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که در آبهای  ماهی کلمه یک ماهی مهاجر دریایی است
گراد درجه سانتی 1-17شیرین و لب شور با دمای 

 زندگی می کند و درتی گراد( درجه سان 31)حداکثر تا 
 تخمریزیبه ، )فروردین و اردیبهشت( بهارآغاز فصل 

. محل ( Freyhof, 2007 &Kottelat) پردازدمی
نیمه )رودخانه ها ابتدای  تخمریزی این ماهی در

 در آبهای ساحلی کم عمق شور که عمدتاً آنادروموس(
چندان  نیز و در انتخاب نقاط تخمریزی )مصبها( بوده

گیر  ، زیرا حتی در چمن زارهای سیلنمی باشد خت گیرس
 Kottelat& )نمایندها نیز تخمریزی میرودخانه

Freyhof, 2007) 20-150در اعماق اغلب . این ماهی 
هوا در فصل  یگرم اما با ،می کند زندگیمتر سانتی

جزء  2-4با شوری  متر و 5/2-4تابستان بیشتر در عمق 
د ادامه می دهند )نادری و به حیات خو( pptدر هزار)
. نوزادان در رودخانه ها از پالنکتون )بیشتر (1384عبدلی، 

رده کالدوسرها( و موجودات کوچک عمق آب به عنوان 

غذا استفاده می کند. اما در سنین باالتر سخت پوستان، 
 Kottelat)شکار می کنندو شیرونومیده ها را الرو کرم ها 

Freyhof, 2007 &). 
 40-50سانتیمتر )بندرت  35ان معموالً دارای این ماهی

گرم(  2000گرم )بندرت  800سانتیمتر( طول و حدود 
از خصوصیات ظاهری . (1384)نادری و عبدلی،  وزن دارند

آن می توان گفت که دارای رنگ خاکستری نقره ای و در 
و  های سینه ای، لگنی و مخرجی با حاشیه تیرهناحیه باله

یری نرها دارای دانه های ت گهمچنین در فصل جف
 Kottelat& )توبرکول( در ناحیه سر خود هستند )مروارید

Freyhof, 2007 .) طبق گزارش کازانچف از چهار جمعیت
ماهی کلمه دریای خزر دو جمعیت متعلق به بخش جنوبی 

می باشد که از آنها تحت عنوان کلمه کورا  دریای خزر
 کنندیاد می)گرگان(  کلمه ترکمنستان )انزلی( و

(Kazakov, 1981.)  ترکمن با نام کلمهماهی 
ratio parvadin  Rutilus rutilus caspicusعلمی
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knipowisitschi   در جنوب شرقی دریای خزر زیست
 بیشترین تراکم را در مصب رود خانه اترک دارد نموده و

(Gholiev, 1997ماهی کلمه دو منطقه شرق .)  بندر(
این در حالی است  ا( مجزا هستند و)آستار غرب ترکمن( و

در  انزلی قابل تفکیک نبوده و و ساریکه ماهیان مناطق 
 شودهمپوشانی در آنها دیده می واقع یک اختالط و

 . (1386پرافکنده حقیقی، )
و همچنین اهمیت ماهی کلمه در مذکور با توجه به موارد 

تغذیه فیل ماهی و ارزش شیالتی آن برای مردم منطقه 
ل کشور، مطالعه حاضر با اهداف تعیین گروههای شما

وزن، الگوی رشد،  -لسنی، نسبتهای جنسی، روابط طو
( با GSI)( و شاخص گناد جنسیCF)فاکتور وضعیت

)ساری و بندر ترکمن( در دریای دیدگاه مقایسه منطقه ای
 خزر به اجرا در آمده است. 

 ریساایستگاه در دو ماهی کلمه عدد  160، در این تحقیق
)محدوده  ین ساری تا چپکرود( و بندر ترکمن)محدوده ب

 فصل پاییزمرحله بین بهشهر تا بندر ترکمن( و در طی دو 
تور پره با توسط  1392 )اسفند ماه( و زمستان )آذر ماه(
 (.1)شکل میلی متری صید و سپس فریز گردید 7چشمه 

وزن ، متر( و وزن کل سانتی)در آزمایشگاه طول چنگالی
 وزن احشاء)گرم( محاسبه گردید و همچنین اگناده

(Bagenal, 1957 برای تعیین سن ماهی کلمه از نمونه .)
فلسهای موجود در باالی خط جانبی و با استفاده از آب 

 Bagenal 1978,) گرم و محلول گلیسیرین استفاده شد

& Tesch .) 
پارامترهای متفاوت سنجش شده در تحقیق حاضر از 

 مورد ارزیابی قرار گرفتند:  لذیطریق معادالت 

W= a×Lطول و وزن از  تعیین رابطهجهت  -1
b   استفاده

عدد  a)گرم(، میانگین وزن W در این خصوص شد، که
شیب  b)سانتی متر( و میانگین طول Lثابت رگرسیون، 

 (.Pauly, 1984)یا ضریب رگرسیون می باشد
جنس های نر ( GSI)برای تعیین شاخص غده جنسی -2

، استفاده شد GSI= WG/WT×100از فرمول  دهو ما

وزن معرف  WG)گرم( و وزن کلمعرف  WTکه در آن 
 (.Bagenal & Tesch 1978 ,) گناد)گرم( می باشد

تعیین فاکتور وضعیت یا فربهی از فرمول  ه منظورب -3
CF= W/L

3
 (.  Le Cren, 1951)استفاده گردید 100×

 L (t) = L∞ [1-eل برتاالنفی با فرمو -معادله رشد وون -4

k 
(t-t

0
)
و واحد آن  tطول ماهی در سن  Lt=که ،[

طول بینهایت یا  ∞L=برحسب واحد طول است، 
حداکثر طول است که ماهی در صورت امکان رشد 

ضریب رشد ماهی  K =تواند داشته باشد، نامتناهی می
 t0 =  شیب منحنی رشد و واحد آن در سال است،یا 

 واحد آن سال می باشد آبزی صفر و سنی که طول
(Bertalanffy,1938.) 

 ǿ = lnKبرای محاسبه شاخص عملکرد رشد از فرمول  -5

+ 2lnL∞ بکار برده شد (Munro & Pauly, 1983). 
طریق  نیز، از نمونه های مورد ارزیابی رشد لحظه ای -6

 که در این معادله مورد سنجش قرار گرفت ذیلمعادله 
W(t+1) میانگین وزن ماهی (t+1 ،ساله )Wt  میانگین

ساله و  tاختالف سنی ماهی  Δtساله و  tوزن ماهی 
t+1 سال( را نشان می دهد 1)برابر  ساله (Mann, 

1973 .) 
 

G =  

 SPSSو  Excel 2007جهت آنالیز آماری از نرم افزارهای 

بکار رفت. در تعیین نسبت جنسی از روش آزمون مربع  19
Xکای )

ه شد. همچنین برای تفاوت بین نر و ( استفاد2
دار بین و نیز برای تفاوت معنی t-testماده از آزمون 

نمونه برداری از آزمون فصل های گروههای سنی و 
ANOVA  وTukey .استفاده شد 

 ،در این تحقیق، از مجموع دو منطقه ساری و بندر ترکمن 
صید ( Rutilus rutilus caspicusماهی کلمه) عدد 160
. شد
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فراوان ترین گروه طولی در ماهی کلمه دو براین اساس، 
سانتیمتر بود که در  15-17منطقه ساری و بندر ترکمن 

باالی درصد و در کلمه بندر ترکمن  35کلمه ساری باالی 
درصد از نمونه های مورد مطالعه را بخود اختصاص  40

(. فراوان ترین گروه سنی نیز در ماهی کلمه 2)شکل دادند
سالگی بود،  3منطقه ساری و بندر ترکمن، گروه سنی دو 

درصد و در ماهی کلمه  50در ماهی کلمه ساری حدود 
 (.3)شکل درصد را تشکیل دادند 35بندر ترکمن باالی 

براساس نتایج حاصل از مناطق متفاوت صیادی مورد 
مطالعه، میانگین طول چنگالی و وزن بدن ماهی کلمه 

ه بندر ترکمن ارزیابی شد که از ساری بیشتر از ماهی کلم
داری را با هم نشان لحاظ آماری بترتیب تفاوت معنی

-t( و )وزن: t-test=3.34 , P>0.05ندادند)طول: 

test=3.68 , P>0.051()جدول.) 

 
 

 

 

 

 

 (1392) : محدوده جغرافیایی صید ماهی کلمه در دو منطقه ساری و بندر ترکمن1شکل

 

 

 

 

 

 

 وانی کالس طولی دو منطقه ساری و بندر ترکمن در ماهی کلمه دریای خزر  : نمودار فرا2لشک
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 انحراف معیار( طول چنگالی)سانتیمتر( و وزن بدن)گرم( ماهی کلمه دریای خزر در دو منطقه ساری و بندر ترکمن ±: میانگین)1جدول

 وزن بدن طول چنگالی جنسیت ایستگاه
 بیشینه)کمینه(

 طول
 بیشینه)کمینه(

 وزن
 وانیفرا

 تعداد
 فراوانی
 درصد

 ساری

 100 80 (57)236 (8/15)1/23 66/117±81/48 56/18±12/2 کل

 40 32 (57)104 (8/15)6/18 58/71±3/12 44/16±75/0 نر
 60 48 (106)236 (7/17)1/23 38/148±33/38 97/19±42/1 ماده

بندر 
 ترکمن

 100 80 (22)146 (6/11)8/19 73/76±31/36 5/16±61/2 کل

 7/63 51 (26)128 (8/11)4/19 05/77±86/25 93/16±71/1 نر
 3/36 29 (22)146 (6/11)8/19 18/76±18/51 75/15±68/3 ماده

 

 : نمودار فراوانی رده سنی دو منطقه ساری و بندر ترکمن در ماهی کلمه دریای خزر3شکل

میانگین طول چنگالی و وزن بدن جنس ماده  همچنین
، که از لحاظ بودشتر از جنس نر آن ماهی کلمه ساری بی

مشاهده  بین جنس های نر و ماده داریآماری تفاوت معنی
در  وزن بدن از لحاظ (، اماt-test=7.86 , P<0.05)شد

تفاوت  بین جنس های نر و ماده ماهی های کلمه ساری
( t-test=6.68 , P>0.001) دیده نشد داریمعنی

ه صید شده در نتایج حاصل از ماهیان کلم .(1)جدول
میانگین طول و  معکوس بودوضعیت منطقه بندر ترکمن 

آن جنس ماده  کمتری در وزن بدن به همراهچنگالی 
 ترتیبه که از لحاظ آماری ب داشتجنس نر  نسبت به

 , t-test=1.21)طول:  بودنددار تفاوت معنیواجد 

P<0.001  :و وزنt-test=0.06 , P<0.001) (1)جدول. 

)رابطه طول و وزن( توانیرگرسیون معادله  در حالت کلی،
 W= 0.005 FL بین طول)چنگالی( با وزن کل ماهی

3.431 
(r

2
رشد آلومتریک مثبتی از نشان ه ک ( می باشد0.971 =

  (.4شکل)(P< 0.001 )در رابطه طول و وزن دارد
بین  )رابطه طول و وزن(توانیمعادله رگرسیون همچنین 

در دو منطقه ساری و بندر  طول)چنگالی( با وزن کل ماهی
این اساس رابطه  صورت جداگانه بررسی شد. بره ترکمن، ب

 W= 0.004 صورته طول با وزن در ماهی کلمه ساری ب

FL 
3.520 (r

2
 ،بعالوه .(P< 0.001)مشاهده شد (0.945 =

 صورت هاین معادله ب ماهی کلمه بندر ترکمن نیزدر 
W= 0.007 FL 

3.275  (r
2
. (P<0.001)بود( 0.980 =

رابطه ، نیز در ماهی کلمه ساری و بندر ترکمن ،بنابراین
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 استرشد آلومتریک مثبت برخوردار  از طول و وزن
 .  (5)شکل

که از ( 1 :03/1) نسبت جنسی بین نر و ماده ،طور کلیه ب
 شتوجود ندا بین آنها داریآماری تفاوت معنیلحاظ 

(t-test=0.07, P>0.05) . نسبت جنسی برهمچنین 
اده در ماهی کلمه اساس تعداد در هر منطقه بین نر و م

 ( و در ماهی کلمه بندر ترکمن5/1 :1) ساری
که بترتیب از لحاظ آماری تفاوت ارزیابی شد(7/1:1)

 , t-test=1.21)ساری: مشاهده نشد بین آنها داریمعنی 

P>0.05 بندر ترکمن: ( و(t-test=2.13 , P>0.05 ) .
اساس گروه سنی  بر( GSI) تیکضریب گنادوسوما مقدار

 شتدر ماهی کلمه ساری، با افزایش سن روند افزایشی دا
 P<0.05) دار استآماری دارای تفاوت معنی که از لحاظ

,ANOVA ;F= 4.14 ماهی کلمه بندر ترکمن، ( اما در
که از لحاظ آماری  شتبا افزایش سن روند کاهشی دا

 =P>0.001 ,ANOVA ;F)دیده نشدداری تفاوت معنی

 (.2)جدول (5.17
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

: رابطه طول و وزن)منحنی رگرسیون( در کل ماهیان کلمه صید شده 4شکل

 

 

 

 

 

 : رابطه طول و وزن)منحنی رگرسیون( ماهی کلمه در دو منطقه ساری و بندر ترکمن5شکل
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 فاکتور وضعیت براساس گروه سنی انحراف معیار( طول چنگالی و وزن بدن، درصد فراوانی و ±: میانگین)2جدول

 درصد فراوانی فراوانی تعداد فاکتور وضعیت شاخص غده جنسی وزن بدن طول چنگالی گروه سنی

1 38/0±97/11a 42/2±33/25a 99/1±01/4a 06/0±47/1a 16 10 

2 01/2±49/17b 96/50±55/93b 57/1±34/7ab 22/0±61/1ab 53 1/33 

3 74/1±20/18bc 31/38±73/105b 65/2±94/6ab 20/0±69/1ab 69 1/43 

4 96/0±64/19c 79/21±50/132b 11/6±50/8b 11/0±74/1b 22 8/13 

 100 160 65/1±20/0 98/6±13/3 20/97±89/47 53/17±58/2 کل

 (.P>0.05حروف غیر مشابه در هر ردیف، نشانگر وجود اختالف معنی دار می باشد )

از فصل پاییز ( GSIضریب گنادوسوماتیک) مقدار همچنین
به زمستان در منطقه ساری و بندر ترکمن، با کاهش رشد 

که از لحاظ آماری، بترتیب در گناد جنسی رو به رو شد 
داریکلمه ساری و بندر ترکمن تفاوت معنیبین ماهیان 

بندر (، )t-test=3.66 , P>0.05ساری: ) مشاهده نشد 
رشد معادله (.3)جدول(t-test=0.17 , P>0.05ترکمن: 

 Rutilus) خزر وان برتاالنفی ماهی کلمه دریای

rutilus caspicusصورته ( بLt = 19.50[1- e 
-

1.05(t+0.001)
 (.6)شکل دباشمی [

 
 : میانگین طول چنگالی)سانتیمتر(، وزن)گرم( و فاکتور وضعیت ماهی کلمه از آبهای دریای خزر در دو منطقه براساس فصل3جدول

 شاخص غده جنسی وزن طول فصل ایستگاه
فاکتور 

 وضعیت

فراوانی تعداد 

 )درصد(

 ساری
 (60)48  29/1±15/0 79/8±11/4 39/148±33/48 97/19±42/1 پاییز

 (40)32  16/1±07/0 98/5±97/1 58/71±31/12 44/16±75/0 زمستان

 بندر ترکمن
 (3/36) 29 15/1±12/0 40/6±71/2 18/76±18/51 75/15±69/3 پاییز

 (7/63) 51 11/1±07/0 25/6±24/2 05/77±86/25 94/16±71/1 زمستان

 

 
 

 

 

 

 (Rutilus rutilus caspicus: نمودار رشد طولی وان برتاالنفی ماهی کلمه دریای خزر)6شکل
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توجه به ضریب رشد و  ( نیز باǿ)اساس عملکرد رشد بر
 می باشد.   60/2( بدست آمده، ∞L)طول بینهایت

سنی در ماهی کلمه دو فاکتور وضعیت براساس گروه 
منطقه ساری و بندر ترکمن، با افزایش سن روند افزایشی 

داری که از لحاظ آماری بترتیب تفاوت معنی شتدا
)بندر ( و P>0.05 ,ANOVA ;F= 0.42)ساری:  اشتندند

 (.  2)جدول(P>0.001 ,ANOVA ;F= 5.12ترکمن: 
ی فاکتور وضعیت با تغییر فصل از پاییز به زمستان در ماه

که از  کلمه دو منطقه ساری و بندر ترکمن، کم می شود
ترتیب در ماهی کلمه ساری و بندر ترکمن ه لحاظ آماری ب
-tساری: ) داری مشاهده نشده استتفاوت معنی

test=2.86 , P>0.05( ،) :بندر ترکمنt-test=1.37 , 

P>0.05) (. 3)جدول 
 G2ای در ماهی کلمه ساری بترتیب در رشد لحظه

میزان ه بین سه و دو سالگی( بالف رشد لحظه ای اخت)
بین چهار و سه اختالف رشد لحظه ای ) G3و  05/0

ای در می باشد. بنابراین، حداکثر رشد لحظه 22/0سالگی( 
سه و چهار سالگی است و با افزایش سن روند رشد 
افزایشی دارد. همچنین در ماهی کلمه بندر ترکمن، میزان 

بین ای اختالف رشد لحظه)G1در ای بترتیب رشد لحظه
 و سه )بین دوG2، 95/0میزان ه سالگی( ب یک و دو
و  بین سهاختالف رشد لحظه ای ) G3و  41/0سالگی( 

باشد. بنابراین، حداکثر رشد لحظه می 19/0سالگی(  چهار
ای در یک و دو سالگی است و با افزایش سن روند رشد 

  کاهش دارد.
، 1+های صید شده در سنین فراوانی گروههای سنی ماهی

همخوانی دارد  Bergکه با داده های  قرار دارد 4+و  3+، 2+
(Berg, 1949) .ه ساری ، کلمبراساس تحقیق بدست آمده

( TW) ( و وزن بدنFL) میانگین طول چنگالی دارای
این که  بیشتری نسبت به ماهی کلمه بندر ترکمن است
اسب از ممکن است به دلیل شرایط زیست محیطی من

قبیل فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی نزدیک به حد 
غذایی برای  مطلوب که باعث تولید بهتر و باالتر مواد

بعضی از (. Mann, 1973) باشدجمعیت ماهی کلمه می 

کردند که اثر فصول طوالنی در مرحله  عنواننویسندگان 
افزایش درجه حرارت آب و عادات غذایی از رشد، 

 ,kas'yanov & Izyumov)ددالیل رشد می باش

1995،) ( avenkova, 1994( ،)Griffiths & 

Kirkwood, 1995( ،)Lappalainen et al., 2004 .) 
ماهی کلمه از رشد نسبتاً باالیی  در رابطه طول و وزن 

 دهنده الگوی رشد که نشان برخوردار هست
(Allometricمثبت با ارزش )(b )431/3 (971/0r

2
=  )

 .و همکاران موافق است Naddafiهای  یافتهمی باشد و با 
نتیجه گیری از رشد آلومتریک ماهی کلمه را می توان در 

و نیز تغذیه افزایش وزن ماهی با شروع فصل تخمریزی 
 (. Naddafi et al., 2005) دانستکامل آنها 

کلمه دریای خزر نسبت به ماهی کلمه سایر آبها  ماهی
شدن دندان حلقی در سریع الرشد تر است، زیرا کامل 

ماهی کلمه های دریای خزر در سن زودتری انجام می 
شود و زودتر به تغذیه از نرمتنان می پردازند، بنابراین رشد 

 & kas'yanov)ها زودتر و سریعتر اتفاق می افتدآن

Izyumov, 1995( ،)Lange, 1967 .) 
( با تغییر فصل GSI)اوج یکباره منحنی نمایه غدد جنسی

لمه ساری و بندر ترکمن ز به زمستان در ماهی کاز پایی
دلیل این عوامل را می توان در نزدیک که  مشاهده شد،

براساس مطالعات  شدن ماهیان به فصل تولیدمثل دانست.
Papageorgiou  توسعه غدد جنسی در ماهی کلمه با سن

متناسب است که این تناسب در ماهیان کلمه ماده ساری 
که دلیل این عامل را می توان شد  و بندر ترکمن مشاهده

به تغییر در اوج فعالیت جنسی در سنین پایین و باال 
 ,Papageorgiou) ترتیب در دو جنس نر و ماده دانستب

، در کلمه ساری و نیز Mann(. برخالف مطالعات 1979
و وزن  GSIبندر ترکمن ارتباط مستقیمی بین شاخص 

 (.Mann, 1973) بدن ماهی مشاهده شد

منطقه ساری و  در دو وان برتاالنفی دآورد فرمول رشبر

 Lt = 19.50[1- eصورته بندر ترکمن ب
-1.05(t+0.001)

] 

در طول و  60/2( K)با نرخ رشداین ماهی نشان داد که 

رسد و با افزایش سانتیمتر، به اوج رشد خود می 50/19
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سن در ابتدا رشد افزایش می یابد، اما در سنین باالتر 

مقادیر بدست آمده طول . کندلی پیدا میسیری نزو

بینهایت و نرخ رشد در دو منطقه ساری و  بندر ترکمن 

فی و همکارانش در دو منطقه تاالب انسبت به گزارش ند

شد بمراتب ضعیف تری گمیشان و انزلی از وضعیت ر

دلیل این  (.Naddafi et al., 2005)برخوردار است

از  یتفاوت زیستگاهبه نوع شرایط مرا می توان  اختالف

، تاالب ها ، شرایط تغذیه ای و غیرهقبیل درجه حرارت

ی نیز . براین اساس، در مطالعه پائولبه دریا دانست نسبت

( در ماهیان با درجه K)همبستگی مثبتی بین نرخ رشد

 ،(. همچنین بازیلونPauly, 1980) ردحرارت وجود دا

طول  با کاهش و شرایط تغذیه ای ارتباط درجه حرارت

 (. Basilone, 2004) ید کرده استی( را تا∞L)بینهایت

بدست آمده در دو منطقه ( ǿ)مقدار شاخص عملکرد رشد

فی و اندبود،  60/2ساری و بندر ترکمن به میزان 

 عملکردهمکارانش در دو منطقه تاالب گمیشان و انزلی از 

 ,.Naddafi et al)بودتری برخوردار بهرشد بمراتب 

وجود  اختالفنیز این ده های دیگر محققین دا در(. 2005

(، Mann, 1973( ،)Penczak et al., 1979)دارد

(Specziar et al., 1997،)(Khajeh & Alaghi, 

1998( ،)Ghani nejad et al., 2000.)  

کلمه های  برای ماهیحاضر، دامنه فاکتور وضعیت در تحقیق 

 12/1±09/0و  24/1±14/0ساری و بندر ترکمن برابر 

دو منطقه دیده نشد.  بین بدست آمد که تفاوت چندانی

برای کلمه ماهیان  Gholievدامنه فاکتور وضعیت توسط 

تا  25/1ترتیب برابر ه آذربایجانی، داغستانی و ترکمنی ب

گزارش شده  27/2تا  12/2و  27/2تا  46/1، 94/2

(. دامنه فاکتور وضعیت توسط Gholiev, 1997)است

Papageorgiou و توسط  26/2تا  71/1بر با برا

Savenkova  تا  7/1برای ماهی کلمه ترکمنی برابر با

گزارش شده است که نسبت به تحقیق حاضر، تفاوت  83/1

 ,Papageorgiou, 1979)دیده شد معنی داری

Savenkova, 1994 مقادیر متفاوت فاکتور وضعیت می .)

تواند عوامل گوناگونی داشته باشد. براساس تحقیقات 

Savenkova  وkas'yanov این تفاوت می تواند ناشی از ،

بودن غذا و فصول  زیتوده متفاوت کفزیان و نامتجانس

 & Savenkova, 1994, kas'yanov)مختلف صید باشد

Izyumov, 1995 همچنین براساس تحقیقات .)Hong-

Jing چندین فاکتور روی نرخ رشد ماهیان نیز  شو همکار

ایی، مهاجرت و تغییر درجه حرارت از جمله کمبود مواد غذ

 . (Hong-Jing & Cong-Xin, 2008)تاثیر دارند

در جمع بندی نهایی می توان گفت که وضعیت رشد 

ماهی کلمه دریای خزر در دو منطقه ساری و بندر ترکمن 

برابر است و با داشتن تناسب در جنسیت برای تولید مثل 

رنج سنی،  و همچنین وزن و طول بدن مناسب با توجه به

 در دو منطقه ساری و بندر ترکمنشرایط خوبی را 

های متعدد از قبیل سن، بدست آوردن دادهگذراند. می

 دریای خزر جنسیت و پارامترهای رشد در ماهی کلمه

(Rutilus rutilus caspicus می تواند در روند بهبود )

پراکنش جمعیت ماهی و نیز مدیریت پایدار کمک زیادی 

 کند. 

 
 ابعمن
تعیین سن ماهی. مؤسسه  .1386فکنده حقیقی، ف. اپر

 . 139صفحه  :، تهرانتحقیقاتی شیالت در ایران
اطلس ماهیان جنوبی  .1384نادری، م و عبدلی، ا. 

دریای خزر )آبهای ایران(. مؤسسه تحقیقاتی شیالت ایران. 
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Abstract 
Purpose of this study was to evaluate the biological parameters of growth and some roach 

(Rutilus rutilus caspicus) on the southern coast of the Caspian Sea. Therefore, 160 pieces of 

fish taken from two the regions and some biological characteristics such as age, sexuality and 

growth, given the importance and development of population and time were studied. The 

mean (±Standard Deviation) age, body weight and fork length fish roach respectively in Sari 

and Turkmen of port 2.8±0.68 and 2.4±0.97 years, 18.56±2.12 and 16.5±2.62 cm, 

117.67±48.82 and 76.73±36.31 gr. There is a significant correlation between fork length, 

weight and age of fish (P<0.001). The sex ratio of male to female fish roach in Sari 1:1.5 and 

Turkmen of port 1.7: 1, which respectively, differences significant are statistically (Sari: t-

test=15.39, P<0.001) (Turkmen port: t-test= 18.25, P <0.001). Index GSI (Gonad Somatic 

Index) in Sari fish roach over the fish roach of Turkmen of port and season gonad growth in 

both areas was appropriate. The mean condition factor (CF) in Sari and Turkmen of port fish 

roach showing respectively 1.24±0.14 and 1.12±0.09. Also, the length and 

weight relationship, positive growth pattern in both locations is displayed. All these factors 

indicate different status, age, sexuality and growth of the fish is investigated in the two areas.  
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