
 1391پاييز / 3شماره / سال بيست و يكم                                                  جله علمي شيالت ايران                             م

107 

 

  
  
  

 اي  ماهي سفيد رودخانه شدرالگوي ساختار سني و 

 Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)  
  رودخانه تاالر استان مازندرانسر شاخه توجي  در

  ؛ )4(رحمان پاتيمار؛  )3(محمود روحي؛ )2(سيد عباس حسيني ؛*)1(محمد حسين گرجيان عربي

  )6(الهام عليجانپورو  )5(صابر وطن دوست
hosein0037@gmail.com  

  14155- 775 :، تهران صندوق پستيتحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي  و  واحد علومدانشكده كشاورزي و منابع طبيعي،  -3و1
  336: كشاورزي و منابع طبيعي گرگان صندوق پستي علوم  دانشگاه - 2
 163 :، صندوق پستيرزي و منابع طبيعي، دانشگاه گنبد كاووسدانشكده كشاوگروه منابع طبيعي،  -4

  584 :صندوق پستي قئم شهر ، واحد دانشگاه آزاد اسالميگروه منابع طبيعي،  - 6و  5
  1391تير  :تاريخ پذيرش                  1390دي :  تاريخ دريافت

  چكيده
استان  تاالر سر شاخه توجي رودخانه در (Squalius cephalus) اي ماهي سفيد رودخانه رشدالگوي ساختار سني و 

صيد و در فرمالين  ترال و تورماهي با دستگاه الكتروشوكر  عدد 298 .بررسي شد 1388  تا مرداد 1387 مرداداز  مازندران
حدوده م در ماهياننتايج طبق . تعيين گرديد از روي فلسگيري و سن آنها  وزن و طول ماهيان اندازه. شدند تثبيت درصد 5

داراي نارس ها و ماهيان  ضريب رگرسيون الگوي رشد با روش كاربردي پائولي نشان داد كه نرها و ماده .بودند 4+تا  0+سني
 1/1با رشد  3+به  2+هاي طولي نشان داد كه گروه اي ماهي سفيد رودخانه ضريب رشد ساالنه .الگوي آلومتريك مثبت بودند

كه  نشان داداي  ماهي سفيد رودخانه وضعيتفاكتور . ندبودداراي رشد سريعتري  89/0با  4+به  3+هاي سني  نسبت به گروه
. باشد مي نارسمربوط به ماهيان  ) = 901/0r2( 17/1ها و كمترين آن با  مادهمربوط به  ) = 983/0r2( 58/1باالترين آن با 

 .اختالف زيادي نشان نداد) ماده 115نر به  123(نسبت جنسي كل 
 

  تاالر توجي، رودخانهسرشاخه شناسي ماهي، ماهيان آب شيرين،  زيست :كليدي تلغا

                                                            
  مسئول ءنويسنده *
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  مهمقد 
يكي از ) Squalius cephalus( اي ماهي سفيد رودخانه

اين  .باشد مي موجود در ايران هاي خانواده كپور ماهيان گونه
هايي كه داراي جريان  ماهيان بصورت دسته جمعي در رودخانه

الند اين ماهي وارد آبهاي ندر سواحل ف. كنند سريعند، زندگي مي
در آبهاي ساكن، بچه ماهيان بصورت گله در . شود شور نيز مي

وثوقي (شوند  نزديك ساحل و ماهيان بالغ در سطح آب ديده مي
هاي جنوبي درياي خزر از  در اغلب رودخانه). 1385 و مستجير،

 ،هاي آبريز درياچه اروميه حوضه ارس تا اترك و همچنين در
در  ).1378 و نادري، عبدلي( دندجله و كارون وجود دار نمك،

دوران الروي از زئوپالنكتونها و سپس از حشرات آبزي تغذيه 
 Unver, 1998; Turkmen et؛1387عبدلي و نادري، ( نمايد مي

al., 1999(.  
 Sasi؛ )2002(و همكاران  Erdouanزيادي توسط  تحقيقات

 Fatih Canو  Karatas؛ )2005(و همكاران  Kalkan؛ )2004(
 اي ماهي سفيد رودخانه روي ) 2009( Coad و ) 2005(
)Squalius cephalus( عبدلي و نادري  البته .انجام شده است
صورت اجمال در ارتباط ب )1385( وثوقي و مستجيرو  )1387(

مطالعات جهان  كلدر  .اند هايي داشته با اين ماهي بررسي
كه داراي ارزش اقتصادي  يي ماهيانورشناسي  و بوم بيولوژي

كمتر اند  به نسبت ماهياني كه داراي ارزش اقتصادينيستند 
 .كند و اين نكته در ايران نيز صدق مي تصورت گرفته اس

و  گذرند از داخل جنگل مي هاي شهرستان سوادكوه رودخانه
ماهياني كه صيد  همچنين. هستند هاي توريستي جاذبه داراي

كنند در  ها زيست مي دارند، در اين رودخانه تفريحي و ورزشي
اي از جمله  ماهي سفيد رودخانه. اند نتيجه مورد توجه قرار گرفته

تفريحي و (ماهياني است كه در رودخانه توجي زياد صيد شده 
  . استو تمايل زيادي به مصرف آن مشاهده شده ) توريستي

هاي ساختار سن و برخي فاكتوربررسي  تحقيق، هدف از اين 
در  )Squalius cephalus( اي رشد ماهي سفيد رودخانه

شناخت به منظور ) سرشاخه توجي( تاالراكوسيستم رودخانه 
   .تر اين ماهي انجام پذيرفت بهتر و مديريت صحيح

   
 كار واد و روشم

 سيزده ماهطي  1388تا مرداد  1387 مرداد ازاين تحقيق  
 298در مجموع ت كه انجام پذيرفبصورت ماهانه برداري  نمونه

از . قرار گرفتندبررسي  صيد و مورداي  سفيد رودخانهعدد ماهي 
 30عدد در فصل تابستان و بهار،  30اين تعداد ماهي صيد شده 

عدد و در  20آذر  رد ،در فصل پاييز در ماههاي مهر و آبانعدد 
 16عدد و اسفند  10عدد، بهمن  12فصل زمستان در ماه دي 

به  وباشد  سر شاخه توجي ميكه  نظرورد منطقه معدد در 
رودخانه تاالر در استان . اند ، صيد شدهپيوندد رودخانه تاالر مي

كيلومتر،  147طول آن . شهر قرار دارد مازندران در شهرستان قائم
متر  -25متر و ارتفاع ريزشگاه آن  2500ارتفاع سرچشمه آن 

مورد درصد و سرشاخه  7/1باشد و داراي شيب متوسط  مي
هاي رودخانه تاالر بوده و از  يكي از شاخه) توجي(بررسي 

كيلومتري  20هاي كوه كم ارتفاع الك سنگ واقع در  دامنه
 12طول اين رودخانه . گيرد ميشهر سرچشمه  جنوب شرقي قائم

 كيلومتر و حوزه آبريز محدود آن پوشيده از درختان جنگلي است
    ).1377استادزاده، (

هاي ماهي از يك دستگاه الكتروشوكر با  براي صيد نمونه
 5 ها در فرمالين نمونه .ولت استفاده گرديد 200-300ولتاژ 

بطور متوسط . به آزمايشگاه انتقال داده شدند و  درصد تثبيت 
برداري مورد بررسي قرار  نمونهبراي متر از طول رودخانه  100
  گيري هاندازها به آزمايشگاه جهت  پس از انتقال نمونه. گرفت

گيري وزن از ترازوي  از كوليس ديجيتال و براي اندازهطول كل 
براي تعيين سن . گرم استفاده شد 01/0ديجيتالي با دقت 

بين باله پشتي و خط ماهيان تعدادي فلس از سمت چپ بدن 
ها  بين دو الم قرار داده و به  برداشته شد و سپس فلس جانبي 

  .با كمك لوپ شمارش شدندهاي ساالنه  منظور تعيين سن حلقه
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  )1384جعفري، ( توجي برداري موقعيت جغرافيايي ايستگاه نمونه: 1شكل

  
  اي نمايي  ها رابطه رابطه بين طول و وزن در ماهي

  بود و با كمك لگاريتم به رابطه خطي  
  (Wooton, 1990)   شود تبديل مي

برحسب  كلطول : L، وزن ماهي بر حسب گرم: Wكه در آن  
  .باشد مي شيب منحني:  b، ضريب ثابت :a   ،ميليمتر

 & Froese( گرديدالگوي رشد بوسيله آزمون پائولي تعيين 

Binohlan, 2002.(  
  
  

  :كه در آن
Sdln:  ميليمتر(انحراف معيار لگاريتم طبيعي طول( ، 

Sdlnw : گرم(انحراف معيار لگاريتم طبيعي وزن( ،  
b :و وزن شيب منحني حاصل از ارتباط طول،  
r2 :ضريب رگرسيون بين طول و وزن، 

 n :باشد مي تعداد نمونه.  

 t  محاسباتي باt  جدول با درجه آزاديn-2 مقايسه شده و در 
جدول باشد، الگوي رشد  tمحاسباتي بزرگتر از  tصورتيكه 

شيب خط رگرسيوني بين  bآلومتريك بوده و در اين صورت اگر 

گوي رشد آلومتريك مثبت و در باشد ال  33 از طول و وزن بزرگتر
محاسباتي  tولي اگر . باشد غيراينصورت آلومتريك منفي مي

  .باشد جدول باشد الگوي رشد ايزومتريك مي tكوچكتر از 
 ,Biswas(بدست آمده است  فاكتور وضعيت از رابطه ويترلي

1993.(  
  
  :كه در آن 
 K :فاكتور وضعيت ، :Wوزن كل بدن برحسب گرم ، :L  طول
  .باشد ميل بدن بر حسب سانتيمتر ك

 گردد محاسبه مي زيرضريب رشد لحظه اي بوسيله فرمول  
)Biswas,1993(.  

  
  :كه در آن

G: اي ضريب رشد لحظه،  
) :lnW(t+1اريتم طبيعي وزنلگ t+1برحسب گرم ساله،  

:lnW(t)  لگاريتم طبيعي وزن t برحسب گرم ساله،  
tΔ  : اختالف بينt+1  ساله وt باشد يساله م.  
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  ايجتن
صيد و مورد اي  سفيد رودخانهعدد ماهي  298در مجموع 

 عدد 115، نرداراي جنسيت  عدد 123قرار گرفتند كه  بررسي
  .عدد نارس بودند 60نسيت ماده و داراي ج

كه  اي با بررسي درصد فراواني طولي ماهي سفيد رودخانه
 نجام شدهها ا ميليمتر در نرها و ماده 20ميليمتر به  20بصورت 

 گرفت وميليمتر صورت  10ميليمتر به  10و در ماهيان نارس 
ميليمتر  195 تا 75در ماهيان نر از  :باشد نتايج بدين شرح مي

ميليمتر  235 تا 75و در ماهيان ماده از گروه طولي  6كه داراي 
ميليمتر  80 تا 50 در ماهيان نارس از وگروه طولي  6كه داراي 
بيشترين فراواني در . ست آمداست بدلي گروه طو 3كه داراي 

 تا 75هاي طولي  ها بترتيب مربوط به گروه نارس  ها و ، مادهنرها
. باشد ميليمتر مي 70 تا 60ميليمتر و  95 تا 75ميليمتر،  95

 195 تا 175ميليمتر و  175 تا 155كمترين فراواني بترتيب 
 60 تا 50و ها  ميليمتر در ماده 235 تا 215ميليمتر در نرها و 
   ).3و  2، 1نمودارهاي ( باشد ها مي ميليمتر در نارس

 

 
  نراي  ماهي سفيد رودخانهدرصد فراواني طولي  :1نمودار 

 
  مادهاي  ماهي سفيد رودخانهدرصد فراواني طولي  :2نمودار 

 
  نارساي  ماهي سفيد رودخانهدرصد فراواني طولي  :3نمودار 
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ماهي ميانگين طول و وزن ثر و حداقل، حداكنتايج مربوط به 
كه مورد مطالعه قرار   نارسجنس نر، ماده و اي  سفيد رودخانه

در مجموع ميانگين وزن . آورده شده است 1در جدول  اند گرفته
اي جنس ماده بيشتر از نرها و در  ماهي سفيد رودخانهو طول 

  .باشد ميها  نارسنرها بيشتر از 
طول و وزن ماهيان در هر سني و ميانگين  هاي مختلف گروه
 ،2 جداولجنس نر و ماده و همچنين كل ماهيان در  دوسن در 

  3+تا  1+سني  گروه 3نرها داراي . شده استآورده  4و  3
ميزان ميانگين طول و وزن آنها  ،باشند كه با افزايش سن مي

درصد فراواني به شدت با افزايش سن افزايش پيدا كرده ولي 
تا  1+سني  گروه 4ها داراي  ماده). 2 جدول( كند كاهش پيدا مي

ميزان ميانگين  ،باشند كه مانند ماهيان نر با افزايش سن مي 4+
كاهش پيدا درصد فراواني طول و وزن افزايش پيدا كرده ولي 

با بررسي كه در كل ماهيان انجام شد اين ). 3جدول( كند مي
 1+سني نتيجه بدست آمد كه بيشترين ميزان سن مربوط به گروه

باشد  مي 4+ و كمترين ميزان تركيب سني در ماهياندرصد  60با 
  ).4 جدول( درصد بود 1كه فقط 

وزن با استفاده از آناليز رگريسون منحني توسط  -رابطه طول
در  اي ماهي سفيد رودخانهروش حداقل مربعات در جمعيت 

محاسبه و همچنين كل ماهيان  ها نارس، ماده  ،هاي نر جنس
  .استآمده  7و  6، 5 ،4كه نتايج آن در نمودارهاي گرديد 
  

  
  نارسماهيان نر و ماده و هاي  جنساي بين  رودخانه  سفيد حداكثر، ميانگين و انحراف معيار وزن و طول كل ماهي حداقل، :1جدول 

  
  )ميليمتر(طول كل   )گرم(وزن   جنسيت

  ميانگين
  حداقل -حداكثر 

  ميانگين  انحراف معيار
  حداقل -حداكثر 

  انحراف معيار

29/13  نر
60/91-38/4  

04/11  35/102
65/180-43/75  

47/22  

  76/18  ماده
7/188-56/4  

54/23
  

22/107
65/233-75  

44/45  

49/3  نارس
04/5 -85/1  

853/0  23/66
16/74-50/53  

80/5  

  نر اي جنس ماهي سفيد رودخانههاي مختلف سني  طول، وزن و تركيب رده ميانگين :2جدول 
  
  

  

  
 ماده اي جنس ماهي سفيد رودخانه هاي مختلف سني طول، وزن و تركيب رده ميانگين :3جدول 

  

 

  
  
  

  3+  2+  1+  روههاي سنيگ
  53/168  01/125  23/91  )ميليمتر(ميانگين طول 

  36/71  65/25  53/9  )گرم(ميانگين وزن 
  2  8117  )درصد(تركيب سني 

  4+  3+  2+  1+  گروههاي سني
 65/233  26/177    55/91 34/126  )ميليمتر(ميانگين طول

 74/188  32/80  31/26  63/9  )گرم(ميانگين وزن 

 1  4  68 27  )درصد(تركيب سني 
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  در كل ماهياناي  ماهي سفيد رودخانههاي مختلف سني  طول، وزن و تركيب ردهميانگين  :4جدول 
  4+  3+  2+  1+  0+  گروههاي سني

 77/174 65/233  80/125  23/66 37/91  )ميليمتر( ميانگين طول

 76/77 74/188  04/26  57/9  49/3  )گرم(ميانگين وزن 

 2 1  17  20 60  )درصد(تركيب سني 

  
  نر اي جنس ماهي سفيد رودخانهرابطه طول و وزن در  :4نمودار 

  
  ماده اي جنس ماهي سفيد رودخانهرابطه طول و وزن در  :5نمودار 

  
  

 نارسماهيان اي  فيد رودخانهماهي سرابطه طول و وزن در  :6نمودار 
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   )كل ماهيان(اي  ماهي سفيد رودخانهرابطه طول و وزن در  :7نمودار 
در  اي ماهي سفيد رودخانهاي  نتايج ضريب رشد لحظه

دو گروه سني  شود آمده است، همانطور كه مالحظه مي 8نمودار
 2+اي يكسان و گروه سني  داراي رشد لحظه 2+به  1+و  1+به   0+
سال  4+به  3+اي و گروه  داراي بيشترين ميزان رشد لحظه 3+ به

اي در بين جمعيت ماهي سفيد  داراي كمترين ميزان رشد لحظه
  .باشند اي را دارا مي رودخانه

 دراي  ماهي سفيد رودخانهفاكتور وضعيت و الگوي رشد 
در  كل ماهيانها و همچنين  نارسو  بررسيهاي مورد  جنسيت
ماهي سفيد مقدار فاكتور وضعيت . آمده است 5جدول 
  .باشد مي نزديك بهمهاي نر و ماده  اي در جنس رودخانه

 

  

  در كل ماهيان اي ماهي سفيد رودخانهاي در  ضريب رشد لحظه :8نمودار 

و ها  سنار ،ها  ماده ،در نرهااي  ماهي سفيد رودخانهو الگوي رشد  b( ،r2(وضعيت، ضريب رگرسيوني  فاكتور مقدار :5جدول 
  همچنين كل ماهيان

  
  )k( فاكتور وضعيت  )t( الگوي رشد  b r2  بررسيجنسيت مورد 
  817/0  6/5  981/0  23/3  نر
  002/1  79/4  983/0  19/3  ماده
  103/1  44/2  901/0  60/2  ها نارس

  012/1  012/6  985/0  13/3  كل ماهيان

 ■ ميزان ضريب رشد
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  tو نارس و  هاي نر و ماده اي در جنس ماهي سفيد رودخانه
ماهيان اين منطقه الگوي  جدول بود و t بزرگتر ازل ماهيان در ك

شيب خط رگرسيوني  )b(و چون مقدار  ندرشد آلومتريك داشت
نر و ماده و كل ماهيان بين طول و وزن بدست آمده در دو جنس 

اي  باشد، بنابراين الگوي رشد ماهي سفيد رودخانه مي 3بزرگتر از 
و ) آلومتريك(همسان غيركل ماهيان  وجنس ماده  ،در جنس نر
  .باشد مي ها آلومتريك منفي نارسولي در مثبت است 

  
  بحث

 Squalius( اي روي ماهي سفيد رودخانهكه در اين تحقيق 

cephalus ( گرفت  در كل ماهيان انجام سني هاي گروهاز لحاظ
  1+گروه سني  3 كه نرها داراي باشد مي 4+تا   0+گروه سني از 

باشند كه در نرها  مي 4+ تا 1+گروه سني  4داراي ها  و ماده 3+تا 
داراي بيشترين درصد تركيب و كمترين  1+ها گروه سني  و ماده

ها مربوط  و در ماده 3+ گروه سني درصد تركيب در نرها مربوط به
 با )1999(و همكاران  Turkmen .باشد مي 4+گروه سني به 

 در تركيه Arasاي در رودخانه  رودخانهماهي سفيد  بررسي
كه بيشترين و كمترين  اند ذكر كرده 8+تا   1+تركيب سني را 

ها بترتيب مربوط به گروه  هاي سني در نرها و ماده درصد گروه
در  )2002(و همكاران  Erdouan .باشد مي 8+و  2+سني 

اي  ماهي سفيد رودخانه بررسي با در تركيه Karasuرودخانه 
گروه  7 كه نرها داراي اند هگزارش كرد 9+تا  1+تركيب سني را 

باشند كه  مي 9+ تا 1+گروه سني  9ها داراي  و ماده 7+تا  1+سني 
داراي بيشترين درصد تركيب و  2+ها گروه سني  در نرها و ماده

گروه سني در رابطه با كمترين درصد تركيب در نرها مربوط به 
 )Sasi )2004 .باشد مي 9+گروه سني ها مربوط به  و در ماده 7+

اي  ماهي سفيد رودخانه با بررسي در تركيه  Topcamدر درياچه
گروه سني و  5نرها را داراي  .اعالم كرد  7+تا   1+ تركيب سني

گروه سني كه بيشترين تركيب سني در نرها و  7ها را داراي  ماده
و كمترين درصد تركيب در نرها  3+ها مربوط به گروه سني  ماده

 7+گروه سني ها مربوط به  و در ماده 1+گروه سني مربوط به 
 در Malatyaدر درياچه  )2005(و همكاران   Kalkan .باشد مي

  6+تا  1+تركيب سني اي، ماهي سفيد رودخانه با بررسي تركيه
ها را  و ماده 5+تا  1+گروه سني  5نرها را داراي  .اعالم كردند

نرها و كه بيشترين تركيب سني در  6+تا  1+گروه سني  6داراي 

كمترين درصد تركيب در  .دبو 3+ها مربوط به گروه سني  ماده
 Fatihو   Karatas .را گزارش كردند 1+ها گروه سني  نرها و ماده

Can  )2005 (در درياچهAlmus  ماهي  با بررسي تركيه در
گروه سني را براي كل ماهيان اعالم كردند  7اي  سفيد رودخانه

و  3+ين درصد گروه سني مربوط به كه بيشتر بودند 6+تا  0+كه 
در  ) 2007(و همكاران  Koc ..بود 6+كمترين درصد گروه سني 

ماهي سفيد  تركيه با بررسي در Ikizcetepelerدرياچه 
كه بيشترين تركيب  ذكر كردند  6+تا   1+تركيب سني را  اي رودخانه

و كمترين درصد  3+ها مربوط به گروه سني  سني در نرها و ماده
   .دبو 5+ها مربوط به  در ماده و 6+و  5+كيب در نرها مربوط به تر

  Goldspik)1979(   در تعداد بيان داشت كه تفاوت
ها به  بين جمعيته شده هاي سني و حداكثر سن مشاهد گروه

 گروه )1387( عبدلي و نادري .ساختار جمعيتي ارتباط دارد
اعالم  4+ تا 0+در رودخانه تجن مازندران اين ماهي را  سني

اي در حوضه جنوبي  كردند و سن و رشد ماهي سفيد رودخانه
عدم مشاهده سن باال همچنين  .را كند گزارش كردنددرياي خزر 

جنگلي بودن منطقه دانست كه توريست پذير توان بدليل  را مي
صيد  وشود  و به طبع آن تاثيراتي كه بر محيط ايجاد مي است

. برداري زياد مشاهده شده است در مدت زمان نمونهكه تفريحي 
 23/91  ،1+ گروه سني ماهيان نر در ميانگين طول و وزن

ميليمتر و  53/168به  ،3+گروه سنيگرم و در  53/9ميليمتر و 
داراي ميانگين  ،1+گروه سني  ماهيان ماده در  و گرم 36/71

 ،4+ گروه سني گرم و در 63/9ميليمتر و  55/91طولي و وزني 
و با بررسي كل ماهيان  بودندگرم  74/188متر و ميلي 65/233

 49/3ميليمتر و  66از  0+ گروه سني ميانگين طول و وزن در
گرم  74/188ميليمتر و  65/233به  4+ گروه سني گرم و در
با بررسي ميانگين  )1999(و همكاران  Turkmen. بدست آمد

يب از بترترا ميانگين طول و وزن  ،ها طول و وزن در نرها و ماده
 گروه سني گرم و در 29/9و  06/9سانتيمتر،  67/8و  92/8با  1+
اعالم  گرم 86/193و  50/158، سانتيمتر 82/23و  43/22 ،8+

طول با بررسي ميانگين  ) 2002(و همكاران   Erdouan .كردند
در گروه ها، ميانگين طول و وزن بترتيب  و وزن در نرها و ماده

گروه  گرم و در 97/13و  17يمتر، سانت 95/9و  82/10 ،1+سني 
و گرم  25/176 و سانتيمتر 95/23 را باشند ها ميكه نر 7+سني

سانتيمتر و  95/28باشند  مي 9+ در گروه سني ها كه در ماده
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با    Topcamدر درياچه) Sasi )2004. اعالم كردندگرم  5/322
ب ميانگين طول و وزن آنها را بترتي 7+تا  2+ماده بررسي ماهيان 

گرم  4/326سانتيمتر،  10/26گرم و  45/46سانتيمتر،  74/14
 Malatyaدر درياچه ) 2005( و همكاران Kalkan  .گزارش كرد

بيان نمودند ها،  با بررسي ميانگين طول و وزن در نرها و ماده
 9/20و  3/17 ،1+در گروه سني ميانگين طول و وزن بترتيب 

ها كه نر 5+سني  گروهگرم در  2/126و  6/102سانتيمتر، 
در گروه ها كه  گرم و در ماده 525و  سانتيمتر 6/33باشند  مي

 .رسد گرم مي 651سانتيمتر و  7/35باشند به  مي 6+سني 
Karatas  و  Fatih Can )2005 (در درياچهAlmus   با بررسي

 3/15از  0+گروه سني كل ماهيان ميانگين طول و وزن در
سانتيمتر و  2/30به  6+ه سنيگروگرم و در  9/44سانتيمتر و 

در درياچه  )2007(و همكاران  Koc .رسيدگرم  7/427
Ikizcetepeler  ها،  ميانگين طول و وزن در نرها و مادهبا بررسي

 6/12و  9/12با  1+گروه سني بترتيب از را ميانگين طول و وزن 
گروه گرم شروع شده و در نهايت در  8/33و  8/34سانتيمتر، 

گرم  9/145و  8/137سانتيمتر،  4/24و  6/23به  6+سني 
با مقايسه ميانگين طول و وزن ماهيان رودخانه مورد  .رسد مي

و  Turkmenبررسي  هاي ديگر با با رودخانه و درياچه تحقيق
و  نزديك بود) 2002(و همكاران   Erdouanو ) 1999(همكاران 

اظ طول هاي ديگر از لح رودخانه يا درياچه ،نسبت به ماهي سفيد
 ماهيان ذخاير ارزيابيرابطه طول  و وزن در  .هستندو وزن كمتر 

 از گونه يك رشد الگوي آن روي از توان مي و است مهم بسيار
 يك بعنوان را آن همچنين .داد قرار مورد مقايسه را ماهي

  .استفاده كرد ماهي رشد وضعيت تعيين براي كاربردي شاخص
.(Gonzalez Acosta et al, 2004) ارتباط  نتايج حاصل از

  جنسدر برداري شده  اي نمونه وزن ماهي سفيد رودخانه -طول
 و دهد كه بين طول نشان ميو همچنين كل ماهيان نر و ماده 

ها  نارسو  )r2  =983/0(ماده  ،)r2  =981/0(وزن ماهيان نر 
)901/0=  r2(  و كل ماهيان)985/0=  r2(  زياديهمبستگي 

   .باشد برقرار مي
Turkmen  ماهي سفيد در بررسي ) 1999(و همكاران

وزن را در  -طول در تركيه رابطهAras رودخانه اي در  رودخانه
گزارش  )r2  =993/0(و ماده  )r2  =982/0(ماهيان نر 

در  Karasuدر رودخانه ) 2002( و همكاران  Erdouan.كردند

را در وزن  -طولرابطه  اي ماهي سفيد رودخانه با بررسي  تركيه
 .كردند ذكر )r2  =988/0(و ماده  )r2  =975/0(ماهيان نر 
Karatas    وFatih Can )2005 (در درياچهAlmus  در تركيه 
وزن را در كل  -طول رابطه  اي ماهي سفيد رودخانه با بررسي

 .بدست آمده است )r2  =94/0( اند كه عدد ماهيان محاسبه كرده
Koc  در درياچه) 2007(و همكاران Ikizcetepeler تركيه  در

وزن را براي  -طول رابطه  اي ماهي سفيد رودخانه با بررسي
رابطه  .بدست آوردند )r2  =90/0(و ماده  )r2  =889/0(ماهيان نر 

ها  وزن ماهيان در رودخانه توجي و مقايسه آن با رودخانه -طول
در . باشد هاي ديگر حاكي از وضعيتي نزديك بهم مي و درياچه

ماهيان ميزان اين رابطه در  نارس، ماده و ي ميان جنس نربررس
بودن و در كوچك دردليل آن را توان  باشد كه مي آنها كمتر مي

 )b(مقدار ضريب رگرسيون  .دانستنتيجه تغييرات بيشتر در آنها 
 .),Bagenal 1978( است 4و  2معموآل در ماهيان بين عدد 

در ماهي سفيد در اين تحقيق  )b(مقدار ضريب رگرسيون 
و  60/2نارس  ،19/3، جنس ماده 23/3 اي براي جنس نر رودخانه

) 1999(و همكاران   Turkmen .باشد مي 13/3براي كل ماهيان 
بدست  13/3ها  و در ماده 11/3مقدار ضريب رگرسيون را در نرها 

مقدار ضريب رگرسيون ) 2002(  و همكاران  Erdouan .نددآور
 و Kalkan .گزارش كردند 98/2ها  ماده و در 96/2را در نرها 
و در  48/2را براي نرها ) b(مقدار ضريب ) 2005(همكاران 

) Fatih Can  )2005  و  Karatas  .نددبدست آور 02/3ها  ماده
بيان  16/3ها  و در ماده 11/3را براي نرها ) b(ضريب مقدار 
رگرسيون را در نرها ضريب ) 2007(و همكاران  Koc  .نمودند

نتايج حاصل از تعيين  .گزارش كردند 86/2ها  ماده و در 96/2
الگوي رشد با استفاده از روش پائولي مشخص كرد كه الگوي 

در ماهي سفيد كل ماهيان  همچنين نر و ماده و جنسرشد 
) آلومتريك(همسان ي سرشاخه توجي رودخانه تاالر غيرا رودخانه

و  Karatas  .است ها آلومتريك منفي نارسولي در  و مثبت بوده
Fatih Can )2005 ( با بررسي كل جمعيت الگوي رشد را در

و  Kalkan .اي آلومتريك گزارش كردند ماهي سفيد رودخانه
 ماهي در اي ضريب رشد لحظهگزارش كردند ) 2005(همكاران 

  .دباي اي با افزايش سن كاهش مي سفيد رودخانه 
Wieser  و  در بررسي ميداني )1988(و همكاران

بيشتر تابع  ،آزمايشگاهي مشاهده كردند كه تغيير در نرخ رشد
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توان امكان  پس مي. فراواني غذا و امكان دسترسي به آن است
دسترسي به غذا را از عوامل ايجاد ضريب رشد كمتر در سنين 

فاكتور وضعيت براي مقايسه كيفيت ماهي از نظر  .باالتر دانست
كه فاكتور وضعيت در آنها  ماهياني. وضعيت چاقي كاربرد دارد

س رعكتري هستند و ب باال است نسبت به طولشان ماهيان سنگين
ماهياني كه ميزان فاكتور وضعيت در آنها پايين است، نسبت به 

). Wootton, 1990( طولشان ماهيان كم وزني هستند
Turkmen  با بررسي رودخانه  )1999(و همكاران Aras در

گزارش  32/1ها  را براي نرها و ماده فاكتور وضعيت مقدارتركيه 
 Malatyaبا بررسي درياچه ) 2005(و همكاران  Kalkan. كردند

ها  و براي ماده 43/1فاكتور وضعيت را براي نرها مقدار تركيه  در
اي  ميزان فاكتور وضعيت ماهي سفيد رودخانه .بيان نمودند 42/1

 ،002/1، جنس ماده 817/0براي جنس نر  تحقيقدر اين 
 . آورد شده استبر 012/1و در كل ماهيان  103/1ا ه نارس
 فاكتور وضعيت يا بودن متناسب شاخص يك شرايط ضريب
 ضريب شرايط، ميزان افزايش و است ماهي براي نسبي
 (King, 2007).است  ماهي وزن بودن بيشتر ي دهنده نشان

داراي  جنس مادهپژوهش  در اينشود  همانطور كه مشاهده مي
دهنده مناسب بودن  باشد كه نشان تري مي وضعيت مناسب فاكتور

جنس ماده در اين وضعيت رشد و در نتيجه شرايط بهتر زندگي 
رودخانه توجي با  ماهي سفيد اما با مقايسه .باشد مي رودخانه
تركيه  در Malatyaدرياچه  و همچنين در تركيه Aras رودخانه

سبت به رودخانه و را ن زندگي ماهي سفيد توان شرايط بهتر نمي
  .درياچه فوق اظهار نمود
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Abstract 
A structure and growth pattern of  Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) in Tuji tributary of 

Talar River, Mazandaran Province, was studied during the period from August 2008 till 
August 2009. In total, 298 fish were caught by electrofishing and fixed in 10% formalin. The 
weight and length of fish were measured and the age was determinated by scallometric 
method. The age data showed that fishes were between 0+ to 4+ age groups. Pauli`s applied 
growth pattern showed a positive alometric for male and female and total fish and a negative 
isometric for unmature fishes. The average instantaneous growth rate of European Chub 
showed that the age groups 2+ and 3+ with 1.1 had the fastest growth compare to 3+ and 4+ age 
groups with 0.89. Condition factor of specimens showed that the highest one with 1.58 (r2 = 
0.983) belong to females and the lowest with 1.17 (r2 = 0.901) belong to unmature fishes. The 
total sex ratio (123 males to 115 females) showed no significant differences between them. 
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