي صي هاياه کوليس) بر حسب گرم( و وزن) متريليبر حسب م( روابط طول‐۱جدول

  تعداد  تيجنس  تيجمع
 ± اريانحراف مع

  ن طوليانگيم
 ± اريانحراف مع

  ن وزنيانگيم
ب يضر
 bيونيرگرس

 aعدد ثابت 
ب يضر

 rيهمبستگ

 ۸۴/۰ ۰۰۰۰۶/۰ ۶۵/۲  ۳/۴۳±۶/۱۲  ۶/۱۶۵±۳/۱۲  ۱۳۵  نر
  گرگانرود

 ۸۸/۰ ۰۰۰۱۷/۰ ۴۷/۲  ۵۶ ±۱۸  ۸/۱۷۰±۳/۱۷  ۷۱  ماده
 ۷/۰ ۰۰۰۰۰۱۲/۰ ۶۷/۳  ۳/۳۶±۵/۱۲  ۳/۱۵۸±۱۴  ۴۶  نر

  محمودآباد
 ۸۴/۰ ۰۰۰۱۳/۰ ۵/۲  ۲/۴۳±۷/۱۱  ۲/۱۶۴±۵/۱۴  ۲۹  ماده

  
ن يکمتر نشان داد که ي رشد برتاالنفيمحاسبه فاکتور ها

ان ي ماهدرب يت به ترتي نهايزان طول بين ميشتريو ب
ان نر يو ماه)  متريليم۰۶/۱۷۲( آبادمحمود تيجمع ماده

ن و ي، کمتر)  متريليم۶۴/۲۴۱(  گرگانرودي رودخانه
ان نر يب در ماهيزان آهنگ رشد به ترتين ميشتريب

 تيجمع مادهان يو ماه) ۴۸/۰( گرگانرود ي رودخانه
به t0 ن مقدار يشترين و بيو کمتر) ۳۷/۱(آبادمحمود

و ) ۴۶/۰( گرگانرود ي رودخانه يان ماده يب در ماهيترت
 ن شده استييتع) ۷۵/۰(ان ماده محمود آباد يماه

  .)۲جدول(
  

  . ها بر حسب جنس در مناطق مختلف مورد مطالعهياه کولي سي معادله رشد برتاالنفي پارامتر ها‐۲جدول

 )K(آهنگ رشد )∞L(تينهايطول ب  تعداد  تيجنس  تيجمع
مان  در زيسن ماه

 )to(طول صفر
  ۵۸/۰  ۴۸/۰  ۶۴/۲۴۱  ۷۳  نر

  گرگانرود
  ۴۶/۰  ۵/۰  ۵۴/۲۳۸  ۳۶  ماده
  ۶۳/۰  ۱  ۱۰/۱۹۸  ۳۹  نر

  محمودآباد
  ۷۵/۰  ۳۷/۱  ۰۶/۱۷۲  ۴۳  ماده

  
د شده نشان ي صي هاياه کوليت در سيزان فاکتور وضعيم

شتر يت مقدار آن در جنس ماده بيداده که در هر دو جمع
ن يز مقدار اي هر دو جنس ناز جنس ماده بوده و در

سه يمقا.  باشديشتر ميت گرگانرود بيشاخص در جمع
ک جنس يت ها به تفکين جمعيت بيوضعن فاکتور يانگيم

ت هم در يجمع ۲ن ي بي دارياختالف معنکه نشان داد 

 جنس نر و هم در جنس ماده وجود داشته است
)۰۵/۰P ≤ ( ) مورد يت هاي رشد جمعيالگو .)۳جدول 

 ي نشان داد که الگويبا استفاده از فرمول پائولمطالعه 
ک يت گرگانرود آلومتري نر و ماده جمعيرشد جنس ها

ت يهر دو جنس جمع رشد ي الگوي بوده وليمنف
  ).۳جدول ( باشديک ميزومتري امحمودآباد

  
   ياه کولي مختلف سيت هاي نر و ماده جمعي جنس هاي براي رشد پاوليت و الگوي فاکتور وضع‐۳جدول

   رشديالگو  تيفاکتور وضع  تيجنس  تيجمع
يک منفيآلومتر  ۷۸/۲  نر  

  گرگانرود
يک منفيآلومتر  ۰۵/۵  ماده  

کيزومتريا  ۱۴/۰  نر  
  محمودآباد

کيزومتريا  ۰۶/۴  ماده  
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د شده در ي صي هاياه کولي ماده به نر سينسبت جنس
ج ينتا.  بوده است۵۸/۱:۱ محمودآبادو ۹/۱:۱گرگانرود

 نر به ماده ي نشان داده که نسبت جنسيآزمون مربع کا
 يمحمودآباد اختالف معنو  گرگانرود يت هايدر جمع

  .) P≥۰۵/۰(  دارنديدار
 يت هاي در جمعين شاخص رشد گناديانگيسه ميمقا

ت يجمع ۲ن يبکه مختلف بر حسب جنس نشان داد 
 ين شاخص رشد گناديانگي در مي دارياختالف معن

 در جنس نر يول) ≥ ۰۵/۰P(جنس ماده وجود داشته
  .) P<۰۵/۰( مشاهده نشدي دارياختالف معن

 مطلق مشخص شد که يزان هماوريبا محاسبه م
 عدد تخمک مربوط به نمونه ۴۴۴۶۰ن مقدار آن يشتريب
 گرم از ۶۷/۴۵ متر و وزن يلي م۷۷/۱۶۱ با طول يا

ن مقدار آن ي گرگانرود بوده و کمتريت رودخانه يجمع

 ۶/۱۸۴ با طول يه نمونه ا عدد تخمک مربوط ب۲۹۱۷
 ي ممحمودآبادت يگرم از جمع ۵۷/۶۱متر و وزن يليم

 مورد مطالعه يت هاي جمعين هماوريانگيسه ميمقا. باشد
 ين هماوريانگين مي بي دارياختالف معنکه  نشان داد

  ).≥۰۵/۰p( وجود داردياه کولي مختلف سيت هايجمع
) ننسبت به وزن بد (ي نسبيزان هماوريدر برآورد م

ن يت گرگانرود و کمترين مقدار مربوط به جمعيشتريب
سه يبا مقا. ت محمودآباد بوده استيمقدار مربوط به جمع

 مورد مطالعه يت هاين جمعي بي نسبين هماوريانگي مي
 يسه يمقا ).≥۰۵/۰p(وجود داشت ي دارياختالف معن

 مورد مطالعه يت هاين قطر تخمک ها در جمعيانگيم
 مطالعه شده اختالف يت هايمعن جينشان داد که ب

ن قطر تخمک هاوجود يانگي در مي داريمعن
  .)۴جدول ()≥۰۵/۰p(دارد

  
   ماده در مناطق مختلف مورد مطالعهي هاياه کولي سي و قطر تخمک ماهي مطلق، نسبين هماوريانگي م‐۴جدول

  ) باشندياعداد داخل پرانتز حداقل و حداکثر م(

  ن قطر تخمکيانگيم±اريانحراف مع  ي نسبين هماوريانگيم±اريانحراف مع   مطلق ياورن هميانگيم±اريانحراف مع  تيجمع
  ۸۰/۱۱۹۷۰±۰۳/۸۳۸۱  گرگانرود

)۴۷۹۷ ‐۴۴۴۶۰(  
۷۱/۱۳۳±۳۱/۲۱۶  

)۷۵/۳۰ ‐۵۱/۹۷۳(  
۱۶/۱۴۵±۷۵/۱۲۱۲  

)۶۷/۷۲۶ ‐۳۲/۱۴۲۳(  
   ۴۹/۶۷۲۸±۵۰/۲۴۸۸  محمودآباد

)۳۱۵۷ ‐۱۳۰۵۶(  
۱۱/۵۱±۲۸/۱۵۹  

)۲۷/۵۱ ‐۴۲/۲۷۶(  
۵۹/۱۴۴±۳۹/۱۲۰۳  

)۷۳۸ ‐۱۳۹۰(  

  
  بحث
ن يي تعين به انتخاب روش مناسب براي از محققياريبس

 دهند ي مياديت زيسن جهت مطالعات سن و رشد اهم
)Beamish and McFarlane, 1983 Carlander, 1987;.( 

ق ين سن نسبتا دقيي و تعي جمع آوريل راحتيفلسها بدل
ن يي سخت بدن در تعير بخش هايسه با سايتر در مقا

 با توجه به )Tarkan et al., 2005( شود يسن استفاده م
ن يي تعي، از فلس براياه کولي در مورد سيقبلمطالعات 

 ,Karimpour et al., 1992 ،Rahmani( شدسن استفاده 
2000 ،Rahmani and Abdoli, 2008.(  

 نر و ماده در ين طول و وزن در جنس هايانگيسه ميمقا
ن صفات در جنس يد که ا مختلف نشان دايت هايجمع

گران يج ديشتر از جنس نر بوده و مشابه نتايماده ب

، Rahmani, 2000 ،Abbasi et al., 2005( باشد يم

Rahmani and Abdoli, 2008( .ن طول و يانگيسه ميمقا
 ج ي ها در مطالعه حاضر با نتاياه کوليوزن س

Rahmani)2000( نشان داده که در هر دو جنس نر و 
 ين طول و ورن مطالعه حاضر به طور معنينگايماده م
  .)≥۰۵/۰p( باشدي مکمتر يدار
 مختلف نشان داد يت هاي در جمعي سني گروههايبررس

 ساله ۵ن مناطق ي در اي هاياه کوليکه حداکثر سن س
 ساله ها ۲ت مورد مطالعه ي جمع۲در هر . بوده است

 يانز فراوي نين گروه سني را داشته و در اين فراوانيشتريب
 )Rahmani )2000.  باشديشتر از نر ميماده ها ب

 گرگانرود در ي در رودخانه ي گروه سنين فراوانيشتريب
 ساله ۳، ۱۳۷۸‐۷۹ ساله و در سال ۶ را ۱۳۷۷‐ ۷۸سال 
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 .Abbasi et alو) Karimpour et al. )1992 .گزارش نمود

 را در ياه کولي سي گروه سنين فراوانيشتريب )2005(
  Wajdowicz. ساله گزارش نموده اند۴ يتاالب انزل

 ي رودخانه ي هاياه کولي سيدر بررسز ي ن)1974(
Czarna Orawaي گروههاين فراوانيشتري در لهستان ب 

 يتفاوت در فراوان . ساله عنوان کرده است۶ را يسن
 يک گونه مي مختلف از يت هاي در جمعي سنيگروهها

د مثل و ي تولني در اوليتواند به طول عمر، سن بلوغ جنس
ط يسن بازگشت همزادان به محل تولد، سال مطالعه، شرا

وه مطالعه ارتباط يژه شيد و به وي، ابزار صييآب و هوا
کاهش ، که علت )Bowen and Avise, 1990(داشته باشد

ن طول يانگيمکاهش  و ي سني گروه هانيفراوان ترسن 
  مطالعه حاضر با مطالعه ي هاياه کوليو وزن س

Rahmani (2000) ييط آب و هوايعالوه بر نوسانات شرا 
 . باشديم دي ابزار ص سال،۱۰ ي منطقه در طيو اکولوژ

مطالعه حاضر  تور مورد استفاده در يرا چشمه هايز
 ده وکوچکتر ش Rahmani (2000)نسبت به مطالعه 

به افته و يش يد افزاي کوچک تر در صينمونه ها يفراوان
د مثل کاهش قابل ين تولي در اولي سن بلوغ جنسينوع

  .است داشته يتوجه ا
 يت محمود آباد براي جمعي ها براياه کولي رشد سيالگو
 تيجمع در يولک يزومتريا جنس نر و ماده ۲هر 

 رشد به صورت ي جنس نر و ماده الگو۲ يگرگانرود برا
 Rahmani که در مطالعات ي بوده در حاليک منفيآلومتر

اه ي س۷۷‐۷۸رود در سال  گرگانيدر رودخانه  (2000)
ک مثبت و ي رشد آلومتري جنس ماده الگوي هايکول

 ۲ هر ۷۸‐۷۹ داشته و در سال يک منفيجنس نر آلومتر
 .ک داشته انديزومتري رشد ايجنس نر و ماده الگو

Wotton (2000) رشد را يکه تفاوت در الگو  استمعتقد 
 مثل درجه يطيط محي با شراي توان به سازگاريم

ستم ي، نوع اکوسييت غذايفي، کي مواد معذحرارت،
 ين تفاوت هايو همچن) ياچه ايا دري يرودخانه ا(
  .ارتباط داد يکيژنت
 نشان داده که در ي معادله رشد برتاالنفي پارامترهايبررس
شتر از يت جنس نر بينهايت گرگانرود مقدار طول بيجمع

.  است و به همان نسبت مقدار آهنگ رشد کمتربودهماده 
طول . مطابقت داردRahmani (2000)  جيکه با نتا

ت گرگانرود در مطالعه حاضر کمتر از يت جمعينهايب
ن رودخانه در فصل يدر اRahmani (2000)  برآورد

ت يشتر از برآورد آن مطالعه در جمعي و ب۷۷‐ ۷۸مهاجرت 
جدول ( باشدي م۷۸‐۷۹ن رودخانه در فصل مهاجرت يا
ک گونه و ي يت هايعت در جمي نهايتنوع طول ب. )۵

 گوناگون را يت در زمان هاي نهاين تنوع طول بيهمچن
ن نمونه ها در هر ي اندازه بزرگتري توان به تفاوت هايم
ک گونه ي يتي جمعيت ها و تنوع پارامترهايک از جمعي

ژه دما ي غالب، بويطيط مختلف محينسبت داد که در شرا
 ,.Tarkan et al( دي آي به وجود ميه ايط تغذيو شرا

ت نرها احتماالً مربوط ي نهاي بزرگتر بودن طول ب).2005
 باشد ي مين جنس در طول زندگيتر اشيبه رشد ب

)Weatherly, 1972(. به همان نسبت هر چه طول يول 
شتر باشد مقدار آهنگ رشد کندتر خواهد يت بي نهايب

ت خواهد ي نهايعتر به طول بي سريبود، در واقع ماه
  .ديرس

ت نشان داده که يت در هر دو جمعيتور وضعمقدار فاک
شتر از جنس نر بوده يمقدار آن در جنس ماده ب

 در )2000(Rahmani  جي که مشابه نتا.)≥۰۵/۰p(است
ت يرات فاکتور وضعييتغ.  باشدي گرگانرود ميرودخانه 

 مثل يطيط محي در شراييممکن است با تفاوت ها
ن گونه ي بيستم آبيت غذا و نوع سيفي، کيرات فصلييتغ

ت يو تنوع آن در جمع )Nikolskii, 1969(ر نموده ييها تغ
ا مکان يز به جنس، فصل يک گونه خاص ني مختلف يها

سه فاکتور يمقا. )Ricker, 1975( مرتبط باشديخاص
 ها در مطالعه حاضر در رودخانه ياه کوليت سيوضع

نشان داده که در هر  )Rahmani)2000  جيگرگانرود با نتا
ن فاکتور در مطالعه حاضر به يزان اي نر و ماده مدو جنس
 ي ميج دهه قبليشتر از نتاي بي داريطور معن

 باالتر يش وزنين امر افزايل اي که دل)≥۰۵/۰p(باشد
 آنها ي مطالعه حاضر در مقابل رشد طولينمونه ها

اه ي طول و وزن سيونيب خط رگرسي شيبررس. باشد يم
 ۱۴/۳ه در جنس نر از ن دهه نشان داده کي ها در ايکول



۲۶۸ ٢٦٥ تا ۲۵۹، از صفحه ۱۳۹۰ پاييز ،۳ماره  ش،۶۴نشريه شيالت، مجله منابع طبيعي ايران، دوره 

  . باشدي رشد آنها موثر ميکه به طور مشخص بر الگو نوسان داشته ۴۷/۲ به ۷۵/۲ و در جنس ماده از ۶۵/۲به 
  

  نيشي و مطالعات پي کنوني در زمان طول صفر در مطالعه يت و آهنگ رشد و سن ماهي نهايسه طول بي مقا‐۵جدول 

   در طول صفريسن ماه  هنگ رشدآ  تينهايطول ب  تيجنس  منطقه مورد مطالعه  
  ‐۴۴/۰  ۱۹/۰  ۳۴۶  نر

  )۷۷‐ ۷۸(گرگانرود
  ۷/۰  ۲۴/۰  ۳۲۸  ماده
  ۵۴/۰  ۶۹/۰  ۲۱۳  نر

  )۷۸‐ ۷۹(گرگانرود
  ۷۲/۰  ۵۸/۰  ۴/۲۴۰  ماده

  ۳/۰  ۵۱/۰  ۶/۲۳۸  نرو ماده  رودي   ش

Rahmani)2000(  

  ۴۳/۰  ۶۴/۰  ۵/۱۹۵  نرو ماده  يتاالب انزل
  ۵۸/۰  ۴۸/۰  ۶۴/۲۴۱  نر

 گرگانرود
  ۴۶/۰  ۵/۰  ۵۴/۲۳۸  ماده
  ۶۳/۰  ۱  ۱/۱۹۸  نر

  مطالعه حاضر
  محمود آباد

  ۷۵/۰  ۳۷/۱  ۶/۱۷۲  ماده

 
 ۲ در ياه کولير طول دوره مهاجرت س دينسبت جنس

ن يچن. شتر بوده استير و درصد نرها بيت متغيجمع
 يز مشاهده مي صورت گرفته ني در مطالعات قبليطيشرا
 تواند ي ميسانات نسبت جنس نو).Rahmani, 2000(گردد

 يده تکاملي، پدييل وفور مواد غذاي از قبيبه عوامل مختلف
ت نرها در ي و غالبد مثل مرتبط باشدي توليو اکولوژ

، احتماال به باال ي جنسيدگين تا دوره رسيين پايسن
ن ين سني نرها در اير ماده ها و بقايبودن نرخ مرگ و م

ر افراد نر ي مرگ و ميس باشد و بعد از بلوغ جنيمربوط م
 ,Patimar, 2004 ,Inversen(ابدي يش ميت افزايدر جمع

1996; Potts and Wotton,1990; Nikolsii, 1963, .(  

ت يجمعو ماده هر دو  در جنس نر يسه شاخص گناديمقا
ج بدست آمده يکه نتا) ≥۰۵/۰p(داشته ي داريتفاوت معن

 .قت دارد مطاب)Rahmani)2000  جيق با نتاين تحقيدر ا
 رودخانه گرگانرود ي هاياه کولي سيسه شاخص گناديمقا

ن ي که مقدار انشان داده )Rahmani)2000 ج يبا نتا
 شتر از مطالعهيشاخص در جنس ماده مطالعه حاضر ب

Rahmani )2000(باشدي م )۰۵/۰p≤ (تواند به يو م 
ت در مطالعه يش مقدار فاکتور وضعيعنوان عامل افزا

 ي هاياه کولين شاخص در سير امقدا. حاضر شود
 ي داريرودخانه گرگانرود در مطالعات فوق تفاوت معن

 آن در ي مقدار عدديول) <۰۵/۰p(ده نشده استيد
  . باشديشتر ميمطالعه حاضر ب

 است کـه در     يست شناس ي مهم ز  ي از شاخص ها   يهماور
رات يي مختلف تغ  يت ها ي متنوع در جمع   يطي مح يطيشرا
 مطلـق ممکـن     يزان همـاور  يم.  دهد ي را نشان م   يعيوس

 يش مـ ياست با طول بدن، وزن بدن، وزن گناد و سن افزا    
 Turkmen( ابــدي and Akyurt   يزان همــاوريــ م).2000

 Rahmani د شـده در مطالعـه     ي صـ  ي ها ياه کول يمطلق س 

ب يـ ، بـه ترت   نرود و رودخانـه گرگـا     ي در تاالب انزل   )2000(
  عدد تخمک بوده اسـت     ۹۸۵۲ ± ۳۷۸۸ و   ۱۵۵۶±۷۸۵۳

 .ق قـرار دارد   يـ ن تحق يج ا ي در دامنه نتا   ياديکه تا حدود ز   
Hliwa and Mortyniak (2002) اه ي سـ يزان همـاور يـ م

 ۲۱۰۰۰را  در لهـستان     Ostrowiecki ياچه  ي در در  يکول
ان يـ  سـاله ب ۹تـا   ۴ ي عدد تخمک از گروه سن     ۱۰۴۶۰۰تا  

 به خـاطر سـن      ياد هماور ين مقدار ز  يکردند که احتماال ا   
 تخمـک   ياچـه و شـمارش تمـام      ين در ي در ا  اني ماه يباال
 مطلـق   يزان همـاور  يتنوع م .  باشد يز و درشت م   ي ر يها

 يکـ ي ژنت ي تـوان بـه تفـاوت هـا        يدر مناطق مختلف را م    
ه و  يـ  ماننـد ته   يطـ ي مختلـف و عوامـل مح      يرگونه هـا  يز

رات ييـ ت و تغ  يـ ، تراکم جمع  ييدردسترس بودن مواد غذا   
   .)Unlo and Balci, 1993( نسبت داديطي محيدما
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 رودخانـه   ي ها ياه کول ي مطلق س  ين هماور يانگيسه م يمقا
 ± ۳۷۸۸ازن شـاخص    يـ گرگانرود نشان داده کـه مقـدار ا       

ــدد ۹۸۵۲ ــه عــ ــا  )Rahmani)2000  در مطالعــ تــ
ش يعدد تخمـک در مطالعـه حاضـر افـرا          ۸۳۸۱±۱۱۹۷۰

ش مقـدار   ي توانـد سـبب افـزا      يکه م ) ≥۰۵/۰p(نشان داد 
  .ودت در مطالعه حاضر شيفاکتور وضع

 مورد مطالعه نشان يت هاي قطر تخمک در جمعيبررس
 ي بطور معنگرگانرودت يداد که قطر تخمک در جمغ

که ممکن   بوده استت محمودآباديجمعشتر از ي بيدار
 محمودآباد در منطقه يد نمونه هايل صياست به دل

 يدگين منطقه به رسيت اي باشد و هنوز جمعيساحل
ن يرات قطر تخمک در بييغ تي دامنه .ده باشديکامل نرس

ان کننده ياد بوده که بي مورد مطالعه نسبتا زيت هايجمع
ل ين طوي و همچني کامل جنسيدگيتنوع در زمان رس
 يت ها ميک از جمعي هر يزيبودن دوره تخمر

  ).Patimar, 2004(باشد
 در دو منطقه نشان ياه کولي سيستي زي پارامترهايبررس

ت اختالف ين دو جمعيها بن آني ا ازياريداده که در بس
ن يانگي در مي از نظر آماري وجود داشته ولي داريمعن

  .ديطول و وزن آنها اختالف مشاهده گرد
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Abstract 
In this study, some of biological parameters of Vimba vimba from February 2009 to June 2010 were 
examined. In total, 281 fish samples were caught by gill- net. In two regions had of five age groups 
that, the most frequent age groups were related to 2+. Sex ratio of male to female were in Gorganrud 
population 67% ♂ to 33% ♀ and in Mahmoudabad population 57% ♂ to 43% ♀ (p≤0.05). There 
was no significant differences (p>0.05) between the average length and weight of the two 
populations,. Growth pattern for populations of Gorganrud and Mahmoudabad were negative 
allometric and isometric, respectively. Within the two populations, the asymptotic length (L∞) in 
males was higher than  females, but the growth rates (K) in females were relatively higher. Mean 
absolute fecundity in Gorganrud and Mahmoudabad populations were 11970.8±8381/03 and 
6728.49±2488.5 eggs per fish, respectively. There was significant difference between the two 
populations (p≤0.05) in mean absolute fecundity, average egg diameter and condition factor. The 
results showed that, in many biological parameters, there were significant differences between the 
two populations due to environmental differences in two regions. 
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