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 Background and Objectives: Determining the age and growth of fish is vital in fisheries management 

and biology. This information is the foundation for modeling aquatic population dynamics and is 
employed to analyze fishing data. The relationship between length and weight and some other growth 
indices of Caspian Vimba persa was studied from autumn 1996 through spring 1997 on the southwestern 
coasts of the Caspian Sea (Astara, Anzali and Kiashahr). 

Methods: Sampling was carried out seasonally using beach seine net at three fishing regions e.g., 

Kiashahr, Astara and Anzali. Each season 8 samples were taken at designated sampling stations (a total of 
24 fish each season) except for 9 samples at Anzali stations in the autumn (25 samples in total). In total 
73 specimens of Caspian Vimba persa were collected from the sampling stations. 

Findings: Fish age varied in the range of 0+- 3+ in both females and males. The highest length frequency 

was observed in the length group of 14-25cm. Mean total length in the whole population, females and 
males were 18.05± 2.38; 18.61± 2.73 and 17.14±1.29 respectively. Mean total weight in the whole 
population, female and male were 65.62 ±33.98; 73.89± 39.43 and 52.32±15.78 respectively. Mean fork 
lengths in the whole population, female and male were 16.05± 2.66; 16.68±2.49 and 15.46± 1.17 
respectively. Mean gonadosomatic index was 6.88 ± 4.23. Mean hepatosomatic index and obesity 
coefficient were 0.98±0.51 and 1.04±0.10 respectively. 

Conclusion: Analysis of the obesity coefficient showed that the species upholds ‘good’ growth rate. The 

Length-weight relationship for the whole population was W = 0.3403L3.403, female W= 0. 003 L3.365 and 
male W= 0.0047L3.2719. The t test showed that the obtained bvalue was greater than 3 thus the species 
has a positive allometric growth pattern. Since within the whole sampled fish the W> L3 and CF = K> 1 
(obesity coefficient was greater than 1) relationship was applied, it can be concluded that the Caspian 
Vimba persa are more obese than usual which indicates good feeding condition of fish in the 
southwestern part of the Caspian Sea. 
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 )علوم دریایی(مقاله پژوهشی 

 غربیسواحل جنوب در Vimba persa های رشد سیاه کولیمطالعه رابطه طول و وزن و برخی شاخص

 (ایران -دریای خزر )استان گیالن

 1واجارگاه ، محمد فروهر 1باک ، مهدی بی1 نینم، جاوید ایمانپور 1زاده ، اکبر نصرا...،*2،1 یستار، مسعود 1 یدیمجسکینه 

 گروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیالن، صومعه سرا، ایران 1

 گروه بیولوژی دریا، پژوهشکده حوضه آبی خزر، رشت، ایران 2

 

 چکیده  اطالعات مقاله

 

 11/11/1911 تاریخ دریافت:

 10/10/1011 :بازبینیتاریخ 

 10/10/1011 تاریخ پذیرش:

 

زیور بنوای  هوادادهبووده ایون  یبنیاد یشیالتی امر یتعیین سن و رشد ماهی در مدیریت و بیولوژ پیشینه و اهداف: 

رابطوه طووو و وزن و . ردیگیممورد استفاده قرار  یصیاد یآنالیز دادهها یبراکه  باشدیم یپویایی جمعیت آبز یمدلها

در سواحل جنوب غربی دریوای خوزر  19تا بهار  10از پاییز  (Vimba persa) کولی خزری سیاه رشد یهاشاخصبرخی 

 شد. )آستارا، انزلی و کیاشهر( مطالعه

نمونوه )در هور  8از هر ایسوتگاه در هور ف ول  نمونه برداری از سه منطقه کیاشهر، آستارا و انزلی انجام گرفت. :هاروش

نمونه در ف ول پواییز  22نمونه برداشت و در مجموعه  1که در ایستگاه انزلی ف ل پاییز ماهی( بغیر از  20ف ل مجموع 

از سوه منطقوه رکور ( Vimba persa)نمونه ماهی سیاه کولی خوزری  99نمونه برداری شد. بطورکلی در مجموع تعداد 

 شده جمع آوری شد.

 متوریسوانت 10-22فراوانوی طوولی در دسوته طوولی ( بود. بیشوترین 1+-9+و نر )دامنه سنی در ماهیان ماده  ها:یافته

 10/19 ± 21/1و  01/18 ± 99/2، 12/18 ± 98/2میانگین طوو کل در جمعیت، مواده و نور بوه ترتیو  مشاهده شد. 

بوود.  92/22 ± 98/12 و 81/99 ± 09/91 ،02/02 ± 18/99بود. میانگین وزن کل در جمعیت، مواده و نور بوه ترتیو  

میوانگین  بود. 00/12 ± 19/1و  08/10 ± 01/2 ،12/10 ± 00/2در جمعیت، ماده و نر به ترتی   میانگین طوو چنگالی

و  18/1 ±21/1  یترتبوهبه دست آمد. میانگین شاخص کبدی و ضوری  چواقی  88/0 ± 29/0شاخص گنادوسوماتیک 

 به دست آمد. 10/1 11/1±

وزن در  –رابطه طوو  خ رشد خوبی برخوردار است.ماهی از نربررسی ضری  چاقی نشان داد که این  گیری:نتیجه

آمد.  دستبه =2911/9L1109/1Wو  =9902/9L 1191/1W ترتی  به نر و ماده ماهیان و برای =9019/9L1191/1W جمعیت

از آنجا که در همه  از رشد آلومتریک مثبت برخوردار است. بوده و 9آمده بزرگتر از  دستبه bعدد نشان داد که  t آزمون

نتیجه گرفت که  توانیمبود(،  1برقرار بود )ضری  چاقی بزرگتر از  → W>L3 CF=K>1ماهیان مورد مطالعه رابطه 

 دهنده تغذیه خوب ماهی در بخش جنوب غربی دریای خزر است.تر بوده و این نشاناز حد معموو چاق هایکولاهیس
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 قدمهم

شناختی ماهیان مطالعات سن، رشد و تولیدمثل از عوامل مهم زیست
برداری صحیح از جمعیت است که آگاهی از این عوامل سب  بهره

های مهم آبزی و موفقیت در تکثیر طبیعی و ماهیان، حفاظت از گونه
توان مدیریتی و با توجه به این اطالعات می شودیم هاآن نوعی م

 .[2, 1] داد ارائهمحیطی تر در راستای اهداف شیالتی و زیستصحیح
های مهم زیستی ماهیان در سطح جمعیت پدیده رشد یکی از جنبه

. [9] ای استدهنده نوعی سازگاری با شرایط منطقهبوده و انعکاس

های جمعیتی در پارامترهای مهم رشد عالوه بر بیان تفاوت
, 0] باشندهای زیستگاه نیز میهای زیستی، نمایانگر ویژگیویژگی

تواند نتیجه های داخلی میوجود نژادهای خاص در آب .[2
های بوم شناختی در این بوم سازگان باشد که بیانگر رابطه سازگاری

هاست و دلیلی بر های آنو زیستگاه ایهای منطقهبین جمعیت
 همچنین مطالعات این. [0] ای استهای منطقههای جمعیتتفاوت

سرگذشت  تعیین در و آمده مطالعات فیلوژئوگرافی یاری به توانندمی
 ایفا کنند. بنابراین کلیدی نقشی هاگونه از یک هر سرنوشت و یتکامل

 طرح مهم هر هایاولویت از یکی هاگونه جمعیت پویایی هایپژوهش

 اهمیت وزنی طولی است. رابطه نگار جامع شناختی بوم پژوهشی

 وزنی طولی رابطه مطالعات .[9] دارد شیالتی هایارزیابی در زیادی

نیاز  پیش یک هاآن جمعیت منظور مطالعه به ماهیان از گونه هر برای
( متعلق به خانواده کپور Vimba) یکولجنس سیاه . [11-8] است

کند. در ( بوده و در نیمکره شمالی زیست میeCyprinidaماهیان )
. [11] منابع علمی دو گونه و چندین زیر گونه برای آن قائل هستند

های دریای بالتیک، دریای سیاه و دریای خزر زندگی که در حوضه
دهند. سیاه کنند و هر کدام چندین جمعیت یا نژاد را تشکیل میمی

( از جمله ماهیان دریازی رودکوچ است Vimba persaکولی خزری )
یشتر که در ایران عمدتاً از آستارا تا بابلسر و در دیگر سواحل دریا، ب

و در سن سه تا چهار  شودیمدر سواحل آرربایجان و داغستان دیده 
. سیاه کولی یک ماهی ریز جثه و در عین حاو رسدیمسالگی به بلوغ 

بسیار لذیذ و مورد پسند مردم شماو کشور است که در اواخر اسفند 
های ساحلی دریا نزدیک و سپس وارد یا اوایل فروردین به آب

این  .[12] کندو از اردیبهشت تا تیر تخمریزی میها شده رودخانه
ها با تور پره، دام گوشگیر، سالیک و ها و رودخانهبماهی در دریا، تاال

های اخیر در کشور از انواع قالب صید شده و میزان صید آن در ساو
دلیل کاهش میزان صید آن . [19] تن نوسان داشته است 991تا  29

های اخیر از بین رفتن مناطق تولیدمثلی، عدم موفقیت در در ساو
های انتقاو آب و وجود تکثیر طبیعی، وجود موانع بسیار زیاد و کاناو

های گوشگیر در مسیر رودخانه است که این گونه را طبق طبقه دام

 اده استهای نیازمند به حفاظت قرار ددر فهرست گونه IUCNبندی 
مهاجرت این گونه به صورت گروهی بوده که از اوایل فروردین . [10]

های ساحلی نزدیک شده و با توجه به شرایط محیطی از جمله به آب
با وجود . [10, 12] کننددمای آب از اردیبهشت تا تیر تخم ریزی می

ارزش اقت ادی گونه سیاه کولی در حوضه جنوبی دریای خزر، 
 .[19, 12] شناسی آن وجود دارداطالعات کمی در زمینه زیست

چنانچه در آینده تکثیر م نوعی این گونه و بازسازی رخایر آن مورد 
نظر باشد، الزم است که جمعیت این گونه در مناطق مختلف مطالعه، 

ه مختلف زیستی این گون یهاشاخصهای احتمالی در و تفاوت
شیالتی  یمشخص شود. تعیین سن و رشد ماهی در مدیریت و بیولوژ

 یپویایی جمعیت آبز یزیر بنای مدلها هادادهبوده این  یبنیاد یامر
. ردیگیممورد استفاده قرار  یصیاد یآنالیز دادهها یکه برا باشدیم

 یهاشاخصو برخی  وزن-طوو روابط مطالعه بررسی هدف از این
 جنوب غربی دریای خزر است. سواحل در کولی سیاه رشد

 روش پژوهش

 بردارینمونه. 1
انجام شد، نمونه  19تا بهار  10برداری به صورت ف لی از پاییز نمونه

از هر  برداری از سه منطقه کیاشهر، آستارا و انزلی انجام گرفت.
ماهی( بغیر از  20نمونه )در هر ف ل مجموع  8ایستگاه در هر ف ل 

 22نمونه برداشت و در مجموعه  1در ایستگاه انزلی ف ل پاییز که 
 99نمونه در ف ل پاییز نمونه برداری شد. بطورکلی در مجموع تعداد 

( از سه 2شکل ( )Vimba persaنمونه ماهی سیاه کولی خزری )
به  ( جمع آوری شد. این ماهی1شکل ( )1جدوو منطقه رکر شده )

تحت شرایط سرما در  هاونهنموسیله دام گوشگیر و تور پره صید شد. 
دمای انجماد به آزمایشگاه دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا، 

 دانشگاه گیالن منتقل شد.

گرم و  11/1دقت  با دیجیتالی ترازوی و وزن ازگیری طوو برای اندازه
تعیین سن  .[19] شد متر استفادهمیلی 1تخته زیست سنجی با دقت 

ماهیان صید شده از طریق فلس انجام شد. برای این منظور تعداد 
 عدد فلس از ناحیه ساقه دمی و باالی خط جانبی جدا شد 12-11
ها، جهت از بین بردن مواد اضافی و موکوس از روی فلس .[18, 19]

گرم شستشو داده شد و سپس بر روی الم قرار داده شد و  ابتدا با آب
های ها بر اساس حلقهها در زیر لوپ، سن نمونهبعد از قرار دادن فلس

تعیین شد. تعیین ارتباط بین طوو و وزن، میزان  (annuli)سالیانه 
ضری  چاقی، شاخص وزن کبدی، شاخص گنادی، وزن نسبی و 

ئولی و روابط زیر محاسبه گردید. بررسی الگوی رشد از طریق تست پا
 رشد نوع تعیین جهت بدن وزن- کل رابطه طوو حاضر تحقیق در

 رابطه از بدن وزن و کل طوو بین تعیین ارتباط شد. برای محاسبه

: وزن ماهی بر حس  Wرابطه  این شد. در استفاده W= aLbنمایی 
 بر ماهی کل : طووLاست،  بدن فرم به وابسته که ثابت : مقدارaگرم، 

 رشد نوع مقدار آن که توانی است معادله : نمایbمتر و سانتی حس 

 دهد. برایمی نشان را ناهمگون بودن همگون یا یعنی ماهی بدن

 و طوو رابطه فرم لگاریتمی از aثابت  مقدار و bنمای  آوردن دستبه
چاقی  ضری . [21, 11, 2] شد ( استفادهLnW)  Lna + bLnL =وزن
 برای .کنندمی استفاده معین طوو یک در بدن وزن تعیین برای را
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شد.  ( استفادهCF) W/L3×100=فرموو  از ماهی چاقی ضری  تعیین
 حس  کل ماهی بر : طووLچاقی،  : ضری CFدر این فرموو 

 تعیین . برای[22, 21] حس  گرم است ماهی بر : وزنWمتر، سانتی

شد.  ( استفادهHSI) W1/W×100 =فرموو  از ماهی شاخص کبدی
حس   : وزن کبد برW1: شاخص وزن کبدی، HSIدر این فرموو 

(. برای تعیین 51;20 ;54گرم است ) حس  : وزن ماهی برWگرم، 
شد.  ( استفادهGSI) W"/ W× 100 =شاخص گنادی ماهی از فرموو 

 :Wگرم،  حس  : وزن گناد بر"W: شاخص گنادی،GSIدر این فرموو 
 bبرای اطمینان از این که مقدار . [21] گرم است حس  وزن بدن بر

عبارت دیگر برای تعیین اینکه رشد آلومتریک دار است یا نه بهمعنی
ن فرموو شود. در ایاست یا ایزومتریک، از رابطه پائولی استفاده می

sdLnL  وsdLnW  ،به ترتی  انحراف معیار لگاریم طوو و وزنb 
همبستگی بین طوو   یضر r شی  خط رگرسیونی بین طوو و وزن،

 .[29] هم تعداد نمونه است nو وزن و 

2.
1

3
.

ln

ln

2





 n

r

b

Wsd

Lsd
t  

از آزمون کولموگروف اسمیرنوف  هادادهبرای تست نرماو بودن 
 10و  Excel (2016)ها از طریق استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده

SPSS ها نیز از ها و گرافانجام شد. برای رسم نمودارExcel (2016) 
 استفاده گردید.

 

 خزر منطقه نمونه برداری سیاه کولی در سواحل جنوبی دریای :1شکل 

Fig 1: Sampling area on the southern shores of the Caspian Sea 

 

 استان گیالن -نمونه برداری سیاه کولی در سواحل جنوب غربی دریای خزر یهاستگاهیاموقعیت  :1جدول 

Table 1: Location of sampling stations on the southwest coast of the Caspian Sea - Guilan province 

 PH سطح آب دمای سطح آب °Cهوا  یدما عرض جغرافیایی طول جغرافیایی منطقه شماره ایستگاه

 2/8 2/11 11 002810,99 212982,01 انزلی 1

 0/8 2/1 11 911220,98 881108,08 آستارا 2

 9/8 11 9 028822,99 181199,01 کیاشهر 3

 

 1998 ،یعبدل از ( اقتباسVimba persa) (Pallas,181)خزر  یدریا یکول اهیس :2شکل 

Fig 2: (Vimba persa) (Pallas, 181) Adapted from Abdoli, 1999 
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 نتایج و بحث

های شیالتی و وزن نقش بسیار ارزشمندی در ارزیابی رابطه طوو
تواند ها میگیری طوو و وزن و تعیین ارتباط بین آندارد. اندازه

ی، سن در زمان بلوغ، میزان مطال  زیادی درباره ترکی  جمعیت
دوره زندگی، مرگ و میر و نوع و میزان رشد آبزیان  هماوری، طولی

 99با توجه به مطالعات انجام شده مجموعاً . [20-20] بیان کند
سواحل جنوب غربی دریای خزر در استان گیالن نمونه سیاه کولی از 

نمونه  28نمونه ماهی ماده و  02(. از این تعداد 2جدوو صید شد )
ماهی نر بود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که، میانگین طوو 

 22 - 10 کمینه و ، با بیشینه12/18 ± 98/2ها کل در ماهی
 ± 99/2 به ترتی  نر و ماده کل شد. میانگین طوو متر ثبتسانتی
 و با بیشینه 10/19 ± 21/1و  22 - 10 کمینه و با بیشینه 01/18

 ± 18/99ها وزن نمونه متر بود. میانگینسانتی 22تا  21/12کمینه 
 212تا  91 ترتی  به نیز وزن کمترین و بیشترین و بود گرم 02/02

 ± 09/91ترتی   به نر و وزن برای ماده گرم به دست آمد. میانگین
با  92/22 ± 98/12 گرم و 212تا  91کمینه  و با بیشینه 81/99

(. میانگین طوو 9گرم بود )جدوو  112تا  92کمینه  و بیشینه
 29تا  21/12کمینه  و با بیشینه 12/10 ± 00/2ها چنگالی نمونه

 08/10 ± 01/2 به ترتی  نر و ماده ماهیان متر و برای جمعیتسانتی
کمینه  و با بیشینه 00/12 ± 19/1و  29تا  21/12کمینه  و با بیشینه

(. میانگین شاخص گنادوسوماتیک 2جدوو متر بود )سانتی 11تا  10
به دست آمد. میانگین شاخص کبدی  88/0 ± 29/0در کل جمعیت، 

 ±11/1و  18/1 ±21/1  یترتبهو ضری  چاقی در کل جمعیت 
( بود 9+-1)+ (. دامنه سنی در ماهیان0جدوو به دست آمد ) 10/1

درصد و  21/02ها با که بیشترین گروه سنی در جمعیت یک ساله
درصد بود.  08/2ها با کمترین آن مربوط به گروه سنی سه ساله

 ماده بود. نتایج جنس با غالبیت و 1به  0/1 نر به ماده جنسی نسبت

رابطه طوو  است. شده ارائه (9ماهی سیاه کولی در جدوو ) بیومتری
طور جداگانه برای ماهیان نر و برای کل ماهیان و سپس بهوزن  -کل

وزن برای جمعیت،  -کل ماده به دست آمد. رابطه طوو
9019/9L1191/1W=،  2= 12/1با ضری  همبستگیR  .محاسبه شد

، با =9902/9L 1191/1Wوزن برای جنس ماده،  -کل رابطه طوو
، با =2911/9L1109/1W و برای جنس نر، 2R= 19/1ضری  همبستگی 
(. مقدار عددی 9به دست آمد )شکل  2R= 82/1ضری  همبستگی 
 Tاز مقدار  تربزرگنمونه سیاه کولی  99پائولی در  Tحاصل از آزمون 

دهنده الگوی رشد آلومتریک ( به دست آمد که نشان00/1جدوو )
 مثبت )ناهمگون( بود.

لف های مختدر طوو ساو و محیط bدر هر مرحله از زندگی، مقدار 
اغل  در ف وو مختلف، و در بین  aثابت است. مقدار  باًیتقر

اغل  بین مراحل  bهای مختلف متفاوت است. تغییرات زیستگاه
مختلف نمو، در زمان متامورفوز، اولین بلوغ و با تغییرات زیاد محیط 

محاسباتی برای هر دو جنس نر و  bافتد. با توجه به مقدار اتفاق می

(. نتایج حاصل از 2و  0شکل متریک مثبت است )ماده به صورت آلو
 .[21-29] ارائه شده است 0و  9این مطالعه در جداوو 

با ارزش متعلق به خانواده کپور ماهیان  یاگونه( Vimba) سیاه کولی
(nidaeCypriاست. زیستگاه اصلی آن در حوضه ) های آبریز دریای

های شرقی دریای شماو و دریای خزر سیاه، بالتیک، آزوف، بخش
مان در اصل ساکن آب شیرین بوده ولی با گذشت ز. [92-91] است

وجود آمده است. نژادهایی از آن به طور مطلق چندین نژاد از آن به
در آب شیرین )رودخانه و دریاچه( زندگی و تخمریزی کرده )غیر 
مهاجر( و نژادهای دیگر دستخوش تکامل شده و آرام آرام ساکن 

بیشینه طوو و وزن این ماهی در  .[99, 91] اندشور شدههای ل آب
گرم است، در حالی که میانگین  011متر و سانتی 91دریای خزر 
در . [12] گرم گزارش شده است 01متر و سانتی 2/10طوو و وزن 

 ترتی کل، طوو چنگالی و وزن کل بهبررسی کنونی میانگین طوو 
گرم  02/02 ± 18/99متر و سانتی 12/10 ± 00/2، 12/18 ± 98/2

( مطابقت 2110)به دست آمد که با نتایج مطالعه عباسی و همکاران 
داشت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میانگین طوو چنگالی برای 

نژاد و بود. غنی 08/10 ± 01/2و  00/12 ± 19/1ترتی  نر و ماده به
( میانگین طوو چنگالی سیاه کولی را در سواحل 1991همکاران )

متر تخمین زدند که با نتایج تحقیق سانتی 9/11جنوبی دریای خزر 
( میانگین وزن ماهیان را 1949در ساو ) Bergحاضر همسویی دارد. 
نژاد و همکاران . غنی[11] گرم تعیین کردند 119در رودخانه اترک 

( میانگین وزنی سیاه کولی در سواحل جنوبی دریای خزر را 1991)
یق حاضر نشان داد که میانگین . نتایج تحق گرم گزارش کردند 120

 ( مطابقت بیشتری دارد2110وزن به دست آمده با مطالعات عباسی )
[12]. 

نمونه ماهی سیاه کولی  99پائولی در  Tمقدار عددی حاصل از آزمون 
دهنده الگوی ( به دست آمد که نشان00/1جدوو ) Tار از مقد تربزرگ

رشد، آلومتریک مثبت )ناهمگون( در جمعیت بود. از طرف دیگر 
. [99-90] بود 9شی  خط رگرسیونی در جنس نر و ماده بزرگتر از 

ابراین الگوی رشد در هر دو جنس آلومتریک مثبت محاسبه شد که بن
دهد. در در هر دو جنس رشد سریعتر وزن در مقابل طوو را نشان می

 9902/9و  2911/9ترتی  در جنس نر و ماده به bاین مطالعه، مقدار 
محاسبه شد. در این مطالعه الگوی رشد برای هر دو جنس نر و ماده 

در مطالعات رحمانی  کهیدرحالمثبت بود صورت آلومتریک به
های سیاه کولی 99-98در رودخانه گرگانرود در ساو  [98] (2000)

جنس ماده الگوی رشد آلومتریک مثبت و جنس نر آلومتریک منفی 
هر دو جنس نر و ماده الگوی رشد  98-91داشته و در ساو 

. در مطالعه رحمانی و همکاران الگوی رشد برای اندداشتهایزومتریک 
نرود و محمودآباد هر دو جنس نر و ماده ماهیان رودخانه گرگا

. در مطالعه [01-91] ترتی  آلومتریک منفی و ایزومتریک بودبه
های نر و ماده ( الگوی رشد برای شاه کولی1912پورپوده و رحمانی )

مثبت و آلومتریک منفی گزارش شد.  شیرود، به ترتی  آلومتریک
Wootton (2000معتقد است که تفاوت در الگوی رشد را می ) توان
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به سازگاری با شرایط محیطی مثل درجه حرارت، مواد مغذی، 
ای( و همچنین، ای یا دریاچهکیفیت غذایی، نوع اکوسیستم )رودخانه

 در جمعیت وزن طوو با . رابطه[12] های ژنتیکی ارتباط دادتفاوت

 یانرژ م رف یهاینشانه استراتژ تواندمی اغل  مختلف، یهاگونه
در مناطق مختلف پراکنشی  bماهی باشد و تنوع مقدار  توسط
شود. عنوان تنوع درون جمعیتی تفسیر میهای یک ماهی بهگونه

های شیالتی نقش بسیار مهمی ایفا رابطه طوو و وزن در ارزیابی
. با استفاده از این رابطه امکان تخمین وزن ماهی با داشتن  کندمی
نوع  bوزن مقدار ضری   -پذیر است. در رابطه طووماهی امکان طوو

رشد ماهی یعنی ایزومتریک )همگن( و آلومتریک )ناهمگن( بودن را 
به دست آمده در این پژوهش  bکند. با توجه به مقدار مشخص می

(b>3می )رشد این ماهی آلومتریک )ناهمگن( مثبت  توان گفت
های نر و ماده نشان داد و وزن در جنس مقایسه میانگین طوو است.

که این صفات در جنس ماده بیش از جنس نر بوده و با نتایج دیگران 
 .[00-02] هم خوانی دارد

 از استفاده با در ماهیان تخمریزی زمان تولیدمثلی وضعیت تعیین

 . مطالعهشودیم میسر و هپاتوسوماتیک گنادوسوماتیک هایشاخص

 و دقیقتر اطالعات گنادها، شناسیبررسی بافت با گنادها توسعه روند
ه به ک ندکمی ارائه ماهیان تولیدمثل فیزیولوژی مورد را در یترکامل
 شایانی مککجمعیتی،  ساالنه تغییرات مورد در پیش بینی و درک

 از استفاده با ماهیان در زمان تخمریزی و تولیدمثلی وضعیت کند.می

 نشان داده (HSIبدی )ک شاخص با آن ارتباط ( وGSIگنادی ) شاخص

 بدک از زرده جذب روند و فیزیولوژی براساس مطالعات .[02] شودیم

 ماده یهانمونه  HSIو  GSIتغییرات روند تشابه از تخمریزی، قبل

 زرده تجمع زمان در (HSI) یکبد میزان شاخص .[21] است منطقی

 کبد در اصلی یهافعالیت به امر این که یابدمی ها، افزایشتخمک در

 طوربه یکبد میزان شاخص . افزایششودیممربوط  تولیدمثل با رابطه

 در ماده جنس در یگناد افزایش شاخص از زودتر کمی یا همزمان

در  .[98] است شده گزارش دریایی ماهیان یهاگونه از یبسیار
ها مطالعه حاضر میانگین شاخص کبدی در کل جمعیت، نرها و ماده

به دست  12/1 ± 21/1و  11/1 ± 99/1، 18/1 ± 21/1ترتی  به
داری بین جنس نر و ماده مشاهده نشد آمد که اختالف معنی

(p>0.05.) 

 پیشرفت دهندهنشانمطالعه  این در گنادوسوماتیک میانگین شاخص

 گناد وزنی است. نسبت تولیدمثلی با دوره ابقمط که گنادهاست رشد

 ماهی یتخم ریز شاخص عنوانتواند بهمی (GSI)ماهی،  کل وزن به

 است بیشتر معموالً  ماده ماهیان در این تغییرات. [00] شود مطرح
در تحقیق حاضر میانگین شاخص گنادوسوماتیک در کل . [09]

و  21/9 ± 80/1، 88/0 ± 29/0ترتی  ها بهجمعیت، نرها و ماده
دار بود به دست آمد. اختالف بین نر و ماده معنی 12/8 ± 11/9
(p<0.05 این موضوع )ًبه خاطر بیشتر بودن وزن گناد جنس  ًاحتماال

متوسط  [21] (2005و همکاران ) Lusk در مطالعه. [08] ماده است
درصد  1/19ها درصد و در ماده 80/2در نرها را شاخص گنادی 

از  بعضی و محیط یدما از ناشی شاید مخت ر گزارش کردند. تفاوت
 .[21, 01] باشد دیگر محیطیعوامل زیست

بافت  و بدک اهمیت از یکحا  GSIبه نسبت HSIهماهنگ  تغییرات
 است. در و تخمک ماده تناسلی اندام توسعه و ساخت در چربی

 بینیپیش برای مناسبی ، شاخص HSIشاخص ها،گونه از بسیاری

 منظورشده به داده اخت اص انرژی مقدار و وضعیت گنادوسوماتیک

 ماهیان، هایاز گونه بسیاری در عمده طوراست. به تولیدمثل فعالیت

 خود مقدار باالترین در شاخص گنادوسوماتیک هکتولیدمثلی  اوج در

بد ک ویتلوژنز طوو در[21, 19] یابدمی افزایش نیز HSIمقدار  است،
 موج  ویتلوژنز .شودمی تحریک ویتلوژز تولید برای ماده ماهیان

 نهایت، در و بدک شدن ه بزرگک شودمی بدک سوخت و ساز افزایش

در بررسی نسبت جنسی در [22, 90] را به همراه دارد HSIافزایش 
 00/01ها درصد و ماده 90/98تحقیق حاضر مشخص شد که نرها 

،  ولی تفاوت آماری بین دو دهندیمدرصد از جمعیت را تشکیل 
 دار نبود. جنس نر و ماده معنی

وجود دارد، وضعیت یا  در کل به اختالفاتی که در رابطه با وزن و طوو
تأثیر سه عامل  تحت  عمدتاً شود. این ضریشاخص چاقی گفته می
تغییر ف ل  -9جنسیت  -2سن ماهی  -1قرار دارد که شامل: 

 شیالتی، علوم در یتئور و یکاربرد لحاظ به چاقی هستند. شاخص

 و تفکیک در شاخ ی عنوانبه بوم شناسی و فیزیولوژیک زیستی،
 شرایط از و اطالعاتی شودمی برده کار به هاگونه جمعیت تشخیص

 از میزان آن در دهد. آگاهیها نشان میآن تودهیز و اهزیستگ

 برآورد و کرد خواهد کمک آن رخایر اندازه تخمین به ماهی، جمعیت

در مطالعه حاضر . [92] کندمی را تسهیل آن به وارده تخری  میزان
ترتی ، ها بهمیانگین شاخص چاقی در کل جمعیت، نرها و ماده

بود که اختالف  12/1 ± 1/1و  12/1 ± 1/1، 10/1 11/1±
 (.p>0.05بین جنس نر و ماده وجود نداشت ) داریمعنی

 

 استان گیالن-( در سواحل جنوب غربی دریای خزرVimba persaخالصه زیست سنجی سیاه کولی ) :2جدول 
Table 2: Biometrics (Vimba persa) on the southwest coast of the Caspian Sea-Guilan province 

 مقادیر (cm)ضخامت بدن  (cm)ارتفاع بدن  (cm)قطر چشم  (cm)طول پوزه  (cm)طول سر  (cm)طول استاندارد  (cm)طول چنگالی 

 میانگین 12/1 11/9 19/1 11/1 22/9 11/10 12/10

 انحراف معیار 90/1 00/1 12/1 18/1 21/1 19/2 00/2

 حداکثر 9 11/0 21/1 21/1 81/0 21/21 29

 حداقل 21/1 21/2 01/1 01/1 01/2 21/11 21/12
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 استان گیالن ( در سواحل جنوب غربی دریای خزر،Vimba persaوزن جنس ماده )دایره قرمز( و جنس نر )دایره آبی( سیاه کولی ) -رابطه طوو :3شکل 

Fig 3: Length-weight relationship between female (red circle) and male (blue circle) Vimba persa on the southwest coast of the Caspian Sea, Guilan province 

 
 ( در سواحل جنوب غربی دریای خزر و استان گیالنVimba persaرابطه طوو و وزن جنس ماده سیاه کولی ) :7شکل 

Fig 4. Length-weight relationship of female (Vimba persa) in the southwestern shores of the Caspian Sea - Guilan province 

 

 (Vimba persaبه تفکیک جنسیت در ماهی سیاه کولی ) میانگین طوو و وزن کل، طوو :3جدول 
Table 3: Mean length and total weight by gender in (Vimba persa) 

 (gماده )وزن  (cmماده )طول  (gنر )وزن  (cmنر )طول  (gکل )وزن  (cmکل )طول  مقادیر

 81/99 01/18 92/22 10/19 02/02 12/18 میانگین

 09/91 99/2 98/12 21/1 18/99 98/2 انحراف معیار

 212 22 112 22 212 22 حداکثر

 91 10 92 21/12 91 10 حداقل

 

 های رشد )ضری  چاقی، وزن نسبی، شاخص کبدی، شاخص گنادی( سیاه کولیمیانگین برخی شاخص :7جدول 
Table 4: Mean of some growth indices (Condition factor, relative weight, hepatosomatic index, gastro-somatic index) 

 ماده نر کل میانگین مقادیر

CF 11/1 ± 10/1 11/1 ± 12/1 11/1 ± 12/1 

Wr 29/8 ± 09/11 02/1 ± 11/11 11/8 ± 11/111 

HSI 21/1 ± 18/1 99/1 ± 11/1 21/1 ± 12/1 

GSI 29/0 ± 88/0 80/1 ± 21/9 11/9 ± 12/8 

CF: Condition factor; HSI: hepato-somatic index; GSI: gastro-somatic index 
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 ( در سواحل جنوب غربی دریای خزر، استان گیالنVimba persaسیاه کولی ) وزن جنس نر -رابطه طوو :7شکل 

Fig 5: Length-weight relationship of male (Vimba persa) in the southwestern shores of the Caspian Sea - Guilan province 

 

 گیرینتیجه

 → 3W>L CF=K>1از آنجا که در همه ماهیان مورد مطالعه رابطه 
نتیجه گرفت که  توانیمبود(،  1برقرار بود )ضری  چاقی بزرگتر از 

دهنده تغذیه خوب تر بوده و این نشاناز حد معموو چاق هایکولاهیس
جنوب غربی دریای خزر است و اختالف اندکی که در ماهی در بخش 

علت تغییرات ف لی گنادها، شدت تغذیه، شود، بهدیده می CFمقدار 
سن و جنس ماهی بوده است. باال بودن شاخص گنادوسوماتیک و 

دهنده ارتباط بین این دو شاخص پایین بودن شاخص کبدی نشان
ه سیاه کولی در سواحل بود که نیازمند مطالعات بیشتر است. با اینک

شمالی ایران نیز دارای ارزش اقت ادی زیادی است، ولی هر ساله 
ها، میزان صید آن نسبت به ساو قبل به دلیل آلودگی رودخانه

ها و صید بی رویه کمتر ساخت سد بر روی مسیر مهاجرت آن
 رخایر اهشک به توجه شود و در معرض خطر نابودی است. بامی

 و انبوه تولید بیوتکنیک ایجاد ها،طبیعی آن تکثیر و ولیک ماهیان
 و بررسی شناخت ضروری است. همچنین این ماهیان در پروریآبزی

 یک در مختلف ماهیان هایگونه و بوم شناسی شناسیزیست

 این رو از شود.می هاآن بازسازی رخایر و حفظ سب  آبی، وسیستمکا

های بازتاب مهمترین عنوانبه تولیدمثل نتروکو  مولدین یفیتک بهبود

 و روزافزون به تقاضای دستیابی در را ما تواندمی زیست فناوری جدید،
کند. امید است نتایج این  مکک درجهان پروریآبزی رشد درحاو

تحقیق مورد توجه محققان قرار گرفته و با تداوم این مطالعات توسط 
حیح رخایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی گام موثری در مدیریت ص

 .های آینده برداشته شوداین گونه توسط مراکز شیالتی کشور در ساو
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