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In this study to investigate the relationship between length and  

weight of Leaping Mullet (Chelon saliens) 177 fish samples (91 Female 

and 86 Male) of leaping mullet were caught by fin nets from June 2020  

to July 2020. sex ratio of male to female was 1:1 that showed no significant 

difference between sex ratio of male and female in population  

( 𝑥2 = 0.141 , P > 0.05). Maximum total length and weight were 28 cm 
and 186 g for females, 22cm and 137 g for males. The length-weight 

relationship of female was 𝑊 = 0.0048 𝑇𝑙3.167 (𝑟2 = 0.78) and the  

length-weight relationship of male was 𝑊 = 0.0313 𝑇𝑙2.542 (𝑟2 = 0.80) 

and the total relationship was 𝑊 = 0.0123 𝑇𝑙2.856 (𝑟2 = 0.78  (. The results 

showed negative allometric growth for males and isometric growth for  

both population and female groups (t-test, tmale = 3.350, tfemale = 0.959, 

tpopulation = 1.290, P < 0.05). 
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 برداری و پرورش آبزیان بهرهنشریه 
 X427-2345شاپا آنالین: 

 2345-4288شاپا چاپی:  

 

 

 (Chelon saliensهای رشد کفال پوزه باریک ) بررسی برخی ویژگی

 قسمت جنوب شرقی دریای خزر )آشوراده( - در دهانه خلیج گرگان
 

 *یونس کلته

 
آموخته کارشناسی گروه مهندسی شیالت، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  دانشنویسنده مسئول، 

 kaltehyunes@gmail.com. رایانامه: گرگان، گرگان، ایران
 

 چکیده اطالعات مقاله

 نوع مقاله: 

 پژوهشی -مقاله کامل علمی
 

 

 21/01/1401 تاریخ دریافت:

 12/02/1401تاریخ ویرایش: 

 03/03/1401تاریخ پذیرش: 
 

 

 های کلیدی:  واژه

 الگوی رشد،

 ، دریای خزر

 وزن،  -رابطه طول
C. saliens   

 

  قطعه 177 جهت بررسی رابطه طول و وزن کفال پوزه باریک تعداد پژوهشدر این 

 1399ماه سال  تا تیر 1399وسیله تور پره از خرداد  نر( ماهی کفال پوزه باریک به 86ماده و  91)

داری  یبود که اختالف معن 1:1صید گردید. نسبت جنسی نر به ماده در جمعیت مورد مطالعه 

بیشینه ( < 𝑥2 =، 05/0 P 141/0) بین نسبت جنسی نر و ماده در جمعیت فوق وجود نداشت

گرم ثبت  137متر و  سانتی 22گرم و برای نرها  186متر و  سانتی 28ها   طول کل و وزن ماده

167/3𝑇𝑙  0048/0𝑊( = 𝑟2 78/0)ها  گردید. رابطه طول و وزن در ماده  (= 𝑟2 80/0)ها و در نر =
542/2𝑇𝑙  0313/0𝑊 856/2𝑇𝑙  0123/0𝑊( = 𝑟2 78/0) و در جمعیت =  دست آمد. نتایج نشان به =

جمعیت و جنسیت  داد که الگوی رشد از نوع آلومتریک منفی برای جنسیت نر و برای دو گروه

 ،= 350/3t-test, tmale = ، 959/0 tfemale =، 290/1 tpopulation)باشد  متریک میماده از نوع ایزو

05/0 P <.) 
 

قسمت جنوب  -( در دهانه خلیج گرگان Chelon saliensهای رشد کفال پوزه باریک ) بررسی برخی ویژگی(. 1401) کلته، یونس: استناد

 .23-31(، 4) 11، برداری و پرورش آبزیان نشریه بهره. شرقی دریای خزر )آشوراده(

                     DOI: 10.22069/japu.2022.20081.1645 
 

                       نویسندگان. ©ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان                                         
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 مقدمه

متعلق به  (Chelon saliensکفال پوزه باریک )

ای با  بوده و گونه (Mugilidaeخانواده کفال ماهیان )

سالگی به  4یا  3ارزش اقتصادی است که در سن 

این گونه بومی در  (.1رسد ) بلوغ جنسی می

های مختلف اقیانوس اطلس شرقی و در  قسمت

سرتاسر دریای مدیترانه، دریای سیاه و دریای آزوف 

کند و  های شور و لب شور زندگی می که در آب است

پروری تجاری و شیالت اهمیت  در صنعت آبزی

به دنبال تغییر شرایط دریای خزر  (.2) توجهی دارد قابل

بومی آن،  مثلی ماهیان های تولید و از بین رفتن زیستگاه

سه  1930-1934های  روسی بین سال گران پژوهش

های کفال طالیی  گونه از خانواده کفال ماهیان به نام

(Chelon auratus( کفال پوزه باریک )Chelon 

saliens( و کفال خاکستری )Mugil cephalus را )

( که پیوند 3از دریای سیاه به دریای خزر پیوند زدند )

شرایط دو گونه اول با موفقیت همراه بود و با توجه به 

آل دریای خزر این ماهیان توانستند با سرعت  ایده

گیری در سواحل آن گسترش یابند و جمعیت  چشم

 1960( و از اواخر دهه 4چشمگیری را تشکیل دهند )

ه شوند تبه بعد جزو جانوران بومی دریای خزر شناخ

متعددی در داخل و خارج بر روی این  (. مطالعات5)

 های پژوهشگونه صورت گرفته است از برخی 

توان به مطالعه امینیان  صورت گرفته در داخل ایران می

( بر روی بررسی برخی 2017فتیده و همکاران )

های زیستی ماهی کفال پوزه باریک در  شاخص

 های دریایی میانکاله، پرافکنده حقیقی صیدگاه بخش

مطالعه وضعیت رشد در کفال ماهیان آلوده  (2016)

در حوضه جنوبی دریای خزر، VNN  به ویروس

های زیست کفال  ( مطالعه برخی جنبه2006) پاتیمار

از  .(8، 7، 6) پوزه باریک در خلیج گرگان اشاره کرد

های رشد در مدیریت ذخایر و که پارامتر جایی آن

شناسی کاربردی گونه و جمعیت دارای اهمیت  بوم

های مهم زیستی  عنوان یکی از جنبه باشند و به ویژه می

روند و غالباً  شمار می هدر سطح جمعیت ب

دهنده نوع سازگاری به شرایط محیطی  انعکاس

های  که در سال و با توجه به این (10، 9) باشند می

اخیر مطالعات اندکی روی گونه کفال پوزه باریک 

نسبت به گونه کفال طالیی صورت گرفته است از 

های مهم  رو بررسی الگوی رشد و برخی پارامتر این

های  و ویژگیهای جمعیتی  کننده تفاوت که بیان آن

باشد  زیستی و زیستگاه ماهی کفال پوزه باریک می

 برای این مطالعه هدف گذاری گردید.   

 
 ها مواد و روش

عدد( از  177های ماهی کفال پوزه باریک ) نمونه

 N "29.8 '53 °36) ترکمن فروشان در بندر بازار ماهی

54° 04' 21.3" Eای از خرداد  ( به صورت هفته

تهیه گردیدند که به وسیله تور  1399تیرماه تا  1399

پره از اطراف جزیره آشوراده منطقه رو به دریا 

( و FL) (، طول چنگالTL) صیدشده بودند. طول کل

وسیله تخته  ( این گونه بهSL) طول استاندارد

 متر و وزن کل بدن میلی 1سنجی با دقت  زیست

(BW نیز با ترازوی دیجیتال با دقت )گرم  1

که کفال پوزه باریک و  گیری شد. به دلیل این زهاندا

منظور  هکفال طالیی به لحاظ ظاهری شبیه هم هستند ب

تعیین گونه اندازه زوائد پیلوریک بررسی شد. زوائد 

پیلوریک در کفال طالیی یک اندازه و همگن ولی در 

 (. 11) های متفاوتند کفال پوزه باریک دارای طول

هی شکافی روی ما برای تعیین جنسیت عمل کالبد

صورت  صورت گرفت و بیضه و تخمدان به

مسلح و در برخی مواقع که  ماکروسکپی با چشم غیر
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تشخیص مشکل بود در زیر میکروسکپ تشخیص 

دانه و  ها از روی ظاهر دانه داده شدند. تخمدان

نیز از روی حجم و بافت صاف و  ها رنگشان و بیضه

 لوله مانندشان مشخص شدند. الگوی رشد به وسیله

وزن  W معادله بررسی گردید، در این W=a𝐿𝑏 معادله

شیب خط  bطول کل به سانتی متر،  Lبه گرم، 

(. ایزومتریک یا 12) عددی ثابت است aرگرسیونی و 

 وسیله آزمون پاولی تعیین  آلومتریک بودن رشد به

𝑡شد  =
𝑠𝑑(𝑙𝑛𝑇𝑙)

𝑠𝑑(𝑙𝑛𝑊)
×

[𝑏−3]

√1−𝑟2
× √𝑛 − که در آن  2

𝑠𝑑(𝑙𝑛𝑇𝑙) انحراف معیار لگاریتم طبیعی طول کل 

انحراف معیار لگاریتم طبیعی  𝑠𝑑(𝑙𝑛𝑊)  متر(، )میلی

 وزن،  -شیب خط رگرسیون طول bوزن کل بدن، 

𝑟2  ضریب همبستگی وn (. 13) تعداد نمونه است

پارامتریک  برای مقایسه نسبت جنسی از آزمون غیر

اسکوئر استفاده شد و تجزیه تحلیل آماری و رسم  کای

و  26 ورژن SPSSافزارهای  وسیله نرم نمودار به

Excel  انجام شد.  2013ورژن 

 
 نتایج

عدد بود که  177های بررسی شده  تعداد کل نمونه

نمونه نر بودند. در  86نمونه ماده و  91از این تعداد 

متر و  سانتی 86/21جنس ماده میانگین طول کل 

دست آمد. در جنس نر  هگرم ب 85/86میانگین وزن کل 

متر و وزن کل  سانتی 32/21نیز میانگین طول کل برابر 

ترین طول مشاهداتی  گرم مشاهده شد. بیش 38/76

 5/17ترین طول نیز  متر و کم سانتی 28ها  هبین نر و ماد

 متر بود. سانتی

 
 .Chelon saliensطول کل، طول استاندارد و وزن کل ماهی  -1 جدول

 جنس
تعداد

 نمونه

 )گرم( وزن کل متر( طول استاندارد )سانتی متر( )سانتی طول کل

 دامنه میانگین ± انحراف معیار دامنه میانگین ± انحراف معیار دامنه میانگین ± انحراف معیار

 43-137 38/76 ± 10/21 2/16-8/24 85/19 ±78/1 5/17-22 32/21 ±93/1 86 نر

 51-186 85/86 ± 50/27 3/17-26 37/20 ± 56/1 5/18-28 86/21 ± 73/1 91 ماده

 43-186 76/81  ± 08/25 2/16-26 12/20 ± 69/1 5/17-28 60/21 ± 84/1 177 جمعیت

 
های طولی، این ماهیان در دامنه  در بررسی گروه

متر قرار گرفتند، در هر دو  سانتی 43/28تا  5/17طولی 

تا  23/20ترین فراوانی طولی در کالسه  جنس بیش

درصد برای جنس ماده و  36/37متر با  سانتی 26/20

ترین فراوانی را  برای جنس نر بیشدرصد  28/25با 

 داشتند. 
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 .Chelon saliensدرصد فراوانی طولی جنس نر و ماده ماهی  -1شکل 

 

رابطه طول و وزن در هر سه گروه نر، ماده و 

از ضریب همبستگی نسبتاً خوبی  C. saliensجمعیت 

 های درصد هستند )شکل 75 برخوردار بودند و باالی

 (. نتایج آزمون پاولی نشان داد که رشد 4و  3، 2

برای دو گروه جمعیت و جنسیت ماده از نوع 

ایزومتریک و برای جنسیت نر از نوع آلومتریک منفی 

، = 350/3t-test, t-male =  ،959/0 t-female) است

290/1 t-population =، 05/0 P <.)  در جمعیت

 (= 𝑟2 7887/0) جمعیت رابطه طول و وزن، مورد مطالعه
856/2

𝑇𝑙  0123/0𝑊  (= 𝑟2 7875/0) و برای جنس ماده =
167/3𝑇𝑙  0048/0𝑊  (= 𝑟2 8042/0) و برای جنس نر =
542/2𝑇𝑙  0313/0𝑊  دست آمد.  هب =

 

 
 .در جنسیت ماده Chelon saliensرابطه نمایی طول و وزن ماهی  -2شکل 
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 .در جنسیت نر Chelon saliensرابطه نمایی طول و وزن ماهی  -3شکل 

 

 

 
 .در جمعیت مورد مطالعه Chelon saliens رابطه نمایی طول و وزن ماهی -4شکل 

 
اسکوئر در نسبت  نتایج حاصل از تست کای

 داری را نشان  جنسی بین نر و ماده اختالف معنی

، = 𝑥2 141/0) دست آمد هب 1:1نداد و نسبت جنسی 

05/0 P > .) 

 

 بحث

کفال ماهیان به لحاظ اقتصادی در ترکیب صید 

بعد از  ترین ماهی های ایرانی دریای خزر مهم آب

که نسبت صید  باشند و با توجه به این ماهی سفید می

ذخایر  بایدبه کاهش است،  برای کفال پوزه باریک رو
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تری قرار گیرد و   این گونه مورد توجه و بررسی بیش

کفال پوزه باریک عالوه بر سواحل  که گونه جایی از آن

ایرانی دریای خزر، در سایر سواحل آن نیز زندگی 

ای مشترك از این گونه یاد  به عنوان ذخیرهکند و  می

شود، ضروری است که تمام کشورهای حوضه  می

های بیولوژیکی و  خزر نسبت به مطالعه و بررسی

حفظ ذخایر این گونه با هم همکاری داشته باشند. 

نسبت فراوانی نر به ماده از نظر آماری اختالف 

ر دهنده این است که د داری نداشت و این نشان معنی

اکوسیستم مورد مطالعه به ازای هر عدد جنس نر یک 

کند. نابرابری  عدد جنس ماده از این گونه زیست می

تواند دالیل متفاوتی داشته باشد  جنسی در جمعیت می

ها بر نرها  از جمله عواملی که در غالبیت جنسی ماده

تواند رشد متفاوت و یا  گیرد می مورد توجه قرار می

(. 14) فاوت دو جنس باشدنرخ مرگ و میر مت

ترین طول مشاهده شده در جمعیت مورد  بزرگ

تر از سایر حداکثر  متر( کوچک سانتی 28مطالعه )

که  طوری های ثبت شده در مطالعات دیگر بود به طول

( در مناطق دریایی 2017)امینیان فتیده و همکاران 

دست آورده  به متر را سانتی 40 میانکاله حداکثر طول

. بنابراین باتوجه به تنوع طول در (6) (2 )جدول بودند

توان به این نتیجه دست یافت که این  نقاط مختلف می

تواند به علت شرایط اکولوژیکی باشد و  ها می تفاوت

ای که شرایط بهتری به لحاظ اکولوژیکی  هر منطقه

داشته باشد ماهیان در آن بهتر رشد و به وضعیت 

 رسند.  تری می مطلوب

 
 .در مناطق مختلف C. saliensهای حداکثر طول و وزن، نسبت جنسی گونه مقایسه پارامتر -2 جدول

 نویسندگان مطالعه منطقه مورد متر( )سانتی حداکثر طول )گرم( حداکثر وزن نسبت جنسی نر به ماده

 (15) تاالب کویسه گیز 6/33 27/335 1:  52/0

 (6) مناطق دریایی میانکاله 40 250 -

 (7) سواحل جنوبی دریای خزر 37 3/209 -

 (16) دریای خزرسواحل  5/33 258 -

 (8) خلیج گرگان 5/31 - -

 (17) تاالب مسلونگی اتولیکو 1/29 - 1:  8/0

 (18) جنوب شرق دریای خزر 9/32 - -

 مطالعه حاضر گرگان دهانه خلیج 28 186 1:  1

 

در جمعیت مورد مطالعه نتایج نشان داد که شیب 

خط رگرسیونی بین طول و وزن در جنس ماده 

 3تر از  بوده اما برای جنس نر کوچک 3تر از  بزرگ

های طول و وزن در دو جنس  است و مقایسه میانگین

طور میانگین  به نر و ماده نشان داد که جنس ماده

تری نسبت به جنس نر داشته  دارای طول و وزن بیش

تر جنس ماده نسبت به نر  دهنده رشد بیش و نشان

های  باشد. در رابطه طول با وزن در جمعیت می

های استراتژی مصرف  تواند نشانه مختلف اغلب می

انرژی به وسیله ماهی ارایه نماید و تنوع مقدار ضریب 
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b ( مقدار 19) باشد رون جمعیتی میبیانگر تنوع د

تر از نرهاست که  ها بزرگ اغلب برای ماده bنمایی 

ها در مقدار ضریب چاقی و  به خاطر تفاوت احتماالً

تر  تر نشانگر سنگین نمو گنادی است. ضریب بزرگ

 تر است سن اما با ضریب بزرگ های هم بودن نمونه

چنین به مراحل مختلف  هم b( تنوع در مقدار 20)

رشد و نمو ارتباط داشته و به همان میزان اختالف 

ثر ؤسنی، بلوغ جنسی و گونه نیز در تغییرات آن م

چنین موقعیت جغرافیایی منطقه، شرایط  است. هم

ها، پر و خالی بودن معده،  فصل صید نمونه محیطی،

 bهای انگلی نیز باعث تغییرات  ها، آلودگی بیماری

کلی نتایج حاصل از بررسی ر طو به (.22، 21) گردد می

الگوی رشد جمعیت ماهیان موجود در دهانه خلیج 

گرگان الگوی رشد از نوع آلومتریک منفی را برای 

رشد از نوع ایزومتریک را برای جنس نر و الگوی 

جنس ماده این ماهیان نشان داد که این نشانگر این 

است که جنسیت نر در منطقه مورد مطالعه دارای رشد 

که  حالی طولی زیاد و رشد وزنی کم هستند در

جنسیت ماده دارای رشد طولی و وزنی تقریباً 

 هماهنگی است.

 

 سپاسگزاری

ت أپاتیمار عضو هیاز زحمات آقای دکتر رحمان 

علمی دانشگاه گنبدکاووس و آقای مهندس مسعود 

ایری مسئول آزمایشگاه مرکز تکثیر و پرورش ماهیان 

 استخوانی سیجوال کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم.
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