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  »يمجر/  مسئول مجري و پروژه يا طرح سوابق«
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  ايراني درياي خزر
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مدرك  دارايمحمد صياد بوراني آقاي  جنابمسئوليت اجرايي  با
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 بيولوژي و ارزيابي ذخاير آبزيان بخش منتخب داوران توسط پروژه

  گرديد.  تأييدعالي ارزيابي و با رتبه  مورد 27/6/95تاريخ   در

  زمان اجراي  پروژه، مجري در :  در

  □  اهگستيا    █مركز   □ پژوهشكده    □  ستاد 

 مشغول مركز تحقيقات ماهيان سردآبي درعضو هيئت علمي سمت  با

  بوده است. 
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   دهيچك
 يها گونه ريسا با آن سهيمقا خزر، يايدر آزاد يماه يسن ساختار و رشد تيوضع مطالعه منظور به حاضر يبررس
 1392  يسال ها يط مطالعه نيا. ديگرد اجرا و يطراح ريچند سال اخ يآن ط راتييروند تغ يو بررس يباسرد
 يپارامترهاراستا  نيا در و گرفت انجامخزر ( غرب استان مازندران )  يايدر يرانيدر سواحل ا 1394 تيلغا
با روش  مختلف نيسن در يماه اندازه .ديگرد ثبت يماهقطعه  200حدود  سن و وزن طول، شامل يسنج ستيز
  .برآورد شد Back calculation اي يپرداز نهيشيپ

دو و سه  ك،ي نيدر سن ي، متوسط طول ماه1393) در سال Back calculation( يپرداز نهيشيپ مطالعات براساس
سن بلوغ  ريز يسن يگروه ها نيمتر بوده و چون ا يسانت 7/41 ± 1/9و  5/30 ± 24/7، 98/18 ± 5/3 يسالگ

گردند. متوسط  يمشاهده نم ديص بيشوند و در ترك ينم كيبه ساحل نزد يزيدر فصول تخمر نيبوده بنابرا
متر محاسبه  يسانت 74و  6/68، 7/63،  9/53معادل  يسالگ7و  6، 5، 4 نيخزر در سن يايآزاد در يطول ماه

 هيدر بق يسالگ 4 يبه استثناء گروه ها انيماه يسنج ستيحاصل از ز يواقع يبا داده ها سهيدر مقا كه ،ديگرد
سال  5تا   1 نيطول در سن  نيانگياساس آزمون دانكن ، م برشود.   يمشاهده نم يگروه ها تفاوت چندان

 7 و 6 و 5 يها گروه در ريمقاد نيا و) p≥ 05/0دار بوده ( يتفاوت معن ي) دارايپرداز نهيشي(براساس روش پ
 تخم تعداد وداد ليرا تشك يكل ماه وزندرصد  از  11 حدود گناد وزن. است نبوده دار يمعن تفاوت يدارا سال
  .ديگرد محاسبه عدد 8/10 حدود گوناد وزن از مگر كي در

 يسن يفراوان نيشتريبو ) mean=5.6( بودهسال  7سال و حداكثر  سن  4  ديص بيدر ترك آزاد يماه سن حداقل
 يطول ماه نيانگيقابل توجه بوده است.  م زيسال ن 7و  6 يگروه ها يسال بوده و فراوان 5 يمربوط به گروه سن

تا  2400گرم ( 3323 ±677وزن  نيانگيمتر) و م يسانت 81و حداكثر 57متر (حداقل  يسانت 2/69 ±  2/6آزاد 
،  18/0برابر  ø´و ∞k  ،Lهمانند  خزر يايدر آزاد يماه رشد يپارامترهاسنجش شد.  ديص بيكرگرم ) در ت5600

  . ديمحاسبه گرد 289/3و  104
بوده  55/2ماده ها  يو برا 9/2نرها  يمحاسبه شد برا 9/2ارتباط طول و وزن در مطالعه حاضر   يبرا  b مقدار

  باشد.  يم يمنف كيباشد كه داللت بر رشد آلومتر يم 3تر از عدد  نيپائ  bاست . مقدار 
 يخزر در حد قابل قبول يايآزاد در ي) در خصوص ماهK( رشد بيضر و) ∞L( انيماه نيتر مسن طول نيانگيم

دوران  يزندگ يط يماه نيرشد ا يدهد ول يرا نشان م ايدر آب در يماه نيموضوع رشد مناسب ا نيبوده كه ا
  تر است.  نيي(رودخانه ها) بمراتب پا نيريدر آب ش يجوان
 تيجمع نيشود ا يم شنهاديو مازندران پ النيگ يگونه در رودخانه ها نيخاص ا يكيتوجه به وجود تنوع ژنت با

  شوند.  يو در منطقه خاص خودشان رهاساز ديها  بطور مجزا تول
  

  رانيا خزر، يايدر ، سن رشد، ، آزاد يماه : يديكل واژگان



  یقاتيتحق یهاطرح يی/ گزارش نها ٢
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   مقدمه
 رودرواز جمله ماهيان مهاجر   Salmo trutta caspius Kessler,1877ماهي آزاد درياي خزر با نام علمي 

در دريا زندگي و تغذيه مي كند و جهت تخم ريزي وارد رودخانه مي  كه(آنادرموس)درياي خزر مي باشد 
 يمنابع علم يدر برخ يبه تازگ ).1371(كازانچف،  است برخوردار  ويژه مقبوليت و اقتصادي ارزش از كهگردد 
 يو جنوب يگونه سواحل غرب نيا ستگاهيز ياصل يشود. محدوده  يبرده م نام Salmo caspiusبا نام  يماه نياز ا
  است.  اريبس ايدر نيا يسواحل شرق نيو همچن يخزر است و پراكنش آن در سواحل شمال يايدر
است در مقابل  افتهيخزر, پرورش آن در جهان توسعه  ن يايآزاد در يماه ييايپراكنش جغراف تيمحدود ليدل به

 نيرنگ يآال ،قزلSalmo salarاطلس  يآزاد ماه ،ييايدر يبه آن , قزل آال كينزد اريگونه بس ريپرورش ز
 يمهم پرورش يگونه ها ريسا O.tshawytscha نوكيچ يماه وآزادOncorhynchus kisutchكوهو يماه آزاد ،كمان

  )Purser &Forteath,2003هستند ( يخانواده در گستره جهان نيا
ماهيان شكارچي داراي رژيم گوشتخواري مي باشند. تغذيه بچه ماهيان در طبيعت ابتدا از زئوپالنكتون ها و  آزاد

و كرمها انجام مي گيرد.  Plecoptera ،Ephemeroptera ،Gammaridae،Chironomidaeسپس از الرو حشرات همانند 
يل هاي شگ ماهي وساير بچه ماهيان تغذيه مي كنند (سايت اينترنتي و جوون تريناآبالغين ماهي آزاد از كيلكا، 

Fishbase.org.(  
تن در فصل  7/3تن به حدود  5/16صيد اين ماهي كاهش يافت، بطوريكه از حدود  1326 – 27از سال  پس

رسيد، كه نسبت به سال هاي گذشته كاهش چشمگيري را نشان مي دهد، هرچند در برخي از  1382-83صيد 
  صيد اين  نميزا  به  نگاهي).  1383 ،يادبورانيص و يعبدالملكسال ها اين ماهي در آمار صيد مشاهده نمي شود (

(   است  آمده  دهد  . در منابع مي  نشان  ماهي را در صيد اين  ادواري  تقريباً تغييرات  گذشته  هاي دهه  طي  ماهي
  شدن  از ملي  ( قبل گرديد مقدار زياد صيدمي  ها به آزاد از رودخانه ماهيسابقاً   )كه 1367پور ،   كريمپور و حسين

را مانند خاويار كنسرو   ماهي  اين تخم و)   و شوروي  ايران  مختلط  ازشركت  قبل  يو حت 1331  در سال  شيالت
  كردن  و خارج  طولي  از شكاف  از فساد و پس  جلوگيري زياد و براي  چربي  را بدليل  ماهي  اين  و گوشت  نموده

  فرستادند  . مي  روسيه شناور به  توسط  و با يخ  زده  امعا و احشا ، نمك
از صيد تجاري) طي  حاصل()، متوسط طول و وزن اين ماهي 1381اساس مطالعات غني نژاد و همكاران ( بر

به  1326كيلوگرم در سال  5سالهاي اخير در مقايسه با دهه هاي گذشته كاهش يافته و متوسط وزن از حدود 
  رسيده است.  1380كيلوگرم در سال  5/2حدود 
 سموم، و ها آالينده ورود دليل به را خود اكولوژيك ارزش خزر درياي حوزه هاي رودخانه اكثر امروزه
 طبيعي تكثير. اند داده دست از رويه بي صيد و ماهيان مهاجرت مسير در موانع و سد ايجاد ماسه، و شن برداشت

 آزاد ماهي طبيعي تخمريزي امروزي شرايط در شود مي گفته و ندارد چنداني نقش ماهي اين ذخاير تأمين در
 است گرفته قرار قزاقستان و تركمنستان كشورهاي قرمز كتابچه در و شده متوقف خزر درياي حوضه در خزر



 ٣آزاد در .../  یماه یرشد و ساختار سن تيوضع مطالعه
 
)www.fishbase.org.(گران  يخزر بوده كه دارا يايدر ي، با ارزش و اقتصاد يبوم ياز گونه ها يكي يماه نيا
سرخ و در  ستيدر ل IUCN يارهايخزر طبق مع يايآزاد در يباشد. ماه يخزر م يايدر انيماه نيگوشت ب نيتر

  طبقه در معرض خطر انقراض قرار دارد.
 به نيز رودخانه اين در و گيرد مي صورت تنكابن رودخانه در خزر آزاد ماهي تكثير و مهاجرت حاضر حال در

نيست. براي حفظ  و تكثير ماهي قادر به مهاجرت به باالدست رودخانه ،ها پل احداث جمله از موانع وجود دليل
گونه  هر ساله اقدام به تكثير مصنوعي و رهاسازي آن مي شود تا از اين طريق بتوان ضريب  نيو ترميم ذخاير ا

ع بازگشت شيالتي را افزايش داد.  گرچه صيد در حد بااليي نيست اما به لحاظ حفظ تعادل اكولوژيك و تنو
  بايد سطح رها كرد اين ماهي را افزايش داد. ،زيستي و جلوگيري از انقراض نسل

نامشخص است   يعيطب يها طيدر مح انيماه نيمولد بوده  و  نحوه رشد ا انياز ماه ديص يفراوان شتريب كه آنجا از
 ساختارتواند  يم  يدوران جوان در يبردن به اندازه ماه يآن و پ يتيساختار جمع يو بررس يماه نيلذا مطالعه ا

 بي، ترك يسن بيرشد ، ترك بيرشد ، ضرا ساختار و نموده مشخص را يعيطب ستميدر اكوس يماه نيا يتيجمع
  آزاد انجام گرفته است.  يماه يبار بر رو نياول يمطالعه برا نيگردد. ا نييتع يماه نيا يطول

  
  پروژهاهداف 

  خزر    يايآزاد در يرابطه طول و وزن ماه نييتع  
  خزر    يايآزاد در يرابطه طول و سن ماه نييتع  

  پردازي پيشينه روش استفادهاز با مختلف سنين در خزر يايدر آزاد يماه طول برآورد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



` 

 لكه جود
  دارد ه

Caspian 

كه بواسطه 
 خزر مي 

 IUCN ي

 لكه جود
 پاشا( ارد

 گزارش ر
 رودخانه 

 يزر شمال
را  يمحل 

و يماه نيا ي
زهييپا و بهاره 

؛انگليسي به و
كه است اي وه

 آزاد  درياي
ي در طبقه بند

Kiabi , A . (  

  

و يماه نيا ي
د زهييپا و اره

بابلسر منطقه ر
انيماه از تر 

ندرت در خز
رياشته و ذخا

يها يژگيو ر
شكل دو به نه

وKumzhaسي 
قهو آالي قزل

 به آن ماهي
آزاد يماه ت

Abdoli and Na

  

يها يژگيو ر
بها شكل دو ه

در متر يسانت 1
كوچك وزن

ش داشته و بن
دا يمثل دي تول

گريد از.  ست
گون نيا است

(Azad، در رو
ق ماهي از دي

دگي در دريا
تيتشره وضع

) aderi, 1999

خزر درياي د

گريد از.  ست
گونه نيا ست

18 وطول گرم
و نظر از رانيا

خزر پراكنش ي
ران مهاجرت

اس فشرده نيطرف
دندان به جهز

(d - mahiري

نژا ماهي.اين
 بزرگ و زند
 اطالعات منت

شده است يد

آزاد ماهي:  1

اس فشرده نيطرف
ا دندان به جهز

لوگريك 21 زن
يشمال يها

يايدر يو جنوب
و مازندر النيگ

.(  

ط واز دهيكش
مج يها فك و

اهي آزاد خز
Nikolskii, 19(
ن بخاطر جثه

اساس بر).13
Crit طبقه بند (

  صويرشماره

ط واز دهيكش
مج يها فك

وز به را يزييپا
كرانه آزاد ن

و يواحل غرب
استان گ ي ها
)1386،  يوران

 یقاتيتحق یها

  
يبدن يدارا ي
دهيكش پوزه 

 ).1392ران ,
ايران ما درهي

961Berg, 1948

ليكن است، فته
367سين پور،

tically Endang

تص

يبدن يدارا ي
و دهيكش وزه
139(  
پ آزاد يماه د
ايماه رسدكه 

 عمدتا در سو
به رودخانه ي

بو اديباشد (ص

هطرح يیش نها

  ت
يشناس خت
يظاهر نظر ز
بدن، سطح در
و همكار يوس

ومي؛ اين ماهي
;8( ه مي شود

Salmo گرف نام
ريمپور و حس

gered(  يحران

يظاهر نظر ز
پو ، بدن سطح

92 ، همكاران 
ديص)، 1338( 
يم نظر به. ت
  .د

خزر يايد در
يماه نيشود. ا

ب ينه ها دارا م

/ گزارش ٤
 
اتيكل-1
خير-1-1
ا گونه نيا
د رهيت يها

( پاشا زانو 
عمو اسامي

trout ناميد
truttaآن 

گويند (كر
بصورت بح

  

 
ا گونه نيا
س رهيت يها

و يزانوس
پاك ديفر

است كرده
باشند كورا
آزاد يماه
ش يم دهيد

در رودخان



 ٥آزاد در .../  یماه یرشد و ساختار سن تيوضع مطالعه
 

 خط يباال يها فلس.تعداد دارد فلس عدد 132-119 يجانب خط يورو است فلس از دهيپوش يماه نيا بدن
 كه دارد يپشت باله نيهمچن.  است شده گزارش عدد 30-22 يجانب خط نييپا يها فلس وتعداد 31-25 يجانب
  .شود يم شناخته شعاع بدون و يچرب باله يپشت باله نيدوم

 سهيمقا. است شده گزارش عدد 19-11 يجانب خط و يچرب باله نيماب فاصله در يماه نيا كرهيپ فلس تعداد
 ،كمان نيرنگ يآال قزل ي گونه با نيريش آب در پرورش زمان در گونه نيا كيمورفولوژ يها يژگيو يبرخ

از شاخص ها  يوجود در برخ ني). با ا1385 ،است (درافشان گريكديدوگونه به  نيا ادينشان دهنده شباهت ز
به حداقل ارتفاع بدن و ارتفاع بدن به طول استاندارد  يطول ساقه دم  ،نسبت عرض بدن به طول استاندارد رينظ

دو گونه  نيب زين كيستيمر يشاخص ها يدر برخ ييتفاوت ها ني.چنشوديدو گونه مشاهده م نيب يتفاوت فاحش
  ).1385(در افشان، شوديمشاهده م

  
  ستگاهيز -2-1

 انوسياق ژهيدانند كه و يمStenodus leucichthysگونه را خزر يايدر انيماه آزاد خانواده خاستگاه نظران صاحب
خزر  يايو جدا شدن در ييكوه زا يبه علت جنبش ها يشناس نياست و در اواسط دوران سوم زم يمنجمد شمال

در  طيشرا راتييمتفاوت شد. تغ يقبل طيآن با شرا يكيو اكولوژ ييايجغراف تيوضع ،يمنجمد شمال انوسياز اق
 هينظر نيوجود، ا نيشد. با ا Salmo trutta caspius يآزاد با نام علم ياز ماه يفرم خاص شيدايدراز مدت سبب پ

  رسد.  يو مطمئن به نظر نم قيندارد و چندان دق يامروز طرفداران چندان
 يستيز حوزه يها رودخانه به يزيغر صورت به نسل يبقا يبرا است سال 5 يال 3 حدود يماه نيا بلوغ سن
 و يسنگ قلوه بستر كه رود منشا سر در مناسب نقاط به دنيورس الزم ريمس يط از پس و كند يم مهاجرت خود
  .دينما يم يزير تخم است يآلودگ هرگونه فاقد و دارد يشن

 سواحل در ماهي اين. است متري 50 تا 40 حدود اعماق در و خزر يدريا ساحلي مناطق در ماهي اين زيستگاه
 مي مشاهده بندرت شرقي سواحل همچنين شمالي سواحل در ولي باشد مي پراكنده خزر يدريا جنوبي و غربي
ماهي براي تخمريزي به رودخانه هاي كورا ، ترك ، سامور و رودخانه هاي  اين).1371(كازانچف،  شود

 نيشتريب.  شود مي ديده بندرت اورال و ولگا رودخانه در ولي دينما يم مهاجرت دريا جنوبي سواحلكوچك 
  . دهد يم حيترج را سرد يآبها و دارد خزر يايدر جنوب حوزه يغرب يقسمتها در را يفراوان
 يماه مهاجرت ي ژهيو و خاص يها رودخانه از تنكابن ي لهيكخزر، رودخانه چشمه  يايدر يحوزه جنوب در

 رودخانه نيا در آزاد يماه ريذخا يبازساز در رانيا التيش تيفعال زانيم نيشتريب اكنون. است خزر يايدر آزاد
 استان شرق در رود شازده و رود بابل رودخانه و غرب در چالوس و سردآبرود يها رودخانه. رديگ يم صورت
 گونه نيا يمهاجرت مهم مناطق گريد از النيگ استان در شفارود و ناورود كرگانرود، يها رودخانه و مازندران
  ).1392 همكاران، و يپاشازانوس( هستند
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  مثل ديتول -3-1
ماهي به رودخانه هاي استانهاي گيالن و مازندران كوچ تكثير دارد اما بيشتر به رودخانه هاي غرب مازندران  اين

(  النيگ يرودخانه ها يبه برخ زييمثل در دو فصل بهار و پا ديبالغ جهت تول انيو گيالن مهاجرت مي كند . ماه
و  دينما ي) و مازندران ( سردآبرود ، تنكابن و چالوس ) مهاجرت م يشفارود ، ناورود، كرگانرود و آستارا چا

رودخانه تنكابن و كرگانرود مهمترين رودخانه هايي هستند كه كوچ تكثير اين ماهي به آنها ادامه دارد.  اينكهم 
ير و اين ماهي به رودخانه هاي لم 1365 – 1368برخي از گزارشات صيادان اشاره دارد كه در پاييز سالهاي 

  ) . 1383،  يجلودار و عبدل يحويق در نزديكي آستارا نيز كوچگري داشته است ( نادر
 يماه نيا ديص زانيم نيشتريب. لومتراستيك70 يجنوب حوزه در يماه نيا يمثل ديتول مهاجرت مسافت حداكثر

. شود يم كينزد سواحل و رود مصب به يزير تخم يبرا مولد كه يوقت است، آن مهاجرت زمان در
 ي گونه نيا ريذخا ديشد كاهش  ستگاه،يز بيتخر روند و يمتماد يها سال در نيمولد هيرو يب دين،صيبنابرا

 Jalali&Mojazi( انقراض حال در انيماه زمره در امروزه كهيطور به است، شده منجر را خزر يايدر ارزشمند

amiri,2009 آزاد بيشتر عمر خود را در دريا سپري مي كند.  ماهي. است گرفته قرار رانيا التيش تيحما)وتحت
سال در دريا تغذيه و رشد كرده و پس از رسيدن به سن بلوغ به حكم غريزه به  5الي  3پس از ورود به دريا 

رودخانه مادري مهاجرت مي كند.اين ماهي داراي دو فرم بهاره و پاييزه مي باشد. مهاجرت پائيزه اين ماهي از 
% 70ان ماه انجام گرفته و مهاجرت بهاره در ماههاي اسفند و فروردين انجام مي گيرد. حدود شهريور تا آب 15

ماهي آزاد كه جهت تخمريزي به رودخانه هاي ايران كوچ مي كنند داراي مهاجرت پاييزه (تخمدان رسيده) و 
سالگي  4تا  3آزاد بين ). ماهيان 1367درصد داراي مهاجرت بهاره (نارس) مي باشند (كريمپورو حسين پور،  30

 به را يزييپا آزاد يماه ديص), 1338( پاك ديفر نيهمچن). 1371سالگي بالغ مي شوند (كازانچف،  5و حداكثر 
 آزاد انيماه رسدكه يم نظر به. است كرده گزارش بابلسر منطقه در متر يسانت 118 وطول لوگرميك 21 وزن
  .باشند كورا رودخانه انيماه از تر كوچك وزن نظر از رانيا يشمال يها كرانه
مختلف متفاوت است. در سال  يتنكابن در سال ها لهيشده در رودخانه چشمه گ ديص نيمولد يجنس بيترك

است.ممكن  افتهي ريي% ماده تغ55% نر و 45به  1386نسبت در سال  ني% ماده بوده اند. ا65نر و  اني% ماه35، 1362
و  يآمده باشد( پاشازانوس ديپد يماه يمصنوع ريتكث تيو فعال كياكولوژ راتييبه سبب تغ راتييتغ نياست ا

  ).  1392همكاران، 
 دهه چند در خطر معرض در گونه عنوان به خزر يايدر آزاد ماده انيماه يستيز اتيخصوص يبرخ راتييتغ جينتا

 كه است افتهي كاهش 1386 سال در 2735 به 1336 سال در 7042 از مطلق يآور هم زانيم كه داد نشان گذشته،
  .باشد ها سال نيا يط در يماه اندازه كاهش با متناسب توانديم خود موضوع نيا

 يكي. بود خواهد زين ييغذا مواد يفراوان ليقب از دما، با مرتبط يطيمح عوامل ريتاث تحت بلوغ سن در يماه اندازه
  .است ديص از يناش ريوم مرگ بلوغ، سن در يماه ي اندازه رييتغ در مهم عوامل از گريد
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 از شيب را يزير تخم دوبار اي كي تا دهد يم را امكان نيا انيماه به تر كوچك واندازه تر نييپا سن در بلوغ
  .كنند تجربه خود اجداد

 ريغ ادانيمثل وجود دارد. ص ديخزر در طول نسل تول يايدر يرانيا يگونه در آب ها نيا ديص يروش اصل دو
 ياديص يپره ها قياز طر ني. هم چنكننديمصب رودخانه نصب م يكيدر نزد ايخود را در در ريمجاز دام گوشگ

  ).Niksirat &Abdoli, 2009( شونديم يمحل يوارد بازار ها يماه نيا زين
 كل از% 33 حدود طول، متر يسانت 100 از تر كم آزاد انيماه كورا، رودخانه يرو بر يانحراف سد احداث از قبل
 وزن نيچن هم. افتي شيافزا% 92 به زانيم نيا يالديم 1967 سال در سد احداث از پس يول مهاجر، انيماه

  ).1383 ،يعتيشر( افتي كاهش زين رودخانه نيا به مهاجر انيماه متوسط
 هرچه توجه و انيماه نيا نسل اديازد و ريتكث موانع رفع انقراض، خطر معرض در ي گونه نيا حفظ يبرا نيبنابرا

 نظر از يماه نيا. رسد يم نظر به يضرور ها آن يكيژنت ريذخا حفظ يبرا ديجد يها يفناور از استفاده به شتريب
  ).Kuliev &Ragimov, 2011(دارد قرار ها نكتون گروه در يكياكولوژ

 نيدارند. در ب ياندازه كوچك تر كننديخزر مهاجرت م يايدر يجنوب يكه به رودخانه ها يانيماه يطور كل به
تنكابن  ي لهيك چشمهدر  ياندازه ماه نيوكوچك تر يدر آستاراچا يماه اندازه نيرودخانه ها ، بزرگ تر نيا

  ).متر يسانت 133-73 ني(بدارد را اندازه نيآزاد رودخانه كورا بزرگ تر ي).ماه1380جمالزاده،( شد  مشاهده
داراي مشخصاتي نظير آب زالل، خنك، سرشار از اكسيژن و بستر  دباي ماهي اين طبيعي تكثير براي مناسب مكان

چنين جايي، ماهي نر به حفر گودال مي پردازد و ماهي ماده تخمك هاي خود را  ردسنگريزه اي و شني باشد. 
  در آن ريخته و سپس ماهي نر اسپرم ريزي مي كند.    

 ماهيان اين دستيابي امكان ، كورا رودخانه و ولگا رودخانه روي بر سازي سد بدليل)  2000(  ايوانف گزارش به
 يها رودخانه به گذشتهآزاد در  يدر سواحل ايراني درياي خزر ماه .است شده كاسته بسيار تخمريزي مناطق به

 كرگانرود، چاي، آستارا صفارود، رود،يش تنكابن، كيله چشمه رود، كاظم چالوس، سردآبرود، جمله از يمتعدد
 در آزاد يماه يعيطب ريتكث يمكانها بيتخر جهت به اما نمود يم مهاجرت يعيطب ريتكث يبرا ناورود و شفارود
 كرانه طول در) كرگانرود و آبرود سرد چالوس، تنكابن،(  رودخانه 5 تا 4 تعداد حاضر حال در ها، رودخانه اكثر
 هاي گله بصورت ماهيان اين ذخاير)  2000(  ايوانف اعتقاد به البته.  باشد يم يماه نيا مهاجرت محل ،يجنوب
  .گيرد مي شكل مشخص هاي رودخانه جهت در محلي
 درشت تخمها. دباش مي تخم عدد) 7050(متوسط  13500 تا 2100  ايران هاي رودخانه در آزاد ماهي آوري هم
 مي ماسه با را آن روي و ريخته را تخمها  بستر، در چاله ايجاد از پس ماهي. است متر ميلي 5 آنها متوسط قطر و

  ).1371(كازانچف،  پوشاند
% 50 - 55% ماهيان آزاد مهاجر به رودخانه ها را ماهيان نر و 45)، 1367اساس گزارش كريمپور و حسين پور( بر

آنان را ماهيان ماده تشكيل مي دهند. بدين  ترتيب نسبت تقريباً متعادلي از ماهيان نر و ماده جهت تكثير به 
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 5/2–3) و 5كيلوگرم (حداكثر  2 – 3مي نمايند. متوسط وزن مولدين نر و ماده بترتيب   كوچدخانه ها رو
  .است شده) گزارش 5/7كيلوگرم (حداكثر 

  
   ذخاير بازسازي وضعيت -4-1
 تكثير نرخ محدوديت طبيعي، ريزي تخم كامل فقدان به ميتوان ماهي اين ذخاير كننده محدود عوامل جمله از

  ).www.fishbase.org(نمود اشاره قاچاق صيد و مصنوعي
ماهي آزاد در گذشته بدليل برداشت بي رويه، سدسازي بر روي رودخانه ها ، آلودگي و كم آبي رودخانه  ذخاير

ها ، تكثير طبيعي اين ماهي بشدت كاسته شد و بقاي آن با بازسازي ذخاير آن از طريق تكثير و پرورش بچه 
  ) .  2000ازي آنها به رودخانه ها تثبيت گرديد ( ايوانف ، ماهيان و رهاس

 اما  است رسيده ثبت به تن 800 ميزان با 1900 سال در خزر درياي مناطق ساير در ماهي اين صيد ميزان باالترين
. افزايش صيدي  نبوده است) اديز چگاهيخزر ه يايآزاد در يماه ري(هرچند ذخا نمود افت صيد ميزان آن از بعد

تن بوده است )  و از اين سال به بعد صيد اين ماهي رو به  700مشاهده شد ( ميزان صيد برابر  1935در سال 
 وايايتن بوده است ( بل 5آن حدود  ديمقدار كل ص 1970در سال  كهي) . بطور 2000كاهش گذاشت ( ايوانف ، 

) . در سواحل ايراني درياي خزر نيز با حذف صيادان دامگستر ميزان  1981؛ كازانچف ،  1989و همكاران ، 
 3/6به  1370تن در سال  1/1صيد اين ماهي توسط شركتهاي تعاوني پره افزايش داشته بطوريكه ميزان صيد از 

ي آن نيز اين ميزان صيد حفظ گرديد (  ) كه در سال آت 1376رسيد ( غني نژاد و همكاران ،  1374تن در سال 
  ) . 1376 ،غني نژاد و همكاران

 ساحل منطقه در ييايدر انيماه پرورش و ريتكث يقاتيتحق ستگاهيا در 1340 دهه در بار نياول آزاد يماه ريتكث
  ).1386,يبوران ادي(ص گرفت انجام) كشور يداخل يها آب يپرور يآبز پژوهشكده به(وابسته  يبندرانزل انيغاز
 انجام لهيك چشمه رودخانه جوار,در  آغوزكله يروستا تنكابن شهرستان در 1350 ي دهه در آزاد يماه ريتكث
  ).1392,همكاران و يزانوس(پاشا شد

هزار  348  بطورمتوسط انهيتا كنون در حال انجام بوده و سال 1362خزر از سال  يايآزاد در يماه ريذخا يبازساز
 در آزاد ماهيان بچه رهاكرد و صيد روند زير نمودار در.   است  شده  خزر رها سازي  درياي  به آزاد  ماهي  عدد بچه
  ) .1392و همكاران ،  ي(عبدالملك است شده داده نشان خزر درياي ايراني سواحل

 يمهاجرت ماه ي ژهيخاص و و يتنكابن از رودخانه ها ي لهيخزر، رودخانه چشمه ك يايدر يحوزه جنوب در
رودخانه  نيآزاد در ا يماه ريذخا يدر بازساز رانيا التيش تيفعال زانيم نيشتريخزر است. اكنون ب يايآزاد در
 استان شرق در رود شازده و رود بابل رودخانه و غرب در چالوس و سردآبرود يها رودخانه. رديگ يمصورت 
 گونه نيا يمهاجرت مهم مناطق گريد از النيگ استان در شفارود و ناورود كرگانرود، يها رودخانه و مازندران
  ).1392 همكاران، و يپاشازانوس( هستند
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  وش تحقيقر -2
 سال هر  خزر يايدر يرانيا سواحل در ياستخوان انيماه ديص گرفت انجام 94 تيلغا 92 هاي سال در مطالعه نيا
 يرانيا سواحل در يمكان نمونه بردار .ابدي يم ادامه ندهيآ سال ماه نيفرورد 15 تا و شده آغاز مهرماه 20 از
 يو مركز بازساز فروشان شهرستان تنكابن  يبازار ماه ،)غرب استان مازندران پره يها يتعاون(  خزر يايدر
مهرماه  20خزر  هر سال از  يايدر يرانيدر سواحل ا ياستخوان انيماه ديص. بودباهنر كالردشت  ديشه ريذخا

 ليبدل رانيآزاد در سواحل ا يماه دي. حداكثر صابدي يادامه م ندهيماه سال آ نيفرورد 15آغاز شده و تا 
 ديص زين نيبندرت در اسفند و فرورد زين يماه نيباشد . البته فرم بهاره ا يآدر ماه م انيتا پا يمثل ديمهاجرت تول

فعال در  يپره ها يتجار ديحاصل از ص انيماه يسنج ستيو ز ينمونه بردار د،يشروع فصل ص باگردد.  يم
  . شد انجام يتصادف كامال بصورتشهرستان تنكابن 

 هيبه تعداد موجود نمونه فلس ته د،يص بيكم بودن تعداد نمونه ها در ترك ليبدل انيماه ابيكم يگونه ها يبرا
 اندازه  يماه قطعه 200 حدود يچنگال طول ،يطول بيترك نييتع يبرا نيهمچن. شدسن انجام  نييشده و تع

  .شد هيته رانيا التيش سازمان يريگيماه بنادر و ديص معاونت از آزاد يماه ديص.آمار ديگرد ثبت و شده يريگ
از  انيماه يطول چنگال يرياندازه گ يبرا .ديگرد ثبت يماه سن و وزن طول، شامل يسنج ستيز يپارامترها
سن  نييتع يگرم استفاده شد. برا 1با دقت  يتاليجيد ياز ترازو نيتوز يو برا متريليم 1با دقت  يومتريتخته ب
شده و از روش شمارش خطوط  هيفلس ته يتعداد يخط جانب يو در باال يا نهيباله س يخلف هياز ناح انيماه

 ياز روش آمار انياز فلس ماه ينمونه بردار ي. برا(Thomson, 1957) داستفاده ش انيساالنه رشد در فلس ماه
هرماه تعيين سن  در يماهعدد  50تا  30  ). 1378 ا،ين ني(افش ديگردشده استفاده  يطبقه بند يكامالً تصادف

گردد.  هيته يو خط جانب  يباله پشت نيب هيفلس از ناح 5تا  3حدود  يشود در مطالعه هر ماه يم ي. سعديگرد
روش  نياست. در ا انيسخت ماه ياز موارد استفاده از ساختمان ها گريد يكي Back calculation اي يپرداز نهيشيپ

طول  شيمقدار افزا نيارتباط متناسب ب كيروش وجود  نيشود. در ا يمختلف برآورد م نيدر سن ي، اندازه ماه
 از ها حلقه وسعت و پهنا يريگ اندازه يبرا. شد  بررسي بدن سخت يها ساختمان اندازه شيافزاو مقدار  يماه
با استفاده از  و هشد استفاده ها لوپ و ها كروسكوپيم مدرج يچشم يها يعدس اي كروپروژكتوريم اي كرومتريم
 يماه طول  Frasere-leeو شعاع ساختمان مورد مطالعه و استفاده از فرمول  يطول ماه ريمقاد نيب يرابطه خط كي

رشد،  يپارامترها نيينسبت به تع هياطالعات پا قي).پس  از ثبت دق1387قبل محاسبه شد(پرافكنده،  يدر سال ها
  .ديگرد يبررس ريآن در حفظ ذخا ريو تاث يو وزن يطول ،يسن بيترك ،يوزن يفراوان ،يطول يفراوان
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 ١٥آزاد در .../  یماه یرشد و ساختار سن تيوضع مطالعه
 

TKLM ln463.0ln6543.0ln279.00152.0ln 

  (Pauly, 1980).شود  ياستفاده م ياز فرمول پائول يعيطب ريمرگ و م بيمحاسبه ضر يبرا ـ
  

  
  : است شده محاسبه زير رابطه اساس بر گيالن استان در شده صيد مولد آزاد ماهيان براي چاقي ضريب همچنين

CF = 100 W/FL^3 
طول چنگالي ( سانتي متر ) مي  FLوزن كل بدن ( بر حسب گرم ) و  Wضريب چاقي ،  CFدر اين رابطه  كه

  .باشد
ها اقدام و براساس  نيانگيم نيدار ب يتفاوت معن نيينسبت به تع انسيوار زياز ثبت اطالعات با استفاده از آنال پس

  . ندديگرد يساز جدا همگن نا و همگن يها گروه كيو ناپارامتر كيپارامتر يآمار يآزمون ها
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 مگر كي در تخم تعداد ودهد  يم ليتشكرا  يكل ماه وزندرصد  از 11 حدود گنادوزن  ،2 جدول جياساس نتا بر
درصد و تعداد تخم  5/10حدود   1390داده ها در سال  ني. البته  اديعدد محاسبه گرد 8/10از وزن گوناد حدود 

  /.) 2(جدول دهد ينم نشان را يچندان تفاوت كه ودعدد ب 8/11گرم معادل  كيدر 
 ليتشك را مطالعه مورد تيجمع درصد 7/27 با نرها ودرصد  3/72ها با  ماده كهنشان داد  ينسبت جنس مطالعات

  . با ماده ها بوده است تيو غالب دادند
  

خزر   يايدر يرانيخزر در سواحل ا يايآزاد در انيماده ماه نيمولد يستيز يبررسحاصل از  جي: نتا 2جدول
  )1393 -94(سال

  تعداد  حداكثر  حداقل  متوسط  
  73  4000  1000  2818 ± 7/710  (گرم) وزن
 ي(سانت يماه طول
  متر)

5/6 ± 7/62  35  81  73  

 ها تخم وزن
  (گرم)

99 ± 3/322  100  550  73  

(درجه  آب يدما
  )گراد يسانت

5/8        

تخم در  تعداد
  گرم كي

5/0 ± 86/10  10  12  73  

  
خزر   يايدر يرانيخزر در سواحل ا يايآزاد در انينر ماه نيمولد يسنج ستيحاصل از ز جي: نتا 3 جدول

  )1393 -94(سال
  تعداد  حداكثر  حداقل  متوسط  

  28  4100  1000  6/3003±1040  (گرم)  وزن
 يماه طول
  متر) ي(سانت

4/7±2/66  45  81  28  

. ديمتر  بر آورد گرد يسانت 2/66گرم  و  6/3003  بينر بترت ني، متوسط وزن و طول مولد 3اساس جدول  بر
  شد.  نييمتر  تع يسانت 81و  45 يحداكثر اندازه ماهحداقل و 

 
خزر   يايدر يرانيخزر در سواحل ا يايآزاد در انيماده ماه نيمولد يسنج ستيحاصل از ز جي: نتا 4 جدول

  )1390 -91(سال
  تعداد  حداكثر حداقل متوسط  

  69  5600 2200 3263±6/650  (گرم) وزن
ي(سانت يماه طول
  متر)

2/5±4/67 59 86  69  

  69  565 190 8/342±3/78 ها تخم وزن



 ١٩آزاد در .../  یماه یرشد و ساختار سن تيوضع مطالعه
 

  تعداد  حداكثر حداقل متوسط  
  (گرم)
(درجه آب يدما
  )گراد يسانت

8 8 8    

كي در تخم تعداد
  گرم

1/1±8/11 9 14  69  

  
ماده   يشد. وزن گوناد ماه نييمتر  تع يسانت 4/67 ± 2/5گرم و  3263 ± 6/650ماده  ني، متوسط وزن و طول مولد4جدول  براساس

  عدد بوده است.  12گرم حدود  كيگرم)  و تعداد تخم در  565و حداكثر   190(حداقل  3/78±8/342
  

  خزر يايدر يرانيا سواحل در خزر يايدر آزاد انيماه نر نيمولد يسنج ستيز از حاصل جينتا: 5 جدول
  )1390 -91(سال

  تعداد  حداكثر  حداقل  متوسط  
  32  4200  2100  3206±4/563  (گرم)  وزن
 ي(سانت يماه طول
  متر)

5/4±7/67  60  76  32  

متر بوده  و  يسانت 7/67±5/4گرم و  3206 ±4/563  1391در سال  ي، متوسط وزن و طول ماه5جدول  جينتا براساس
  . ديمتر محاسبه گرد يسانت 76و  60 يحداقل و حداكثر اندازه ماه

  
  يعيطب ريمرگ و م بيرشد و ضر بيضرا محاسبه -2-3

 بي، بترت 1393خزر در سال  يايآزاد در يدر خصوص ماه  انيماه نيطول مسن تر نيانگيرشد و م بيضر
شده  يسنج ستيبه حداكثر طول ز كينزد تينها يكه طول ب ديمتر محاسبه گرد يسانت 8/78و  38/0معادل 

 يآهنگ قابل توجه نشاندهندهشد كه  نييتع 5/0 يعيطب ريمرگ و م بيضربوده است.  Lmax ايمتر)  يسانت 81(
  بوده است.  رهيو غ يطيمح ستيز يها ي، آلودگ انيدر اثر شكارچ انيماه رياز مرگ وم

  
  خزر يايآزاد در يماه يعيطب ريمرگ وم بيرشد، ضر بيحاصل از محاسبه ضر جي: نتا 6 جدول

ريوممرگبيضر ∞k L)( رشد بيضر
  )M( يعيطب

  
´ø  

 آب يدما متوسط
(درجه  خزر يايدر

  )گراد يسانت
38/0  8/78  5/0  373/3  13  
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   خزر يايدر يرانيا سواحل در خزر يايدر آزاد يماه ماده جنس وزن و طول رابطه: 11 شكل
  1393 سال) مازندران استان(غرب 

  

  
  

   خزر يايدر يرانيا سواحل در خزر يايدر آزاد يماه نر جنس وزن و طول رابطه: 12 شكل
  1393 سال) مازندران استان(غرب 

   

y = 0.0002x2.351

R² = 0.7671

0

1

2

3

4

5

6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Chart Title

y = 2E-05x2.9025

R² = 0.7137

0

1

2

3

4

5

6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Chart Title



` 

طول و  ن
 ريمقاد ني ا

 انيست. ماه
 7/83ماده (

  

 يرامتر

نيانگيبن) ،  م
 )n= 7 (و بوده

n= 36( بوده اس
م انيبا ماه تيب

  
1393-94 ل

ناپار آمار از ن

تنكاب ير محل
سال 4/5 ± 0
(سال 4/6 ± 0

شان داد كه غالب
  د. 

سا در  تيجنس

نيبنابرا نشد ال

A 

E

   يرداز
از بازار يردار
/9و  گرم377

97/0گرم و  3
نش ينسبت جنس

ختصاص داده اند

ج كيتفك به ر

نرما مرسوم ي

Mann-Wh 

Wilc 

Asymp. Sig. (2
Exact Sig. [2*(

پر نهيشيپ ت
(نمونه بر1393

7/314 ± 4/71
/696 ± 3236

ماده بوده اند. 
نر به خود اخ اني

خزر يايدر د

يروشها با و ده

 w 

hitney U
coxon W

Z 

2-tailed)
(1-tailed 

Sig.)] 

  ی

ايعمل به  وط
3-94 ي بردار

7  ومتر  يسانت7
6  ومتر يسانت68

انيسبت به ماه
يرا ماه يد بررس

آزا يماه زن

نبود برخوردار

weight l 

44.000 

710.000
-2.719 

.007 

.005(a)

یقاتيتحق یهاح

مربو انيماه
ر سال نمونه

  8/37 ± 4/75
8 ± 9/5  بيرت
نس و مسن تر  تر

مور تي از جمع

و و طول نيگ

نرمال عيتوز ز

length

37.000 

703.000
-2.933 

.003 

.002(a)

طرح يیش نها

م يفيتوص ر
حاصله د جيا
 بيبترت نرهان 

ص جنس ماده  بتر
بزرگتر يها دازه
درصد 3/16ه و 

انگيم: 13 شكل

از  ماده جنس
 .د

/ گزارش ٢٢
 
آما-3-3

نتا براساس
سن ووزن 

در خصوص
اند ينر دارا

درصد) بوده
  

ش
  

ج يها داده
شد استفاده

 



 ٢٣ر .../ 

 شتند

  

ف بشرح 
 24/7 ± 

 يزيتخمر
 نيسن در 

 سهيدر مقا
گروه  هيق

    ي

  يسالگ ت

9/9± 74  

آزاد در یماه ی

داش دار يمعن ت

  مختلف  ن

مختلف نير سن
/3 ± 98/18،
در فصول تخ ن
خزر يايدر د

كه د )  7اره 
در بق يسالگ 4

يپرداز نهيشيپ ت

هفت  يسالگ ش

8± 6/68  f9

ی و ساختار سن

تفاوت ماده و 

نيسن در يماه 
1 (  

د يطول ماه 
5 طول نيانگ

نيغ بوده بنابرا
آزاد يماه طول

(جدول شمادي
4 يء گروه ها

اتيساس عمل

شش  يسالگ

± 7/63  ef2/8

رشد تيوضع ه

نر يها جنس

طول متوسط
1394- 393

متوسط، 139
ايم يدارا يگ
سن بلوغ ريز ي

ط متوسطدند.
ي محاسبه گرد

) به استثنا 9ه 

مختلف برا ن
  

چهار
  يگ

پنج

± 9/53 e7/9±

مطالعه

ج در وزن و ول

م نييتع يبرا 
(سال خزر ي

B 93) در سال
دو و سه سالگ

يسن يگروه ها
گرد يهده نم

متر يسانت 74
(جدول شماره

نيدر سن خزر  
1393در سال

سه
  ي

چسن
سالگ

7/41  d  96/10±

طو:  يتنيو-ن

يپرداز نهيشي
يايدر آزاد يه

Back calculati

ك،ي نير سن
گ ني و چون ا

مشا ديص بيك
4و  6/68، 63
( انيماه يسنج

   

يايدر آزاد ي
د

و
  ي

سسن
يسالگ

5/30 c1/9 ± 7

من يپارامتر ري

يپ محاسبه حوه
ماه 

on( يپرداز ه

د ياشد.  ماه
بوده متر يانت

شوند و در ترك
/7،  9/53دل

س ستيل از ز
شود. يده نم

يماه طول ط

 ك
  

دوسن
يسالگ

9/18 b  24/7 ±

يآمارغ از فاده

نح: 14 شكل

نهيشيپ طالعات
با يم  7ماره  

سا 7/41 ± 9/
ش ينم كيزد

معاد يسالگ7 
حاصل يواقع ي

مشاهد يچندان

متوسط:  7 ول

كي سن  ن
 يسالگ

  
 

a  5/3 ± 98

 
استف با

  
مط براساس

جدول شم
/1و  5/30

به ساحل نز
و 6، 5، 4

يبا داده ها
ها تفاوت

  
جد

سن         

طول متوسط
 متر) ي(سانت

 



` 

 يت معن
  . ت
 ± 3236  
± 4/3771 

 ديگرد ده
قابل  زيل ن
متر) و  ي

  

تفاوت ي) دارا
است نبوده دار 
6/696متر،  ي
± 7/314  تر،

  .باشد ي

  تيجنس 
1  

مشاهد ديص ب
سال 7و  6 ي

يسانت 81كثر 

  تعداد
36  
7  

43  

)يپرداز نهيشي
يمعن تفاوت 
يسانت 68 ± 9/5
مت يسانت 4/75 ±

يماده م اني ماه

كيزر  به تفك
1393 -94ال 

بيترك در سال
يگروه ها يان

و حدا57اقل 
  ش شد. 

  سال)
± 4/5  
± 4/6  
± 6/5  

يساس روش پ
يدارا سال 7 
9 بيماده بترت ن

± 8/37بيبترت

نر نسبت به ن

خز يايزاد در
سا يپرداز نه

س 7 سن  كثر
ل بوده و فراو

متر (حدا ينت
سنجش ديص ب

(س سن  ر)
9/0 ±

97/0 ±

97/0 ±

سال (برا 5تا  
، 6 و سال 6 ،

انيو سن در ماه
نر بت انيص ماه

اني بزرگتر ماه

آز انيماه سن
نيشيپ اتيه عمل

حداك و سال 4
سال 5 يوه سن

سا 2/69 ± 
بيم ) در تزك

متر ي(سانت  ول
9/5 ± 68  
8/3 ± 4/75  
2/6 ± 2/69  

  ی

1 نيل در سن
، 5 يها گروه

و وزن و طولط
در خصو ريقاد

اندهنده اندازه

و س وزن و ل
مربوط به يها

4 آزاد يماه ن
مربوط به گرو

2/6آزاد  يه
گرم5600تا  2

طو  گرم)
3236  

4/3771  
/3323  

یقاتيتحق یهاح

طو  نيانگي ، م
گدر ريمقاد ني

، متوسط 8ماره
مق ني بوده و ا

ل بوده، كه نشا

طو نيانگيم:  8
راساس داده ه

سن حداقل ،9
م يسن يراوان
ماهطول  نيگ

400گرم ( 33

(گ  وزن
6/696 ±

7/314 ± 4
677 ± 3/

طرح يیش نها

آزمون دانكن ،
05/0 ≤p (يا و
شم جدول جيا
سال 4/5 ± 0
سال 4/6 ± 0/

8 جدول
بر

9جدول شماره 
m(فر نيشتري.ب

انگيمه است.  
323 ±677زن 

   

 

/ گزارش ٢٤
 
اساس آ بر

5دار بوده (
نتا براساس
/9گرم و 
/97گرم و 

  

  
ج براساس

)mean=5.6 

توجه بوده
وز نيانگيم

  

  
  
  
  
  

  
ماده
   نر

 كل



 ٢٥ر .../ 

 و باز هم 
 شهرستان 
مختلف  ي

  

 

آزاد در یماه ی

ن اتفاق افتاده
مختلف يها
ياه محل در

  
  يپرداز ه

ی و ساختار سن

تنكابن لهيمه ك
ه رودخانه در
د را يماه ني

نهيشيپ يها ده

  

رشد تيوضع ه

رودخانه چشمه
انيماه ندازه

يا واحد تيمع

داد به مربوط
  1393 سال

مطالعه

آزاد در ر يه
انباشند.   ي م
جم موضوع ن

م يبرتاالنف ين
س خزر يايدر

ماه ديتعداد ص
ماده بزرگتر

نيا كه دهد 

منحن ار حاصل
آزاد يماه 

ت نيشتريب ،10
انيبا ماه سهي
ينم نشان را 

  د. 

ح رشد نمودار 

جدول شماره 
ينر در مقا اني

يچندان وت
كند يبازگو م

ن: 15 شكل

 
ج براساس

ياندازه ماه
تفا تنكابن

شهرستان ب
  

  

  
  



  یقاتيتحق یهاطرح يی/ گزارش نها ٢٦
 

` 

  يپرداز نهيشيپ  قيازطر يعيطب ريمرگ و م بيرشد و ضر بيضرا محاسبه -4-3
  

  خزريايآزاد در يرشد ماه ي: محاسبه پارامترها11شماره  جدول
   ∞k L)( رشد بيضر

´ø  
 آب يدما متوسط

(درجه  خزر يايدر
  )گراد يسانت

18/0  104  289/3  13  
 
 

  خزر  يايدر يرانيا هيخزر در ناح يايآزاد در يماه) cm( يطول چنگال نيانگي: م12 جدول
  

  
  
  سال

  يچاق بيضر (gr)وزن  نيانگيم متر)ي(سانتطولنيانگيم
  
  تعداد

 
±SD نيانگيم  

  
 

 
  - حداقل

  داكثرح
  

 
  تعداد

 
±SD نيانگيم  

  
  

 
  حداكثر - حداقل

  

91-1390  101  5±5/67 76-60 101 622±5/3245  2100-4200  05/1  
94-1393  98  98/6±5/63 81-45 98 7/83±2865  1000–4100  11/1  

  يپردازنهيشيپ
)94- 93(  

43  2/6±2/69 57-81 43 1/677±3323  2400 -5600  1  
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   بحث -4
پس از  انيماهاست كه مهاجرت  نيسال بوده كه نشاندهنده ا 7تا  4شامل  انيماه ينشان داد كه دامنه سن جينتا

.  است وستهيپ وقوع بهدرجه سانتيگراد  18وقوع سيالب هاي پائيزي و كاهش دماي آب رودخانه ها به كمتر از 
 نييپا نيسن نيبنابرا باشد يم ماه آذر تا مهر از ها رودخانه به زهييپا فرم آزاد يماه مهاجرت زمان نكهيا به توجه با
  .نشد مشاهده  مطالعه مورد يها نمونه در بلوغ سن از تر
 و يسن ساختار به توجه نيبنابرا.باشد يم يتيجمع ساختار يبررس در مهم يپارامترها از يكي ، سن نييتع

 اثر تواند يم يسن ساختار آورد بر. گردد واقع ندهيآ يريگ ميتصم يراهگشا تواند يم گونه نيا رشد يپارامترها
 تيموفق در كه است ييفاكتورها بهتر شناخت آن جهينت و سازد روشن بقاء و رشد بر را ستيز طيمح راتييتغ

. بود خواهد موجود آن يكيژنت ليپتانس و يطيمح عوامل با ارتباط در رشد زانيم. دارند ريتاث بقاء در جوان نسل
  .رود يم بشمار انيآبز ذخائر مطالعه در مهم اهداف از يسن بيترك برآورد معموال

مثلي مولدين ماده آزاد ماهي درياي خزر تغيير چشمگيري از خود نشان داده سال اخير ،فاكتورهاي توليد 60طي 
مي تواندحاصل از تاثير مشترك  ) .به طور كلي مي توان گفت كه چنين تغييراتي در طبيعت، 3است ( جدول 

د چند عامل باشد .دراين مورد مي توان از عواملي مثل ميزان غذاي در دسترس ،فشار صيادي و همچنين فراين
  .) نام بردGlobal Warmingگرم شدن كره زمين(

  
  اخير سال شصت طي خزر درياي آزاد ماهي زيستي صفات از برخي تغييرات:  13  جدول

  ) 1386 ، سيرت نيك و عبدلي از اقتباس(  

 زيستي ويژگيهاي

 فريد n=146 1326  برداري نمونه سال
 پاك

  n=34 برداري نمونه سال
1386 

 ميانگين حداكثر حداقل ميانگين حداكثر حداقل

 2487 4800 1000 4867 12770 1300 )گرم( وزن

 7/59 75 43 6/77 105 53 سانتيمتر(طول

 244 600 100 668 1820 167 )گرم(تخمدان وزن

 3/11 13 9 48/10 7/14 6/6 هرگرم در تخمك

 47/4 5/5 3 1/5 1/6 3/4 )ميليمتر(تخمك قطر

 6600 1100 7056 13468 2104 مطلق آوري هم
2735  
 

 1098 1714 571 1460 2300 900 نسبي آوري هم

 (%)GSI 9/9 4/19 9/12 2/5 6/15 10 
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 دهه چند در خطر معرض در گونه عنوان به خزر يايدر آزاد ماده انيماه يستيز اتيخصوص يبرخ راتييتغ جينتا
 كه است افتهي كاهش 1386 سال در 2735 به 1336 سال در 7056 از مطلق يآور هم زانيم كه داد نشان گذشته،

  .باشد ها سال نيا يط در يماه اندازه كاهش با متناسب توانديم خود موضوع نيا
   2/66 ± 4/7  بيطول و وزن نرها بترت نيانگينشان داد كه   م 1393-94 يحاضر در سال نمونه بردار يها افتهي

بوده  2818  ± 7/710و    7/62 ± 5/6  بيدر خصوص جنس ماده  بترت ريمقاد نيبوده و ا   6/3003 ± 1040و  
 نينشان داد كه مولد 1393 سال يبود. داده ها 1393از سال  شيب 1391- 1390فوق درسال  ياست. البته داده ها

  بوده اند. ماده انينسبت به ماه يبزرگتر ياندازه ها ينر دارا
از صيد تجاري) طي  حاصل()، متوسط طول و وزن اين ماهي 1381اساس مطالعات غني نژاد و همكاران ( بر

به  1326كيلوگرم در سال  5سالهاي اخير در مقايسه با دهه هاي گذشته كاهش يافته و متوسط وزن از حدود 
 يممشاهده 1380 به سال رشد نسبت  يكم زيرسيده است. البته هم اكنون ن 1380كيلوگرم در سال  5/2حدود 
  . شود

  در سال  ماهي  اين  وزن  متوسط  بطوريكه  است  شده  نيز مشاهده  ايران  اي كرانه  وزن ماهي آزاد در آبهاي  كاهش
  داشته  ادامه  وزن  كاهش  نيز اين 1365  و در سال  كيلوگرم 5/3برابر   1352 و در سال  كيلوگرم 8/4برابر  1326
،  8/1 – 7/12رسيد . در طي سالهاي فوق حدود تغييرات وزن اين ماهي بترتيب   كيلوگرم 63/2قدار م  و به  است

) . در سال  1367پور و كريمپور ،  نيحس ; 1326بوده است ( فريد پاك ،  لوگرميك 75/0 –2/5و  8/1 – 6/6
در  .كيلوگرم توسط پره هاي تعاوني صيد گرديد 26عدد ماهي آزاد به وزن  كيدر سواحل بندر انزلي ،  1354

 الير ونيليم 6 متيو به ق دهيگرد ديدر منطقه تنكابن ص لوگرميك 12آزاد به وزن  يعدد ماه كي 1386آذر ماه 
 يسردآب انيماه قاتيمركز تحق يقاتيفرزانفر معاونت محترم تحق يمهندس عل ي( به نقل از آقا ديبه فروش رس

  متوسط  است.بطوريكه  افتاده  اتفاق  گذشته  سالهاي  نيز در طي  ماهيان  طول  تنكابن).عالوه بر كاهش وزن، كاهش
  به 1365  متر و در سال سانتي67برابر  1352  در سال  ليو  متر بوده سانتي 78برابر  1326  در سال  ماهي  اين  طول

سال قرار داشته اند  6و  5،  4در گروههاي سني  1352ماهيان صيد شده در سال  . است  متر رسيده سانتي 63مقدار 
( فريد پاك  است بوده ريمتغگرم  لويك 5/4تا  1سانتي متر و وزنشان از  77و  63،  48 بيو ميانگين طول آنها بترت

 از نشان رياخ يسالها در يماه نيا وزن و طول نيانگيم شدن كوچك) .  1367پور ،   كريمپور و حسين.،1326، 
 ).1392، ي(عبدالملك باشد يم يماه نيا از ياصول ريغ يبردار بهره و يماه نيا ريذخا بر وارده فشار

) ،  1385و همكاران ،  يديخزر ( نو يايآزاد در يدر ماه يكيتنوع ژنت يبدست آمده از بررس جينتا مطابق
 ي) ، پل Microsatellite markersماهواره (  زير يتنكابن با استفاده از نشانگر ها لهيرودخانه چشمه ك تيجمع
)  5/0مورد مطالعه( تيدر جمع سميمورف يپل زاني. مديآزاد مشاهده گرد يماه  تيدر جمع يكيژنت سميمورف

 تيبا جمع سهيتر فوق در مقا نييپا يكيباشد. تنوع ژنت ي) م 7/0اطلس (  انوسياق تيكمتر از مقدار آن در جمع
مورد مطالعه و  تيجمع نيب يكيو عدم اختالط ژنت تياندازه كوچك جمع لياطلس ممكن است به دل انوسياق
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ممكن است باعث كاهش  هيرو يب ديو ص ستيز طيمح راتييتغ نيمحقق نيا گزارشباشد. به  گريد يتهايجمع
 يايدر يجنوب حوزه آزاد يماهمورد مطالعه شده باشد. الزم به ذكر است كه  يماه تيدرجمع يتيگوسيهتروز
  .رسد يم لوگرميك 12 تا 2 به آن وزن و بوده كوچكتر آن ينژادها گريد از خزر
 منطقه مولدين به نسبت باالتري فراواني و ژنتيكي تنوع داراي النيگتوجه به اينكه جمعيت ماهي آزاد منطقه  با

 تحت كمتر و داشته وحشي جمعيت حالت و گرفته قرار ژنتيكي تغييرات دستخوش كمتر لذا باشد، مي مازندران
  .).1392،  ي(عبدالملك است شده واقع مصنوعي تكثير تاثير

 چشمه رودخانه  از شده ديص  آزاد يماه وزن و طول نيانگيم ،) 1392(و همكاران  يمطالعات لشگر براساس
آزاد رودخانه كرگانرود  انيدر خصوص ماه ريمقاد نيبوده و ا 7/3090 ± 5/622متر   و  يسانت 9/66±4/4لهيك
 يرا نشان م تيبوده اند كه تفاوت دو جمع ياختالف معن يبوده كه دارا 8/3582 ± 9/1788و  8/13±9/73

  دهد.  
- 94، 1390 -91 يسالها يط شده صيد آزاد ماهي مولدين چاقي ضريب ميانگينمطالعه حاضر نشان داد  جينتا 

) نشان داد كه ميانگين ضريب 1392و همكاران ( يمطالعات عبدالملك .است شده محاسبه 1/1 تيلغا 1برابر 1393
محاسبه  28/1تا  79/0با دامنه اي از  95/0 ± 105/0چاقي مولدين ماهي آزاد صيد شده در استان گيالن برابر 

  ..شد
درصد  1/52شد. ماده ها و نرها حدود  يبررس يقهوه ا يقزل آال يو سن ماه تيجنس ر،يرشد، مرگ و م صفات

 *w= 0.015وزن  –سال بوده است. رابطه طول  8تا  1 نيب يدادند. دامنه سن ليرا تشك تيدرصد از جمع 9/47و 

L2.9 شد محاسبه(Arslan et al., 2007).  
  

  مختلف يدر مكان ها يقهوه ا يقزل آال يماه يبرا ميپر يو ف يرشد برتاالنف ي: پارامترها 14   جدول
  سندهينو  يمطالعات منطقه K(year -1)L∞(cm)  ميپر يف

2/2  34/0  6/21  Afon Dyfi, UKCrisp and 
BEAUMONT, 
1995 

89/2  18/0  94/65  River Ucero Lobon-Cervia et 
al., 1986 

87/2  18/0  04/64  River Avion 
Millanos, Spain 

Lobon-Cervia et 
al., 1986 

09/2  12/0  13/32  Aksu stream , 
Turkey 

Arslan, et al, 2007 

 همكاران و يادبورانيص  8/78  38/0  373/3
)1394( 

 يها(داده حاضر مطالعه
  )يواقع

 و يادبورانيص  104  18/0  289/3
 )1394(همكاران

 از حاصل يها داده
  يپرداز نهيشيپ
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 وزن يول داشته دار يمعن تفاوت ماده و نر يها جنس در يماه طولها در مطالعه حاضر نشان داد كه  نيانگيم سهيمقا
 در وزن و طولنشان داد كه  يپرداز نهيشيمحاسبات پ يشده برا يآور جمع ينشان نداد و داده ها دار يمعن تفاوت
 تفاوت گريكدي با اندازه و جثه نظر از ماده و نر انيماه نيبنابرا. داشتند دار يمعن تفاوت ماده و نر يها جنس
 ماده با تيغالب  يفراوان لحاظ به. باشد يم نرها بهتر رشد از يحاك موضوع نيا كه اند بوده بزرگتر نرها و داشته

   است ها
مختلف متفاوت است. در سال  يتنكابن در سال ها لهيكشده در رودخانه چشمه  ديص نيمولد يجنس بيترك

مطالعات  .است افتهي رييتغ ماده% 55 و نر% 45 به 1386 سال در نسبت نيا و% ماده 65نر و  اني% ماه35، 1362
 تيدرصد جمع 7/27درصد و نرها با  3/72(مطالعه حاضر) نشان داد كه ماده ها با  1393در سال  ينسبت جنس

  با ماده ها بوده است.  تيدادند و غالب ليمورد مطالعه را تشك
آمده باشد(  ديپد يماه يمصنوع ريتكث تيو فعال كياكولوژ راتييبه سبب تغ راتييتغ نياست ا ممكن

 يدما  و ها رودخانه يپرآب اي يالبيس طيشرا در ها رودخانه به مهاجرت اوج. ).  1392و همكاران،  يپاشازانوس
  .است صبح 5 تا 2 تعداد، نظر از مولد ديص ساعت نيبهتر و ماه آبان اواسط در درجه 18 از كمتر آب

 وزن متوسط ،)1390 -91( كالردشت باهنر ديشه انيماه آزاد ريذخا يبازساز مركز عملكرد گزارش براساس
  . است بوده عدد 12 گرم كي در تخم تعداد گرم، 2530 شده ريتكث ماده نيمولد
 4/71سال با  7 يسن گروه نرهاسال بوده است. در  7تا  0خزر در مطالعه حاضر يايآزاد در يماه يسن دامنه

 را درصد 2/14 و 6/28، 9/42، 3/14 بيبترت سال 7 و 6، 5 ، 4 يسن يها گروهدرصد غالب بوده و در ماده ها 
 از پس انيماه و بوده حداكثر باالتر وسال 5 يسن يها گروه شود يم مالحظه كهيهمانطور. اند داده ليتشك
  . اند داده انجام يدمثليتول مهاجرت ها رودخانه و سواحل طرف به يزيتخمر جهت بلوغ سن به دنيرس
  است :  ريدر مطالعات مختلف  بشرح ز يقهوه ا  يقزل آال يبرا يمنه سن دا

  (McFadden and Cooper, 1962)سال   4 -0
 Crisp and Beaumont, 1996)سال (  5 – 0

 Aras, 1974., Hesthagen et al., 2004)سال   ( 6 – 0

  (Arslan, 2003) سال  7 -0
  Alp et al., 2003)(   سال 10 -0

   Haugen and Rygg, 1996)سال   (  12 -0
ساله از نروژ گزارش شد.  38 يقهوه ا يقزل آال يماه كيگزارش كرد  1991در سال   Svalastogچند كه  هر

 يها تيبودن، فعال يالبيآب ، س ي، دما يمصرف ي، غذا كيژنت لهيبوس يحداكثر اندازه  و حداكثر سن در ماه
  .Crisp,  2000)گذار هستند (  ريتاث  ياديص
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 نهيشيپ مطالعات براساس. است بوده ريمتغ متر يسانت 81تا  45در مطالعه حاضر از  خزر  يايآزاد در يماه طول
 نيانگيم يدارا يدو و سه سالگ ك،ي نيدر سن ي، متوسط طول ماه1393) در سال Back calculation( يپرداز
سن بلوغ بوده  ريز يسن يگروه ها نيمتر بوده و چون ا يسانت 7/41 ± 1/9و  5/30 ± 24/7، 98/18 ± 5/3طول 
گردند. متوسط طول  يمشاهده نم ديص بيشوند و در ترك ينم كيبه ساحل نزد يزيدر فصول تخمر نيبنابرا
متر محاسبه  يسانت 74و  6/68، 7/63،  9/53معادل  يسالگ7 و 6، 5، 4 نيخزر در سن يايآزاد در يماه
) به  9(جدول شماره   انيماه يسنج ستيحاصل از ز يواقع يبا داده ها سهي) كه در مقا 7(جدول شماره ديگرد

  شود. يمشاهده نم يگروه ها تفاوت چندان هيدر بق يسالگ 4 ياستثناء گروه ها
 يها نيانگيگرم بوده م 2627، 3948، 4865 بيبترت 1365، 1352، 1326 يآزاد در سال ها يوزن ماه نيانگيم

  ). 1387 ،يو نادر يشد( عبدل نييمتر  تع يليم 630و  670،  780 بيمذكور به ترت يطول در سال ها
 يسانت 6/77 از و كرده دايپ كاهش يدار يمعن بطور سال 60 يط در گونه نيا طول نيانگيم كه داد نشان جينتا
 متريسانت 69 تي) لغايومتريب جي( نتا 5/63به  1393و در سال  1386 سال در متر يسانت 8/59 به 1336 سال در متر
رشد  ياندك رياخ يسال ها يط يگردد اندازه ماه يمالحظه م كهيهمانطوراست.  دهيرس ) يپرداز نهيشيپ جي(نتا

  است.  يدواريام  يدهد كه جا ينشان م
 يازهاين و تخم ي اندازه ،يآور هم ،يجنس بلوغ ي هياول سن ، بلوغ سن در يماه طول نظر از انيماه آزاد نيب در
 يطيمح طيشرا و يكيژنت ساختار از متاثر تفاوت نيا. دارد وجود تفاوت ونيانكوباس و يزير تخم يبرا ييدما

  ).1392و همكاران،  ي(پاشازانوس آنهاست
  

  مختلف  يدر مكان ها يقهوه ا يقزل آال يمختلف در خصوص ماه ني: متوسط طول در سن15  جدول
 مورد منطقه   سندهينو

  مطالعه
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Campbell, 
1971 

Loch lanish7/8  2/21  1/36  1/43  2/50  1/57  63        
“          “LCarn a 

chuillin 
5/4  13  8/25  4/34  40  44          

“           “Loch 
Rannoch 

7/5  6/12  8/19  8/24  8/28  8/31  8/37  46  8/58  1/62  
“          “Loch

Einich 
6/3  2/9  6/14  7/18  9/20  2/24  28  31  5/36    

 مطالعه
  حاضر 

 يرانيسواحل ا
 خزر يايدر

  98/18  5/30  7/41  9/53  7/63  6/68  74      

  
 نيا البته باشد يم يبهتر بمراتب رشد يدارا مناطق ريسا يا قهوه يآال قزل با سهيمقا در خزر يايدر آزاد يماه

 وابسته يطيمح طيشرا ريسا و هيتغذ ،)  كيزواسموتيا(حالت  خزر يايدر آب شور لب طيمح ك،يژنت به موضوع
  .است
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 يخزر در حد قابل قبول يايآزاد در ي) در خصوص ماهK( رشد بيضر و) ∞L( انيماه نيتر مسن طول نيانگيم
دوران  يزندگ يط يماه نيرشد ا يدهد ول يرا نشان م ايدر آب در يماه نيموضوع رشد مناسب ا نيبوده كه ا

  ). 1394و همكاران ،  يبوران اديتر است (ص نيي(رودخانه ها) بمراتب پا نيريآب ش در يجوان
مختلف  متفاوت است كه ممكن است  با  يها تيدر مكان ها و در جنس يماه نيپارامترها در خصوص ا  نيا

  ها مربوط باشد.  تيجنس نيب ينائل شدن به سن بلوغ جنس يبرا  يكيژنت يتفاوت ها
قضاوت شود. در مطالعه  زين ميپر يف لهيتواند بوس يرشد، رشد م بيوضر ∞L ريتوجه به مشخص بودن مقاد با

گونه در مناطق مختلف  نيبا هم سهي) در مقا3/3( يخزر در حد خوب يايآزاد در يماه يشاخص برا نيحاضر ا
  باشد.  يم

بوده  55/2ماده ها  يو برا 9/2نرها  يمحاسبه شد برا 9/2 در مطالعه حاضر  ارتباط طول و وزن يبرا  b مقدار
  باشد.  يم يمنف كيبا شد    كه داللت بر رشد آلومتر يم 3تر از عدد  نيپائ  bاست . مقدار 

به مطالعه حاضر  كيمقدار حد واسط و نزد كي زين  Aksuدر رودخانه   يقهوه ا يدر خصوص قزل آال b مقدار
، فصل  هيتغذ تيآب ، ظرف يهمانند دما يطيمح طي، شرا يياي). مناطق جغرافArsalan et al., 2007باشد ( يم

 Bagenal and(                   باشندگذار  ريث b مقدارتوانند بر  يم يماري) ، پر بودن معده ، بديو زمان ص خي(تار

Tesch, 1978., Arsalan et al, 2007 .(  
 سلول ،يمشخص يسن ي محدوده در انياست. معموال ماه نيسن مولد ان،يموفق ماه رياز عوامل مهم در تكث يكي
 ابدييم كاهش نيمولد يدمثليتول ييكارا محدوده نيا از باالتر و تر نييپا و دارند تيفيك با يجنس يها

  ).1392و همكاران،  ي(پاشازانوس
 سه ، يمصنوع ريتكث در موثر عوامل يرو بر خزر يايدر آزاد يماه ماده نيمولد يبارور توان اثر يبررس يبرا

 6 انيماه ق،يتحق نيا جينتا اساس بر. شد داده لقاح نر نيمولد اسپرم با)  سال 6 و 5، 4(  ماده نيمولد يسن گروه
 قطر ،ياستحصال تخمك وزن ،) گرم 2150( وزن نيانگيم نيشتريب ،) متر يسانت 59( طول نيانگيم نيشتريب ساله

 ينسب يآور هم نيشتريب كهيحال در. داد نشان را يبازماندگ و لقاح درصد نيشتريب مطلق، يآور هم و تخمك
  .Rahbar et al., 2011)( بود ساله 4 انيماه به مربوط

را داشته است. روند رشد و نمو تخمك در  ييكارا نيساله بهتر 4 انياسپرم ماه زينر ن انيماه درخصوص
  ياستخوان انيماه اكثربا  سهيدر مقا انياست. آزاد ماه يبه دو صورت هم زمان و هم زمان گروه انيآزادماه

،  يهم آور ليعامل از قب نيشود. چند يمتر بالغ م يليم 7تا   3دارند كه قطرشان به  ينسبتا بزرگ يتخم ها 
 نيبزرگتر يخزر دارا يايازاد در يگذارند. ماه يم ريو فصل بر اندازه تخم تاث تيماده ، جمع نياندازه مولد
  ).1392و همكاران،  ياست (پاشازانوس خزر يايدر انيماه يتمام نيتخم در ب
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 سريم يهم خون بيبر ضر يكارگاه طيدر شرا يو اثرات نگهدار يكيتوجه به تنوع ژنت ريذخا يبازساز در
 تيبر قابل ياثرات مخرب بروز هم خون انگريگونه ها، ب ريدر مورد سا يپرور يروند توسعه آبز ي. بررسستين

  ). 1389شكوه و درافشان ،  وانياز آنهاست ( ك ياريدر بس يماري، رشد و مقاومت به ب يبازماندگ
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  يينها يريگ جهينت -5
 قابل حد در خزر يايدر آزاد يماه خصوص در) K( رشد بيضر و) ∞L( انيماه نيتر مسن طول نيانگيم -1

 يط يماه نيا رشد يول دهد يم نشان را ايدر آب در يماه نيا مناسب رشد موضوع نيا كه بوده يقبول
 يماه رشد  يها شاخصضمن  درتر است.  نيياپ بمراتب) ها(رودخانه  نيريش آب در يجوان دوران يزندگ

. باشد يمتر  مناسب) مختلف مناطق در(  يقهوه ا يقزل آال يگونه ها ريسا با سهيخزر در مقا يايآزاد در
، منطقه  النيخزر ( منطقه كورا، منطقه گ يايآزاد در يمختلف ماه يها تيشاخص ها در جمع نيا البته

  به مطالعه دارد.  ازيمازندران) ن
 دراندازه آزاد ماهي درياي خزر تغيير چشمگيري  ،و توليد مثلي يستيزفاكتورهاي  ر،ياخ يسال ها يط -2

 5از حدود  يوزن ماه كهي) از خود نشان داده است بطور30 يال 20گذشته ( خصوصا دهه  يبا دهه ها سهيمقا
 ريمتر و سا يسانت 59متر به  يسانت 77از حدود  يو طول ماه لوگرميك  3 يال 5/2به حدود  لوگرميك

و منحصر بفرد در  يكيگونه با ارزش ژنت نياست كه حفاظت از ا افتهياهش ك زين يمثل ديتول يفاكتورها
 نكات از يطيمح ستيز مناسب طيشرابا لحاظ نمودن  يعيطب يزيتخم ر تينمودن ظرف ايخزر و مه يايدر

  .باشد يم يضرور
سن بلوغ )   ري(ز يجوان نيدر سن يخزر در محاسبه اندازه ماه يايآزاد در يدر مورد ماه يپرداز نهيشيپ روش  -3

  مناسب بوده است. 
 نهيشيبوده است. براساس مطالعات پ ريمتغ متر يسانت 81 تا 45 از حاضر مطالعه در  خزر يايدر آزاد يماه طول -4

 نيانگيم يدارا يدو و سه سالگ ك،ي نيدر سن ي، متوسط طول ماه1393) در سال Back calculation( يپرداز
 بلوغ سن ريز يسن يگروه ها نيمتر بوده و چون ا يسانت 7/41 ± 1/9و  5/30 ± 24/7، 98/18 ± 5/3طول 
تا  0شامل  انيماه ينشان داد كه دامنه سن جينتا. شوند ينم كينزد ساحل به يزيتخمر ولفص در نيبنابرا بوده

  سال بوده است. 7
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  هاشنهاديپ
 نيشود ا يم شنهاديپ ،مازندران و النيگ يها رودخانه در گونه نيا خاص يكيژنت تنوع وجود به توجه با )1

 شوند.  يو در منطقه خاص خودشان رهاساز ديها  بطور مجزا تول تيجمع

   يكيها جهت حفظ تنوع ژنت در رودخانه آزادو حفاظت از مناطق طبيعي تخمريزي ماهيان   بازسازي )2
 رودخانه براي نيمولد از ا نيآزاد و امكان تام يماه يمصنوعتكثير  درتنكابن رودخانه تياهمبه توجه با )3

 يم يضرور يپس از رهاساز تيريرودخانه و مد نيحفاظت از ا نيبنابرا ،كالردشت باهنر شهيدكارگاه 
 باشد. 

 استخواني انيماهبا تاكيد بر جمع آوري مكرر دامهاي گوشگير   جدي با صيد قاچاق  مبارزه )4

چند رودخانه مازندران   از نياالمكان مولد ي، حت يشاونديخو زشيو آم يهم خون دهياز پد يريجلوگ جهت )5
استاندارد انجام  يآنها مطابق با روش ها يو تالق  ريتكث اتيو عمل هيته  يدر قالب طرح پژوهش  النيگ اي
 . رديگ

 ه و دامپر ديآزاد حاصل از ص ياستفاده از ناظرين براي ثبت دقيق آمار صيد انواع ماهيان  و بخصوص ماه )6

 مطالعه شود.  يخزر در قالب طرح پژوهش يايدر سواحل در يماه نيپراكنش ا مناطق )7

، زمان  يمناسب رهاساز يمكان ها ان،يبچه ماه تيفيو ك تي، توجه به كم يماه نيا ريذخا يبازساز جهت )8
با مشاركت  يخاص و تخصص تهيو .... مد نظر قرار گرفته و كم يرهاساز  حي، نحوه صح يمناسب رهاساز

 گردد.  ليتشك ربطيز يارگان ها
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Abstract:  
The aim of this project is to study the growth and age structure in the Caspian trout, comparison with other 
coldwater species and check the trend of these parameters in recent years. This study was conducted during 2013 
till 2015. Totally, 43 specimens for back calculation and 101 specimens for biometrical study of the Caspian 
trout have been caught in two month period. Biometric parameters such as length, weight and age of the fish 
were recorded. Base on Back calculation method in 1393, the average length of fish at ages 1, 2 and 3 years old 
were 18.98 ± 3.5, 30.5 ± 7.24 and 41.7 ± 9.1 cm. So these age groups are under the adult age and don’t 
approaching to near the beach and rivers for spawning behavior. Therefore, these length groups cannot be 
observed in catch composition. 
The result showed, the mean of gonad weight in this fish was about 11 percent of total weight and number of 
eggs per gram of gonad calculated about 10.8 numbers. 
Minimum age and maximum age of this species determined 4 years and 7 years (mean = 5.6) and the most 
frequency allocated to  5 age group and the frequency of 6 and 7 years has been remarkable. 
The average length of salmon was 69.2 ± 6.2 cm (minimum 57 and maximum 81 cm) and the average weight 
was measured 3323 ± 677 g (2400 to 5600 g) in the catch composition. Growth parameters such as k, L∞ and ø’ 
was measured 0.18, 104 cm and 3.289 respectively. The amount of b for relation length and weight was 2.9 
which imply negative allometry. L∞ and growth coefficient (K) on the Caspian trout were acceptable range, that 
it shows good growth the fish in the sea water. 
Most of the fishes were catched from Cheshmehkileh River.   
As at present Shilat uses just the broods of the Tonekaboon region for restocking of this species, we recommend 
using the broods of the western region separately for rehabilitation of the stocks of this region. 
 
Keywords: Caspian trout (Salmo trutta caspius ) -growth- age-  Caspian Sea- Iran 
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