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  هديچک
 جنوبي ةهاي حوز در دو رودخانه هراز و شيرود از رودخانه )Chalcalburnus chalcoides(هاي ماهي شاه كولي  در اين مطالعه، سن و رشد جمعيت
ار گرفت  مورد بررسي قر صيد و تور ساليكةوسيل هب 1385شاه كولي از فروردين تا تير ماه  نمونه 704در مجموع . درياي خزر مورد مطالعه قرار گرفت

 بيشترين فراواني سني در دو .است  گرم بوده96 ميليمتر و وزن 251 طول ه هراز بةساله از رودخاناي پنج ماهي مادهصيد شده، نمونه كه بزرگترين 
معيت شاه جدر  در سنين پايين  وطول و وزن در جنس نر ميانگين. است  و در جنس ماده در سه ساله بوده،ها رودخانه در جنس نر در دو ساله

، ميانگين طول و وزن در سنين مختلف  ولي در جنس ماده),05/0P ≤ ANCOVA(داري نشان داده  معني هاي  تفاوتهاي رودخانه شيرود كولي
 ولي در بقيه ن هراز ايزومتريك بودة رودخانةهاي جنس ماد الگوي رشد فقط در شاه كولي. ),P≥ ANCOVA 05/0(داري نشان نداد  اختالف معني

: جمعيت هراز: (استهاي هراز و شيرود به ترتيب زير هاي رشد معادله وان برتاالنفي براي جمعيت مشخصه. ارد الگوي رشد آلومتريك مثبت استمو
]9.405)1[(جنس نر )54.1(1.0 +−−= t

t eL 6.442)1[( و جنس ماده[ )43.1(1.0 +−−= t
t eL( ،)جنس نر : جمعيت شيرود

)]1(5.359[ )002.1(145.0 +−−= t
t eL7.446)1[( و جنس ماده[ )6.1(1.0 +−−= t

t eL ( .نهايت در جنس  در هر دو جمعيت طول بي
  .طور نسبي بيشتر است هماده بيشتر از جنس نر بوده ولي آهنگ رشد نرها ب

  
  د واژهيکل

  . هراز و رودخانه شيرودةرودخان Chalcalburnus chalcoidesشاه كولي، 
  سرآغاز

 Chalcalburnus chalcoides  با نام علميكولي شاهماهي 

(Gueldenstadt, 1772)هاي اقتصادي آبهاي شيرين و   يكي از گونه
از (نسبت وسيعي را در اروپا به و پراكنش است لب شور نيمكره شمالي 

 درياي سياه، درياي آرال و ةهاي حوز رودخانه(و آسيا ) اتريش تا قزاقستان
اين  ), Bogutskaya 1997 و Robins, et al., 1991(دارد ) درياي خزر

هاي آن از  كه جمعيتاست  2 و بنتوپالژيك1هاي رودكوچ رو گونه از گونه
ريزي   براي تخم) اواخر تير(تا اواخر ماه جوالي ) اوايل ارديبهشت(ماه مي 

. ),Slastenenko  1955و Berg, 1949(ند نك ها مهاجرت مي به رودخانه
 در  در درياي خزر از اواخر فروردين شروع و3 بوميةمهاجرت اين گون

 ، و عبدلي1376خوال، (اواسط ارديبهشت به اوج و تا اوايل تير ادامه دارد 
خصوصيات  و سيستماتيك هاي جنبه مطالعاتي رويگرچه ). 1378

 1955 ؛Berg, 1949(ي اين گونه صورت گرفته شناخت زيست
Slastenenko,؛ Kokkinakis et al., 19972002 ؛ Kokkinakis & 

Sinis,و  Tarkan et al. 2005(باره خصوصيات اطالعات كمي در ولي 
اين گونه بر .  اين گونه وجود داردشناسي بومي، زيستگاه و زيست شناخت

  واست 4داراي اطالعات كمهاي   از گونهIUCNاساس طبقه بندي 
دليل ايجاد موانع  ه بن معتقدند كه در اروپا و درياي خزرابرخي محقق

 5پذير هاي آسيب  از گونهةروي يبسيار زياد در مسير مهاجرت و صيد ب
 Kiabi et؛ Holcik & Olah, 1992 ؛Lelek, 1987(شود  محسوب مي

al., 19992004 و  Dikov & Zivkov,(.هاي هراز و شيرود از  رودخانه 
توليد مثل به آنها وارد براي جمله مناطقي است كه اين گونه هر ساله 

مطالعات و  شيرود ةفقط يك مطالعه در رودخاند ولي تاكنون وش مي
.  استانجام شده جنوبي درياي خزر ةهاي حوز رودخانهدر ديگر موردي 

 :shemaya1975@yahoo.com E-mail                                                                                       09111563429 :تلفن:نويسندة مسئول



 و محسن زاده و 1378 دارابي، ؛1376؛ خوال،1372كريمپور و همكاران، (
 برخي خصوصيات زيست ة مقايس،هدف از اين مطالعه ).1379 يبهادر

  . استزيستگاهشناسي اين گونه در دو 
  ها مواد و روش
هاي  مثلي شاه كولي به رودخانه در زمان مهاجرت توليدلعه اين مطا
  .)1  شمارةشكل(  درياي خزر انجام شدي جنوبة در حوزهراز و شيرود

  

 جنوبی ةهای مورد مطالعه در حوز موقعيت رودخانه): ۱ (ةشکل شمار
 دريای خزر

 8با چشمه ) تور پرتابي(ك كولي با استفاده از تور سالي اهشماهيان 
از فروردين تا تير ماه  ها  مصب اين رودخانه در يك كيلومتريميليمتري

   .شدند صيد 1385
زيست هاي صيد شده  نمونه) Bagenal ) 1978 روشبر اساس 

 ميليمتر و وزن كل ماهي 1 و فاكتورهاي طول كل با دقت ه شدسنجي
ها از زير باله   فلسيين سن، براي تع. شدنددازه گيرينا گرم 1/0با دقت 

تعداد ، پشتي و باالي خط جانبي برداشته شده و با استفاده از لوپ
  .ندشمارش شد هاي ساالنه حلقه

 و در دو هاي نر و ماده  ميانگين طول و وزن در جنسةبراي مقايس
 روابط نمايي و خطي بين طول و وزن ود شاستفاده  t از تست رودخانه

  .دست آمد هصورت زير ب هنيز ب
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sdlnL :،انحراف معيار لگاريتم طول ماهيانsdlnW  : انحراف
:  b ضريب همبستگي بين طول و وزن،:  r2معيار لگاريتم وزن ماهيان،

 tكه   استتعداد نمونه:  nشيب خط رگرسيوني بين طول و وزن و
 .شود  مقايسه ميn - 2 جدول با درجه آزاديtمحاسباتي فرمول پاولي با 

 و درغير 6 جدول باشد، الگوي رشد آلومتريكtي بزرگتر از  محاسباتtاگر 
 و در صورت آلومتريك بودن است 7صورت الگوي رشد ايزومتريك اين

 باشد آلومتريك مثبت و اگر كوچكتر 3دست آمده بزرگتر از  ه بbرشد، اگر
   . است باشد، الگوي رشد آلومتريك منفي3از 

 مقادير طول ،والفورد - د فوردبا استفاده از فرمول وان برتاالنفي و مت
نهايت و سن ماهي در زمان  نهايت، آهنگ رشد رسيدن به طول بي بي

  ).Sparre & Venema, 1992( طول صفر محاسبه شد
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Lt : ،طول ماهي در سن مورد نظرL∞:نهايت،   طول بيK: آهنگ 

سن ماهي در زمان : t0سن مورد نظر، : t نهايت، رشد رسيدن به طول بي
دست آمده از رگرسيون بين ميانگين طول  هضرايب ب: b و aطول صفر، 

 ساله  t+1 ساله وtاختالف سنين : t∆و افزايش طول در بين سنين و 
  .كه معادل يك است

  )ويژة منابع طبيعي(٤٦  مجلة محيط شناسي شمارة                                                                                                                    ١٣٠



  ها يافته
خانه نشان داد كه مقايسه خصوصيات فيزيكوشيميايي آب دو رود

هاي  مانند ميانگين دماي آب، هدايت الكتريكي، ميزان يونعواملي 
به  هراز ةها و سختي كل در رودخان سولفات، كلر، كلسيم، منيزيم، فسفات

كربن،  سيداك كه فاكتورهاي نظير دي حالي  در،بيشتر بودهنسبت 
نسبت به  شيرود ة در رودخانpHكربنات، اكسيژن محلول، آمونيوم و  بي

 واريانس و تست ةبا توجه به جدول تجزي. رودخانه هراز بيشتر است
 درصد 5ميايي در سطح شيفيزيكوعوامل  واليس بين تمامي -كروسكال

  .نشان دادداري  اختالف معني
 گروه  چهاردر جنس نر ازهاي صيد شده در هر دو رودخانه  كولي شاه

  پنج تا دوگروه سني چهارساله و در جنس ماده از چهار تا  يكسني
متر و ميلي 251 داراي طول هسال پنجاي   نمونه،بزرگترين ماده كهند ا ساله
نر صيد شده نيز   شاه كولياز رودخانه هراز بوده و بزرگترين گرم 96وزن 
 گرم از رودخانه 72 و وزن ميليمتر 207 ساله داراي طول چهاراي  نمونه

  .استشيرود 
 وزن در دو رودخانه نشان داد كه جدول تجزيه واريانس طول و

 شيرود بيشتر از ة ساله جنس نر در رودخانسه تا يكميانگين طول سنين 
چهار ساله ميانگين طول در ماهي ولي در ) P≥05/0(رودخانه هراز بوده 

در اين جنس ) P ≤ 05/0(رودخانه هراز بيشتر از رودخانه شيرود است 

 شيرود بيشتر از رودخانه ةودخانساله در ر سه تا يكميانگين وزن سنين 
 سه سالگي  از نظر آماري فقط در،با فرض برابري طول. هراز است

  . اختالف معني داري بين ميانگين وزنها وجود دارد
 ميانگين وزن ماهيان نر چهار ساله ،با فرض يكسان بودن طول

در كل ميانگين طول و وزن جنس ) P ≤ 05/0( رودخانه هراز بيشتر است
 P ≥ 05/0(استاز رودخانه هراز  رتر رودخانه شيرود بيشنر د

ANCOVA,.(  
 ساله در رودخانه چهار تا  دوماهيان ميانگين طول ،در جنس ماده

 ساله اين اختالف از نظر چهارشيرود بيشتر از رودخانه هراز بوده كه در 
ساله ميانگين طول شاه كولي  پنجدر ) P ≤ 05/0(يست آماري معني دار ن

 هراز بيشتر بوده ولي از نظر آماري اختالف بين آنها معني دار ةدخاندر رو
با فرض برابري طول در اين جنس در تمامي ) P ≤ 05/0(يست ن

 شيرود بيشتر بوده كه در ةهاي رودخان گروههاي سني ميانگين وزن ماهي
 در كل، ميانگين .)P≥ 05/0( دار است  ساله اين اختالف معنيسه و ود

كه از نظر آماري است  شيرود بيشتر  رودخانهةاهيان مادطول و وزن م
 ولي در مورد )P≥05/0(دار بوده   اختالف معني،بين ميانگين طول

 ),P ANCOVA≤05/0( داري وجود ندارد ميانگين وزن اختالف معني
  .)1 شمارةجدول(

  کولی به  های ماهی شاه تيونی طول و وزن جمعيب رگرسي ضرا):۱( شمارةجدول
  .روديت در دو رودخانه هراز و شي جنسکيتفک

 F Pمقدار  r2 a b  تعداد  تيجنس  تيجمع

  > 05/0  53/816  126/3  000004/0  898/0  94  نر  هراز
  > 05/0  24/508  911/2  00001/0  91/0  52  ماده  
 

  شيرود
  > 05/0  8/4215  118/3  000004/0  948/0  231  نر

  > 05/0  6/3196  186/3  000003/0  947/0  181  ماده  

كولي در دو  هاي شاه فاكتور وضعيت به صورت جداگانه براي جمعيت
در هر دو . هاي نر و ماده محاسبه شد رودخانه هراز و شيرود و براي جنس

مقدار فاكتور وضعيت در جنس نر ) دو ساله(رودخانه در سنين پايين 
در جنس ماده مقدار ) سه و چهار ساله(بيشتر بوده ولي در سنين باالتر 

 فاكتور وضعيت در دو ةمقايساست ب وضعيت بيشتر از جنس نر ضري
هاي ماده پنجساله،  كولي غير از شاه هرودخانه نشان داد كه در تمام سنين ب

 P≥ 05/0(ها وجود دارد داري بين فاكتور وضعيت جمعيت اختالف معني
ANCOVA,()2  شمارةجدول.(  

  

 ۱۳۱                .....                                                            وهای هرازبررسی جمعيت ماهی در خطر تهديد شاه کولی در رودخانه



  
  های نر و ماده مختلف و جنسن يت در سنيسه فاکتور وضعي مقا):۲( شمارةجدول

  .رودين دو رودخانه هراز و شي شاه کولی ب
  P روديشةرودخان تيجمع   هرازةت رودخانيجمع  سن  جنسيت

  +1  16/0  025/0  05/0 <  
  +2  86/0  22/1  05/0 <  
  > 05/0  49/0  24/0  3+  نر

  +4  51/0  083/0  05/0 <  
 

  
+2  49/0  87/0  05/0 <  

  +3  31/0  63/0  05/0 <  
  > 05/0  75/0  15/1  4+  ماده
  +5  77/0  008/0  05/0 > 

 آمده است كه در )3(  شمارةاي در جدول نتايج نرخ رشد لحظه
جنس نر جمعيت رودخانه هراز از سن يكساله به دوساله مقدار نرخ رشد 

 تا چهار  آن كاهش يافته ولي از سن سهسن مقدار باال بوده و با افزايش
 اين ةدر جنس ماد. زايش يافته استاي اف  ميزان رشد لحظهگيسال

 دو ساله تا پنج ساله روند نزولي اي از جمعيت، مقدار نرخ رشد لحظه
اي در هر دو  در جمعيت رودخانه شيرود، نرخ رشد لحظه. داشته است

جنس نر و ماده در سنين مختلف تغيير چنداني ديده نشده ولي در 
  . استمجموع با افزايش سن ميزان نرخ رشد كاهش يافته

 

  .روديهای نر و ماده شاه کولی در دو رودخانه هراز و ش ن مختلف و جنسيای در سن  نرخ رشد لحظه):۳ ( شمارةجدول
  ای نرخ رشد لحظه  سن  تيجمع

  در جنس نر

  ای نرخ رشد لحظه

  در جنس ماده
  -  45/0  2 +به 1+  
  51/0  38/0  3+ به 2+  
  42/0  93/0  4+ به 3+   هرازةرودخان

  1/0  -  5+ به 4+  
 

  
  -  46/0  2 +به 1+

  42/0  46/0  3+ به 2+  
  45/0  43/0  4+ به 3+   شيرودةرودخان

  42/0  -  5+ به 4+  
 و براي الگوي رشد شاه كولي بر اساس فرمول پاولي تعيين شده

آلومتريك  شيرود ةرودخان در ماده و ماهيان دو رودخانه هر نر در ماهيان
 .دست آمد ه ايزومتريك ب،هراز ةنرودخا ةهاي ماد نمونه براي و مثبت
هاي مختلف  تاالنفي براي جمعيت  رشد برةهاي معادل مشخصه ةمحاسب
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نهايت در جنس نر در هر دو رودخانه  شاه كولي نشان داده كه طول بي
كمتر از جنس ماده بوده با توجه به اينكه مقدار آهنگ رشد شاه 

از بوده، ولي سن درزمان رودخانه هر از شيرود بيشتر هاي نر رودخانه كولي
  .)4  شمارةجدول(استدر اين ماهيان كمترين مقدار ) .t(طول صفر 

  
  روديهای هراز و ش ماده در رودخانه های نر و های معادله رشد وان برتاالنفی ماهی شاه کولی در جنس راسنجهي پ):۴( شمارةجدول

  
  
  
  
  
  
  
  ریيجه گي و نتبحث

 جنوب ةهاي حوض  دو رودخانه هراز و شيرود از رودخانهةمقايس
مين آب مشابه در دو رودخانه أدرياي خزر نشان داده كه با توجه به منبع ت

 ولي ندا هاي زير زميني همراه چشمه ه باراني ب–اراي رژيم آب، برفيكه د
 آبريز، دبي، شيب بستر رودخانه، جنس بستر و ةاز نظر طول، مساحت حوز

 هراز ةرودخان. ند از هم متمايزو شيميايي آب كامالً خصوصيات فيزيك
 شيرود داشته ة آبريز و دبي بيشتري نسبت به رودخانةطول، مساحت حوز

 ،ابو( است ميزان شيب در نواحي مختلف رودخانه شيرود بيشتر ولي
جنس ). 1382 ،سنجش از دور ،و معاونت1373 ،روشن طبري، 1373

بستر در هر دو رودخانه در نواحي باال دست تخته سنگي و قلوه سنگي 
 ماسه اي -بوده و در نواحي پايين دست و مصب رودخانه هراز بستر گلي

  سنگيهشيرود در اين ناحيه رودخانه نيز بستر قلو ةبوده ولي در رودخان
براي با توجه به طول بيشتر رودخانه هراز و استفاده بيش از حد آب . است

مصارف كشاورزي، آبزي پروري و صنعتي و ورود آالينده هاي كشاورزي، 
 شيرود تحت ةصنعتي و شهري و احداث سد انحرافي، بيشتر از رودخان

منجر به كاهش  موضوع اين .ني قرار گرفته استهاي انسا ثير فعاليتأت
آب رودخانه در نواحي مصب و قطع ارتباط دريا با رودخانه در اواسط بهار 
و اوايل تابستان شده كه همزمان با مهاجرت ماهيان مهاجر از جمله 

وشيميايي آب در دو   خصوصيات فيزيكة مقايس. استماهي شاه كولي
 شيرود داراي ةهراز نسبت به رودخان ة رودخانرودخانه نشان داد كه

ميانگين دماي آب بيشتري بوده است و عالوه بر اين مقدار بسياري از 
 هراز ةها شامل فسفات، سولفات، منيزيم، كلسيم و كلر در رودخان يون

  شيرود بيشترةولي يون كربنات در رودخاناست بيشتر چشمگيري  طور هب
 با توجه . است بسيار كمي آنها گينكه تفاوت ميانبوده  هراز ةاز رودخان

ل آلودگي آب در  هراز، ميزان كةبه اين شرايط و نوع بستر در رودخان
هاي ماهيان  در زمان مهاجرت گونهبويژه در طول سال  هراز ةرودخان

 محلول مثل دي اكسيد ياز نظر گازها. استمهاجر مانند شاه كولي بيشتر
، گل ن بودن ميزان دماي آبكربن و اكسيژن محلول با توجه به پايي

 ميزان گازهاي ، شيرودةدخانو در رهاي كمتر آلودگي كمتر و ورود آالينده
مطالعات ماهي  . است هرازة بيشتر از رودخانمحلول در اين رودخانه

نچف ، كازا)Berg )1949( ،Nikolski )1969 خصوص ب،شناسان
اين واقعيت  مبينبر روي ماهيان درياي خزر ) 1997( اف قليو  )1981(
 روند تدريجيده و كرزايي را طي  ت كه بسياري از ماهيان روند گونهاس

هاي خزري و  كه گونه طوري هها همچنان ادامه دارد، ب ايجاد جمعيت
هايي را در مناطق مختلف  ها و جمعيت خزري، زيرگونه-درياي سياه

ل اثبات تنوع بين جمعيتي قاب). 1997اف،  قلي (ندا درياي خزر تشكيل داده
هاي كوچك از  گيري  نمونهةدر نواحي مختلف درياي خزر نتيج

هاي در  گونه كه براي توجيه زيراستنسبت مشابه به هاي مهاجر  جمعيت
.  جنوبي درياي خزر كافي نيستةكولي در حوز نظر گرفته شده براي شاه

 يا وابسته به 8دار شيبتغييرات ايجاد شده در مناطق مختلف ممكن است 
 محيط و يا ديگر شرايط محيطي زيستگاه باشد كه نياز به بررسي دماي

  .)Coad, 1996(هاي بيشتر در تمام مناطق درياي خزر دارد  تعداد نمونه

 .L∞ W∞ K t  تيجنس  رودخانه

  -542/1  1/0  13/570  9/405  نر  هراز
  -432/1  1/0  03/504  57/442  ماده  
  -002/1  145/0  14/501  5/359  نر  شيرود
  -599/1  1/0  9/831  7/446  ماده  
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پور  تعداد گروههاي سني در دو جمعيت هراز و شيرود با نتايج كريم
 and Sari ؛)1981(، كازانچف، )1378(، دارابي )1372(و همكاران 

Balik )1994(، Balik  و همكاران)و ) 1996Tarkan كارانمو ه 
كه اكثر مطالعات انجام شده در نقاط  درحالي.  استيكسان) 2005(

 سال بيان 5 تا 4طور متوسط  همختلف دنيا طول عمر ماهي شاه كولي را ب
 Kokkinakisرال و آ ةدر مورد شاه كولي درياچ) Berg )1949كنند،  مي
هاي ولوي و ويستونيس حداكثر   درياچهدر شاه كولي) Sinis )2002و 

به  ،دند كه دليل اين تنوعكر سال نيز گزارش 9سن اين گونه را تا 
 ودش ه مي آرال با ساير مناطق نسبت دادةاحتمال به تفاوت زيستگاه درياچ

و يا در تعيين سن اين گونه در اين مناطق شك و ترديد بوده و سن آنها 
 اين حالت ).Tarkan et al., 2005(دند كرمقدار واقعي برآورد را بيش از 

در ) Sinis )2002و  Kokkinakisممكن است در مورد مطالعات 
  هاي ولوي و ويستونيس نيز صادق باشد درياچه

Nikolski )1969 (و Wootton )1992( معتقدند كه، تغييرات رشد 
با شرايط محيطي توان به سازگاري  ها از نظر طول و وزن را مي ماهي

مغذي، كيفيت غذايي، نوع سيستم آبي  مثل درجه حرارت، مواد
 .دكرهاي ژنتيكي تفيسر  و همچنين تفاوت) اي اي يا درياچه رودخانه(

 هراز و شيرود در مقايسه با ةكولي در دو رودخان  رشد طولي شاهمقدار
د رو  گرگانةهاي رودخان كولي  كه شاههدان نشان دانتايج ديگر محقق

 )Tarkan et al., 2005(  اومرليةو درياچ) 1379زاده و بهادري،  محسن(
الگوي رشد در هر دو  .نسبت به ساير مناطق از رشد بهتري برخوردارند

 هراز ة شيرود و در جنس نر جمعيت رودخانةجنس نر و ماده در رودخان
 هراز، ةهاي ماده رودخان كه در نمونه  در حالي،آلومتريك مثبت بوده

دليل خطاي حاصل از  هيزومتريك است كه احتمال دارد اين تفاوت با
ن ديگر نيز الگوي رشد را امحقق.  هراز باشدةتعداد نمونه كمتر در رودخان

  ).Kokinakis and Sinis, 2002( آلومتريك ذكر كردند
 رشد برتاالنفي، همانند بسياري از ةهاي معادل مشخصه ةدر محاسب

پردازي استفاده شد  تي مطالعات پيشينهاهاي محاسب  طول،نامحقق
)Valoukas & Economidis, 1996 ؛Tarkan, et al. 2005 و 

Naddafi, et al. ,2005.(هاي يك گونه  نهايت در جمعيت  تنوع طول بي
ها  ها در هر يك از جمعيت هاي اندازه بزرگترين نمونه توان به تفاوت را مي
بت داد كه در شرايط مختلف هاي جمعيتي يك گونه نس مشخصه و تنوع

آيد  وجود مي هاي ب محيطي غالب، بويژه در دما و شرايط تغذيه

)Turkmen, et al., 2000( .هاي  كولي همانند ساير گونه  شاهةدر گون
نهايت بزرگتر نسبت به نرها  ها داراي طول بي خانواده كپورماهيان، ماده

 استر طول زندگي  مربوط به رشد بيشتر اين جنس دبوده كه احتماأل
)Weatherly, 1987( ولي به همان نسبت مقدار آهنگ رشد كندتري 

. نهايت خواهد رسيد تر به طول بي داشته و در واقع، جنس نر سريع
نهايت  با افزايش طول بي) .t(همچنين ميزان سن ماهي در طول صفر 

 Tarkan et و Balik et al., 1996؛ 1383پاتيمار،  (.افزايش يافته است
al., 2005 .(Beverton و Holt )1957 ( معتقدند كه فاكتورهاي

محيطي مانند در دسترس بودن مواد غذايي و تراكم جمعيت بر طول 
كه آهنگ رشد رسيدن به اين طول تحت   در حالي،ثر استؤنهايت م بي
در اين تحقيق طول .  است و يا فيزيولوژيكي،ثير عوامل ژنتيكيأت

دست آمده توسط  هنس نر و ماده بيشتر از نتايج بنهايت براي هر دو ج بي
 Balik؛ 1378؛ دارابي، 1372كريمپور و همكاران، ( استن اديگر محقق

& Sari, 1994 ؛Balik et al., 1996 و Tarkan et al., 2005.(  
ميزان فاكتور وضعيت در هر دو جنس نر و ماده در زمان تغذيه و 

يش يافته، الگوي افزايش و كاهش  و يا با افزايش سن، افزا، مثلدتولي
 ). Turkmen et al., 2000(استآنها معموال مشابه هم 

Kasyanov  معتقدند كه تنوع فاكتور وضعيت )1995(و همكاران 
دليل تنوع توليدات كفزيان، نامتجانس بودن مواد غذايي و  هتواند ب مي

 سن در اكثر ماهيان مقدار فاكتور وضعيت تا. فصول مختلف صيد باشد
كاهش محسوسي نشان  آن بعد از و ريزي افزايش يافته بلوغ و اولين تخم
هاي مورد مطالعه در جنس نر تا دو سالگي و در جنس  داده كه در جمعيت

ماده تا سه سالگي افزايش اين فاكتور ديده شده و بعد از اين سنين نيز 
  كاهش محسوسي داشته است كه دليل آن، رشد،مقادير فاكتور وضعيت

هاي بالغ،  در نمونه). 1383پاتيمار، (است بهتر تا اولين سن بلوغ جنسي 
تغييرات ضريب وضعيت در ارتباط با تغيير مسير مصرف انرژي بوده كه با 

 با افزايش نرخ رشد همراه زيستي گونه در ارتباط است كه معموالًراهبرد 
 دو  اين فاكتورها درةمقايس. )Oliva- Paterna et al., 2002(است

هاي هر دو رودخانه ابتدا نرها به  جنس نر و ماده نشان داد كه در جمعيت
 در تمامي سنين بين حداكثر مقدار فاكتور وضعيت رسيدند و تقريباً

هاي دو  ها و بين جمعيت هاي نر و ماده در هر يك از رودخانه جنس
داري در  هاي نر و ماده اختالف معني رودخانه در هر يك از جنس

 فاكتور وضعيت ةمقايس. ن فاكتور وضعيت ديده شده استميانگي
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 هراز و شيرود با نتايج ديگران نشان داده كه در ةهاي رودخان جمعيت
 در  كاس مقدار اين فاكتور تقريباًة دميركوپرو و درياچةهاي درياچ جمعيت

كه نتايج آنها با نتايج است تمامي سنين در جنس نر بيشتر از جنس ماده 
 دميركوپرو در دو جنس ةدر درياچ.  متفاوت بوده است كامالًتحقيق حاضر

 كاس در سن پنج سالگي حداكثر ةنر و ماده در سن دو سالگي و در درياچ
كه در اين تحقيق در هر دو  د در حاليهستنمقدار فاكتور وضعيت را دارا 

گي و در جنس ماده در چهار سالگي جمعيت در جنس نر در دو سال
  .كتور وضعيت ديده شده استحداكثر مقدار فا

طور نسبي با تغييرات ضريب وضعيت  هاي ب تنوع در مقدار رشد لحظه
ها هماهنگ بوده و اين   وزن در بين جمعيت-و ضريب رگرسيوني طول

 با تغييرات طول چندان متغير نبوده ولي به شرايط ضريب معموالً
كاهش اكولوژي حساس بوده و در صورت نامساعد بودن شرايط رشد، 

در جمعيت . )Ricker, 1975(استوزن نسبت به كاهش طول محسوس 
اي در سنين   ضريب رشد لحظه، هراز در دو جنس نر و مادهةرودخان

كه در جنس نر ابتدا كاهش و سپس  طوري ه ب،مختلف، متفاوت بوده
افزايش در اين ضريب ديده شده، ولي در جنس ماده با افزايش سن مقدار 

 شيرود در هر دو جنس ةدر جمعيت رودخان. رد نزولي دااي سير رشد لحظه
اي   تفاوت چنداني در سنين مختلف در ضريب رشد لحظهنر و ماده تقريباً

در ) آنادروموس(ماهيان و ديگر ماهيان رود كوچ رو  در آزاد. ديده نشد
وجود  هاي ب زمان مهاجرت به دريا، تغييرات ناگهاني در ضريب رشد لحظه

دهد  حالت در سنين صفر تا چهار سالگي و يا بيشتر رخ ميآمده كه اين 
)Ricker, 1975(.  
  ها ادداشتي

1-Anadromous 
2-Benthopelagic 
3-Native 
4-Data Deficient 
5-Vulnerable 
6-Allometric growth 
7-Isometricgrowth 
8-Clinal 
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