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در سواحل Alosaجنس هاي زیستی چهار گونهبررسی بعضی از شاخص
)محدوده سواحل خزرآباد ساري تا بابلسر(دریاي خزر 
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95ردادم: تاریخ پذیرش95اردیبهشت: اریخ دریافتت
چکیده

هاي زیستی شامل طول کل، وزن بدن، سن و جنسیت چهار هدف این مطالعه مقایسه بعضی از ویژگی
.Aو Alosa)Alosa braschnikowi ،A. kessleri،A. caspiaجنس ماهیشگگونه 

saposchnikowii( ، تا 1393از مهر بدین منظور. استدر سواحل استان مازندران در دریاي خزر
و مورد ) قطعه ماهی249در کل (آوري شدندجمعها نمونهبار طور تصادفی، هر ماه یکه ب1394اردیبهشت 

.Aگونه رادست آمده بیشترین طول کل و وزن بدن ه اساس نتایج ببر. سنجی قرار گرفتندزیست

braschnikowi همبستگی . ندگرم بود05/262±25/172و مترسانتی65/27±32/4به ترتیب داشت که
ماده :نرجنسینسبت).P>001/0(شدمشاهدهگونهچهارهردرماهیبدنوزنوکلطولبینداريمعنی
.Aگونهجنسینسبتفقطوبود38/1:2و35/1:1،28/1:1،40:1/1ترتیببهگونهچهار saposchnikowii

در بین چهار ) GSI(شاخص گنادوسوماتیک . )P>001/0(داري داشتاختالف معنی1:1نسبت با ) 38/1:2(
؛ F=04/4(بود داري برخوردار طرفه از تفاوت معنیاساس آزمون واریانس یکماهی دریاي خزر برگونه شگ

05/0<P .(فاکتور وضعیتمقدار)CF (دار در ماهی دریاي خزر نشان از تفاوت معنیدر بین چهار گونه شگ
.A(کووي ماهی براشنیگونه شگهمچنین ). P>05/0(داشت ها بین آن braschnikowi ( نسبت به سایر

.بودبرخوردار با شرایط محیطیاز سازگاري بهتريها گونه
braschnikowiAlosa ،kessleriAlosa ،Alosaهاي رشد، دریاي خزر، شاخص:کلیديواژگان

caspia ،saposchnikowiiAlosa.
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مقدمه
) Clupeidae(ماهیانشگخانوادههايگونه

). 1370عمادي، (ها گسترش دارند تمام آبدر 
استگونه 190جنس و 50این خانواده داراي 

آن در مناطق گونه150جنس و 37که 
زیست معتدلهو بقیه در مناطق گرمسیري

;Svetovidov, 1963(کنندمی Nelson,

به شرایط مختلف ها آنپراکنش ). 2006
هاي صورت شناسی، رابطه غذایی و سازگاريبوم

که بر گرفته با محیط زیست و دما ارتباط دارد 
مختلف این هاي میزان تراکم و پراکنش گونه

از این ). Sheldon, 1968(جنس تاثیر دارد
:خانواده در دریاي خزر دو جنس وجود دارد

با وجودبا سه گونه که Clupeonellaجنس 
و اقتصاد تودهزیستاندازه کوچک از نقطه نظر 

و ) 1371شریعتی، (هستندمهم بسیارصید 
,Whitehead(گونه 5با Alosaدیگري جنس

: که عبارتند از) 1387عبدلی و نادري، ؛ 1985
1-A. braschnikowi (Borodin, 1904)

)کوويماهی براشنیگش(
2-A. caspia (Eichwala, ماهی شگ((1838

)خزري
3-A. kessleri (Grimm, ماهی شگ((1887

)مهاجر

4-A. saposchnikowii (Grimm, 1887)

)چشم درشتماهی شگ(
5-A. sphaerocephala (Berg, 1913)

.Aغیر از گونه باالگونه 5از 

sphaerocephalaهاي در محدوده آببقیه
. ایرانی گزارش شدند

و 1378هاي طی سالکهمطالعاتیدر 
از گرفتانجامدر سواحل استان گیالن 1379
.Aسه گونه شامل Alosaجنس

braschnikowi ،A. caspia وA. kessleri

در همچنین ). 1379حسینی، (شناسایی شد
در 1380تا 1378هاي که طی سالمطالعاتی 

سواحل استان مازندران و گلستان انجام گرفت 
نام ابدیگريعالوه بر سه گونه یاد شده، گونه 

A. saposchnikowiiشناسایی و گزارش شد
طبق ). الف1383افرایی بندپی و همکاران، (

ر تی دقیقیموجود براي شناساهايگزارش
در سواحل Alosaمختلف جنس هاي گونه

توان از صفات اندازشی و میجنوبی دریاي خزر 
قطبی جوکندان و (کردشمارشی استفاده 

).1394همکاران، 
درAlosaجنسهايگونهکلیطوربه

فصلی دارند، به طوريهاي دریاي خزر مهاجرت
هاي آببهریزي تخمبرايکه در فصل بهار 
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ریزي تخمو پس از روندمیعمق خزر شمالی کم
به سمت ) ییز و زمستانپا(و با شروع فصل سرد

عمیق نواحی هاي ر و آبتینیپاهاي عرض
عموما زمستان را در و کنندمیجنوبی مهاجرت 

,Coad(گذرانند میهاي ساحلی ایران آب

در رابطه با ). 1387؛ عبدلی و نادري،1980
بررسی مانندماهیان دریاي خزر مطالعاتی شگ

ماهی تغییرات فصلی در رژیم غذایی شگ
Alosa braschnikowiبراشنیکووي

، بررسی رژیم )1392زحمتکش و همکاران،(
Alosaغذایی  caspia caspia)هاي گونهاز زیر

A. caspia ( در سواحل جنوب شرقی دریاي
و بررسی ) 1383آرا، عباسی و سبک(خزر

پاتیمار و (پارامترهاي رشد پوزانوك خزري
ايهمطالعاما.استشدهانجام)1390همکاران،

چهارزیستیدر رابطه با مقایسه پارامترهاي 
که از اهداف Aloasگونه شناسایی شده جنس 

با توجه . انجام نگرفته است، استپژوهشاین 
رویه و دخالت بیهابه افزایش جمعیت انسان

بیش برداريبهرهباآبی هايها در اکوسیستمآن
شهري، روستایی و هاي و ورود فاضالباز حد

بهصنعتی سبب کاهش تولیدات اولیه و آسیب 
زنجیره غذایی، تخریب مناطق تولیدمثلی و 

زادآوري و و به دنبال آن کاهشریزيتخم
شناخت و از این رو. استالرو شدهبقاي

هاي نهشناسی گوشناسی و بومزیستبررسی
مختلف گیاهان و جانوران از جمله ماهیان در 

برداري و بازسازي اکوسیستم آبی به حفظ، بهره
.کندمیآن اکوسیستم کمک 

هامواد و روش
این مطالعه در محدوده جنوبی دریاي خزر 

هاي ساحلی واقع در آب،و بابلسربین ساري 
وNʹʹ37/23ʹ45°36(مازندراناستان

Eʹʹ62/31ʹ54°52 (بدین . صورت گرفت
زمان با شروع فصل صید ها هممنظور نمونه

تا  اردیبهشت 1393استخوانی از مهر ماهیان 
بار از طور تصادفی، هر ماه یکه ب1394
1000هاي صیادي پره با توري به طول تعاونی

در . متر انجام شدمیلی33متر و  اندازه چشمه 
Alosaماهی از جنس قطعه شگ249مجموع 

. و مورد بررسی قرار گرفتشد صید 
و سنجیزیستطول کل ماهی توسط تخته 

گناد ماهی توسط ترازوي وزن وزن کل و 
با دقت )، ایرانb12 ،KIAمدل (دیجیتال

جنسیت سپس . گیري شدگرم اندازه01/0
و در نهایت ) لبد شکافیاکبا (تعیین شد ماهی

تفاوت نسبت جنسی از طریق آزمون مربع کاي
)X2 (صورت گرفت)Bagenal and Tesch,
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ها آناز فلسماهیان براي تعیین سن ). 1978
).Bagenal and Tesch, 1978(استفاده شد

رشد از هاي تجزیه و تحلیل شاخصبراي
فاکتور و)رگرسیون نمایی(رابطه طول و وزن

که به ترتیب ازاستفاده شدCF(1(وضعیت 
,Biswas(2و )Pauly, 1984(1هاي رابطه

.محاسبه شدند)1993

:1رابطه 
W=a×Lb

W:؛)گرم(وزنa :؛عدد ثابت رگرسیونL :طول
. شیب رگرسیون:b؛)مترسانتی(کل

:2رابطه 
CF=(W/L3)×100

W : گرم(وزن(؛L : طول)مترسانتی.(

ازنیزGSI(2(گناديتعیین شاخص براي 
,Bagenal and Tesch(استفاده شد 3رابطه 

1978.(

:3رابطه 
GSI=(WG/WT)×100

WG:گرم(وزن گناد(؛WT: ماهی وزن)گرم.(

1- Condition of Factor
2- Gonadosomatic Index

هاي آماريتجزیه و تحلیل
اطالعات به دست آمده به صورت میانگین 

براي . اندانحراف معیار ارائه شدهبه همراه
و فاکتور گناديهاي شاخص مقایسه میانگین

، براي tوضعیت در دو جنس نر و ماده از آزمون 
مختلف در هاي شاخصهاي میانگینمقایسه 

از آزمون آنالیز واریانس ماهیشگچهار گونه
و براي مقایسه Tukeyآزمون پسطرفه و یک

استفادهکايمجذورآزمونازجنسیهاينسبت
,Zar(شد شده آوريجمعهايدادهتمام).2010

Microsoftافزارهايتوسط نرم Excel 2007

.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتندSPSS 19و 

نتایج
بیشترین میزان فراوانی مطالعهدر این 

.Aدامنه طولی چهار گونه  braschnikowi ،A.

kessleri ،A. caspia وA. saposchnikowii

و 29تا 26، 29تا 26، 26تا 23به ترتیب بین 
متر محاسبه شد که درصد سانتی26تا 23

40و 50، 40، 20به ترتیب بااليها آنفراوانی 
فراوانی مربوط و بیشترین ) 1شکل(درصد بود 

.بودA. braschnikowiبه گونه
، A. braschnikowiطول کل چهار گونه 

A. kessleri ،A. caspia وA.

saposchnikowii 71/29±37/6به ترتیب ،
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62/26±80/2و 89/1±27/26، 32/4±65/27
متر محاسبه شد که از لحاظ آماري بین سانتی

با سه گونه A. braschnikowiطول گونه 
داري وجود داشت دیگر اختالف معنی

)16/8=F 001/0؛<P 1؛ جدول.(
، A. braschnikowiوزن بدن چهار گونه 

A. kessleri ،A. caspia وA.

saposchnikowii به ترتیب
25/172±05/262 ،85/122±87/193 ،
گرم 22/165±86/56و 57/29±39/152

محاسبه شد که از لحاظ آماري بین وزن گونه 
A. braschnikowi با سه گونه دیگر تفاوت

؛ F=94/11(داري مشاهده شد معنی
001/0<P 2؛ جدول.(

)1394تا اردیبهشت 1393مهر (ماهی دریاي خزر نمودار فراوانی گروه طولی چهار گونه شگ:1شکل 

)1394تا اردیبهشت 1393مهر (طول کل چهار گونه شگ ماهی دریاي خزر:1جدول 

*انحراف معیار±میانگین گونه ماهی

)مترسانتی(
بیشینه

)مترسانتی(
کمینه

)مترسانتی(
تعداد

)مترسانتی(
A. braschnikowi

b37/6±71/2950/4200/2154

A. kessleria32/4±65/2700/4200/2264

A. caspia
a89/1±27/2600/3100/2360

A. saposchnikowii
a80/2±62/2600/3650/2271

).P>05/0(استدار حروف التین غیرمشابه نشانگر وجود اختالف معنی: *
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62/26±80/2و 89/1±27/26، 32/4±65/27
متر محاسبه شد که از لحاظ آماري بین سانتی

با سه گونه A. braschnikowiطول گونه 
داري وجود داشت دیگر اختالف معنی

)16/8=F 001/0؛<P 1؛ جدول.(
، A. braschnikowiوزن بدن چهار گونه 

A. kessleri ،A. caspia وA.

saposchnikowii به ترتیب
25/172±05/262 ،85/122±87/193 ،
گرم 22/165±86/56و 57/29±39/152

محاسبه شد که از لحاظ آماري بین وزن گونه 
A. braschnikowi با سه گونه دیگر تفاوت

؛ F=94/11(داري مشاهده شد معنی
001/0<P 2؛ جدول.(

)1394تا اردیبهشت 1393مهر (ماهی دریاي خزر نمودار فراوانی گروه طولی چهار گونه شگ:1شکل 

)1394تا اردیبهشت 1393مهر (طول کل چهار گونه شگ ماهی دریاي خزر:1جدول 

*انحراف معیار±میانگین گونه ماهی

)مترسانتی(
بیشینه

)مترسانتی(
کمینه

)مترسانتی(
تعداد

)مترسانتی(
A. braschnikowi

b37/6±71/2950/4200/2154

A. kessleria32/4±65/2700/4200/2264

A. caspia
a89/1±27/2600/3100/2360

A. saposchnikowii
a80/2±62/2600/3650/2271

).P>05/0(استدار حروف التین غیرمشابه نشانگر وجود اختالف معنی: *
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62/26±80/2و 89/1±27/26، 32/4±65/27
متر محاسبه شد که از لحاظ آماري بین سانتی

با سه گونه A. braschnikowiطول گونه 
داري وجود داشت دیگر اختالف معنی

)16/8=F 001/0؛<P 1؛ جدول.(
، A. braschnikowiوزن بدن چهار گونه 

A. kessleri ،A. caspia وA.

saposchnikowii به ترتیب
25/172±05/262 ،85/122±87/193 ،
گرم 22/165±86/56و 57/29±39/152

محاسبه شد که از لحاظ آماري بین وزن گونه 
A. braschnikowi با سه گونه دیگر تفاوت

؛ F=94/11(داري مشاهده شد معنی
001/0<P 2؛ جدول.(

)1394تا اردیبهشت 1393مهر (ماهی دریاي خزر نمودار فراوانی گروه طولی چهار گونه شگ:1شکل 

)1394تا اردیبهشت 1393مهر (طول کل چهار گونه شگ ماهی دریاي خزر:1جدول 

*انحراف معیار±میانگین گونه ماهی

)مترسانتی(
بیشینه

)مترسانتی(
کمینه

)مترسانتی(
تعداد

)مترسانتی(
A. braschnikowi

b37/6±71/2950/4200/2154

A. kessleria32/4±65/2700/4200/2264

A. caspia
a89/1±27/2600/3100/2360

A. saposchnikowii
a80/2±62/2600/3650/2271

).P>05/0(استدار حروف التین غیرمشابه نشانگر وجود اختالف معنی: *
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)1394تا اردیبهشت 1393مهر (ماهی دریاي خزر وزن بدن در چهار گونه شگ: 2جدول 

*انحراف معیار±میانگین گونه ماهی

)گرم(
بیشینه

)گرم(
کمینه

)گرم(
تعداد

)گرم(
A. braschnikowi

b25/172±05/26277/70028/9154

A. kessleri
a85/122±87/19344/68288/9864

A. caspia
a57/29±39/15272/23897/9460

A. saposchnikowiia86/56±22/16508/41124/10071
).P>05/0(دار است التین غیرمشابه نشانگر وجود اختالف معنیحروف : *

.Aماده در چهار گونه :نسبت جنسی نر

braschnikowi ،A. kessleri ،A.

saposchnikowii وA. caspia به ترتیب
بود که 38/1:2و 40:1/1، 28/1:1، 35/1:1

.Aتنها در گونه  saposchnikowii از لحاظ
1:1ماده با نسبت : آماري بین نسبت جنسی نر

؛ F=845/11(دار مشاهده شد اختالف معنی
001/0<P 3؛ جدول.(

در بین چهار گونه ) GSI(شاخص گنادي 
A. braschnikowi،A. kessleri،A. caspia

.Aو saposchnikowii07/1±60/0ترتیببه،
67/0±67/0و 55/0±82/0، 67/0±10/1

در هر چهار گونه ). 4جدول (محاسبه شد 
ها بیشتر از نرها میانگین شاخص گنادي ماده

؛ A. braschnikowi)26/1=tغیر از گونه . بود
05/0<P( بین میانگین شاخص گنادي ،)GSI (

داري نر و ماده در سه گونه دیگر تفاوت معنی

؛ P>001/0و t=06/4به ترتیب (مشاهده شد 
74/5=t 001/0و<P 83/5؛=t 001/0و<P.(

.Aچهار گونه ) GSI(شاخص گنادي 

braschnikowi ،A. kessleri ،A. caspia و
A. saposchnikowii بر اساس سن محاسبه

، 03/1±71/0، 38/1±45/0شد که به ترتیب 
بود و در هیچ یک 49/0±40/0و 45/0±77/0

A. braschnikowiها غیر از گونه از گونه

)74/12=F001/0؛<P (داري تفاوت معنی
F=98/1؛P<05/0وF=57/0ترتیببه(نداشت

).5؛ جدول P<05/0و F=39/0؛ P<05/0و 
بدنوزنباطولبیننماییرگرسیونرابطه

.A. braschnikowi ،Aدر بین چهار گونه 

kessleri،A. caspiaوA. saposchnikowii

TL011/0=W×930/2به ترتیب به صورت 

)981/0=2R( ،009/3×TL008/0=W

)946/0=2R(،385/2×TL062/0=W
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)835/0=2R( 740/2و×TL020/0=W

)908/0=2R(ازداريمعنیرابطهوآمددستبه
لحاظ آماري بین طول و وزن در هر چهار گونه 

ماهی دریاي خزر مشاهده شد شگ
)001/0<P 2؛ شکل.(

)1394تا اردیبهشت 1393مهر (ماهی دریاي خزر نسبت جنسی چهار گونه شگ:3جدول

گونه ماهی
)تعداد(فراوانی 

X2Pماده: نر 
مادهنر

A. braschnikowi312335/1:118/1276/0

A. kessleri362828/1:100/1317/0

A. caspia253540:1/166/1197/0

A. saposchnikowii502138/1:284/11001/0

)1394تا اردیبهشت 1393مهر (ماهی دریاي خزر در چهار گونه شگ) GSI(گناديشاخص :4جدول

انحراف ±میانگین گونه ماهی
(%)معیار 

انحراف ±میانگین 
در نر(%) معیار 

انحراف ±میانگین 
تعدادtPدر ماده(%)معیار 

A. braschnikowi60/0±07/167/0±98/048/0±19/126/1082/054

A. kessleri67/0±10/134/0±59/066/1±75/106/4014/064

A. caspia55/0±82/024/0±43/054/0±10/174/5000/060

A. saposchnikowii67/0±67/020/0±42/097/0±26/183/5001/071
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خزر بر اساس سنماهی دریايچهار گونه شگ) GSI(شاخص گنادي: 5جدول 
)1394تا اردیبهشت 1393مهر (

)سال(سن
234567گونه ماهی

A. braschnikowi*
b61/0±86/1a39/0±74/0ab62/0±34/1ab20/0±63/1ab45/0±32/1-

A. kessleri34/0±10/170/1±18/153/0±70/037/0±71/063/0±48/1-

A. caspia-58/0±70/044/0±96/064/0±97/015/0±47/0-

A. saposchnikowii44/0±73/082/0±57/058/0±82/066/0±66/030/0±57/000/0±09/1
).P>05/0(دار است حروف التین غیرمشابه نشانگر وجود اختالف معنی: *

در دریاي خزرچهار گونه شگ ماهی) رگرسیون نمایی(رابطه بین طول و وزن :2شکل 
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خزر بر اساس سنماهی دریايچهار گونه شگ) GSI(شاخص گنادي: 5جدول 
)1394تا اردیبهشت 1393مهر (

)سال(سن
234567گونه ماهی

A. braschnikowi*
b61/0±86/1a39/0±74/0ab62/0±34/1ab20/0±63/1ab45/0±32/1-

A. kessleri34/0±10/170/1±18/153/0±70/037/0±71/063/0±48/1-

A. caspia-58/0±70/044/0±96/064/0±97/015/0±47/0-

A. saposchnikowii44/0±73/082/0±57/058/0±82/066/0±66/030/0±57/000/0±09/1
).P>05/0(دار است حروف التین غیرمشابه نشانگر وجود اختالف معنی: *

در دریاي خزرچهار گونه شگ ماهی) رگرسیون نمایی(رابطه بین طول و وزن :2شکل 
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خزر بر اساس سنماهی دریايچهار گونه شگ) GSI(شاخص گنادي: 5جدول 
)1394تا اردیبهشت 1393مهر (

)سال(سن
234567گونه ماهی

A. braschnikowi*
b61/0±86/1a39/0±74/0ab62/0±34/1ab20/0±63/1ab45/0±32/1-

A. kessleri34/0±10/170/1±18/153/0±70/037/0±71/063/0±48/1-

A. caspia-58/0±70/044/0±96/064/0±97/015/0±47/0-

A. saposchnikowii44/0±73/082/0±57/058/0±82/066/0±66/030/0±57/000/0±09/1
).P>05/0(دار است حروف التین غیرمشابه نشانگر وجود اختالف معنی: *

در دریاي خزرچهار گونه شگ ماهی) رگرسیون نمایی(رابطه بین طول و وزن :2شکل 
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در بین چهار گونه ) CF(فاکتور وضعیت 
A. braschnikowi ،A. kessleri ،A.

caspia وA. saposchnikowii به ترتیب
و 07/0±83/0، 08/0±84/0، 07/0±88/0
همچنین ). 6جدول (محاسبه شد 07/0±85/0

به طور جداگانه در ) CF(فاکتور وضعیت 
هاي نر و ماده در هر چهار گونه محاسبه جنس

A. caspiaشد که بر اساس آن، به جز  گونه 

)81/2=t 05/0؛<P ( در هیچ گونه دیگر تفاوت
به ترتیب (دار بین دو جنس مشاهده نشد معنی

77/1=t 05/0و>P 65/1؛=t 05/0و>P ؛
29/1=t 05/0و>P 6؛ جدول.(

.Aچهار گونه ) CF(فاکتور وضعیت 

braschnikowi ،A. kessleri ،A. caspia و
A. saposchnikowii بر اساس سن نیز

ها تفاوت معنیمحاسبه شد که هر کدام از گونه
به ترتیب (داري را بر اساس سن نشان دادند 

)47/8=F 001/0و<P 62/8؛=F 001/0و<P ؛
02/13=F 001/0و<P 86/1؛=F 05/0؛>P ؛

).7جدول 

)1394تا اردیبهشت 1393مهر (ماهی دریاي خزر در چهار گونه شگ) CF(فاکتور وضعیت :6جدول 

انحراف ±میانگین گونه ماهی
معیار 

انحراف ±میانگین 
معیار در نر

انحراف ±میانگین 
تعدادtPدر مادهمعیار

A. braschnikowi07/0±88/007/0±89/007/0±86/077/1325/054
A. kessleri08/0±84/007/0±82/008/0±86/065/1440/064

A. caspia07/0±83/006/0±86/007/0±81/081/2277/060
A. saposchnikowii07/0±85/007/0±86/008/0±83/029/1367/071

اساس سنخزر برماهی دریاي چهار گونه شگ) CF(فاکتور وضعیت :7جدول
)1394تا اردیبهشت 1393مهر (

)سال(سن
234567گونه ماهی

A. braschnikowi*
c03/0±99/0ab06/0±86/0bc27/0±90/0ab02/0±89/0a12/0±80/0-

A. kessleri
c04/0±92/0ab07/0±82/0a08/0±80/0a06/0±76/0bc06/0±91/0-

A. caspia-
c06/0±88/0bc06/0±86/0a05/0±77/0ab06/0±80/0-

A. saposchnikowii
b07/0±87/0b06/0±85/0ab07/0±82/0b03/0±85/0a15/0±79/0c00/0±97/0

).P>05/0(دار است نشانگر وجود اختالف معنیدر هر ردیف حروف التین غیرمشابه : *
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بحث
ان در ماهیتجاري شگو صید برداري بهره

حوضه جنوبی دریاي خزر در درجه دوم اهمیت
یا صید ضمنی قرار دارند، در نتیجه به نظر 

رسد که شرایط زیست محیطی در این می
حوزه از عوامل اصلی موثر بر پارامترهاي رشد 

در ). 1387عبدلی و نادري، (باشد ماهیان شگ
صید شدهماهی شگچهار گونه مطالعه حاضر 

)Alosa braschnikowi ،A. kessleri ،A.

caspia وA. saposchnikowii( گروه 6در
ساله قرار داشتند 7+و 6+، 5+، 4+، 3+، 2+سنی 

که با مطالعه افرایی بندپی و همکارانش
حداکثردرتفاوت. داشتهمخوانی )الف1383(

تفاوتبهمربوطاحتماالزیستگاهدرماهیسن
رشدنرخزیستگاه در زمان و مکان،کیفیتدر
بر مطالعات انجام شده .استطبیعی انتخابو

نشان داد که ماهی شگچهار گونه روي این
) A. braschnikowi(کوويبراشنیماهی شگ

طول سال با میانگین6+در گروه سنی 
داراي بیشترین مقدار متر میلی29/0±50/422

مقدار آن با مقادیر میانگین طول بود که 
گزارش افرایی متر  درمیلی20/32±00/264

5/253±45و ) الف1383(و همکاران بندپی 
همخوانی )1382(عباسیمتر در گزارش میلی

هايد گزارشیهمچنین این نتایج مو. نداشت

Henderson وBamber)1987( که است
ماهی در محدوده هايجمعیتنشان دادند 

هاي مناطق اقیانوسی، ساحلی، مصبی و آب
شیرین با توجه به سن و اندازه روند رشد 

حداکثر وزن مشاهده شده در. دارندمتفاوتی 
، A. braschnikowiماهی شگچهار گونه بین

A. kessleri ،A. caspia وA.

saposchnikowii ماهی شگمربوط به
با میانگین) A. braschnikowi(کوويبراشنی

با مقادیرکهبودگرم 05/262±25/172وزن 
ی بندپی یگزارش افرادر گرم 70/96±20/238

گرم 4/231±6/145و ) الف1383(و همکاران 
. داشتتا حدودي همخوانی )1382(عباسیدر 

ترین نمونه مشاهده بزرگدر مطالعه حاضر 
با دریاي خزر ماهی شگشده در چهار گونه 

اندازه بیشترینکه با متر بودسانتی5/42طول 
و عبدلی و )Berg)1962گزارش شده توسط 

. بودبرابر با اندکی اختالف، )1387(نادري
در این صید شدههاي از مجموع نمونه

ها درصد و ماده57فراوانی نرها ، درصدمطالعه
تواند بهمینرهااحتماال غالبیت. درصد بود43

شرایطبیشترتحملوترسنگینوزندلیل
محله و بخشنوروزي اله(باشدیاکولوژیک

، نسبت مطالعه حاضردر ). 1393همکاران،
کووي ماهی براشنیشگجنسی ماده به نر در 
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این نسبت . دست آمدبه 35:1/1دریاي خزر 
،1:1در سواحل گیالن ) 1382(توسط عباسی 

)الف1383(توسط افرایی بندپی و همکارانش
مطالعهو در 26/1:2در سواحل گلستان 

6/1:1بین سواحل مازندران و گلستان يدیگر
افرایی بندپی و همکاران، (گزارش شد

نیز ي مطالعه حاضرهادر سایر گونه. )ب1383
.Aدر گونه 28:1/1صورت به این نسبت 

kessleri ،38:1/2 در گونهA.

saposchnikowii در گونه 40/1:1وA.

caspiaبررسیگونهچهاربیندر.آمددستبه
.Aگونه در شده، تنها  saposchnikowii از

دار معنیلحاظ آماري بین نر و ماده اختالف 
هاي این گونه از غالبیت بارزي وجود داشت و نر

این . بودندها برخوردار نسبت به دیگر گونه
1969در سال Nikolskyد گزارش یموجنتای

بهايگونهازجنسینسبتداشتاظهارکهاست
اینهاگونهاکثردراماتفاوت دارد،دیگرگونه

درتغییراتوجوداینبا.استبرابرهمبانسبت
دالیلاینبهاستممکناحتماالجنسینسبت
بهتوجهبازیستگاهاولویتدراختالف-1:باشد
یاوگیرينمونهدرخطا-2جنسیت،یاوفصل
.محیطیزیستآلودگی- 3وانتخابیمیرومرگ

هچنین نوسانات نسبت جنسی در طول سال 
خاطر جدا و یا با هم بودن به ممکن است 

هاي نر و ماده در دوره و زمان خاص از گله
مراحل زندگی و یا تفاوت در مرگ و میر جنس 

نیکخواه خواجه عطایی و (نر و ماده باشد
Abou-Seedo؛1391همکاران، et al., 2003 (
هاي نر و که رفتارهاي متفاوت جنسو یا این

ماده باعث شود تا صید یک جنس بیشتر و یا 
,Rajaguru(کمتر از جنس دیگر انجام شود 

1992 .(
در بین چهار گونه ) GSI(گنادي شاخص 

درسنی مختلف، تنهاهايدر گروهماهی شگ
تفاوت بر اساس سن A. braschnikowiگونه 
و Tarkanکه نشان دادي رادارمعنی

به این در گزارش خود نیز )2005(همکارانش
) GSI(گنادي شاخص . داشتندایده نظر مثبتی 

در بین نر و ماده از لحاظ آماري نشان داد که 
بین دو A. braschnikowiتنها در گونه 

از و نرها نداشتجنس نر و ماده اختالف وجود 
که با بودندرشد جنسی خوبی برخوردار 

) الف1383(ی بندپی و همکارانش یگزارش افرا
.Aجز گونه به همچنین، . داشتهمخوانی 

braschnikowiها میزان در بقیه گونهGSI

بودن باالدر جنس ماده بیشتر از جنس نر بود، 
GSIدر جنس ماده توسط شفیعی و همکاران

Capoeta capoetaماهی ، در سیاه)1387(

gracilisاین موضوع احتماال به . گزارش شد
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است خاطر بیشتر بودن وزن گناد جنس ماده 
)Kasyanov et al., 1995 .(

وزن داراي - شیب خط رگرسیونی طول
جمعیتی زیستیاهمیت باالیی در بررسی 

این ضریب شاخص تاریخچه چون، استها گونه
رشد پویاییآید و بیانگر میحساب به زندگی 

در بین چهار گونه ). Sivertsov, 1968(است
bمورد مطالعه، تنوعی در مقدار ماهی شگ

ماهی شگ، فقط مطالعهدر این . شدمشاهده 
.A(مهاجر kessleri ( رشد آلومتریک همسان

شد ها رو در بقیه گونه) b>3(داشتمثبت 
مشاهده شد همسان منفی آلومتریک غیر

)b<3 .( مقدارbتوسطمحاسباتی گزارش شده
Kleanthidisدر )1999(و همکارانش
یونان بین دو جنس نر و ماده 1دریاچه وولوي

به ریدابود که با مق690/2و 660/2ترتیب به 
ماهی شگها غیر از دیگر گونهدست آمده براي

رابطه طول با وزن در . داشتمهاجر همخوانی 
نشانه تواند میهاي مختلف، اغلب جمعیت گونه

وسیله ماهی به هاي مصرف انرژي استراتژي
در مناطق مختلف bباشد و تنوع مقدار ضریب 

عنوان تنوع به یک ماهی هاي پراکنشی گونه
Vollestad(شود جمعیتی تفسیر میدرون

and L'Bee-Lund, 1990; Przybylski,

1- Lake Volvi

دست آید به 3مخالف bاگر میزان ). 1996
در بررسی ضریب فوق، مقدار محاسباتی باید

هر گونه جداگانه در نظر گرفته شود
)Bagenal and Tesch, 1978 .( ضریب

تر نشانگر سنگینbتر رگرسیون نمایی بزرگ
تر سن اما با ضریب بزرگهاي همبودن نمونه

اساس بر). Papageorgiou, 1979(است
نیز تغییرات در ) Nikolsky)1969گزارش 

ها را بین جمعیت) b(ر شیب رگرسیونمقدا
هاي ها در زیستگاهتوان به واکنش گونهمی

.مختلف نسبت داد
در ماهیان ) CF(تغییرات فاکتور وضعیت

ایی تابع شرایط اکولوژیکی، محیطی و تغذیه
Bagenal(استجمعیت and Tesch, 1978(.

نشان دهنده تغذیه CF<1میزان ،با این وجود
این اساس، بررسی فاکتور بر. استخوب ماهی 

نشان داد که این ماهی از ضریب ) CF(وضعیت 
رشد چندان خوبی در سواحل جنوبی دریاي 

که میزان خزر برخوردار نیست، به طوري
ماهی شگدر چهار گونه ) CF(فاکتور وضعیت 

اما در گزارش . دریاي خزر کمتر از یک بود
بخش از)الف1383(ی بندپی و همکارانشیافرا

، از )مازندرانهايآب(جنوبی دریاي خزر 
خبر کووي براشنیگونه ماهی شگتغذیه خوب 

دیگر هاي پژوهشگرانبا گزارشکهداد می
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,Berg(داشتمطابقت 1962; Coad, 2015.(
چهار گونه از بین مطالعهاگر چه در این 

ماهی شگبررسی شده، گونه ماهی شگ
تا حدودي ) A. braschnikowi(کوويبراشنی

باالتري نسبت ) CF(از میزان فاکتور وضعیت
ها برخوردار بود، اما همانند سایر به دیگر گونه

که علت آن نداشتها از وضعیت خوبی گونه
تواند ناشی از آلودگی منابع آبی میاحتماال 

) Lagler)1956. منطقه مورد بررسی باشد

عواملیوضعیتفاکتورتغییردرکهکردگزارش
نوع منبع آبی و غیره نقش دارد ،بیماريمانند

. ها نیاز به بررسی داردکه اثبات آن
بین چهار گونه،بندي کلیدر جمع

کوويبراشنیماهیشگشده،بررسیماهیشگ
)A. braschnikowi (شرایط رشد خوبی از

ها برخوردار بود و این گونه نسبت به سایر گونه
سازگاري بهتريها نسبت به سایر گونهتواند می

.باشدداشتهبا شرایط محیطی
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Abstract
The objective of the present study was comparing some biological

parameters including length, weight, age and sexuality of four species of genus
Alosa (A. saposchnikowii, A. sapia, A. kessleri and A. braschnikowi) in coastal
zone of Mazandaran province of the Caspian Sea. Monthly random samples
were collected during October 2014 and April 2015 (249 samples). The highest
total length (27.65±4.32cm) and body weight (262.05±172.25g) belonged to A.
braschnikowi. There was a significant correlation between total length and body
weight among four species of Alosa (P<0.001). Sex ratio (male:female) of four
species were 1.35:1, 1.28:1, 1:1.4 and 2.38:1, in respect to above mentioned
order. Only the sex ratio of A. saposchnikowii (2.38:1) was significantly
different from the expected 1:1 ratio (P<0.001). Gonadosomatic Index (GSI)
among four species of Alosa was significantly different (P<0.05, F=4.04).
Condition factor (CF) between four species of Alosa showed a significant
difference (P<0.05, F=4.26). The results showed environmental compatibility of
A. braschnikowi was better than other species.

Key words: Caspian Sea, Growth Indices, Alosa braschnikowi, Alosa kessleri,
Alosa caspia, Alosa saposchnikowii.
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