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Growth Characteristics and Nutritional Strategies of 
Luciobarbus capito in Reservoir behind the 
Shahid Rajaee Dam of Sari, Iran
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and adjacent countries [3] Fish pecies Atlas of South Caspian Sea Basin (Iranian Waters) 
[4] Fresh water fishes [5] Impact of agricultural activities on pesticides diazinon 
concentrations in Tajan River [6] Impacts of Shahid Rajaii Dam on genetic variation 
and differentiation Capoeta capoeta gracilis, in Tajan River using RAPD fingerprinting 
[7] The effect of human activity on the accumulation of heavy metals in Tajan River 
in Mazandaran Province [8] Environmental effects of Shahid Rajai’s dam on aquatic 
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mudskipper Boleophthalmu spectinirostris in Ariake Bay [12] Fresh Water Biology [13] 
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[14] Feeding and nutritional interrelations of fish in the Caspian Sea [15] A new approach 
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Costello (1990) method [16] Biodiversity of fishes of the southern basin of the Caspian 
Sea [17] Freshwater fishes of Iran [18] River ecology [19] Biometric studies on three 
Barbus species from Basrah waters; Basrah, Iraq [20] Habitat complexity and coral reef 
fish diversity and abundance on Red Sea fringing reefs [21] Biological study of the cyprinid 
fish, Barbus luteus (Heckel) in Garma marshes, Iraq [22] Fish physiology

Aims Being important both economically and in terms of protection, Luciobarbus capito is 
at risk of extinction. There are very few studies about the fish of Shahid Rajaee dam and the 
Tajan River. A significant number of Luciobarbus capitos is present in the dam and upstream. 
The present study was conducted with the aim of evaluating the growth characteristics and 
nutritional strategies of Luciobarbus capito in reservoir behind the Shahid Rajaee dam, Sari.
Materials & Methods The present experimental study was carried out on 180 Luciobarbus 
capitos in Shahid Rajaee dam, Sari during 4 seasons of 2014 to 2015. The samples were fixed 
in formalin 10% and the biological and nutritional factors related to growth were investigated. 
The data were analyzed with SYSTAT 9 and Excel 2003 software.
Findings The sex ratio of males to females was 1.14/1. The growth pattern of this allometric 
species was negative (w=0.015×L2.888; b=2.888). In males, allometric was positive and 
in females, allometric was negative. The mean length and weight of male and female had a 
significant difference (p<0.05), and the relationship between length and weight in fish was 
progressive. This species approaches the maximum predicted length with a growth rate of 0.1; 
the maximum estimated length for fish was 138.6 cm. Nutritional behavior index for under 4 
years group showed a herbal diet (RLG=2.4±0.1) and, after puberty, it was inclining to a whole 
foods diet (RLG=1.2±0.6).
Conclusion The allometric growth pattern is a negative for Luciobarbus capito, and in all 
seasons, it has a whole foods diet. 
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  چکيده

نقراض قرار دارند که هم به لحاظ سر در معرض خطر ا بزرگ انیماه سس :فاهدا
سد  انیدرباره ماه. هستند تیاهم یدارا یو هم به لحاظ حفاظت یاقتصاد
. صورت گرفته است یکم اریو رودخانه تجن مطالعات بس یسار ییدرجایشه
. سر در سد و باالدست آن حضور دارند بزرگ یماه از سس یقابل توجه تیجمع

 یماه سس یا هیتغذ یرشد و استراتژ یاه یژگیو یحاضر با هدف بررس پژوهش
  .انجام شد یسار ییدرجایسر در مخزن پشت سد شه بزرگ
سر موجود  بزرگ  یماه قطعه سس ۱۸۰ یرو ،یپژوهش تجرب نیا :ها و روش مواد

ها  نمونه. اجرا شد ۱۳۹۳-۹۴ یها چهار فصل سال یط یسار ییدرجایدر سد شه
مرتبط با رشدونمو  یا هیو تغذ یستیز یشدند و فاکتورها تیتثب% ۱۰ نیدر فرمال

و  SYSTAT 9 یافزارها ها با نرم داده لیو تحل هیتجز. قرار گرفتند یمورد بررس
Excel 2003 صورت گرفت.  

 کیگونه آلومتر نیرشد ا یالگو. بود ۱به  ۱۴/۱نر به ماده  ینسبت جنس :ها یافته
مثبت و در  کیدر جنس نر آلومتر). b=۸۸۸/۲؛ L2.888015/0=w×(بود  یمنف

طول و وزن جنس نر و ماده  نیانگیم. بود یمنف کیآلومتر زیجنس ماده ن
 انیطول و وزن در ماه نیو رابطه ب) p>۰۵/۰(داشت  یدار یاختالف معن

 کینزد شده ینیب شیبه حداکثر طول پ ۱/۰گونه با آهنگ رشد  نیا. بود یتصاعد
. به دست آمد متر یسانت۶/۱۳۸ یماه یبرا ینیکه حداکثر طول تخم شود یم

 یعلفخوار ییغذا میسال، رژ ۴ ریز یسن یها گروه یبرا یا هیشاخص رفتار تغذ
)۱/۰±۴/۲=RLG (یزخواریچ همه ییغذا میرا نشان داد و بعد از بلوغ به سمت رژ 

  ).RLG=۲/۱±۶/۰(شد  لیمتما
است و در  یمنف کیسر آلومتر بزرگ یماه رشد گونه سس یالگو :گیری نتیجه
  .برخوردار است یزخواریچ همه ییغذا میصول از رژف یتمام

  سر بزرگ یماه سس ،ییغذا میرشدونمو، رژ :ها کلیدواژه
  

  ۲۰/۱/۱۳۹۵ :تاريخ دريافت
  ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ :تاريخ پذيرش

  naderi_j@yahoo.com: نويسنده مسئول*

  

 مقدمه
های حوضه آبریز دریای خزر در استان  رودخانه تجن یکی از رودخانه

کیلومتر طول داشته و حوضه آبریز آن در ۱۲۰است که مازندران 
در مسیر این رودخانه سد  .کیلومتر مربع وسعت دارد۲۰۰۰حدود 

های سفیدرود و  شهیدرجایی ایجاد شده است که سرشاخه
رودخانه تجن در محل شهرستان ساری  .ریزند رود به آن می شیرین

ریای خزر وارد پهنه ساحلی خزر شده و در ناحیه خزرآباد به د
برخی از  وکپورماهیان دارای تعداد زیادی جنس هستند  .[1]ریزد می

 سر ماهی بزرگ ها از جمله گونه سس ها و گونه جنس
(Luciobarbus capito) 2]دارای ارزش اقتصادی است,  که از  [3

ها  ها مانند دیاتومه ها و جلبک حشرات آبزی مثل شیرونومیده
   .[4]کند تغذیه می
یان سد شهیدرجایی ساری و رودخانه تجن مطالعات درباره ماه

صورت مقطعی یا  بسیار کمی صورت گرفته است و اکثر مطالعات به
های فلزات سنگین در آب،  پراکنده درباره موضوعاتی نظیر آلودگی

 ,3]رسوبات و ماهیان آن بوده است در رودخانه تجن، ماهی  .[7‐5

گونه غالب بوده  %۴۴با  (Alburnoides bipunctatus) خیاطه
و  (Luciobarbus brachycephalus)ماهی آرال  است و سس

متر نیز از رشد خوبی  یکبا طول بیش از سر  ماهی بزرگ سس
شدت در معرض خطر انقراض قرار  برخوردارند که با این وجود به

دارند و هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ حفاظتی دارای 
در حوضه جنوبی  سر ماهی بزرگ سسگونه  .[8]اهمیت زیادی هستند

دریای خزر دارای دو شکل است که یک شکل آن ساکن در دریا و 
تمام آن کند و شکل دیگر  برای تولید مثل به رودخانه مهاجرت می

های این حوضه  های شیرین و رودخانه سیکل حیاتی خود را در آب
آن  از آنجایی که تخریب زیستگاه در سد و باالدست .کند سپری می

کمتر صورت گرفته است، لذا با توجه به شرایط زیستگاهی خاص 
 سر ماهی بزرگ ایجادشده در پشت سد، جمعیت قابل توجهی از سس

از این رو، پژوهش حاضر با  .[9]در سد و باالدست آن حضور دارند
ماهی  ای سس های رشد و استراتژی تغذیه هدف بررسی ویژگی

  .یی ساری انجام شددر مخزن پشت سد شهیدرجا سر بزرگ

 
  ها مواد و روش

سر موجود در سد  ماهیان بزرگ سس روی، تجربیپژوهش این 
 ۱۸۰ .اجرا شد ۱۳۹۳-۹۴های  فصل سالچهار شهیدرجایی طی 
عنوان نمونه برای مطالعه فاکتورهای رشد و  قطعه ماهی به

این  .ای از سد شهیدرجایی ساری مورد بررسی قرار گرفتند تغذيه
و موقعیت ) ها رودخانه(ایستگاه محل ورودی آب  ۴ درها  ماهی

گیر و سالیک  راست و چپ منطقه سد با استفاده از تورهای گوش
 .آوری شدند جمع
و برای بررسی پارامترهای  [10]تثبیت شدند% ۱۰ها در فرمالین  نمونه

شناسی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر  رشد به آزمایشگاه ماهی
کتورهای زیستی مرتبط با رشدونمو از فا .منتقل شدند) ساری(

های سنی، رابطه طول  قبیل تغییرات میانگین طول و وزن در گروه
همچنین  .و وزن، ضریب رشد و نسبت جنسی تعیین شد

ای مرتبط با رشدونمو شامل تغییرات  فاکتورهای تغذیه
های طول نسبی روده و شدت تغذیه و فرکانس حضور مواد  شاخص

تلو در تعیین استراتژی غذایی این گونه در غذایی و شاخص کاس
مناطق مختلف سد شهیدرجایی و تاثیرات احتمالی احداث سد بر 

  .ای و تراکم جمعیت ماهیان آن بررسی شد تنوع گونه
گیری طول و وزن ماهی به  پس از انتقال به آزمایشگاه، اندازه
متر و  میلی یکسنجی با دقت  ترتیب با استفاده از تخته زیست

گرم انجام شد و سپس ماهیان ۰۱/۰رازوی دیجیتالی با دقت ت
ها از سرپوش  برای تعیین سن نمونه .تعیین جنسیت شدند

  .[11]و فلس ماهیان استفاده شد (Operculum)آبششی 
  :به شرح زیر است فینتاال معادله رشد بر

  
Lt : طول ماهی در سنt   
L∞ :ترین ماهی میانگین طول مسن  
K: ضریب رشد  
t :سن ماهی  
t0 :[11]سن فرضی ماهی در طول صفر.  
  

 ارتباط بین طول و وزن با استفاده از رابطه نمایی 
دهنده وزن ماهی برحسب  نشان Wکه در این معادله بررسی شده 

دهنده  نشان متر،  بیانگر طول کل ماهی برحسب میلی Lگرم، 
برای شناسایی مواد غذایی  .گر شیب خط استبیان bضریب ثابت و 

شده، هر ماهی از مخرج تا مری شکافته شد و دستگاه  مصرف
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پس از توزین امعا و احشای  .خارج شد) روده و معده(گوارش 
برای تخلیه کامل محتویات،  .شده، محتویات آنها خارج شد شکافته

ودات شناسایی موج .[10]وشو داده شدند معده و روده با آب شست
شده پس از جداسازی با استفاده از کلید شناسایی صورت  مصرف

گرم ۰۰۱/۰وسیله ترازوی دیجیتال با دقت  گرفت و پس از شمارش به
  .[12 ,10]وزن شد

های ماهی از رابطه میزان طول نسبی  برای تعیین رفتار غذایی گونه
  :استفاده شد (RLG)روده 

  

باشد، ماهی گوشتخوار بوده  یکتر از  وچکک RLGدر این رابطه اگر 
باشد، تمایل به گیاهخواری دارد و در حد متوسط،  یکو اگر بیش از 

  .[13]چیزخواری دارد ماهی تمایل به همه
  

شاخص شدت تغذیه نیز از طریق فرمول زیر تعیین  :شاخص سیری
  :[14]شد

  

  
با  .تلو استفاده شدبرای تعیین غذای غالب از تفسیر نموداری کاس

استفاده از این روش، اطالعات مربوط به اهمیت طعمه و استراتژی 
وجهی فراوانی  ها بر پایه دو تحلیل .ای مورد بررسی قرار گرفت تغذیه

طعمه خاص و فرکانس حضور انواع مختلف طعمه در رژیم غذایی 
  .)۱شکل ( [15]است

  

  
  

کاستلو از نقش مواد غذایی  شده شمای کلی تفسیر نموداری اصالح) ۱شکل 
  خاص در غذاهای مصرفی ماهی

  
  

  :صورت زیر است به فرکانس تغذیهفرمول 

 
Ni : تعداد شکارچی با طعمهi  در معده  
N :تعداد کل شکارچیان با محتویات معده.  
  

  :صورت زیر است نیز به طعمه یژهو یفرمول درصد فراوان

 
Si : محتویات معده شامل طعمهi )یا تعداد حجم، وزن(  
Sti : محتویات کلی معده در تنها شکارچیانی که طعمهi  را در معده

  .خود دارند
  قـاز طری و SYSTAT 9اری ـافزار آم ا با نرمـه تحلیل داده و  تجزیه 

  صورت تعقیبی توکیآزمون  و (ANOVA)آزمون تحلیل واریانس 

و   Excel 2003افزارهای  گرفت و برای رسم نمودارها نیز از نرم 
SYSTAT 9 استفاده شد.  

  
  ها یافته
سر  ماهی بزرگ سسترین میانگین مربوط به طول و وزن  کوچک

گرم و ۲/۵۰متر و  سانتی۱/۱۴صیدشده در سد شهیدرجایی ساری، 
گرم به ثبت ۵۸۰۰متر و  سانتی۸۵ترین میانگین طول و وزن با  بزرگ
نسبت قطعه ماهی مورد بررسی قرار گرفت که  ۱۸۰مجموعًا  .رسید

 .)۱جدول (به دست آمد  ۱به  ۱۴/۱جنسی نر به ماده 
داری  بین میانگین طول و وزن جنس نر و ماده اختالف معنی

الگوی رشد این گونه در اکوسیستم سد  .)p>۰۵/۰(وجود داشت 
 .)b=۸۸۸/۲؛ L2.888۰۱۵/۰=w×(شهیدرجایی آلومتریک منفی بود 

دی بود، بدین صورت تصاع رابطه بین طول و وزن در ماهیان به
شد  صورت تصاعدی به وزن اضافه می معنی که با افزایش طول، به

   .)۱نمودار (
  

سر سد شهیدرجایی  ماهی بزرگ سس (LW)میانگین آماری طول و وزن  )۱جدول 
  ۱۳۹۴ساری در سال 

  کمینه و بیشینه  میانگین  متغیر
  )گرم(وزن کل 

  ۰/۵۰- ۰/۶۶۰  ۶/۳۷۱±۰/۱۶۹  نر
  ۰/۷۶-۰/۵۸۰۰  ۱/۱۶۷۵±۳/۱۸۶۸  ماده
  ۰/۵۰-۰/۵۸۰۰  ۹/۹۷۹±۳/۱۴۳۵  کل

  )متر سانتی(طول کل 
  ۰/۱۴- ۵/۴۱  ۳/۳۱±۷/۶  نر

  ۵/۱۸- ۰/۸۵  ۱/۴۸±۳/۱۸  ماده
  ۰/۱۴- ۰/۸۵  ۱/۳۹±۸/۱۵  کل

  
  

  
ماهی سد شهیدرجایی ساری  سس) رابطه طول و وزن(الگوی رشد  )۱نمودار     

  ۱۳۹۴در سال 
  جنسیت ماده )ججنسیت نر  )بت کل جمعی )الف

  
 ودـبت بـتریک مثــومــنس نر آلـه در جـونــن گــد ایــوی رشـگـال
)×L3.225۰۱۵/۰=w ۲۲۵/۳؛=b (نفیـتریک مـنس ماده آلومـو در ج  
  .)۲؛ جدول b=۸۸۳/۲؛ L2.883۰۱۶/۰=w×(بود  
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ر س ماهی بزرگ رابطه طول و وزن جنسیت نر، ماده و کل جمعیت سس )۲جدول 
  ۱۳۹۴سد شهیدرجایی ساری در سال 

  جنسیت
 - بیشترین(

) کمترین
  ضریب ثابت

 - بیشترین(
  ) کمترین
  شیب خط

ضریب 
 A.S.E(a) A.S.E(b)  تعیین

  نر
)۰۰۹/۰ -۰۰۱/۰ (

۰۰۵/۰  
)۴۲۸/۳ -۰۲۱/۳ (

۲۲۵/۳  
۹۹۶/۰  ۰۰۲/۰  ۱۰۲/۰  

  ماده
)۰۳۰/۰ -
۰۰۲/۰ (۰۱۶/۰  

)۰۸۶/۳-۶۸۰/۲ (
۸۸۳/۲  

۹۹۳/۰  ۰۰۷/۰  ۰۰۲/۰  

کل 
  جمعیت

)۰۲۰/۰ -۰۱۱/۰ (
۰۱۵/۰  

)۹۴۴/۲ -۸۳۱/۲ (
۸۸۸/۲  

۹۹۴/۰  ۱۰۱/۰  ۰۲۹/۰  

  
با افزایش سن، میزان درصد نسبی رشد وزنی کاهش یافت و در 

شدن میانگین  نهایت روند افزایشی سن در منحنی به سمت ثابت
با افزایش سن در ماهیان، شیب رشد طولی  .وزن متمایل شد
د افزایشی سن نیز در طوری که در نهایت رون کاهش یافت، به

از این  .شدن میانگین طول متمایل شد منحنی به سمت ثابت
رشد طولی تغییری پیدا نکرد  ،مرحله به بعد با افزایش سن

  .)۳و  ۲ هاینمودار(

  
ماهی  سس سن در حسب بر ماهيان كل وزن ميانگين تغييرات )۲نمودار 

  ۱۳۹۴ساری در سال  سر سد شهیدرجایی بزرگ

  
شده نزدیک  بینی به حداکثر طول پیش ۱/۰این گونه با آهنگ رشد 

شود که حداکثر طول تخمینی برای ماهی برابر با  می
  )۲؛ نمودار t0=۲/۰؛ k=۱/۰(متر به دست آمد  سانتی۶/۱۳۸

ماهی  در کل ماهیان صیدشده سس (RLG)میزان طول نسبی روده 
بود که نشان داد،  ۸/۱±۵/۰برابر با سد شهیدرجایی ساری  سر بزرگ

های  برای گروه .این گونه دارای رژیم غذایی نسبتًا علفخواری است
، رژیم غذایی علفخواری را نشان داد )قبل از بلوغ(سال  ۴سنی زیر 

)۱/۰±۴/۲=RLG (و بعد از بلوغ به سمت رژیم غذایی 

واد ـالم مـاق .)RLG=۲/۱±۶/۰(زخواری متمایل شد ـچی مهـه
  سر  ماهی بزرگ موجود در کل محتویات دستگاه گوارش سس یـذایغ

، گیاهان (Oligichaeta)تار  های کم شهیدرجایی شامل کرمسد 
، (Nematodes)ای  های لوله ، کرم(Macrophyta)آبزی 
، گونه ماهی کاراس یا ماهی (Crustaceans)پوستان  سخت
 Carassius) حوض gibelio)های قرمز  ، خانواده کرم

(Chironomidae)باالن  ، راسته قاب(Coleoptera) و گیاهان 

 ،بود و بیشترین فروانی نسبی آنها به ترتیب شامل ماهی کاراس
همچنین مشخص شد که بین درصد  .گیاهان و گیاهان آبزی بود

داری وجود  فرکانس حضور مواد غذایی مصرفی اختالف معنی
ای و  های لوله کرم، ولی بیشترین میزان متعلق به )p>۰۵/۰(داشت 

از  بقیه سپس به ترتیب گیاه، گیاهان آبزی و ماهی کاراس بود و
این گونه تغذیه  .)۴نمودار (کمترین میزان برخوردار بودند 

اختصاصی نداشته و عمومًا از گیاه و گیاهان آبزی تغذیه کرده و 
همچنین از غذاهای گوشتی شامل ماهی کاراس تغذیه داشته است 

یب اغلب در اکوسیستم سد شهیدرجایی از عادات رژیم که بدین ترت
های  از طرفی دیگر، گروه .چیزخواری برخوردار بودند غذایی همه
تر این گونه از عادات غذایی گوشتخواری بیشتری  طولی بزرگ
ای در فصول  های تغذیه اگرچه در بعضی از شاخص .برخوردارند

تمامی فصول از  مختلف دارای تغییراتی بودند ولی در مجموع در
  .)۴نمودار (چیزخواری برخوردار بودند  رژیم غذایی همه

در بررسی تغییرات شاخص طول نسبی روده، با افزایش سن از 
میزان این شاخص کاسته و روند این کاهش در دوران پس از بلوغ 

ندتر و تقریبًا ثابت شد و در میانگین شاخص سیری یا شدت کُ 
پس از زمان ( شاخص در فصل تابستانتغذیه، بیشترین میزان این 

) سردترین فصل سال(و کمترین آن در فصل زمستان ) ریزی تخم
  .مشاهده شد

 های مختلف در جنسیت) متر طول کل برحسب سانتی(فراوانی طولی  )۳نمودار 
  ۱۳۹۴سر سد شهیدرجایی ساری در سال  ماهی بزرگ سس سن در حسب بر

   نرجنس ) جنس ماده،  سمت چپ) سمت راست
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  ۱۳۹۴سر سد شهیدرجایی ساری در کل و فصول مختلف سال  ماهی بزرگ تفسیر نموداری کاستلو برای سس )۴مودار ن
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  بحث
های رشد و استراتژی  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی

 در مخزن پشت سد شهیدرجایی ساری سر ماهی بزرگ ای سس تغذیه
ها  شناختی آبزیان از جمله ماهی شناسایی و بررسی بوم .انجام شد
ها و مخازن پشت سدها از مسایل مهمی است که  در رودخانه

بررسی منابع نشان داده  .تاکنون توجه کافی به آنها نشده است
ها و نیز  ها در رودخانه است که اطالعات ناچیزی درباره اکثر گونه

این شرایط در مورد  .[17 ,16]شده روی آنها وجود دارد سدهای احداث
در پژوهش حاضر نسبت جنس نر . کند سد شهیدرجایی نیز صدق می

آبرود  بود، در حالی که در رودخانه سرد ۱به  ۱۴/۱به جنس ماده 
اگر نسبت  .[16]اند بیان کرده ۱به  ۷نسبت جنسی نر به ماده را 

پی  کننده آن است که ماهی در جنسی نر به ماده بیشتر باشد، بیان
دهد که ماهیان  محدودکردن جمعیت بوده و برعکس آن نشان می

 ,10]در حال توسعه جمعیت خود هستند بدین ترتیب به نظر  .[18
رسد این شاخص برای این گونه در اکوسیستم سد شهیدرجایی  می

در مطالعات متعددی  .تر از رودخانه سردآبرود بود ساری مطلوب
یانگین طول کل ماهیان نشان داده شده است که تغییرات م

برحسب سن با افزایش سن ماهی بر میانگین طول کل نیز افزوده 
، بیشترین شیب رشد طولی در سنین پژوهشدر این  .شود می

 .پایین مشاهده شد و با افزایش سن از میزان شیب کاسته شد
تغییرات میانگین وزن کل ماهیان با ازدیاد سن به میزان قابل 

این افزایش در زمان قبل از بلوغ بیشتر در  .ابدی توجهی افزایش می
بخش سوماتیک یا بدنی است، در صورتی که در نزدیک زمان بلوغ و 

های  پس از آن بیشترین افزایش وزن مرتبط با رشد گنادها و سلول
از طرف دیگر رابطه  .جنسی و تا حدی نیز افزایش چربی بدن است

شدن مقدار  ی با اضافهصورت تصاعدی است، یعن بین طول و وزن به
شود که این  مشخصی از طول، وزن به میزان بسیار زیادی اضافه می

بنابراین  .مقدار در سنین پایین و قبل از بلوغ به مراتب بیشتر است
تواند به نوسانات  های مختلف می ونه تغییرات بسته به دورهگاین

نتایج با توجه به . ای و روابط طول و وزن مرتبط باشد شدت تغذیه
مطالعه حاضر تغییرات میانگین وزن کل ماهیان برحسب سن، 

طور مشخص و چشمگیر با افزایش سن،  الگوی افزایش وزن به
سد  سر ماهی بزرگ خصوص در سنین پایین در ماهی گونه سس به

شهیدرجایی ساری مشاهده شد و نشان داد که رشد وزنی این گونه 
ند است و تقریبًا متوقف نیز همانند رشد طولی در سنین باال کُ 

   .خواهد شد
های سنی نشان داده است که به  رابطه بین طول و وزن در گروه
در . شود صورت تصاعدی اضافه می نسبت افزایش طول کل، وزن به

گرفته روی فرم مهاجر این گونه در منطقه انزلی،  یک مطالعه صورت
و  ۰۸/۳ب به ترتی aو  bبر اساس فرمول رابطه طول و وزن مقادیر 

را به ترتیب  aو  bنتایج مطالعه حاضر مقادیر . [19]بود ۰۰۷۸/۰
ماهی  بدین ترتیب برای فرم سس. نشان داد ۰۱۵/۰و  ۸۸۸/۲
سر مهاجر رشد بیشتر آلومتریک مثبت بود و در مطالعه حاضر  بزرگ

برای فرم ساکن این گونه در رودخانه در اکوسیستم سد شهیدرجایی 
ارزیابی شد ولی جنس نر آن آلومتریک  ساری آلومتریک منفی

از آنجایی که پارامترهای رشد به عوامل متعددی نظیر . مثبت بود
خصوصیات گونه و ساختار جمعیت و شرایط زیستگاه وابسته 

رسد این تفاوت اندک به خصوصیات جمعیتی  ، به نظر می[20]است
  .باشدآنها و شرایط زیستگاهی آنها در دریا و اکوسیستم سد مرتبط 

نشان داده است که با تغییرات میزان رشد  جوادنتایج مطالعه 
برحسب میانگین طول برای این گونه طی دو سال متوالی، میانگین 

به میزان  ۳۲۵۴/۰ترین ماهی آن با ضریب رشد  طول مسن

ماهیان مناطق گرمسیری دارای مقدار  .[19]متر بود سانتی۷/۷۳
عنوان مثال  به .ری هستندکمت" ترین ماهی میانگین طول مسن"

 (Barbus esocinus)ترین ماهی گونه عنزه  میانگین طول مسن
نتایج مطالعه حاضر نشان داد  .[21]متر گزارش شده است سانتی۱۶۵

نهایت شکل  که هم به لحاظ آهنگ رشد و هم در میزان طول کل بی
این گونه در اکوسیستم سد شهیدرجایی ساری با شکل مهاجر آن 

بینی این گونه در  حداکثر طول کل قابل پیش .بودمتفاوت 
اکوسیستم سد فوق بسیار بیشتر از فرم مهاجر آن بود و به گونه 

  .تر است نزدیکعنزه  ماهی
ماهی  ای فرم مهاجر سس گزارش شده است که شدت تغذیه

های فروردین و اردیبهشت نسبتًا زیاد بوده  سر، در ماه بزرگ
توان نیاز ماهیان به انرژی برای انجام  یعلت این امر را م .[16]است

زمان (های خرداد و تیر  با شروع ماه .فرآیند تولید مثل نسبت داد
ریزی ادامه  ، شدت تغذیه کاهش یافته و تا پس از تخم)ریزی تخم
ریزی و تحلیل انرژی بدن، شدت  مجددًا پس از فرآیند تخم .یابد می

ل پاییز از میزان نسبتًا کند و تا شروع فص تغذیه افزایش پیدا می
هر چند در شهریور نسبت به مرداد شدت  .زیادی برخوردار است
های سال  یابد، اما هنوز نسبت به بقیه ماه تغذیه کمی کاهش می

با شروع فصل پاییز و سردشدن هوا از شدت تغذیه  .بیشتر است
این  .شود کاسته شده و از ذخایر چربی موجود در بدن استفاده می

ادامه یافته و در اسفند و زمان آمادگی   کاهشی تا پایان بهمنروند 
ماهی برای افزایش ذخایر چربی بدن، شدت تغذیه افزایش یافته و 

های  از طرفی شدت تغذیه در سال .شود شده تکرار می سیکل اشاره
ابتدایی زندگی، یک روند افزایشی را تا قبل از بلوغ از خود نشان 

طور نسبی کاهش یافته و تقریبًا  ن میزان بهپس از بلوغ ای .دهد می
در  .[22]ماند تا پایان عمر با اختالفات جزیی ثابت و یکنواخت می

یک بررسی دیگر در مورد گونه ماهی سفید دریای خزر همانند 
ماهیان از خانواده کپورماهیان این روند کامال مطابقت  سس
اضر نیز با ای در پژوهش ح نوسانات شاخص شدت تغذیه .[16]دارد

   .نتایج باال کامال مطابقت داشت
اقالم مواد غذایی موجود در کل محتویات دستگاه گوارش 

تار، گیاهان  های کم سد شهیدرجایی شامل کرم سر ماهی بزرگ سس
پوستان، گونه ماهی کاراس، خانواده  ای، سخت های لوله آبزی، کرم

اشناخته بوده و باالن، گیاهان و موارد ن های قرمز، راسته قاب کرم
بیشترین فروانی نسبی آنها به ترتیب شامل ماهی کاراس، گیاهان 

   .و گیاهان آبزی بودند
نتایج بررسی حاضر نشان داد که این گونه تغذیه اختصاصی نداشته 
و عمومًا از گیاهان و گیاهان آبزی تغذیه کرده و همچنین از 

دین ترتیب ب .غذاهای گوشتی شامل ماهی کاراس نیز تغذیه دارد
این گونه اغلب در اکوسیستم سد شهیدرجایی از عادات رژیم غذایی 

تر رژیم غذایی  های طولی بزرگ چیزخواری برخوردار بوده و گروه همه
و  عبدلیگوشتخواری بیشتری برخوردارند که با نتایج مطالعه 

نتایج شاخص رفتار غذایی نیز با این  .[16]همسو بود نادری جلودار
اگرچه در بعضی از شاخص های تغذیه ای در  .بقت داردنتایج مطا

فصول مختلف دارای تغییراتی بوده ولی در مجموع در تمامی 
 .چیزخواری برخوردار است فصول از رژیم غذایی همه

تواند شناسایی و معرفی  یکی از دستاوردهای مهم این پروژه می
هیان در گاه ژنتیک ما عنوان ذخیره زیستگاه سد شهیدرجایی تجن به

های  در حال حاضر تعداد قابل توجهی از گونه .معرض خطر باشد
در معرض خطر، در  سر ماهی بزرگ ماهیان این حوضه از جمله سس

از آنجایی که این گونه  .کنند گاه و باالدست آن زندگی می این ذخیره
متر گزارش ۱دارای ارزش اقتصادی بوده و اندازه آن به بیش از 
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ین مطالعه نیز نشان داد که این گونه با آهنگ رشد و نتایج ا [2]شد
شده در حرکت بوده است، لذا از  بینی به سمت حداکثر رشد پیش ۱/۰

همچنین رابطه  .جنبه های مختلف از اهمیت باالیی برخوردار است
طول و وزن این گونه در اکوسیستم سد شهیدرجایی نشان داد که 

در بررسی استراتژی رژیم بوده و  منفیمتمایل به رشد آلومتریک 
 هغذایی این گونه نتیجه گرفته شد که رژیم غذایی اختصاصی نداشت

تر از رژیم غذایی گوشتخواری بیشتری  های طولی بزرگ و در گروه
  .برخوردار بود
 یدر دسترس ییعدم توانا توان به می مطالعه ینا یها دیتاز محدو
 یددوات صاو  یزاتتجه یزو ن یماه یها از نمونه یشتریبه تعداد ب

  .اشاره کردسال  یها ماه یهدر کل
  

  گیری نتیجه
در آلومتریک منفی است و  سر ماهی بزرگ الگوی رشد گونه سس

  .چیزخواری برخوردار است تمامی فصول از رژیم غذایی همه
  

 یایدر یالزم است از پژوهشکده اکولوژ ینجادر ا :تشکر و قدردانی
را با  یانماه یشناس یختر یزاتخزر که امکانات و تجه

و  یرتقد ،تقبل نمودند یشناس یماه یشگاهگذاشتن آزمایاردراخت
  .دشوتشکر 

  .موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است :تاییدیه اخالقی
  .موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است :تعارض منافع

  .موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است :سهم نویسندگان
 نامه یاناز پا یمقاله حاصل کار پژوهش ینا :منابع مالی
  .است بوده یانو آبز یالتارشد رشته ش یکارشناس
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