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بررسي برخي ویژگيهای رشد ماهي كاراس ) (Carassius gibellio (Bloch, 1782در
آببندانهای تکثیر و پرورش ماهیان استخواني سیجوال-جنوب شرق دریای خزر
آلتین قجقی  ، *1صدیق عزیزی ،2فرامرز نامور  ،3رحمان پاتیمار

4

چكیده
در این مطالعه به منظور بررسی پارامترهای رشد ماهی کاراس ( 198 ،)C. gibellioنمونه در آببندانهای تکثیر و
پرورش ماهیان استخوانی سیجوال-بندرترکمن با استفاده از تور پره از اردیبهشت تا شهریور  95صید گردید .نسبت جنسی
 1 :15/5بود و غالبیت جنسی به نفع مادهها بود ( .) χ2= 52/909محدوده طول کل و وزن به ترتیب  6/8 -24/3سانتیمتر
و  8/676 -254/857گرم بود .رابطه طول -وزن W=0/042TL2/6704برای مادهها و  W=0/045TL3/49برای نرها
محاسبه گردید که نشان دهنده الگوی رشد آلومتریک منفی ( )b<3برای جمعیت و مادهها وآلومتریک مثبت ( )b>3برای
نرها بود . .ترکیب سنی شامل  4گروه 1+تا  4 +ساله بود .میانگین ضریب وضعیت فولتون برای مادهها و نرها به ترتیب 1/88
و  1/55بود .پارامترهای رشد ∞ k، Lو  t0به ترتیب  0/18 ،30/29و -0/577برای مادهها بدست آمد.
کلید واژه ، C. gibellio :پارامترهای رشد ،معادله فان برتاالنفی ،جنوب شرق دریای خزر.

تاریخ وصول1395/10/18 :

تاریخ پذیرش1395/12/6 :

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد بوم شناسی آبزیان ،دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی ،دانشگاه گنبد کاووس ،گنبد کاووس،
ایران( نویسنده مسؤول)altin.ghojoghi@gmail.com

 -2دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا  ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه گنبد کاووس ،گنبد کاووس ،ایران
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان ،دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی ،دانشگاه گنبد کاووس ،گنبد کاووس،
ایران
 -4دانشیار گروه شیالت ،دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی ،دانشگاه گنبد کاووس ،گنبد کاووس ،ایران
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 -1مقدمه
یکی از جنبههای مهم تاریخ زندگی ماهیان که میتواند نشاندهنده انعطاف پذیری فنوتیپی در انطباق
با شرایط محلی باشد ،رشد ماهی است ( .)Mann, 1991پارامترهای مهم رشد عالوه بر اهمیت در مدیریت
حفاظتی ذخایر و بوم شناسی کاربردی ،بیانکننده تفاوتهای جمعیتی در ویژگیهای زیستی و زیستگاه
میباشد که ضروریت آگاهی از فاکتورهای سن و رشد را میرساند ( ; Mann, 1991; Vilizzi, 1998

.)Froese and Binohlan, 2002
ماهی کاراس از لحاظ سیستماتیک از خانواده کپورماهیان  Cyprinidaeو از جنس  Carassiusمی-
باشد .ماهی کاراس ) (C.gibellioیک گونه غیربومی برای آبهای ایران میباشد که در اروپای شمالی و
مرکزی از جمله جنوب شرق انگلستان ،آسیا ،سیبری پراکنده شده و در سراسر اروپا و ترکیه گسترش دارد
(  .)Holopainen et al, 1997; Wheeler, 2000; Kottelat, 1997گونه کاراس نقرهای که در برابر
شرایط نامساعد محیطی از جمله کاهش اکسیژن و افزایش  Phمقاوم است (هولچیک )1371 ،و به لحاظ
شرایط زیستی و تغذیهای شبیه کپور معمولی ) (Cyprinus carpioمیباشد (وثوقی و مستحیر.)1995 ،
این گونه به طور عمده در دریاچهها و رودخانهها زیست میکند محل زیست این ماهی هر چه رسوبات
چسبناك و لجنی بیشتری داشته باشد مناسبتر بوده و ماهی در شرایط مساعدتری به حیات و تولید مثل
خود میپردازد .این ماهی از موجودات ریز کف و حاشیه استخر و از بقایای گیاهان تغذیه میکنند و در
آبهایی که فاقد غذای گیاهی است رشد این ماهی کند است (عادلی .)1378 ،در رژیم غذایی این ماهی
گیاهان غوطهور و الروهای شیرونومیده نقش مهمی دارند و درطول زمستان تغذیه این ماهی تاحد
چشمگیری کاهش مییابد (  .) Nikolskii, 1961این ماهی به واسطه اندازه کوچک ،مزه و بوی نامناسب
فاقد ارزش تجاری میباشد و فقط در برخی کشورها به عنوان منبع مهم پروتئینی مطرح است.
مطالعات پراکندهای بر روی این ماهی صورت گرفته است .بورانی و همکاران ( )1380در مطالعهای در
تاالب انزلی زیستسنجی و پویاییشناسی گونه کاراس را گزارش کردند .در مصب گرگان فاکتورهای رشد
ماهی کاراس توسط باقری و همکاران ( )1389مورد ارزیابی قرار گرفت .برخی پارامترهای بیولوژیکی ماهی
کاراس در تاالب آلماگل و آالگل توسط پاتیمار ( )2009مورد بررسی قرار گرفت.
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مطالعه بر روی الگوهای رشد و پیشینه پردازی ماهی کاراس توسط ترکان و همکاران ( )2011انجام
گردید .در سد دریاچه بولدان در ترکیه ساختار جمعیتی ،رشد و ضریب مرگ و میر ماهی کاراس توسط Sari

و همکاران ( )2008مورد پژوهش قرار گرفت.
از آنجایی این گونه در تمام زیستگاهها از جمله استخرهای پرورش آبزیان بطور گستردهای پراکنده
شده است و از طریق رقابت غذایی و تراکم قابل توجه تغییراتی را در اکوسیستمها ایجاد کرده و باعث ایجاد
شرایط نامساعد و منفی در آبزی پروری شده است .بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی برخی جنبه-
های زیستی و اکولوژیکی گونه غیربومی کاراس است .همچنین نقش اکولوژی آن در آبهای داخلی و
بخصوص شمال کشور و بررسی خصوصیات زیستی و پارامترهای جمعیتی این ماهی ضروری است .لذا در
تحقیق حاضر به بررسی ویژگیهای زیستی گونه کاراس و پارامترهای رشد در محیط آببندانهای پرورشی
پرداخته شد.
 -2مواد و روش
مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی سیجوال در  5کیلومتری شمال شرق شهرستان بندرترکمن
واقع شده است که دارای بیش  70هکتار مساحت است که تأمین آب این مرکز از سرشاخه های کوهستانی
از جمله رودخانه قرهسو تامین میشود .رودخانه قرهسو ،با طول جغرافیایی  54درجه و 43دقیقه و 20ثانیه و
عرض  36درجه و 38دقیقه و 56ثانیه که طول آن  160کیلومتر و در جنوب استان گلستان با جهت
شرقی-غربی جریان دارد .این رود بعد از پیمودن از چند دهستان بین بندرترکمن و بندر گز در کنار روستای
قرهسو به خلیج گرگان میریزد .این رود از یک سو مهمترین منبع تغذیهکننده خلیج گرگان بوده و از سوی
دیگر یکی از مراکز عمده تکثیر انواع ماهیان استخوانی جهت بازسازی ذخایر در مسیر این رودخانه قرار
گرفته است.
نمونه برداری بصورت ماهانه در فصل بهار و تابستان از اردیبهشت تا شهریور  95در مرکز تکثیر
ماهیان استخوانی سیجوال به وسیله ساچوك دستی و تور چشمه ریز ( )3×3 mmانجام گردید .سپس
نمونهها به آزمایشگاه منتقل و بیومتری شدند .جهت بیومتری از تخته ریختسنجی و وزن کل و وزن گناد
در ترازوی دیجیتال  0/001گرم ثبت گردید .تعیین جنسیت هم با شکافتن نمونهها انجام گردید.
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برای محاسبه روابط طول و وزن از فرمول لوکرن استفاده گردید:
W = aTLb

تست الگوی رشد ماهیان با آزمون پائولی تعیین میشود:
*√𝑛 − 2

||𝑏−3

𝐿Sd ln

*𝑊𝑡 = Sd ln

√1−𝑟2

که در این معادله :Sd ln TL :انحراف معیار لگاریتم طبیعی طول کل (سانتیمتر) :Sd ln W ،انحراف
معیار لگاریتم طبیعی وزن کل(گرم) :b ،شیب منحنی رابطه طول-وزن :r 2 ،ضریب همبستگی رابطه
طول-وزن است.
جهت مقایسه شاخص وضعیت یا ضریب چاقی از فرمول فولتون استفاده شد:
𝑊

𝐾 = 𝑇𝐿𝑏 *100

 :Kفاکتور وضعیت :W ،وزن بدن به گرم :L ،طول کل به سانتی متر و  :bشیب خط رگرسیونی طول
کل -وزن کل میباشد.
ضریب رشد لحظهای که لگاریتم طبیعی نسبت وزن نهایی به وزن اولیه است به وسیله معادله زیر
تعیین گردید:
)𝑇∆𝐺 = (𝐿𝑛𝑊𝑡+1 − 𝐿𝑛𝑊𝑡 /

شاخص غدد جنسی از فرمول زیر محاسبه گردید:
𝐺𝑆𝐼 = 𝑊/𝑤 × 100

برای محاسبه فاکتورهای رشد از روش والفورد به شرح زیر استفاده گردید:
)) 𝐿𝑡 = 𝐿∞ (1 − 𝑒 − 𝑘(𝑡 − 𝑡0

برای تعیین نسبت جنسی از آزمون آماری کای اسکور با سطح معنی داری  0/05درصد استفاده گردید.
تمامی آنالیزها با استفاده از نرم افزارهای  Excelو  SPSSانجام گردید.
 - 3نتایج
از میان  198ماهی مورد برسی  186عدد ماده و  12عدد نر بودند که بیانگر اختالف معنیدار در نسبت
جنسی بود و نسبت جنسی 1 :15/5بدست آمد ( .) p<0/05 ،χ2=152/909
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در جمعیت مادهها بزرگترین طول و وزن به ترتیب  24/3میلیمتر و  254/8گرم و در نرها بزرگترین
طول و وزن بهترتیب  17/3میلی متر و  35/50گرم بود .در این بررسی میانگین طول در جنس ماده و نر به
ترتیب  13/66میلیمتر و  12/54میلیمتر بود .همچنین میانگین وزن در مادهها و نرها به ترتیب 57/61
گرم و  35/50گرم بود.
جدول  .1محدوده طولی و وزنی ماهی کاراس ( ( C.gibelioنر ،ماده و کل جمعیت در آببندانهای تكثیر و
پرورش ماهیان استخوانی سیجوال
جنسیت

میانگین
طول

حداکثر طول

حداقل طول

انحراف
معیار

میانگین
وزن

حداکثر وزن

حداقل وزن

انحراف
معیار

ماده

13/66

24/3

6/8

3/86

57/67

254/857

8/676

51/20

نر

12/54

17/3

8/6

2/29

35/50

9/675

94/493

26/52

جمعیت

13/59

24/3

6/8

3/79

56/32

254/857

8/676

50/29

رابطه طول -وزن ماهی کاراس برای جمعیت نر از نوع آلومتریک مثبت و جمعیت ماده از نوع
آلومتریک منفی محاسبه گردید.
جدول .2پارامترهای ضرایب طول -وزن در ماهی کاراس  C.gibelioدر آببندانهای تكثیر و پرورش ماهیان
استخوانی سیجوال
تعداد

b

a

tمحاسباتی

r2

sig

الگوی رشد

ماده

186

2/67

0/042

5/507

0/90

p<0/05

آلومتریک منفی

نر

12

3/49

0/045

2/089

0/96

p<0/05

آلومتریک مثبت

جمعیت

198

2/69

0/0391

4/941

0/90

p<0/05

آلومتریک منفی
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از آنجاییکه شیب خط رگرسیونی و ضریب همبستگی در جنس نر بیشتر از جنس ماده بود ،ماهیان نر
در طولهای یکسان وزن بیشتری از مادهها دارا بود.
W = 0.0391TL2.69
R² = 0.90
b-interval:2.57-2.80
n=198
p<0.05

۳۰۰

۱۰۰

)W (g

۲۰۰

۰
۳۰

۲۰

۰

۱۰
)TL (cm

۳۰۰
۲۰۰

۱۰۰

)W (g

W = 0.042TL2.67
R² = 0.90
b-interval:2.544-2.80
n=186
p<0.05

۰
۳۰

۱۰

۲۰

۰

)TL (cm
W = 0.0045TL3.49
R² = 0.9634
b-interval:3.010-3.970
n=12
p<0.05

۳۰۰

۱۰۰

)W (g

۲۰۰

۰
۳۰

۱۰

۲۰

۰

)TL (cm
شكل .1رگرسیون رابطه طول-وزن در ماهی کاراس  C.gibelioنر ،ماده و کل جمعیت در آببندانهای تكثیر و
پرورش ماهیان استخوانی سیجوال

در جمعیت ماهیان این منطقه  4گروه سنی  1+-4+سال شناسایی گردید که بیشترین فراوانی مربوط به
گروه  3سالهها و کمترین فروانی نیز در گروه  1سالهها قرار داشت (شکل.)2
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۱۰۰
۵۰
۰
۴

۲

۳

۱

شكل .2فراوانی نسبی سنی در ماهی کاراس ( )C.gibelioدر آببندانهای تكثیر و پرورش ماهیان استخوانی
سیجوال

میانگین طول و وزن جمعیت در ردههای مختلف سنی در جدول زیر آمده است:
جدول .3میانگین طولی و وزنی گروه های سنی جنس ماده در ماهی (  )C.gibelioدر آببندانهای تكثیر و
پرورش ماهیان استخوانی سیجوال
+

+

1+

2+

3

4

میانگین طول

7/83

11/5

15

17/45

میانگین وزنی

13/51

23/22

64/08

105/31

گروه 1-2ساله کمترین مقدار ( ،)2/97در گروه  2-3ساله بیشترین مقدار ( )37/69و در گروه سنی -4
 3ساله دوباره با یک کاهش عددی همراه است ( .)22/69مطالعه ضریب رشد لحظهای نشان داد که سرعت
رشد از سن  2+به سن  3+از افزایش چشمگیری برخوردار است.
باالترین و کمترین میانگین مقدار فاکتور وضعیت در فصل بهار در ماه خرداد و اردیبهشت قابل
مشاهده بود ( ) 2/98و سپس در فصل تابستان دوباره یک پیک افزایشی را شاهد هستیم .محدوده شاخص
گنادی از  2/47-0/77را شامل می شد که اوج آن در ماه تابستان بود.
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cf

فاکتور وضعیت

3
2.5
2
1.5
1

ماه نمونه برداری

10
5
0

gsi

شاخص گنادوسوماتیک

15

ماه نمونه برداری
شكل .3فاکتور وضعیت و شاخص گنادی در طی ماههای مختلف در ماهی کاراس ( ( C.gibelioدر
آببندانهای تكثیر و پرورش ماهیان استخوانی سیجوال

فاکتور وضعیت و شاخص نمو گنادی در گروههای سنی مختلف نیز محاسبه گردید (جدول  .)4فاکتور
وضعیت در 1سالگی از مقدار باالتری برخوردار است که ممکن است به این دلیل باشد که در سنین باالتر
بیشترین انرژی صرف بازسازی گنادها میشود .شاخص نمو گنادی نیز با افزایش سن بر مقدار آن افزوده
میشود بطوریکه در  4سالگی بیشترین مقدار و در  1سالگی کمترین مقدار مشاهده گردید.
جدول .4مقدار فاکتور وضعیت و شاخص گنادی در گروه های سنی مختلف در ماهی کاراس (  ) C.gibellioدر
آببندانهای تكثیر و پرورش ماهیان استخوانی سیجوال
1+

2+

3+

4+

فاکتور وضعیت

2/78

1/48

1/63

1/74

شاخص گنادوسوماتیک

0/675

6/794

7/60

8/784
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y = 30.39
R² = #N/A

طول بینهایت

()cmطول کل

y = -0.345x2 + 4.977x + 3.13
R² = 0.9983

سن
شكل :5منحنی رشد و طول بینهایت (سانتیمتر) جنس ماده ماهی کاراس ( ( C.gibelioدر آببندانهای تكثیر
و پرورش ماهیان استخوانی سیجوال

معادله رشد وان برتاالنفی این گونه برای جنس ماده ) Lt=30/39(1-exp-0/18(t+0/577بدست آمد
که همانطور که مشاهده میشود بیشینه طول  30/39محاسبه گردید (شکل .)4
 -4بحث
در پژوهش حاصل مشخص گردید که مادهها  %93/93و نرها  %6/06درصد جمعیت را تشکیل می-
دادند که غالبیت جنسی به نفع مادهها بود که دلیل آن میتواند پدیده بکرزایی در ماده ها باشد .یافتههای
این تحقیق با مطالعه صیاد بورانی و همکاران( ،)1380حاجیراد کوچک و همکاران ( )1395همخوانی
داشت.
در مطالعه ای که  Ergüdenدر سال  2015انجام داد حداقل و حداکثر طول  10/71و  31سانتیمتر،
همچنین حداقل و حداکثر وزن را  26و  450گرم گزارش کرد که با مطالعه ما تقریباً همخوانی داشت.
همچنین  )2007( Özkökدر مطالعه خود محدوده طولی را  7/5-33میلیمتر و محدوده وزنی را 8 -1703
گرم مشخص کرد که نتایج ما کوچکتر از یافتههای  )2007( Özkökبود.
مقدار ضریب آلومتری رابطه طول-وزن در مطالعه باقری و همکاران ( 3/18 ،)1389و از نوع
آلومتریک مثبت بدست آمد .در مطالعه ای که توسط  )2015( Ergudenدر آبهای ترکیه انجام شد ،مقدار
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آن کوچکتر از  3بدست آمد و رشد از نوع آلومتریک منفی گزارش گردید .در مطالعه  Mimecheو Biche

( )2015مقدار ضریب فوق در ماهی کاراس  3/04مشاهده گردید .همچنین در مطالعه  Treerو همکاران
( )2008مقدار ضریب آلومتری  )b<3( 2/967بدست آمد .در مطالعه مقدار ضریب  bکل جمعیت و جنس
ماده از آنجایی که کوچکتر از  3بدست آمد پس با مطالعه  Ergudenو Treerهمخوانی بیشتری دارد و در
جنس ماده این شاخص با مطالعه  Mimecheو  )2015( Bicheو باقری ( )1389مطابقت دارد.
 )2015( Ergüdenوجود  5گروه سنی  4+ ،3+ ،2+ ،1+و  5+ساله را در مطالعه خود گزارش کرد که
بیشترین میانگین طولی و وزنی در گروه  5ساله قرار داشت .در مطالعهای که  Tarkanدر سال  2006در
آبهای ترکیه انجام داده بود که وجودگروه سنی  2+تا  4+ساله مشخص شد که نتایج مطالعات ما را تأیید
مینماید .محدوده سنی در تاالب آلماگل و آالگل توسط پاتیمار ( )2008بین 0+-8+بدست آمد که معموالً
سنین باال شرایط تغذیهای ،اکولوژیکی و محیطی بهتر زیستگاه دیده میشود .لذا میتوان گفت که در
منطقه مورد مطالعه  )2015( Ergüdenو پاتیمار ( )2008شرایط مناسبی برای زیست این گونه فراهم بوده
است .البته قابل ذکر است که با توجه به کنترلهای شدید این گونه در محیطهای پرورشی باز هم سن 4+
در آببندانها دیده میشود که بسیار قابل تأمل است که چگونه این گونه چند سال در این آببندانها دوام
آورده است.
تغییرات ضریب وضعیت به تنوع افراد مربوط میشود و باال بودن این شاخص بستگی به رشد وزنی
دارد .در این مطالعه میانگین ضریب وضعیت در جنس ماده بزرگتر از نر بود .در مطالعه دیگری که توسط
 Bulutو همکاران ( )2013انجام گردید میانگین ضریب وضعیت  2/064و  2/342بود .تفاوت در مقدار
ضریب وضیت به سن ،فصل ،شرایط تغذیهای ،دوره تخمریزی و سایر شرایط محیطی بستگی دارد .بطور
کلی ضریب وضعیت در آببندان مورد مطالعه در مقایسه با سایر مناطق باال نبوده که احتماالً به خاطر
محدودیتهای اکولوژیکی باشد .در مطالعه  Balikو همکاران ( )2004پارامتر رشد ∞ 33/30 Lو مقدار  kو
 t0به ترتیب  0/346و  -0/302بدست آمد .همچنین در مطالعه دیگری که در سال  2015توسط Ergüden

انجام گردید مقدار پارامترهای ∞ k ،Lو  t0به ترتیب 0/307 ،32/30و  -0/526بدست آمد که میتوان
نتیجهگیری کرد که پارامترهای ∞ Lو  Kدر جمعیتهای مناطق مختلف دارای تفاوت هستند که به عواملی
همچون سن ،شرایط اکولوژیکی و محیطی وابسته است.
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