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  يگرد خزر دهانيمثل دي توليها شاخصي برخسهمقاي
)Caspiomyzon wagneri (ز ييو پا رود در بهاري شمهاجر به رودخانه  

  
   ۱ل فخارزادهياسماعدمحمديس  و۴ياللّه نعمتيعلدمحم، ۳ياصغر عبدل،۲يري اميجازباقر م ،۱*يمحمد احمد

  .راني دانشگاه تهران، کرج، ا،يعي منابع طبيه دانشکدست،ي زطي و محالتيگروه ش،  ارشديکارشناس ۱
  .راني، دانشگاه تهران، کرج، ايعي منابع طبيست، دانشکدهيط زيالت و محي گروه ش، استاد۲

  .راني، تهران، ايد بهشتي، دانشگاه شهيطي علوم محيپژوهشکدهها، ستميت اکوسيري و مديستيگروه تنوع ز ار،ي استاد۳
  .راني، دانشگاه تهران، کرج، ايعي منابع طبيست، دانشکدهيط زي و محالتي گروه شار،ي استاد۴

  )۱۷/۱۲/۱۳۸۹: تاريخ تصويب ، ۲۰/۲/۱۳۸۹: تاريخ دريافت(

  
  دهيچک
 يد مثلـ يـ  توليهـا  روشـن شـدن تفـاوت   ي، براCaspiomyzon wagneri  يگرد خزرک دهانيت اکولوژيبا توجه به اهم ،ن مطالعهيا

 ۸۹تعداد  .انجام شد، )۱۳۸۷سال (ز ييدر بهار و پا) جنوب خزر، استان مازندران( ي شيرودن گونه در رودخانهيزه و بهاره اييمهاجران پا
هـا  زه كمتر از بهـاره    ييپا) نر وماده (ان مهاجر   يت ماه يشاخص وضع .  با دست صيد شدند    زيي مهاجر در فصل پا    ۱۵ و   مهاجر در فصل بهار   

وزن ماهيان در هر -طول و هماوري- ارتباط رگرسيوني هماوري.ده نشديو بهاره دزه ييگردان پا دهانين هماوري بيداريتفاوت معن. بود
 در شـاخص    يتفـاوت .  نداشـت  يدار يگـردان بهـاره بـا هـم تفـاوت معنـ           زه و دهـان   ييگردان پا  تخمک دهان  قطردار بود   دو فصل معني  
گردان  از دهان  يک باالتر يزه شاخص هپاتوسومات  يي پا يگردان ماده دهان. زه وجود نداشت  ييگردان نر بهاره و پا    ن دهان يک ب يهپاتوسومات

نـسبت  .  نداشـت  يبـا هـم تفـاوت     زه و بهاره      يي پا يگردان ماده و دهان زه و بهاره      ييگردان نر پا   دهان ي غدد جنس  يهينما. بهاره  داشتند  
 .بود) ۱:۱(کسان يزه و بهاره ييگردان پا دهانيجنس

  
 .  شيرودهاي زيستي، رودخانهجرت، شاخص خزري، مهادگردهان: واژه هاي كليدي
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  مقدمه 

 ,Caspiomyzon wagneri Kessler (ي خـزر گـرد دهـان 

 خـزر و    يايـ  در ي بوم )Agnatha( فکيان ب ي از ماه  )1870

 ,Coad (ز شمالي، غربـي و جنـوبي آن اسـت    آبرييحوزه

 و با توجه به حفظ ذخاير ژنتيكي ماهيان حفاظـت           )2007

 Jolodar Zade and( ها از اهميت بااليي برخوردار است آن

Abdoli, 2004( .ي رودکوچ بوده و هر ساله، براين ماهيا 

-ي خزر وارد مـ    ي حوزه ي جنوب يها، به رودخانه  يزيرتخم
ز و بهـار    يي در دو فصل پا    يگرد خزر ن دها يرودکوچ. شود

شود و  ي در بهار انجام م    يزيرشود که تخم  يگفته م . است

گذرانند و در بهـار   يزه در رودخانه زمستان م    ييمهاجران پا 

 ,Jolodar Zade and Abdoli(زنـد  يريسال بعد تخـم مـ  

 نشده  يق بررس ي دق يافرض با مطالعه  شين پ ي اما ا  ).2004

ن دو گروه مهاجر، به خصوص      ي ا يجنس يهااست و تفاوت  

  . ستيدر جنوب خزر، مشخص ن

ت يان مولد به فهم وضعي ماهيستي زيهاشاخص

ن ي ايشناسستينده و زيت نسل آي، وضعيدمثليتول

شناسي ماهيان شناخت زيست. ان کمک خواهد کرديماه

ت ير، بهبود وضعيت بهتر ذخايري و مديبردارجهت بهره

- گاهخي و تفريزير تخميهاکان مناسب مي، طراحيستيز
 الزم است...  و ي ماهيت و سالمتيفين کييها، تع

Bagenal, 1978).(يطيرات محيي تغ) رات آب و هوا، ييتغ

ساختار ) ساختانسان (يو مصنوع...)  آب ويرات دبييتغ

 ).Bagenal, 1978(کند ي را دگرگون مي ماهيتيجمع

رات ييسال تغچندا هر يسال، و -به-ش ساليبنابراين پا

ن ي بر ايطيرات محيي فهم اثرات تغي براين ماهي ايستيز

هاي زيستي بررسي شاخص. باشدسودمند می تواند گونه 

شناسي توليدمثل، مولدين در مطالعات مختلف زيست

 كاربرد دارد غيرهاكولوژي، مديريت ذخاير و 

)DeValming et al., 1982; Roff, 1983; Chiarella 
and Conover, 1990; Robillard et al., 2008 .(  

Nazari and Abdoli , 2010يستي زيها شاخصي برخ 

رود ي شي را در فصل بهار در رودخانهيگرد خزردهان

 در دو ين ماهي ايدمثلي توليهاتفاوتده اند، اما يبررس

ن يا. ز و بهار، ناشناخته استييپااش، يفصل مهاجرت

 يها شاخصي برخيعهپژوهش بر آن است تا با مطال

 ي به رودخانهيگرد خزر مهاجران دهانيدمثليتول

در ن گونه يا يستيف زي، به توصزييپاو بهار رود، در يش

 ي براييهاق، دادهي خزر بپردازد و از آن طري جنوبيحوزه

ن ي ايستيش زيدمثل و پاي توليشناسستيدرک بهتر ز

 يبراتواند يم هان دادهيا. ن حوزه فراهم آورديدر ا، يماه

 ي احتماليهايگر بررسيا دي و ير مصنوعيحفاظت، تکث

  .  سودمند باشدين ماهيا

  

  ها  مواد و روش‐۲
 يبردار نمونه٢‐١

ا به سمت رودخانه در يان مهاجر از درياز ماه يبردارنمونه

 شيرود ي پل رودخانهيهيز و بهار در محل پاييدو فصل پا

 مصب يکي، در نزد)ازندراناستان م(در شهرستان تنكابن 

ان ي از ماهيبردارنمونه. رفتي انجام پذ با دست رودخانه

 پل رودخانه با دست يهيده به پايدر حال مهاجرت چسب

ها براي ماهيان پاييزه برداريتاريخ نمونه. رفتيانجام پذ

 و براي ماهيان بهاره ۱۳۸۷ماه سال  آبان۱۵ماه،  مهر۱۵

ن و ي فرورد۳۰ماه، ني فرورد۱۵ ،۱۳۸۷ماه سال  اسفند۲۵

 يهانمونه). ۱ لجدو( بود ۱۳۸۸ماه سال بهشتي ارد۱۵

 ۱۰ ني در فرمالي از غدد جنسيبردار پس از تکهيماه

شگاه منتقل ي انجام مطالعات به آزماتکس و جهيدرصد ف

  .ديگرد
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۲۷۱

 
  رودي شز و بهار در رودخانهيي در دو فصل پايگرد خزرن دهانيدشده مولدي صيهاتعداد نمونه ‐۱جدول 

  شده-دي صيهاتعداد ماده  شده-دي صيتعداد نرها  شده-دي صيهاتعداد کل نمونه  

  زييپا
  ) مهرماه۱۵(
  )  آبان۱۵(

۱۵  
  

  اي صيد نشد به دليل اتمام مهاجرت نمونه

۷  
  
‐  

۸  
  
‐  

  ۴۳  ۴۶  ۸۹  بهار

  ۸  ۳  ۱۱   اسفند۲۵

  ۱۵  ۱۴  ۲۹  ني فرورد۱۵

  ۱۲  ۱۹  ۳۱  ني فرود°۳

  ۸  ۱°  ۱۸  بهشتيارد ۱۵

  
   يشناسستي روش انجام مطالعات ز۲‐۲

  Bagenal, 1978  بر اساس روشيشناسستي ز مطالعات

 کسيان بعد از فيماه. رفتي انجام پذBiswas, 1993 و 
.  شدنديسنجستيشگاه منتقل شده و زيشدن به آزما

 با ,HL-400  AND  مدليتاليجي ديان با ترازويوزن ماه
ان ي و کبد ماهيغدد جنس.  شديريگ اندازهگرم ۱/۰دقت 
 ۰۱/۰  با دقت ,HL-100 AND   مدليتاليجي ديبا ترازو

 يومتري بي ان با استفاده از تختهي ماهطول. گرم وزن شد
.  شديريگازهمتر انديسانت  ۱/۰ با دقتياا متر پارچهيو 

 تي ماهيان در آزمايشگاه، جنسي غدد جنسبا بررسي
. شد  مشخص ي جنس نسبتي هان جهت محاسبيماه

- ها به از نسبت تعداد نرها به تعداد مادهينسبت جنس
 ۱تا  ۵/۰ ي نمونه۳ ي هماوري محاسبهجهت. دست آمد

 ١لسوني از هر تخمدان برداشته شده و در محلول گيگرم
تر آب؛ يليلي م۸۰۰ درصد؛ ۶° تر الکليليلي م۱۰۰ شامل(

د يتر اسيليلي م۱۸ درصد؛ ۸۰ کيتريد نيتر اسيليلي م۱۵
سپس . قرار گرفت) وهي جديگرم کلر ۲۰ال يک گالسياست

 يجهت بررس. دست آمد به۲‐۲ ماهيان با رابطه يهماور
 کروسکوپ،ير مي زيکرومتر چشمي تخمک، با کمک مقط
کرون ي در حد ميشده از هر ماهکسيعدد تخمک ف ۳۰

 يبا رابطه )GSI (ي غدد جنسيهينما.  شديريگ اندازه
 و ۲‐۴ يبا رابطه) HSI(، شاخص هپاتوسوماتيك ۲‐۳

                                                 
1 - Gilson 

  به دست آمد۲‐۵ يبا رابطه ٢تيشاخص وضع
)Bagenal, 1978 .(  

   :  ۲‐۲ رابطه
SW

NSGWF ×
=  

  
)F(Fecundity)ي همــاور ،GW(Gonad weight) 

 NS(Number of eggs in sample)وزن گنـاد ،  
 SW(Sampleشـده در نمونـه ،   تعداد تخمک شمارش

weight)وزن نمونه است .(  
  

×۱۰۰   :  ۲‐۳رابطه 
TW
GWGSI =   

)GW(Gonad weight)و ي جنــــسي وزن غــــده 
TW(Total weight)است وزن کل .(  

  

× ۱۰۰     :۲‐۴رابطه 
TW
LWHSI =  

) TW(Total weight)و  وزن کــل LW(Liver 
weight)وزن کبد است .(  

  

bTL×۱۰۰      :۲‐۵رابطه 
TWCF =   

                                                 
2 - CF (Condition factor) 
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)TW(Total weight) و وزن کـــل TL(Total 
weight)   طول کـل   ،b     ي رگرسـيوني    حاصـل از معادلـه

  ).وزن است-طول
  
  يز آماري آنال۲‐ ۳

ت و ي شاخص هپاتوسوماتيك، شاخص وضعيسهيبراي مقا
-tان در دو فصل از آزمون ين ماهي بي غُدد جنسيهينما

studentيکامربع  با آزمون ينسبت جنس. ده شد استفا 
)k2( و قطر تخمک يماور هيسهيجهت مقا. شد آزمون 

 از يانس حاصل از طول ماهيوار-در صورت وجود کو
-t ن صورت از آزمونير اي، در غANCOVAآزمون 

studentاستفاده شد  .  

-نمودار.  آزمون شده است۰۱/۰ طحدر سشات يتمام آزما
 رسم شد و  Excel 2007فزار ا مربوط با نرميها

  . انجام گرفتSPSS 15افزار ها با نرمآزمون
  

 جي نتا‐۳
 کي شاخص هپاتوسومات۳‐۱

زه  ييگردان نر بهاره و پان دهانين شاخص بي در ايتفاوت
زه شاخص يي پايگردان ماده دهان.وجود نداشت

ن يا. گردان بهاره داشتند از دهانيک باالتريهپاتوسومات
 يزه و نر و مادهيي پايگردان نر و مادهن دهانيشاخص ب

  ). ۲جدول (بهاره متفاوت بود 

  
  ز و بهار ييشده در پا-ديگردان صدهانک يشاخص هپاتوسومات يها داده‐٢جدول 

)nsاستيداري معني به معنا** و يداري عدم معني به معنا ( 
  گردان ماده بهارهدهان  زهييماده پاگردان دهان  گردان نر بهارهدهان  زهييگردان نر پادهان  

ns    کيشاخص هپاتوسومات
 ۲۰/۰  ±۰۳/۱   ns ۲۳/۰ ± ۹۸/ º   ** ۳۹/۰ ± ۷۷/۱    ۳۰/۰ ± ۲۱/۱ 

  
  
  )کيشاخص گنادوسومات (ي غدد جنسيهي نما۳‐۲

زه و بهاره در جدول ييگردان پا دهاني غدد جنسيهينما
ان نر گرد دهاني غدد جنسيهينما.  خالصه شده است۳
 ي غدد جنسيهينما.  نداشتيزه و بهاره با هم تفاوتييپا

 يداريبا هم تفاوت معن زه و بهارهيي پايگردان مادهدهان
  .داشت

   طول، وزن و شاخص وضعيت٣‐ ٣

ن يچنها، همتر از مادهگردان نر هر دو فصل کوچکدهان
ها تر از بهارهزه در هر دو جنس کوچکييگردان پادهان

  ). ۴جدول  (بوده اند
  

  
  ز و بهار ييشده در پا-ديگردان ص دهاني غدد جنسيهي نمايها داده‐٣جدول 

  گردان ماده بهارهدهان  زهييگردان ماده پادهان گردان نر بهارهدهان  زهييگردان نر پادهان  
۵۶/۸  ي غدد جنسيهينما ± ۵۴/۴  ns ۴۵/۶ ± ۱۰/۲  ns ۳۱/۱۵ ± ۸۶/۲ ** ۰۵/۱۲ ± ۷۸/۲   

)nsداري است به معناي معني**داري و دم معني به معناي ع( 

  
 ز و بهارييشده در پا-ديگردان ص طول و وزن دهانيها داده‐٤جدول 

گردان دهان  
  )ددع۱۵ (زهييپا

گردان دهان
  )۸۹( بهاره

گردان نر دهان
  ) عدد۷(زه ييپا

گردان نر دهان
  ) عدد۴۶( بهاره

 يگردان ماده دهان
  ) عدد۸(زه ييپا

 ي مادهگرداندهان
  ) عدد۴۳( بهاره

۶۳/۳۳  )متر سانتي(طول ± ۰۵/۱  ۴۶/۳۸ ± ۵۶/۲  ۹۲/۳۳ ± ۸۷/۰  ۴۹/۳۸ ± ۲۹/۲  ۴۰/۳۳ ± ۹۴/۱  ۴۳/۳۸ ± ۸۲/۲  
۲۰/۶۹  )گرم(وزن  ± ۱۵/۱۲  ۷۹/۹۶ ± ۷۳/۱۵  ۳۸/۶۸ ± ۰۴/۱۳  ۲۰/۹۶ ± ۳۳/۱۵  ۹/۶۹ ± ۵۸/۱۲  ۴۰/۹۷ ± ۲۹/۱۶  
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ي طول و وزن دو گروه از ماهيان، به دليل براي مقايسه
ي آن بايد پس ن دو صفت به هم، مقايسهبسته بودن ايهم

وزن با شاخص وضعيت -دار بودن رگرسيون طولاز معني
وزن كل ماهيان -ي رگرسيوني طولرابطه .صورت گيرد

همچنين ماهيان . دار بودي پاييزه و بهاره معنيشده-صيد
ي رگرسيوني ي پاييزه و بهاره رابطهشده-ي صيدماده
ي رگرسيوني  رابطه.داري داشتندوزن معني-طول
دار نبود، ي پاييزه معنيشده-وزن ماهيان نر صيد-طول
بر اين . دار بودي بهاره معنيشده- در ماهيان صيد ا،ام

شاخص . اساس شاخص وضعيت براي هر دسته برآورد شد
 زه كمتر ازييي پاشده-گردان صيدت كل دهانيوضع
ي ت ماهيان مادهين شاخص وضعيچنهم. ها بودبهاره
دار نبودن يبه سبب معن. ها بودزه كمتر از بهارهييپا

گردان نر پاييزه و وزن دهان- طوليوني رگرسيرابطه
 شاخص يسهيشان، مقابرآوردناپذير بودن شاخص وضعيت

پذير نبود  انجامه و بهارهگردان نر پاييزت دهانيوضع
  ).۱ و نمودار ۵جدول (
  

   هماوري٣‐٤
گردان  و دهان۱۷۷۷۸±۵۳۷۷زه ييگردان پا دهانيهماور
 ي هماوريونيارتباط رگرس.  بود۲۰۲۴۷±۶۴۱۷بهاره 

.  دار بوديمعن) ۲ و نمودار۶جدول(وزن -يطول و هماور
 يداريتفاوت معنو بهاره زه ييگردان پا دهانين هماوريب
   .)/= P = ،۷۹/۰ ANCOVA ۳۸/۰ (ده نشديد
  

  
  ) استيداري معني به معنا**( گرد خزري ضعيت دهانوزن و شاخص و-ي رگرسيوني طول رابطه‐۵جدول 

گروه ماهيان 
  شده-صيد

  هايداري مقايسهمعني  شاخص وضعيت  داري آنوزن معني-ي رگرسيوني طولرابطه
   شاخص وضعيت

 گرداندهان كل
  پاييزه

Log(W) = ۲۰۱۳/۲  (Log(L)) – ۵۱۱۶/۳  
R۲ = ۰/۴۳, p≤ ۰۱/۰  

20.2

100
L

WCF ×
=  , ۰۲/۳ ± ۴۲/۰    

 گرداندهان كل
  بهاره

Log(W) = ۸۶۱۸/۱  (Log(L)) – ۲۳۳۲/۲  
R۲ = ۰/۶۰۶, p≤ ۰۱/۰  

86.1
100

L
WCF ×

= , ۱۰/۸۴± ۰۹/۱  
  

 گرداندهان
  ي پاييزهماده

Log(W) = ۷۹۷۷/۲  (Log(L)) – ۵۷۸/۵  
R۲ = ۰/۸۴۲۲, p≤ ۰۱/۰  

79.2
100

L
WCF ×

= , ۳۸/۰ ± ۰۲/۰    

 گرداندهان
  ي بهارهماده

Log(W) = ۷۹۶۶/۱  (Log(L)) – ۹۸۶۳/۱  
R۲ = ۰/۶۳۸۳, p≤ ۰۱/۰  

79.1
100

L
WCF ×

= , ۱۲/۱۴ ± ۴۱/۱  

 

  

  نرگرداندهان
  پاييزه

             نامعلوم  يداريعدم معن

  نرگرداندهان
  بهاره

Log (W) = ۹۷۱۴/۱  (log (L)) – ۶۴۲۲/۲  
R۲ = ۵۷۷۷/۰ , p≤ ۰۱/۰  

97.1
100

L
WCF ×

= , ۱۹/۷ ± ۷۲/۰    

  
  گرد خزري وزن دهان-طول و هماوري- رابطه رگرسيوني هماوري‐۶جدول 

داري وزن و معني-ي رگرسيوني هماوريرابطه  داري آنطول و معني-ي رگرسيوني هماوريرابطه  شده-گروه ماهيان صيد
  آن

Log (F) = ۷۷۰۴/۴  ي پاييزهگردان مادهدهان  (Log(L)) – ۹۸۲۳/۶   
R۲ = ۰/۸۸۳۸, p≤ ۰۱/۰  

Log(F) = ۳۳۴۴/۱  (Log(W)) + ۰۸۹۷/۴   
R۲ = ۰/۶۴۲۷, p≤ ۰۱/۰  

Log(F) = ۶۹۴۲/۱  ي بهارهگردان مادهدهان  (Log(L)) + ۶۷۱۵/۳   
R۲ = ۱۹۶۶/۰ , p≤ ۰۱/۰  

Log (F) = ۰/۷۱۲۱ (log(W)) + ۵۹۸۵/۶  
R۲ = ۰/۱۷۷۵, p≤ ۰۱/۰  

** 

** 

 نامعلوم
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   خزريگردوزن دهان- طوليوني رگرسهاي  رابطه‐۱نمودار 

 زهيي پاگردان نر دهان):ث ( بهارهگردان ماده  دهان):ت (زهيي پا مادهگردان دهان):پ (گردان بهارهدهان كل ):ب (زهييگردان پا دهانكل): الف(
   بهارهگردان نر دهان):ج(
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  گرد خزريدهانوزن -طول و هماوري-هماوري يونيهاي رگرس  رابطه‐۲نمودار 
 گرداندهان وزن ‐ مطلق ي هماورتمي لگاريوني رگرسيرابطه): ب(  هزييپا گرداندهان  طول‐ مطلقي هماورتمي لگاريوني رگرسيه رابط):الف(
  هبهار گرداندهان وزن‐ مطلقي هماورتمير لگايونيرابطه رگرس ):ت( هبهار گرداندهانطول ‐ مطلقي هماورتمي لگاريونيرابطه رگرس): پ( هزييپا

  
  

   قطر تخمک٣‐٥
 ميكرون و ۷۱۰±۲۳۳/۰زه ييگردان پاقطر تخمک دهان

 ارتباط قطر . ميكرون بود۸۰۰±۷۰۹/۰گردان بهاره دهان
. دار نبوديزه و بهاره معنييتخمک با طول و وزن ماهيان پا

 يداريبا هم تفاوت معن قطر تخمك ماهيان پاييزه و بهاره
 . نداشتند

  

  ي نسبت جنس٣‐٦
د يگـردان صـ   دهـان ) تعداد مـاده  :تعداد نر  (ينسبت جنس 
ن نسبت  يا. بود ۱: ۰۶/۱ و در بهار     ۱۴/۱: ۱ز  ييشده  در پا   

د کـه  يـ تست شد و مشخص گرد) χ2( يمربع کابا آزمون 
بـاً  يکسان و تقر  يزه و بهاره    ييگردان پا  دهان ينسبت جنس 

   ).P < ۰۵/۰( است ۱:۱برابر با نسبت 

  : بحث‐٤
  :تي وزن و شاخص وضع-طول

هاي  هاي مختلف طول و وزن محققين مختلف در سال
 Pravdin .اند متفاوتي را براي اين ماهي گزارش كرده

گردان خزري را در  ي طول و وزن دهان  بيشينه (1913)
 گرم گزارش كرده ۵/۲۰۵متر و   ميلي۵۵۳شمال خزر 

گرد  چك از دهاندو فرم بزرگ و كو Berg (1949). است
ن طول يانگيم.  خزر گزارش كرده استخزري را در شمال

 ۳۷۰‐۴۱۰ترتيب،  ، به)Praecox(فرم بزرگ و كوچك آن
دلتاي ولگا محل زندگي . متر است  ميلي۱۹۰متر و  ميلي

ي   و حوزهPenza و  Svinukhaهاي  فرم بزرگ و رودخانه
Sura زيستگاه فرم كوچك است .Smirnov (1952) طول 
متر براي   ميلي۴۲۶‐۴۳۲ي كورا را  گردان رودخانه دهان
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. ها بيان كرده است متر براي ماده ميلي ۴۳۶‐۴۶۰نرها و 
ي ولگا از  گرد خزري در رودخانه طول و وزن مولدين دهان

هاي  در سال  گرم ۳۵ ‐۱۲۰ ومتر    ميلي۲۹۰ ‐۴۵۰
 ‐۴۹۰ي ساراتف تا طول و وزن   در منطقه۱۹۴۹‐۱۹۵۴
گراد در  ي ولگا   گرم در منطقه۴۱ ‐۱۴۰تر و م  ميلي۳۳۰
 ,Holcik ( متفاوت بوده است۱۹۶۴‐۱۹۶۶هاي  سال

1986 .(Coad (2010)كل  گردان بالغ را در  طول دهان
 ۳۵‐۴۱ي ولگا   گرم، در رودخانه۲°۵/۵متر و   سانتي۷/۵۷

متر بيان   سانتي۴۱‐۴۶ ي كورا متر و در رودخانه سانتي
ي  گردان رودخانه و وزن دهانمتوسط طول . كرده است

 ۳۸۶ گرم براي نرها و ۱/۸۵متر و   ميلي۳۶۷رود  بابل
 ,Noori (ها بوده است  گرم براي ماده۸/۹۲متر و  ميلي

1990 .(Jolodar Zade and Abdoli (2004) طول 
 ۲۹۶گرد خزري را در جنوب درياي خزر  متوسط دهان

وزن و طول متوسط . متر بيان كرده است ميلي
 گرم و ۶/۱۰۳ ي شيرود ي رودخانه گردان بهاره ندها
  ميلي۵/۳۸۶ گرم و ۷/۱۰۶ها و نريمتر برا ميلي۴/۳۴۳

. )Nazari and Abdoli , 2010(ها است  مادهيمتر برا
ک به يمطالعه نزدن يگردان بهاره در اطول و وزن دهان

 . انجام شده در حوزه جنوب خزر استيهاگزارش
زه متفاوت ييگردان بهاره و پانن طول و وزن دهايهمچن

زه يي طول و وزن مهاجران پاياسهي گزارش مقا.نبوده است
   .افت نشديو بهاره در منابع 

وزن  رگرسيوني طوليآمده رابطه دست با توجه به نتايج به
زه، ييگردان نر پاماهي در هر دو فصل، به جز در دهان

 يبرا Nazari and Abdoli (2010)  جيبت بود که با نتامث
 ينبودن رابطه دار يعلت معن. خوان استهمفصل بهار 

زه، به احتمال ييگردان نر پاوزن دهان‐رگرسيوني طول
  . ها بوده استاد، به سبب تعداد کم نمونهيز
ان ين پژوهش نشان داد که طول و وزن ماهيج اينتا
ز يي از فصل پاشترير ب در فصل بهايگرد خزر دهاني ماده
زه طول و وزن ييگرد نر پاان دهانين ماهيچنهم. بود

ت يان بهاره داشتند و شاخص وضعي نسبت به ماهيکمتر
طبق . زه بودييگردان پاگردان بهاره باالتر از دهاندهان

 يگردان باال رفتن دهانييز تواناي نيمشاهدات شخص

ها بوده است و با قدرت و زهييشتر از پاي ب بهارهيخزر
 باال ي پل محل نمونه برداريهيپا از يشتريسرعت ب

ت ي وضعيت جهت بررسياز شاخص وضع. رفته اند يم
- يان استفاده ميک در پرندگان، پستانداران و ماهيانرژت
 يهات بر پراکنش موجودات و رفتاريشاخص وضع. شود

 ).Edeline et al., 2006 (ر دارديها تاث آنيمهاجرت
 يماهرک مهاجرت مايت باال سبب تحريشاخص وضع

ن يريتر آب ش  به باالدست رودخانه و تحمل آسان١يياروپا
ن با ييت پايالبته شاخص وضع. شودي مين ماهي ايبرا
تواند جبران شود يش دما و کاهش آب رودخانه ميافزا

ش دما محرک مهاجرت است و کاهش آب رودخانه يافزا[
 ]شودي مهاجرت مي کمتر برايباعث صرف انرژ

)Edeline et al., 2006.(  

فاكتور وضعيت در ماهيان ماده بيشتر از ماهيان نر بوده 
 Nazari and Abdoli ( 2010)  ج گزارشياست که با نتا

 مهاجرت يهاعلت از يکي. خوان استهم فصل بهار يبرا
 يمناسب برا و متابوليك کيوضعيت انرژتدر دو فصل 

با توجه . )Lucas et al., 2001(ان شده است يب مهاجرت
گردان پاييزه نسبت به  ه كمتري شاخص وضعيت دهانب

ک را يولسم و انرژتيت متايتوان وضعينمن بهاره گردا دهان
ن موضوع يالبته ا. زه دانستييگردان پا دهانيهااز علت

  . استيشتريقات بيازمند تحقين
  

ي ، قطر تخمک، شاخص هپاتوسوماتيك و نمايهيهماور
  :غدد جنسي

  عدد۶۰۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ن يب يگرد خزر دهانيهماور
 Pravdin 1913ab; Smirnov 1953; Holčík( است

1986; Noori 1990( .نيچنهم Nazari and Abdoli 

 ۵۱۱۹۸ تا ۳۱۷۵۸ر بهار ن گونه را دي ايهماور (2010)
ن مطالعه ير اده د شيريگ اندازهيهماور .اندان کردهيب

 توسط) ۲۱۰۰۰ تا ۱۷۰۰۰(شده خوان با گزارشهم

Abdoli and Naderi (2009) ج ما ينتا. است
 ي برايهماور‐دار طولي معني رابطهي دهنده نشان
  Noori (1990) يزه و بهاره است، ولييگردان پادهان

                                                 
1 - Anguilla anguilla 
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 ي برايداري معنيرابطه  Nazari and Abdoli (2010)و
  .اندافتهيمهاجران بهاره ن

زه و يي پايگرد خزرن پژوهش قطر تخمک دهانيدر ا
 ن قطر تخمکي بيداري معنيتگمبساره مشابه بود و هبه
ده يان دين ماهيوزن ا و قطر تخمکهمچنين طول و و 
 با طول يان استخوانيشتر ماهيز در بيقطر تخمک ن. نشد

  همبستگی دارد و وزن گناديا هماوري يو وزن ماه
)Bagenal, 1978 .(يدر مطالعه Nazari and Abdoli 

 در يگرد خزردهان را در يبستگن همي نيز ا (2010)
 .   نشان نداده استفصل بهار را

زه ييپاان ماده ي ماهي غُدد جنسيهيدر اين مطالعه نما
ي غدد جنسي ي بهاره بود و نمايهبيشتر از ماهيان ماده

ها ک مادهيماهيان نر پاييزه با بهاره و شاخص هپاتوسومات
علت . ت نبودديگر متفاوو نرهاي پاييزه و بهاره با هم

ماهيان ماده شايد در اين ي غدد جنسي باالتر بودن نمايه
ها شتر از نريها بها در ماده گناديرات فصلييتغباشد كه 

گرد  دهاني غُدد جنسيهينما ).Bagenal, 1978(است 
 به يزير و تخميزيرتخمشي ماده در مراحل پيخزر
 دباشي م۱۲/۱۲‐۵۵/۳۳ و ۶۷/۲ ‐۷/۱۱ن يب بيترت

)Pravdin 1913a, b; Smirnov 1952; Holčík 1986; 

Noori 1990; Nazari and Abdoli 2010( .غُدد يهينما 
زه و بهاره به يي پايها مادهين مطالعه براي در ايجنس
  بافتنتايج . بود۰۵/۱۲±۷۸/۲و  ۳۱/۱۵±۸۶/۲ب يترت

هاي احمدي و همكاران، داده(شناسي اين دو گروه مهاجر 

 ين است که هر دو گروه مهاجرتيگر انشان) همنتشر نشد
  .باشندي ميزير تخميآماده

  :ينسبت جنس
زه و بهاره ييگردان پا دهاني نسبت جنسن مطالعهيدر ا

با توجه به . ها داشت تعداد نرها و مادهينشان از برابر
شود که يم حدس زده يبردار ن نمونهيمشاهدات ح

ها بزرگ بهارهت يو جمعز يها کوچک و ناچزهييت پايجمع
گرد ي دهاندرصد بازماندگي نرها. گير است و چشم
 . درصد بوده است۶۶ تا ۵۳ ولگا بين ي در رودخانهخزري
هاي ات ديگر در ماهدسري مشاهچنين بر اساس يكهم

ت  ولگا در ساراتو اين غالبييفوريه و ژوئن در رودخانه
 امكان دارد . است درصد بوده۶/۵۲يزان مها به براي ماده

ها ها غالب باشند و ماده نرها بر ماده،در شروع مهاجرت
  .)Coad, 2010 (شتر شونديبدر مراحل بعدي 

 يدمثل ماهي است که بر تولييها از شاخصينسبت جنس
ها با هم متناسب ها و مادهاگر تعداد نر.  داردير فراوانيتاث

 ,Bagenal  نسل با خطر روبرو استيندهينباشند، آ

تواند اين ستم ميي اکوسي و کميفيرات کيي تغ.)(1978
 ,Hardisty, 1961; Hardisty(شاخص را تغيير دهد 

 با توجه به عدم تغيير نسبت جنسي اين ماهي در ).1960
توان گفت كه جمعيت اين ماهي از  هاي مختلف مي سال

  .تغييرات احتمالي اكوسيستم اثر نپذيرفته است
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Abstract 
 This study was investigated  reproductive differences in fall and spring migrants  of Caspian 
lamprey (Caspiomyzon wagneri) in the Shirud River (Southern Caspian Sea)in 2008. 89 and 15 
specimens were sampled  in in spring and fall, respectively. Generally, fall migratory fish had a 
significantly lower condition factor (CF) compared to the spring migrants. There was significant 
relationship between fecundity-length and fecundity-weight in both spring and fall seasons. No 
significant differences was found in fecundity, oocyte diameter as well as hepatosomatic index 
(HSI) between fall and spring migrants. However, fall migratory females had a significantly higher 
HSI compared to the spring migratory females. Nodifferences were also found in gonadosomatic 
index (GSI) between fall and spring migratory males, and fall and spring migratory females. Sex 
ratio of spring and fall migrants was 1:1. 
 
Keywords: Caspian lamprey, migration, biological indices, Shirood River. 
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