شیالت ،مجله منابع طبیعی ایران
دوره  73شماره  ،1بهار 1399
صفحات 113-121

مقایسه برخی شاخص های زیستی ماشماهی Leuciscus aspius
) (Linnaeus, 1758در بخش جنوبغربی حوضه دریای خزر
3

عطا مولودی صالح ،1سهیل ایگدری ،*2کیوان عباسی ،3اکبر پورغالمی مقدم

 .1دانشجوی دکتری گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .2دانشیار گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .3پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،بندرانزلی ،ایران
تاریخ دریافت1398/12/27 :

تاریخ پذیرش1399/03/11 :

چکیده
در طی سالهای  1384و  1385بهمنظور بررسی برخی پشاخص های زیستی از جمله رابطههای طول-وزن ،طول-طول و شاخصوضعیت
ماشماهی ( )Leuciscus aspiusدر بخش جنوبغربی حوضه خزر تعداد  96قطعه ماهی از رودخانه ارس ،سواحل آستارا ،انزلی و کیاشهر در
استان گیالن توسط تورهای ساحلی صید شدند .نمونهها پس از صید به صورت تازه به آزمایشگاه منتقل شدند .در آزمایشگاه طول کل ،چنگالی و
همچنین برای تعیین شاخص های رابطه
استاندارد و وزن بدن اندازهگیری و ثبت شدند .جهت بررسی رابطه طول-وزن از رابطه
طول -طول از  FL=a+bTLو  SL=a+bFLاستفاده شد .براساس نتایج ،مقدار شاخص  bحاصل از رابطه طول–وزن بین  2/75-3/28همچنین
مقدار شاخصوضعیت  0/85-0/95بود .بیشترین و کمترین مقادیر شاخص  bبهترتیب مربوط به جمعیتهای آستارا و کیاشهر ،همچنین بیشترین
وکمترین مقدار شاخص وضعیت بهترتیب مربوط به جمعیته ای آستارا و انزلی بود .الگوی رشد در تمام جمعیتهای مورد مطالعه به جز کیاشهر
آلومتریک مثبت بود .مقدار ضریب رگرسیون حاصل از روابط طول-وزن و طول-طول باالتر از  0/95برآورد شد.
واژگان کلیدی :ماشماهی ،شاخص وضعیت ،سواحل گیالن ،طول کل ،رابطه طول-وزن.
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Abstract
During 2006-2007 in order to evaluate some biological parameters, including length-weight and
length-length relationships, and condition factor of Leuciscus aspius, a total of 96 specimens were
captured using seine net from Aras River, Astara, Anzali, Kiashahr coasts of Guilan Province,
southern part of the Caspian Sea basin. All fresh samples were transferred to the Lab after
anesthesia. In the Lab total, fork and standard lengths and total body weight were measured and
recorded. To investigate the length-weight and length-length relationship parameters,
and FL=a +bTL and SL=a +bFL were used, respectively. Base on the results, b-value is ranged 2.75
to 3.28 and condition factor 0.85-0.95. Maximus and minimum b parameter in Astara and Kiashahr
populations, respectively, also maximum and minimum condition factor were to those to Astara and
Anzali populations. Growth pattern was observed positive allometric except Kiashahr population.
The regression coefficient values of length-weight and length-length relationships were estimated
greather than 0.95.
Keywords: Leuciscus aspius, Condition factor, Guilan coasts, Total length, Length-weight
relationship.
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 .1مقدمه
فون ماهیان آبشیرین ایران شامل  297گونه در 109
جنس و  30خانواده است و در این بین خانواده
کپورماهیان ( )Cyprinidaeبا  111گونه ( 43/2درصد
گونهها) بیشترین تنوع را دارند ( Esmaeili et al.,
 .)2018در بحث حفاظت ،گونههای بومی بهدلیل محدود
بودن آنها در زیستگاههای ویژه ،در مدیریت حفاظت از
اولویت خاصی برخوردار هستند (.)Almaça, 1984
ماهیان جنس  Leuciscusاز خانواده کپورماهیان در
ایران دارای سه گونه  L. latus ،L.aspiusو L. vorax
میباشند ( ،)Esmaeili et al., 2018که در بین آنها
ماشماهی ( ).L. aspiusدر حوضه دریایخزر و در بخش
ایرانی آن شامل رود ارس و آبهای ساحلی از آستارا تا
ترکمن شامل تاالب انزلی و خلیج گرگان پراکنش دارد
(.)Keivany et al., 2016; Abbasi, 2017
ذخایر و میزان صید ماشماهی در سواحل جنوبی
دریای خزر همیشه پایین بوده ،اما در دو دهه اخیر به
شدت کاهش یافته است ،بهطوری که میزان صید آن در
سواحل گیالن از سال  1381تا  1394بین  0/3تا  3تن و
بهطور متوسط  0/9تن در سال گزارش شده است
( Guilan Province Fisheries Organization,
 .)2017وضعیت زیستی این گونه در حوضهجنوبی دریای
خزر (آبهای ایران) نیازمند به حفاظت ارزیابی شده است
( .)Esmaeili et al., 2018در تاالب انزلی نیز جمعیت
آن بسیار کاهش یافته است و بازسازی مصنوعی ذخایر
آن از طریق تکثیر تاکید شده است ( Abbasi et al.,
 .)2019aماشماهی دریای خزر دارای رنگ نقرهای با
پشت زیتونی-سیاه یا خاکستری -سبز ،پرده صفاق
نقرهای تا قهوهای ،دارای فلس محوری باله شکمی و یک
کیل فلسدار در پشت بالههای شکمی ،فک پایینی برآمده
و با نوک برجسته که در فرورفتگی فک باال فرو میرود،
خارهای آبششی کوتاه و با فاصله ،دندانهای حلقی دو
ردیفی بلند و نوک تیز و قالب مانند میباشند ،تغذیه
بچهها از پالنکتونها و بالغین از گاوماهیان ،آذینماهیان و
قورباغهها صورت میگیرد (.)Keivany et al., 2016
فرایند رشد در ماهیان در تمام سال ثابت نیست و
سریعترین رشد مربوط جوانها است و در مسنها رشد

کاهش یافته تا جایی که متوقف میشود .شاخص های
رشد تحت تاثیر فاکتورهای محیطی قرار میگیرند
( )Jones, 1981و به دلیل تاثیرگذاری شرایط محیطی
نظیر دما ،اکسیژن محلول ،شوری و سایر عوامل محیطی
دیگر بر متابولیسم ماهیان ،شاخص های رشد برای یک
گونه در نقاط مختلف متفاوت است ( ;Pauly, 1998
 .)Yildrim et al., 1998; Eagderi et al., 2020همه
این عوامل در کنار تراکم جمعیتی ذخیره ،آلودگیهای
گوناگون و برخی دگرگونیها در بومشناسی رفتاری جانور
میتواند ضرایب و نرخ رشد آن را دگرگون سازد و همه
اینها داللت بر اختالفات موجود در شاخص های رشد
دارد.
از جمله مباحث مهم در پدیده رشد ،رابطه طول و
وزن است که در ارزیابی ذخایر ماهیان اهمیت دارد و می
توان از روی آن الگوی رشد یک گونه از ماهی را مورد
مقایسه قرار داد (.)Gonzalez Acosta et al., 2004
همچنین جهت محاسبه ضریب وضعیت ،از نرخ رشد و
ساختار سنی استفاده میشود و از جمله روابطی اند که
مشخص کننده وضعیت ذخایر آبزیان در منابع آبی
مختلف به شمار می روند .همچنین رابطه طول و وزن در
جمعیتهای مختلف میتواند بیانگر استراتژی مصرف
انرژی به وسیله ماهی باشد ( .)Kamali, 2005شاخص
وضعیت در ماهیان نشاندهنده اثر متقابل بین عوامل
زیستی و غیرزیستی در شرایط فیزیولوژیک ماهیان است
( .)Bagenal and Tesech, 1978همچنین برآورد
ضریب وضعیت در گونههای ماهیان برای مقایسه دو یا
تعداد بیشتری از جمعیتها که تحت شرایط مشابه یا
متفاوت زندگی میکنند ،بسیار مفید بوده و وضعیت
جمعیتها را در طول مراحل مختلف چرخه زندگی نشان
میدهد ( .)Bagenal and Tesech, 1978با توجه به
اهمیت اقتصادی و نقش بومشناختی ماشماهی در
اکوسیستم دریای خزر و فقدان دادههای رابطه طول-وزن،
شاخصوضعیت و همچنین روابط طولی این گونه در
سواحل جنوبی دریای خزر در ایران ،این مطالعه بهمنظور
بررسی شاخصهای زیستی فوق در جمعیتهای رودخانه
ارس و سواحل آستارا ،انزلی و کیاشهر صورت گرفت.
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 .2مواد و روشها
برای مطالعه برخی پشاخص های زیستی جمعیتهای
ماشماهی در طی سال  1384و  1385تعداد  96قطعه از
رودخانه ارس ( 45قطعه) ،سواحل آستارا ( 13قطعه)،
انزلی ( 16قطعه) و کیاشهر ( 22قطعه) توسط تور
گوشگیر و پره صید شدند (شکلهای  1و  .)2نمونهها
پس از صید بهصورت تازه توزین و برای مطالعات بیشتر
به آزمایشگاه منتقل شدند .در آزمایشگاه طول کل،
چنگالی و استاندارد با استفاده از کولیس دیجیتال و وزن
کل با استفاده از ترازوی دیجتال اندازهگیری شدند .جهت
بررسی شاخص های طول و وزن از رابطه
استفاده شد که در آن  =Wوزن ماهی به گرم =TL ،طول
کل ماهی به سانتی متر =a ،ضریب ثابت و  =bشیب خط
رگرسیون در رابطه طول-وزن است (.)Biswas 1999
رابطه طول-طول نیز از قرار دادن طول چنگالی ( )FLدر
برابر طول استاندارد ( )SLو طول چنگالی ( )FLدر برابر
طول کل ( )TLبا استفاده از گرسیون خطی تخمین زده

شد.

جهت تعیین الگوی رشد از معادله پائولی

b3
 t  s.d ( x) استفاده شد auly,
 n2
2
1 r

) s.d ( y

 )1984که در آن ) s.d (xانحراف معیار لگاریتم طبیعی
طول کل بدن s.d (y) ،انحراف معیار لگاریتم طبیعی
وزن بدن n ،تعداد افراد مورد بررسی و  rضریب رگرسیون
میباشد .در صورتی که  tمحاسباتی بیش از  tجدول
باشد b ،حاصله مخالف با bاستاندارد است و رشد
آلومتریک را نشان می دهد .در صورتیکه  bبهدست آمده
کمتر از  bاستاندارد باشد ،رشد آلومتریک منفی و اگر
بیش از  3باشد ،آلومتریک مثبت است .شاخص وضعیت
فولتون ( )Fulton´s Condition Factorنیز از فرمول
محاسبه شد (،)Ricker, 1973
که در آن  =Wوزن بر حسب گرم و  =Lطول کل بر
حسب سانتیمتر است .تمام آنالیزها در نرمافزارهای
 EXCEL 2016و  PAST v 2.1انجام شد.
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جدول  -1پارامترهای رابطه طول-وزن و شاخص وضعیت جمعیتهای ماش ماهی مورد مطالعه.
جمعیتها

طول کل ()cm

وزن کل ()gr

)a (Cla

)b (Clb

r2

cf

ارس

36/26±7/21

499/44±355/02

(0/005 )0/003-0/006

(3/14 )2/96-3/35

0/978

0/93±0/09

0/95±0/11 0/996
(3/28 )3/14-3/38
(0/003 )0/002-0/01
493/1±436/47 33/40±10/83
آستارا
0/85±0/12 0/995
3/27 )3/16-3/38( 0/003 )0/002-0/005( 572/78±456/69 36/05±12/68
انزلی
0/93±0/05 0/953
2/75 )2/35-2/96( 0/027 )0/002-0/001( 853/25±238/31 44/76±4/32
کیاشهر
0/92±0/08 0/987
3/18 )3/12-3/28( 0/004 )0/003-0/006( 581/25±376/09 38/38±9/01
کل
 = Clمحدوده اطمینان =b ،شیب خط رگرسیون =a ،عرض از مبدا  =cf ،شاخص وضعیت A+ ،و  = A-آلومتریک مثبت و آلومتریک منفی.

الگوی رشد
A+
A+
A+
AA+

جدول  -2پارامترهای رابطه طول-طول جمعیتهای ماش ماهی مورد مطالعه.
جمعیتها

طول کل ()cm

طول چنگالی ()cm

طول استاندارد
()cm

FL=a +bTL

SL=a +bFL

r2

ارس
آستارا
انزلی
کیاشهر
کل

36/2±7/21
33/40±10/83
36/05±12/68
44/7±4/32
38/3±9/01

32/6±6/6
29/9±9/95
32/7±11/71
39/9±4/24
34/4±8/77

29/9±6/28
27/6±9/32
30/4±11/32
37/2±4/01
31/9±8/39

FL =-0/52+0/914TL
FL =-0/71+0/918TL
FL =-0/4+0/919TL
FL =0/81+0/875TL
FL =-0/054+0/9TL

SL =-1/04+0/949FL
SL =-0/389+0/935FL
SL =-1/19+0/966FL
SL =-0/07+0/935FL
SL =-1/03+0/954FL

<0/99
<0/99
<0/99
<0/95
<0/99

شکل  –3پارامترهای رابطه طول-وزن در جمعیتهای ماش ماهی مورد مطالعه ( =Aارس =B ،آستارا =C ،انزلی =D ،کیاشهر و =E
کل).

 .3نتایج
در این مطالعه نمونههای صید شده از نقاط مورد
بررسی شامل  38ماده 25 ،نر و  33عدد غیر قابل
تشخیص بودمد و میانگین طول کل ،چنگالی و استاندارد
بهترتیب  34/29±8/87 ،37/66±9/01و 31/71±8/48
سانتیمتر و میانگین وزن بدن  581/25±376/09گرم

داشتند .نتایج رابطه طول و وزن جمعیتهای مورد
مطالعه در جدول  1و شاخص های رابطه طول -طول نیز
در جدول  2ارائه شده است .براساس نتایج مقدار شاخص
 bبین  3/28-2/75محاسبه شد .بیشترین و کمترین
مقدار آن بهترتیب مربوط به جمعیت های سواحل آستارا
( )3/28و کیاشهر ( )2/75بود (شکل  .)3الگوی رشد در
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شکل  –4پارامترهای رابطه طول-طول ( (طول چنگالی -کل ( )Aطول چنگالی-استاندراد  ))Bدر جمعیتهای ماش ماهی مورد مطالعه (=A
ارس =B ،آستارا =C ،انزلی =D ،کیاشهر و  =Eکل).

تمام جمعیتهای مورد مطالعه به جز کیاشهر (آلومتریک
منفی ) آلومتریک مثبت تخمین زده شد .مقادیر ضریب
رگرسیون نیز در روابط طول-وزن و طول-طول باالتر از
 0/95بود .مقادیر شاخص وضعیت نیز بین ( 0/85انزلی)
تا ( 0/95آستارا) تخمین زده شد (جدول  ،1شکل.)4

 .4بحث و نتیجهگیری
شاخص های رابطه طول-وزن از جمله اطالعات مهم

در مباحث شیالتی بوده و در تخمین زیستتوده ،تکامل
ذخایر ماهیان ،فردزایی و مطالعات مربوط به رشد حائز
اهمیت است ( Jafari-Patcan et al., 2018; Abbasi
 .)et al., 2019b; Froese, 2006نتایج این مطالعه
نشان داد که شاخص  bحاصل از رابطه طول-وزن در
جمعیتهای ماش ماهی مورد مطالعه بین 2/75-3/28
بود ،که براساس منابع این مقدار میتواند بین 2/5-3/5
( )Froese, 2006یا  2تا  )Tesch, 1971( 4باشد.

مقایسه برخی شاخص های زیستی ماشماهی ...Leuciscus aspius

الگوی رشد بر اساس شاخص  ،bدر بین جمعیتهای
مورد مطالعه به جز کیاشهر (آلومتریک منفی) آلومتریک
مثبت گزارش شد .رشد آلومتریک معمو ًال در جاندارانی
که تغییر شکل بدن در مرحله خاصی از زندگی آنها
اتفاق میافتد ،دیده میشود ( Weatherley and Gill
 ،)1987بنابراین میتوان گفت که رشد این گونه در ابعاد
بدن خود یکسان صورت نمیگیرد.
عوامل متعددی میتواند در مقادیر  bتاثیر داشته
باشند که از جمله این عوامل میتوان به شرایط تغذیهای،
جنسیت ،زمان و فصل نمونهبرداری و عوامل فیزیولوژیک
از جمله بلوغ ،تخمریزی و سالمت ماهی اشاره کرد
(.)Pauly, 1984; Froese, 2006; Jisr et al., 2018
این استدالل نیز وجود دارد که مقدار شاخص  bتحت
تاثیر پر یا خالی بودن شکم ،وضعیت کلی اشتها و مراحل
گنادی میتواند متغییر باشد ( ;Zaher et al., 2015
 )Jisr et al., 2018و همچنین این رابطه و پارامترهای
مربوط به آن می تواند بهصورت فصلی و حتی روزانه
تغییر کند (.)De Giosa et al., 2014
فاکتور وضعیت جهت ارزیابی کیفی رشد ماهیان
مورد استفاده قرار میگیرد ( Froese, 2006; Fazli et
 ،)al., 2018و میتواند نشاندهنده وضعیت فیزیولوژی
ماهی باشد ( .)Kumolu and Ndimele, 2010این
شاخص کاربرد وسیعی در مطالعات شیالتی و
زیستشناسی ماهی دارد ( .)Froese, 2006در مطالعه
حاضر این شاخص برای جمعیتهای ماش ماهی مورد
مطالعه بین  0/85-0/95محاسبه شد که مقادیر باال و
نزدیک به یک میتواند نشاندهنده شرایط محیطی
مناسب برای گونه باشد .بنابراین ،میتوان چنان عنوان
کرد که گونه مورد مطالعه در تمام نقاط مورد بررسی به
جز ساحل انزلی شرایط مناسبی را از نظر فاکتور محیطی
داشته است.
در مطالعه  Trzebiatowskiو Leszczewicz
( )1976که روی زیستشناسی و اهمیت اقتصادی گونه
ماش ماهی در  Szczecin Firthانجام دادند ،مقدار
شاخص  bرا  3/12گزارش کردند Krpo‐Ćetković .و
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همکاران ( )2010در بررسی رژیم غذایی و رشد این گونه
در رودخانه دانوب مقدار شاخص  bرا  3/03و شاخص
وضعیت را در بین  0/7-0/8تخمین زدندAhmet .
 Oymakو همکاران ( )2011مقدار  bرا برای جنس نر و
ماده گونه  A. voraxدر دریاچه سد آتاتورک ترکیه به-
ترتیب  2/42و  2/9گزارش کردند)2012( Rasheed .
در مطالعه خود بر روی رابطه طول-وزن گونه L. vorax
در رودخانه دربندیخان کردستان عراق ،مقدار  bرا 3
گزارش کرد Al-Saleh .و همکاران ( )2012در بررسی
خود روی رشد و زیستشناسی تولید مثل جمعیتهای
گونه  L. voraxدر نیمه میانی رودخانه فرات مقدار
پارامتر  bرا  3/10گزارش کردند .در مطالعه مشابه
 Hashemiو همکاران ( ،)2013روی رابطه طول-وزن
 L. voraxدر تاالب شادگان نیز مقادیر  bرا برای دو
جنس نر ،ماده و کل بهترتیب  3/02 ، 3/03و 2/93
تخمین زدند .همچنین مشاهده شد که مقدار  bبررسی
حاضر (بین  2/75-3/28و بهطور متوسط  )3/18شباهت
باالیی به همه موارد باال به جز جنس نر ماشماهی (مقدار
 )2/42در آتاتورک ترکیه ( Ahmet Oymak et al.,
 )2011دارد که میتواند نتایج مطالعه حاضر را تایید
نماید و اختالف کم بین نتایج حاضر و گزارشهای فوق را
میتوان به دالیل مختلف ( Pauly, 1984; Froese,
 )2006; Jisr et al., 2018از جمله شرایط تغذیهای،
جنسیت ،فصل سال و فاکتورهای فیزیولوژیک از جمله
بلوغ ،تخمریزی و سالمت ماهی ارتباط داد .همچنین به
نظر میرسد ،مقدار  bکمتر در جنس نر در ترکیه
( ،)Ahmet Oymak et al., 2011نیز میتواند بهدلیل
تفاوت میانگین طولی نرها و ماده ها و نیز گناد کوچکتر
نرها نسبت به ماده ها باشد .با توجه به اینکه تاکنون
هیچ مطالعه جامعی روی این گونه در سواحل دریایخزر
صورت نگرفته است ،این مطالعه اطالعات ارزشمندی در
رابطه با برخی شاخص های زیستی گونه ماشماهی ارائه
داد که برای مطالعات بعدی یا مدیریت شیالتی حائز
اهمیت هستند.

1399  بهار،1  شماره،73  دوره، مجله منابع طبیعی ایران،شیالت
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