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  برداري و پرورش آبزیان بهره

 1396جلد ششم، شماره اول، بهار 
http://japu.gau.ac.ir  

  

  آذین ماهی خزريگل شناسیریختخصوصیات برخی بررسی 
)Atherina boyeri caspia (Risso, 1810 در سواحل سلمانشهر  

  
  2سعید گرگین و 1احمدرضا جبله*

  ،برداري آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانبهره و دانشجوي دکتري شیالت، گروه تولید1
  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانآبزیان، برداري بهره و استادیار شیالت، گروه تولید2

  14/12/1395؛ تاریخ پذیرش: 22/11/1395تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
هاي هاي رودخانهاست که در سرتاسر دریاي خزر و مصبیان پالژیک و بومی دریاي خزر آذین از ماهماهی گل  

که مورد تغذیه ماهیان خاویاري قرار  دلیل اینگونه ارزش اقتصادي باالیی ندارد اما به منتهی به آن پراکنش دارد. این
احل گونه در سو سنجی اینگیرد داراي اهمیت است. بنابراین مطالعه حاضر به بررسی برخی خصوصیات زیستمی
 30در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع و  با استفاده از قالب صید هالمانشهر پرداخته است. نمونهس

گرم،  506/7، میانگین وزن کل دست آمده به گیري شد. بر اساس نتایجویژگی شمارشی اندازه 3سنجی و ویژگی زیست
آذین ماهی در سواحل بررسی خصوصیات شمارشی گلدست آمد. در همتر، بمیلی 487/102میانگین طول کل 

و محاسبه  441/2شیب خط رگرسیون بین طول و وزن عدد مشاهده شد.  6هاي باله پشتی اول سلمانشهر، تعداد شعاع
طول (هاي یاد شده دیده شد هایی در ویژگیدر مقایسه با مطالعات دیگر تفاوت رشد آلومتریک منفی محاسبه شد. نوع

  باشد. و شرایط اکولوژیکی منطقه دلیل اختالفات زیستگاهی ماهیان تواند بهکه میپس باله پشتی) 
  

  شناسیدریاي خزر، بوم ،caspia Atherina boyeri شناسی،ریخت کلیدي: هاي هواژ
  

                                                   
 A.jabaleh@gau.ac.irمسئول مکاتبه: *
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  مقدمه
وزن، محاسبه  -مطالعات مربوط به روابط طول  

شاخص وضعیت با کمک مشاهدات طولی، 
تیکسریا د (نارزیابی ذخایر دارکاربردهاي متعددي در 

تأثیر ). مقادیر این رابطه تحت2006و همکاران، 
شرایط  و فاکتورهاي مختلفی از جمله فصل

دماي آب، جنس و دسترسی به  ،شوري(زیستگاهی 
در بررسی ماهیان از  ).2006فروس، ( دنقرار دار )غذا

هاي شود که ویژگیهاي مختلفی استفاده میویژگی
تغییر سنجی و شمارشی از آن جمله است. زیست

تواند در سنجی میان ذخایر میخصوصیات ریخت
فراهم آوردن پایه ساختار ذخیره نقش داشته باشد و 
لذا جهت مطالعه تغییرات کوتاه مدت القایی از سوي 
محیط به منظور مدیریت موفق شیالتی قابل استفاده 

 ).2005همکاران، ؛ پین هریو و 2002(مورتا،  باشندمی
هاي گیري و ویژگیهاي قابل اندازهبا مطالعه ویژگی

کارگیري   قابل شمارش هر یک از ماهیان و به
هاي توان تعدادي از ویژگیهاي آماري می روش

دست آورد هشاخص یک جمعیت را ب شناسیریخت
 سنجیزیستهاي ). استفاده از شاخص1990ووتون، (

کاربرد وسیعی در بررسی جمعیت ماهیان، سیستماتیک 
باخوم، هاي ماهیان از یکدیگر دارد (و جداسازي گونه

ثر جهت ؤعنوان روشی مها به). این ویژگی1994
هاي مختلف پوشانی جمعیتشناسایی، تفکیک یا هم

گیرند و گامی نخست در جهت مورد استفاده قرار می
توران، ( هستندارزیابی ساختار جمعیتی یک گونه 

1999.(  
با نام  اي)(پهلو نقره آذین یا شیشه ماهیماهی گل  

 Atherina boyeri caspia (Risso, 1810( علمی
بوده  Atherinidaeآذین ماهیان متعلق به خانواده گل

آسیا، هاي داخلی آفریقا، ) و در آب1993نلسون، (
ه، و شرق اقیانوس اطلس، دریاي مدیتران لاروپا و شما

این ماهی از انواع سیاه و دریاي خزر پراکنش دارد. 
تار و پرتار هاي کم ویژه کرمها و کفزیان بهپالنکتون

عنوان طعمه براي به جهت استفاده بهنماید و تغذیه می
عبدلی، (ماهیان خاویاري داراي ارزش باالیی است 

 5/8و متوسط آن  13الی  6طول آن . )2000
باشد و گرم می 5/13تا  7/2متر است. وزن آن  سانتی

 3الی  2سال ولی اغلب  5گونه  سن حداکثر این
  .گردندها صید می ساله
، تاکنون گونه جه به عدم ارزش اقتصادي اینبا تو  

مطالعات اندکی بر روي خصوصیات زیستی و 
هاي از پژوهش این گونه انجام شده است.شناختی  بوم

توان به گونه می بر روي ایندر ایران صورت گرفته 
بر روي  )،2004( مطالعه قربانعلی دوست و همکاران

مطالعه  ؛گونه در سواحل انزلی خصوصیات ریختی این
بررسی فراوانی طولی و )، 2014ایگدري و همکاران (

سواحل استان آذین ماهی در رابطه طول و وزن گل
 )،2015( امري صاحبی و همکارانمطالعه و  گلستان

آذین ماهی در در خصوص پارامترهاي رشد گل
از مطالعات خارج از همچنین اشاره نمود.  سواحل نکا

)، 1983( تیوویا و گون -بن توان بهایران می هاي  آب
آذین در ساحل سینا در رابطه با بیولوژي ماهی گل

و همکاران  کوتراکیس و مدیترانهتاالب دریاي 
گونه  این)، روي پارامترهاي رشد، مرگ و میر 2004(

 اشاره داشت.(آتن)  در شمال مصب رودخانه گریس
که این ماهی در ایران  اینبا توجه به در حال حاضر 

به خاطر ویژگی مصرف خوراکی ندارد و از طرفی 
ارزش ن، بیشتر مورد استفاده ماهیان باپراکنش وسیع آ

ینه زم در صورت گرفته مطالعاتگیرد. قرار می
شناسایی ساختارهاي جمعیتی و پارامترهاي 

وزن،  -مورفولوژیک و بیولوژیک، روابط طول
لذا  .باشدمحدود میشاخص وضعیت این ماهی، 

تحقیق حاضر  ،ینهزماین  دراطالعات  منظور افزایش به
بررسی برخی خصوصیات به  هدفاین  با

سواحل در  آذین ماهی خزريگل شناسی ریخت
  . انجام شد مازندران استانواقع در غرب سلمانشهر 

 
  



 1396 بهار) 1)، شماره (6برداري و پرورش آبزیان ( بهره
 

27 

  هامواد و روش
برداري از گل آذین ماهیان در سواحل نمونه  

سلمانشهر واقع در غرب مازندران صورت گرفت. 
به  1394آذین ماهی در فصل پاییز قطعه گل 32تعداد 

گردید (از گاماروس  روش ماهیگیري با قالب صید
 موقعیت جغرافیایی مکان .عنوان طعمه استفاده شد)به

نشان داده شده است. ماهیان  1برداري در شکل نمونه
فیکس و  درصد 10پس از تعیین وزن بدن در فرمالین 

سنجی و شمارشی جهت مقایسه صفات ریخت

نظر به آزمایشگاه شیالت دانشگاه علوم  مورد
بیعی گرگان منتقل شدند. جهت کشاورزي و منابع ط

ساخت ( کولیس از گیرياندازه قابل صفات تعیین
 01/0 دقت با )ژاپن ،Mitutoyo میتوتویوشرکت 

 استفاده گرم 01/0 دقت با دیجیتال ترازوي و مترمیلی
 20در از نظر موقعیت جغرافیایی سلمانشهر ( .گردید

دقیقه  36درجه و  41دقیقه طول شرقی و  51درجه و 
   ).عرض شمالی واقع شده است

  

  
  .1394گل آذین ماهیان در سواحل سلمانشهر واقع در غرب مازندران سال برداري نمونه موقعیت مکان -1شکل 

  
سنجی ویژگی ریخت 30در این تحقیق   

)، Total weightگیري شد که شامل؛ وزن کل ( اندازه
 Fork)، طول چنگالی (Total lengthطول کل (

length) طول استاندارد ،(Standard length ،(
)، ارتفاع ساقه دمی Body depthارتفاع بدن (

)Caudal-peduncle depth طول ساقه دمی ،(
)Caudal-peduncle length طول پیش باله پشتی ،(
)Predorsal lengthطول پس باله پشتی ،( 
)Postdorsal length طول پیش باله مخرجی ،(
)Preanal length طول پس باله مخرجی ،(
)Postanal length) طول باله مخرجی ،(Anal fin 

length،( ) ارتفاع باله مخرجیAnal fin height ،(
ارتفاع باله )، Pectoral fin lengthاي (طول باله سینه

اي تا باله سینهفاصله )، Pectoral fin heightاي (سینه

 طول باله پشتی )،Pecto-ventral lengthباله شکمی (
 )، ارتفاع باله پشتیDorsal fin length( اول و دوم
 Head)، طول سر (Dorsal fin height( اول و دوم

length) عرض سر ،(Head width ارتفاع سر ،(
)Head depth) طول پوزه ،(Snout length فاصله ،(

)، قطر Postorbital lengthبششی (چشم تا سرپوش آ
 Maxilla)، طول فک باالیی (Eye diameterچشم (

length) طول پیش فکی ،(Premaxilla length(، 
و عرض دهان   )Mandible lengthطول فک پایینی (

)Mouth width.(  صفت شمارشی شامل؛  6همچنین
)، Dorsal fin raysباله پشتی (سخت و نرم شعاع 
 و )Anal fin raysمخرجی (سخت و نرم باله شعاع 
) Pectoral fin raysاي (باله سینهسخت و نرم شعاع 

   .)2(شکل  وسیله لوپ دوچشمی شمارش شد هب
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  .در مطالعه حاضر )A. boyeriآذین (گلگیري شده در ماهی سنجی اندازهپارامترهاي ریخت -2شکل 

  
به منظور تعیین ارتباط بین طول کل و وزن بدن،        

وزن با استفاده از رابطه نمایی  -نسبت شاخص طول
W= aLb  محاسبه شد که در این فرمولW  معادل

طول کل  معادل  Lماهیان (گرم)،آذین وزن کل گل
از مبدا و مقدار ثابت که به شکل  عرض  aمتر)،سانتی(

خط فرض شد که  شیب  bوبدن ماهی بستگی دارد، 
مقدار آن نوع رشد بدن ماهی یعنی همگون یا 

اگر ). 1995کینگ، (د دهناهمگون بودن را نشان می
دهنده رشد ایزومتریک و در باشد نشان =b 3مقدار 

 3بزرگتر از   bاگر. باشدغیر این صورت آلومتریک می
باشد  3باشد آلومتریک مثبت و اگر کوچکتر از 

داري آلومتریک منفی خواهد بود. براي آزمون معنی
  tسپس مقدار .از تست پائولی استفاده شد  bمقدار

مقایسه  n-2جدول با درجه آزادي   tمحاسباتی با
جدول شد رشد   tمحاسباتی کوچکتر از t گردید. اگر

جدول شد   tمحاسباتی بزرگتر از  tایزومتریک و اگر
  ). 1984پائولی و مونرو، ( رشد آلومتریک خواهد بود

براي محاسبه ضریب چاقی از فرمول   
CF=(W/(TL3))*100  استفاده شد که در آن وزن

متر ) به سانتیTL) به گرم و طول کل (Wکل (
جهت انجام . )1993بیس واس، ( محاسبه شد

 SPSS18 و Excel 2013افزار  محاسبات الزم از نرم
  استفاده شد.
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  نتایج
وي ر دست آمده از مطالعه برهبر اساس نتایج ب  

ترتیب  آذین ماهی در سواحل سلمانشهر، بهگونه گل
، میانگین طول کل گرم 506/7میانگین وزن کل 

و متر میلی 475/95، طول چنگالی مترمیلی 487/102

آمد. مقادیر دست هب مترمیلی 810/88 طول استاندارد
آذین در گلسنجی ماهی هاي ریختسایر ویژگی

ارائه شده است  1در جدول سواحل سلمانشهر 
  ).1(جدول 

  

 ساحل سلمانشهر A. boyeri سنجی گل آذین ماهیهاي ریختمقادیر عددي کمینه، بیشینه، میانگین، انحراف معیار ویژگی -1جدول 
  .متر است)میلیطول گیري (واحد اندازه
  کمینه -  بیشینه  انحراف معیار  میانگین  سنجیریخت يهاگیژوی

  845/4-161/11  638/1  506/7  (گرم) وزن کل
  17/86-75/117  062/8  487/102  متر)(میلی طول کل

  7/77-63/110  824/7  475/95  متر)(میلی طول چنگالی
  19/72-55/101  376/7  810/88  متر)(میلی طول استاندارد

  59/11-29/16  213/1  083/14  بدن بیشینه ارتفاع
  22/4-17/6  421/0  226/5  ارتفاع ساقه دمی
  65/14-65/20  706/1  647/17  طول ساقه دمی

  95/31-9/55  593/4  891/38  طول پیش باله پشتی
  12/28-77/40  981/2  123/33  طول پس باله پشتی

  2/47-7/65  779/4  040/56  طول پیش باله مخرجی
  23/29-3/39  613/2  474/33  طول پس باله مخرجی

  85/10-59/17  567/1  932/13  طول باله مخرجی
  61/11-91/14  984/0  292/13  ارتفاع باله مخرجی

  34/3-43/5  484/0  281/4  ايطول باله سینه
  15/12-17/17  202/1  569/14  ايارتفاع باله سینه

  69/7-02/13  260/1  768/10  تا باله شکمی ايفاصله باله سینه
  86/2-79/7  251/1  771/5  طول باله پشتی اول
  9-67/14  293/1  643/11  ارتفاع باله پشتی اول
  89/8-34/14  176/1  683/10  طول باله پشتی دوم
  4/10-72/14  974/0  287/12  ارتفاع باله پشتی دوم

  3/17-3/28  363/2  020/22  طول سر
  86/7-36/11  924/0  955/9  عرض سر
  99/9-4/15  243/1  313/13  ارتفاع سر
  1/5-73/9  997/0  706/6  طول پوزه

  59/6-84/10  922/0  699/8  فاصله چشم تا سرپوش آبششی
  29/5-41/9  963/0  370/7  قطر چشم

  57/6-31/10  006/1  419/8  طول فک باالیی
  44/6-117/10  956/0  419/8  طول پیش فکی
  44/6-92/9  941/0  309/8  طول فک پایینی

  86/4-31/9  163/1  033/7  عرض دهان
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در بررسی خصوصیات شمارشی گل آذین ماهی 
هاي باله پشتی اول در سواحل سلمانشهر، تعداد شعاع

دلیل ثابت بودن آن در همه  عدد مشاهده شد و به 6

 . سایرشدها از ذکر آن در جدول خودداري نمونه
  ارائه شده است. 2صفات شمارشی در جدول 

  
  

  .صید شده در سواحل سلمانشهر A. boyeriصفات شمارشی گل آذین ماهی  -2جدول 
  بیشینه - کمینه  انحراف معیار  میانگین  هاي شمارشیویژگی

  2- 3  296/0  093/2  باله پشتی دوم سختشعاع 
  10- 13 692/0  312/11  باله پشتی دوم نرمشعاع 
  1- 2  296/0  906/1  باله مخرجی سختشعاع 

  13- 15  622/0  14  باله مخرجی نرمشعاع 
  1- 2  368/0  156/1  اي باله سینه سختشعاع 

  13- 15  622/0  14  اي باله سینه نرمشعاع 
  

آذین وزن گل -طولهمبستگی رابطه  پژوهشین ا  
ارائه شده  3صورت شکل  بهنمایی  تابع در قالبماهی 

است. میزان همبستگی بین طول و وزن در حد 

یا شیب  b) محاسبه شد و میزان 7779/0مطلوبی (
  دست آمد.به 441/2خط رگرسیون 

    
  .سلمانشهرصید شده در سواحل  A. boyeri رابطه طول و وزن در ماهی گل آذین -3شکل 

  
  بحث

دست آمده از این تحقیق و مطالعه مقایسه نتایج به  
) اختالف 2004قربانعلی دوست و همکاران (

نحوي که ارتفاع بیشینه بدن توجهی نشان نداد، به قابل
متر بود و در مطالعه میلی 083/14در مطالعه حاضر 
محاسبه شده بود. تنها متر میلی 14قربانعلی دوست 

موردي که تفاوت چشمگیر مشاهده شد در میزان طول 
این دلیل باشد؛ که در  تواند بهپس باله پشتی بود که می

هاي صید شده در همه نمونه دامنه طولیمطالعه این 
بر این زاهدي و رحیمی بشر  بودند. عالوه کماندازه 

ا در آذین ماهیان رمیانگین طول و وزن گل ،)2015(
متر و میلی 30/90ترتیب  دهانه رودخانه سفیدرود، به

y = 9E-05x2.441

R² = 0.7779
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 دست آورد که این تفاوت هم احتماالًگرم به 25/5
دو مطالعه شرایط اکولوژیک بین این ناشی از تفاوت در 

در مقایسه خصوصیات شمارشی در این مطالعه  است.
دلیل ثابت بودن  و مطالعات دیگر تفاوتی دیده نشد که به

در مطالعه  است. در طول دوره زندگیصفات این 
 475/95آذین ماهیان گل چنگالی حاضر میانگین طول

و همکاران  آندریودست آمد که با مطالعه  همتر بمیلی
مینور آذین ماهیان تاالب ساحلی مان)، روي گل2003(

متر گزارش کرد میلی 94را  چنگالیطول  میانگینکه 
و همکاران  کوتراکیسهمچنین در مطالعه  نزدیک است.

گونه در  )، روي پارامترهاي رشد، مرگ و میر این2004(
شمال مصب رودخانه گریس دامنه طولی گل آذین 

متر گزارش شد که با نتایج این میلی 13-105ماهین 
   گزارش مطابقت دارد.

وزن، محاسبه  -مطالعات مربوط به روابط طول  
شاخص وضعیت با کمک مشاهدات طولی، 

تیکسرا و کاربردهاي متعددي در ارزیابی ذخایر دارد (
تأثیر فاکتورهاي ). این رابطه تحت2006همکاران، 

چون مختلفی از جمله فصل، شرایط زیستگاهی هم
شوري و دماي آب، جنس و دسترسی به میزان غذا 

تواند بیانگر هاي مختلف میدر جمعیت که شتهقرار دا
و در  ماهی باشد استراتژي مصرف انرژي به وسیله

. کندهاي شیالتی نقش بسیار مهمی ایفا میارزیابی
زاهدي و رحیمی بشر در مطالعه ). 2006فروس، (

آذین خود در دهانه رودخانه سفیدرود میزان رشد گل
ماهی را بر اساس روابط طول و وزن آلومتریک منفی 

) محاسبه نمودند. 762/2(شیب خط رگرسیون: 
ایگدري و همکاران هم در سواحل استان گلستان در 

آذین میزان همبستگی بین طول و وزن گل ،2014سال 
و براي  785/0ماهی را در جنوب شرق دریاي خزر 

که همه این دست آوردند به 9651/0خلیج گرگان 
ها و اختالفات نشان از تفاوت در زیستگاه

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و زیستی مناطق 
  مختلف است.

تنها در  نه  bو aوزن، مقادیر  - در رابطه طول  
هاي یکسان نیز با هاي متفاوت، بلکه در گونهگونه

توان یکدیگر تفاوت دارند. علت این اختالف را می
محیطی هاي زیستتغییرات ویژگیبه نوسانات فصلی، 

(مثل درجه حرارت و شوري)، شرایط فیزیولوژیکی 
آوري نمونه، جنسیت، شرایط ماهی در زمان جمع

بیس اي و مراحل باروري ماهی نسبت داد (تغذیه
). وجود همبستگی باال بین طول و وزن 1993واس، 

گیري از رابطه توان با بهرهماهی بیانگر آن است که می
گیري طول، وزن وزن، پس از اندازه -یی طولنما

براي  ).1987باگنال، ماهی را محاسبه کرد و بلعکس (
مقایسه کیفیت ماهی از نظر تناسب ماهی و در کل 
تعیین وضعیت سالمت آن جمعیت، ضریب چاقی 

ها کاربرد دارد. ماهیانی که ضریب چاقی در آن
 باالست نسبت به طولشان ماهیان سنگینی هستند و

ها پایین بالعکس ماهیانی که ضریب چاقی در آن
. در این هستنداست، نسبت به طولشان ماهیان سبکی 

روند ثابت و در  مطالعه میانگین ضریب چاقی تقریباً
دست آمد که با توجه به وضعیت هب 42/2کل ماهیان 

خوبی برخوردار  ظاهري، ماهیان از ضریب چاقی نسبتاً
هاي مجموع اختالفات دیده شده در ویژگیدر بودند. 
گونه در مطالعات  سنجی و شمارشی اینزیست

تواند ناشی از تفاوت در خصوصیات مختلف می
اکولوژیک مناطق مختلف باشد. با توجه به مطالب ذکر 

سایر مطالعات  او مقایسه آن بدر مطالعه حاضر شده 
بر اساس آزمون پائولی رابطه طول و  صورت گرفته

آذین از نوع آلومتریک  رشد ماهی گلزن براي ماهیان و
که نشان از رشد طولی بیشتر نسبت دست آمد، بهمنفی 

در پایان بلتوجه به  به افزایش وزن در ماهیان است.
آذین توان بیان داشت که گونه گلمیمطالب گفته شده 

رغم عدم ارزش اقتصادي داراي ارزش خزري علی
عنوان طعمه غذایی باالیی بهاکولوژیک و بیولوژیک 

براي ماهیان خاویاري است. بنابراین مطالعه و بررسی 
   هاي آن حائز اهمیت است.ویژگی
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  سپاسگزاري
دانیم از آقاي مهندس در پایان بر خود الزم می  

هیدروبیولوژي و آزمایشگاه  ولئمسکشیري 
و منابع طبیعی  شناسی دانشگاه علوم کشاورزي ماهی

منجر به که شان ارزشمند هايهمکاري بابت گرگان
. اي داشته باشیمانجام این تحقیق شد تشکر ویژه
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