
 901 9911 زمستان، چهارمچهاردهم، شماره پروری، سال نشریه علمی توسعه آبزی

( فرار کرده از Oncorhynchus mykissپارامتر های رشد قزل آالی رنگین کمان )

 قفس های دریایی در سواحل جنوبی دریای خزر
 

 1و ابوالقاسم روحی 2عارفه سادات میرحجازی، *1مهدی نادری جلودار

 دریای خزر،آبزیان شیالتی کشور، پژوهشکده اکولوژی  علوم وزارت جهاد کشاورزی، موسسه تحقیقاتو ترویج تحقیقات ، آموزشسازمان  -9

 ساری، ایران

 ، ایرانمحمودآباد گروه شیالت، مؤسسه آموزش عالی خزر،  -2
 

 

  1/5/9911 تاریخ پذیرش:  22/9/9911 تاریخ دریافت:

 

 چکیده

فرار کرده از قفس بررسی خصوصیات زیست شناختی نمونه های گونه غیربومی مهاجم دنیا بوده و  900قزل آالی رنگین کمان یکی از 

به منظور بررسی پارامتر های رشد ماهی قززل  باشد. شامل نسبت جنسی، رابطه طول و وزن و رشد ضروری می های دریایی در سواحل مازندران

از پره های صیادی ماهیان استخوانی بخش  9911تا اردیبهشت  9911عدد نمونه از این گونه در فاصله زمانی مهر  10داد تع آالی رنگین کمان،

بود و اختالف معنزی داری بزین آنهزا وجزود نداشزت       02/9 نر به ماده های غربی و مرکزی سواحل مازندران جمع آوری گردید. نسبت جنسی 

(05/0P> نتایج نشان داد که میانگین طول و وزن ماهیان صید شده به ترتیب برابر با .)گرم بزود.   05/521 ± 02/22سانتی متر و  12/99 ± 09/9

 1/95از بیشترین فراوانی نسبی برخوردار بود، بطزوری کزه    9+( بودند که گروه سنی 2+ الی  9+گروه سنی ) 2نمونه های ماهیان صید شده شامل 

1/2الگوی رشد ایزن گونزه آلومتریزن منفزی     داد. فراوانی نمونه ها را تشکیل میدرصد از 
L×091/0W=    .در جنسزیت هزای مختلزی نیزز     بزود

1/2آلومترین منفی بود، بطوری که رابطه طول و وزن در جنس ماده 
L×01/0W=     2/2و در جنس نزر

L×99/0W=    معادلزه وان   .بدسزت آمزد

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که فرار ماهی از قفس در سال های مختلی برآورد گردید.  = EXP-9}11/11Lt [-11/0(  + 05/0t)برتاالنفی }]

دما  اتفاق افتاده و امکان زندگی اولیه و سازگاری با اکوسیستم دریای خزر برای این گونه غیر بومی با شرایط محیطی آن به لحاظ میزان شوری،

 .باشدمیو تغذیه فراهم 

 

 .، رشد، قفس، سواحل مازندران Oncorhynchus mykiss، قزل آالی رنگین کمان :کلیدیکلمات 
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 مقدمه

در سزال هزای اخیززر فراوانزی ماهیززان غیزر بززومی در     

 91حوضه جنوبی دریای خزر افزایش یافته اند و حزدود  

درصد از گونه های این منطقه را به خود اختصاص داده 

مزاهی قززل آالی   (. 9911اند )عبدلی و نادری جلزودار،  

 900رنگین کمان ین گونه غیر بومی بوده و در لیسزت  

اگرچزه   (.Okumus, 2000)داردگونه مهاجم دنیزا قزرار   

پرورش ماهی در قفس از مدتها قبل در دنیا سابقه داشته 

و در محافل علمی کشور این روش مورد بررسی جزدی  

ات زیسزت  ظز قرار دارد، ولی بدون در نظر گزرفتن مالح 

محیطی آسیب جبران ناپذیری بر اکوسیستم دریای خزر 

جملززه کززه زیسززتگاه بسززیاری از گونززه هززای ماهیززان از   

های ماهیان خاویزاری دنیزا و آزاد مزاهی     مهمترین گونه

 Aladin and) نمایززدباشززد وارد مززیدریززای خزززر مززی

Plotnikov, 2004.) 

در حال حاضر مهمترین استراتژی شیالت ایران در  

پاسخ به تأمین نیاز هزای غزذایی کشزور، پزرورش مزاهی      

قزل آالی رنگین کمان در دریای خزر به روش پرورش 

باشد. براسزا  سزالنامه آمزاری    قفس های دریایی میدر 

میزززان تولیززد قزززل آالی   9911شززیالت ایززران در سززال  

رنگین کمان در قفس های دریزایی در سزواحل جنزوبی    

 100تن با متوسط وزن هر عزدد مزاهی    510دریای خزر 

گرم گزارش گردیزد. بزدین ترتیزب تعزداد ماهیزان قززل       

س های دریزایی در  آالی رنگین کمان تولید شده در قف

عدد بزوده   122000سواحل جنوبی دریای خزر  بیش از 

 2الززی  9سزاالنه  (. 9911اسزت )سززازمان شزیالت ایززران،   

 کننزد درصد از ماهیان از قفس هزای پرورشزی فزرار مزی    

(Jenssen et al., 2010.)   دریاچزه آ  شزیرین   در یزن

تزن ماهیزان از    9-2لهستان گززارش گردیزد کزه سزاالنه     

 ,.Penczak et al)کردنزد  فزرار  رورشزی  قفزس هزای پ  

(. در مطالعززه دیگززری در نززروژه فززرار مززاهی قزززل 1982

آالی رنگین کمان از قفس هزای پرورشزی را بزه مقزدار     

 Rikardsen andدرصززد گزززارش کردنززد ) 1/9-2/9

Sandring, 2006 .)  معمززوال فززرار ماهیززان از قفززس هززا

 Fiske et) دنشزو کمتر از میزان فرار واقعی گزارش مزی 

al., 2006.) 

ورود این گونه غیر بومی به اکوسیستم دریای خزر  

با در نظرگرفتن برخی خصوصیات زیسزت شزناختی آن   

تأثیرات جزدی بزر پویزایی جمعیزت و سزاختار جمعیتزی       

گونه های ماهیزان ایزن منطقزه بزویژه مزاهی آزاد دریزای       

( بززه عنززوان گونززه انحصززاری  Salmo caspiusخزززر )

(endemicخو ) ( اهززد داشززتCoad and Abdoli, 

شزیالت ایزران سزالیانه    (. باتوجه به اینکزه سزازمان   1993

هزینه زیادی در بازسازی ذخایر تعزدادی از گونزه هزای    

-ماهیان اقتصادی از جمله ماهی سفید دریزای خززر مزی   

قزل آالی رنگین کمان فرار کرده د و از طرفی تأثیر نمای

-ریزای خززر، ایزن   از قفس های دریایی بر فون ماهیزان د 

مطالعات بر روی پارامترهای رشزد، مزرو و میزر،    گونه 

نرخ بقاء، رفتار تولید مثلی و استراتژی غذایی قزل آالی 

رنگین کمان فرار کزرده از قفزس هزای دریزایی در ایزن      

پارامتر هزای رشزد مزاهی     رسد.بنظر میحوضه ضروری 

تواند اطالعات اساسی دربارة ساختار جمعیتی و طول می

عمززر جمعیززت را مشززخه سززاخته و تززأثیر فاکتورهززای  

محیطی منطقه خاص را بزر روی پویزایی جمعیزت گونزه     

 های ماهیان نمایان سازد. 

 

 مواد و روش ها

تحقیق حاضزر در سزواحل جنزوبی دریزای خززر در      

س استان مازندران صورت گرفت. با در نظر گزرفتن قفز  

درصزد قفزس هزا در سزواحل      10های دریایی )بزیش از  
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مازنزدران اسززتقرار دارنزد( و پززراکنش مزاهی قزززل آالی    

رنگین کمان فرار کرده از قفس هزا در سزواحل جنزوبی    

؛ دریززانبرد و 9911، سزازمان شززیالت ایزران  دریزای خزر) 

(، نمونه برداری ماهیان از پره های صید 9911همکاران، 

خززش هززای غربززی و مرکزززی    ماهیززان اسززتخوانی در ب 

تززا  9911مازنززدران، بززه صززورت ماهانززه از اوایززل مهززر   

صورت گرفت و در مجموع طی دوره  9911اردیبهشت 

عزدد مزاهی صزید و جمزع      10فعالیت پزره هزا بزه تعزداد     

 (.9آوری گردید )شکل

 
 (9911محل های اسقرار قفس های دریایی و موقعیت ایستگاه های نمونه برداری در سواحل جنوبی دریای خزر )دریانبرد و همکاران،  :9شکل

 

نمونه های ماهیان صید شده، بالفاصله به آزمایشگاه 

 ,.Kim et alجهت زیسزت سزنجی انتقزال داده شزدند )    

2008; Bagenal, 1978     در آزمایشزگاه نمونزه هزا بزا .)

استفاده از تخته بیومتری زیست سنجی شدند، طول کزل  

گزرم انزدازه    9/0میلی متر و وزن کل با دقزت   9با دقت 

گیری شدند. سپس ماهیان تعیین جنسیت شزدند و بزرای   

تعیین سن نمونه ها از اپرکولوم و فلزس ماهیزان اسزتفاده    

 گردید.

W=aLوزن از فرمزول برای تعیزین رابطزه طزول و    
b
  

: L، : ضزریب ثابزت  a وزن بزه گزرم،  : Wکه  ستفاده شدا

: شزیب خزط رگرسزیون رابطزه     bو  متزر طول کل به میلی

مزی   2 و 2عزددی بزین    معمزوال  bکه  طول با وزن است

باشززد، رشززد   9بدسززت آمززده مسززاوی    bاگززر . باشززد

باشد آلومترین خواهد بزود   9ایزومترین واگرمخالی 

(Pauly and Munro, 1984).  

وزن بزا   -بدست آمده از رابطه توانی طزول  bمقدار 

با ا بتدا tمقایسه گردیزد. جهزت محاسزبه آزمزون      9عدد 

ل کززل و وزن کززل،  یر طودمقااز یتم طبیعی رگرفتن لگا

 Pauly andرابطه نمزایی بزه رابطزه خطزی تبزدیل شزد )      

Munro, 1984:) 
LnTW=Lna+b LnTL 

 
:انحززراف از معیززار لگززاریتم    Sd (L)کززه در آن: 

:انحزراف از معیزار لگزاریتم     Sd (W)طبیعی طزول کزل؛   

rکل؛  طبیعی وزن
: ضریب تشزخیه بزین طزول کزل و     2

: توان در رابطه نمایی بین طزول کزل و وزن   bوزن کل؛ 

 ها: تعداد نمونه nکل؛ 

کزوچکتر    n-2محاسباتی با درجه آزادی  tچنانچه 

جزدول   tریزن و اگزر از   جدول باشزد، رشزد ایزومت   tاز 

 Pauly andبزرگتر باشد، رشد آلومترین خواهد بود )

Munro, 1984 .) 
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-برای تخمین طزول بزی   وان برتاالفی از معادله رشد

در ایززن   (.Bertalanffy, 1938نهایززت اسززتفاده شززد )

: Kنهایت، طول بی:  ∞t  ،L طول ماهی در سن:  Ltمعادله

 : سن ماهی در طول صفر. t0ضریب رشد و 

 

تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده بزا نزرم افززار    

و با اسزتفاده از آزمزون اسزتیودنت     SYSTAT 9آماری 

تست جهت مقایسه میانگین طزول و وزن بزین دو جزنس    

نر و مزاده انجزام شزد. در ابتزدا داده هزای بدسزت آمزده        

اسزمیرنوف   -نرمال سازی شد و بزا روش کولمزوگروف  

درصزد   5مورد آزمون قزرار گرفزت. در سزطط اطمینزان     

(05/0P= )  اسززتفاده شززد(Conover, 1980 و ترسززیم )

 انجام شد. EXCEL 18مودارها با بسته نرم افزاری ن
 

 نتایج  

عززدد مززاهی قزززل آالی  10در ایززن پززژوهش تعززداد 

رنگین کمزان از بخزش هزای مرکززی و غزر  سزواحل       

نمونزه متعلزق    21مازندران جمع آوری شد. از این تعداد 

نمونه متعلق به جنس ماده بود )جزدول   22به جنس نر و 

باشزد کزه از نظزر    مزی  02/9ده (.  نسبت جنسی نر به مزا 9

آماری اختالف معنی داری بین تعداد جزنس نزر و مزاده    

(. بین میانگین طول کزل جزنس   P>05/0وجود نداشت )

(، <05/0Pنر و ماده اختالف معنی داری وجود نداشت )

در حزالی کزه بزین میززانگین وزن کزل جزنس نزر و مززاده       

بیشززترین (. >05/0Pاخززتالف معنززی داری وجززود دارد ) 

اوانی سنی کل نمونه های ماهیان صید شده قزل آالی فر

 9فرار کرده از قفس های دریایی، متعلق به گزروه سزنی   

داد درصززد نمونززه هززا را تشززکیل مززی 1/95سزاله بززوده و  

میزانگین وزن کزل در جنسزیت    (. اگرچزه بزین   2)جدول 

های مختلی در کزل گزروه هزای سزنی اخزتالف معنزی       

ین هزای طزول و وزن   بین میزانگ داری وجود داشت ولی 

جنسیت هزای مختلزی در هریزن از گزروه هزای سزنی       

  (.<05/0Pاختالف معنی داری وجود نداشت )
 

 ( نمونه های قزل آالی رنگین کمان صید شدهTW( و وزن کل)TL: تعداد، نسبت جنسی و میانگین های طول کل)9جدول 

 کمینه و بیشینه میانگین وزن کل ±S.D  کمینه و بیشینه میانگین طول کل ±S.D           تعداد نمونه  متغیر

 9900-200  11/211±21/20  21-91 91/99±05/9   21  نر

 2290-951  11/102±29/11  51-99 225/90±11/9 22  ماده

 2290-951  05/521±02/22  51-99 12/99±09/9 10  کل
 

 سنی، طولی و وزنی در جنسیت های مختلی نمونه های قزل آالی رنگین کمان صید شده: ساختارهای 2جدول 

 P تعداد ماده  تعداد نر پارامتر سن )سال(

+9 
 52/21±12/2 متر(طول )سانتی

91 
 90/9±00/21  

95 
111/0 

 521/0  2/251±9/19  2/225±5/11 وزن )گرم(

+2 
 00/92±15/1 متر(طول )سانتی

99 
 95/1±19/99  

90 
592/0 

 911/0  219/.9±5/920  210/.1±5/901 وزن )گرم(

+9 
 19/91±21/2 متر(طول )سانتی

92 
 99/1±29/91  

99 
291/0 

 291/0  1/110±2/292  0/110±5/911 وزن )گرم(

+2 
 09/20±92/1 متر(طول )سانتی

1 
 52/92±50/29  

1 
511/0 

 991/0  2/9250±0/151  2/150±0/950 وزن )گرم(
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الگوی رشد این گونه در کل آلومترین منفی بوده 

(1/2L×091/0W= 1/2؛b= در جنسززیت هززای مختلززی ،)

نیز آلومترین منفی بود، بطوری که رابطزه طزول و وزن   

1/2در جنس ماده 
L×01/0W= (1/2b=   و در جزنس نزر )

2/2
L×99/0W= (2/2b=می ) (.2باشد)شکل   

 
 الگوی رشد )رابطه طول و وزن( کل ماهی قزل آالی رنگین کمان صید شده، ماده و نر :2شکل 

 

منحنی رشد وان برتاالنفی نشان داد با افزایش سزن،  

میزان درصد نسبی رشد طولی کاهش یافت و در نهایت 

سززن در منحنززی بززه سززمت ثابززت شززدن   رونززد افزززایش

میانگین طزول متمایزل شزد. بزا افززایش سزن در ماهیزان،        

شیب رشد طولی کاهش یافت، به طوری که در نهایزت  

روند افزایشی سن نیز در منحنزی بزه سزمت ثابزت شزدن      

میانگین طول متمایل شد. ایزن گونزه در کزل بزا آهنز       

-به حداکثر طول پیش بینی شزده نزدیزن مزی    1/0رشد 

 11/11ود که حداکثر طول تخمینی برای ماهی برابر با ش

(. مقایسزه  =t0 -05/0؛ =11/0kسانتی متر به دست آمزد ) 

دهزد  پارامترهای رشد در جنسیت های مختلی نشان می

که آهن  رشد در  جنس نر و جنس ماده مشابه بوده و 

نهایت )حزداکثر  با ین آهن  نزدین به هم به طول بی

رسد( خزود  ل عمر خود به آن میطولی که ماهی در طو

 (.9و جدول  9رسند )شکل می

 
 : پارامترهای رشد ون برتاالنفی نمونه های قزل آالی رنگین کمان صید شده9جدول 

 کمینه و بیشینه ماده کمینه و بیشینه  نر کمینه و بیشینه کل متغیر

L∞  10  99/29-11/11 10  12/22-21/11  10 12/22-52/11 

k  11/0 - 1/0  21/0-99/9  1/0 01/0-591/9 

t0  05/0- 09/0- 01/0- 02/9-  21/0-95/9-  02/9- 11/0-22/9- 

 
 :منحنی رشد وان برتاالنفی نمونه های قزل آالی رنگین کمان صید شده در کل، ماده و نر9شکل 
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گنادهای جنسی برخی از نمونزه هزای ماهیزان مزاده     

رسیدگی جنسی رسیده بودند. بعد  2صید شده تا مرحله 

نمونزه مزاهی قززل آالی     99از وزن کل تخمزدان تعزداد   

قسزمت ابتزدایی، میزانی و     9رنگین کمان، از هریزن از  

گرم برداشت شده و تعداد تخمن ها  9انتهایی تخمدان 

طزور متوسزط همزیوری    شزمارش شزدند، بزراین اسزا  ب    

عزدد تخمزین زده شزد کزه قطزر       2101 ± 925مطلق آن 

میلی متر اندازه گیری گردید. بزا   9/2متوسط تخمن ها 

توجه به اهداف این مطالعه از آنجایی کزه تعزداد نمونزه    

های مورد بررسی به منظور تعیزین هزم آوری کزم بزوده     

لذا به روش بررسی کامل آن توجه نگردیزد. ایزن نتزایج    

ونه هزای ماهیزان   نشان می دهد که امکان بلوغ جنسی نم

فرار کرده از قفس ها در اکوسیستم دریای خززر وجزود   

 دارد.

 

 بحث

مزاهی  اطالعات نزاچیزی در مزورد گونزه غیربزومی     

ایزران وجزود    قزل آالی رنگین کمان در آبهزای داخلزی  

 اغلززب (.9911؛ عبززدلی و نززادری،  Coad, 1995دارد)

 ماهیزان  بزر  زیستگاه اثر خصوص در شده انجام مطالعات

 اسزت  گرفتزه  انجزام  اقلیمزی  زنده غیر عوامل بر تمرکز با

(Shepherd et al., 1984; Myers, 1998). 

ن میلیون عدد ماهی سالمون آتالنتیز  19/9در نروژ 

(Salmo salar،) 11/0      میلیزون عزدد مزاهی قززل آالی

 میلیززون عززدد کززاد  آتالنتیززن   5/9و  رنگززین کمززان 

(Gudus morhua)    از  2001الزی   2009طی سزال هزای

 ,.Jenssen et al) قفس های پرورش ماهی فرار کردنزد 

در مجموع فرار ماهی قززل آالی رنگزین کمزان    (. 2010

درصزد   2/9-1/9از قفس های دریایی در نروژ به مقدار 

(. Rikardsen and Sandring, 2006گزززارش شززد )

معموال فرار ماهیان از قفس ها کمتر از میزان فرار واقعی 

میززان تولیزد   (. Fiske et al., 2006)دنشزو گززارش مزی  

در قفزس هزای    9911قزل آالی رنگزین کمزان در سزال    

تزن و بزیش    510دریایی در سواحل جنوبی دریای خززر  

(. در 9911عدد بود )سازمان شیالت ایزران،   122000از 

حال حاضر علیرغم اینکه میزان فرار این گونه پرورشزی  

خززر  از قفس های دریزایی در سزواحل جنزوبی دریزای     

مشخه نیست، امزا نتزایج مطالعزه حاضزر نشزان داد کزه       

تعزززداد قابزززل توجزززه ای از ماهیزززان از قفزززس هزززا وارد  

اکوسیستم دریای خززر شزدند کزه بزا سزایر مطالعزات از       

باشزد. در مطالعزه دیگزری    ین همسویی برخزوردار مزی  

در نروژ طی سال هزای  های دریایی فرار ماهیان از قفس 

ل نقزه تجهیززات، نقزه    عمزدتا بزدلی   2001الی  2001

 ،( Swartz, 2012)اجرا و عوامل بیرونی صورت گرفت

که عوامل اشاره شده در میزان فرار ماهیزان در پزژوهش   

 حاضر نیز موثر خواهند بود. 

نتایج مطالعات دیگران نشان داد که تعیین دقیق نرخ 

قزل آالی رنگین کمان فزرار کزرده از قفزس هزای     بقای 

در کل این نرخ از ماهیزانی کزه   دریایی مشکل بوده ولی 

-کنند کمتزر مزی  بصورت وحشی در طبیعت زندگی می

 Einum and Fleming 2001; Saloniemi etباشزد ) 

al., 2004 نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نمونه های .)

ماهیان صید شده از گزروه هزای سزنی و طزولی مختلزی      

سزال  بودند. بنابراین فرار ماهی از قفس های دریزایی در  

های مختلی اتفاق افتاد، اگرچه در این مطالعزه ضزریب   

بقا )مرو و میر صیادی و طبیعی( محاسبه نگردیزد ولزی   

امکان زندگی اولیزه و سزازگاری بزا اکوسیسزتم دریزای      

خزر برای این گونه غیر بومی با شزرایط محیطزی آن بزه    

لحاظ میزان شوری، دمزا و تغذیزه فزراهم بزوده و از ایزن      
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 999 ......قفس های دریایی( فرار کرده از Oncorhynchus mykissپارامتر های رشد قزل آالی رنگین کمان )

ت اشاره شده از یزن همسزویی برخزوردار    نظر با مطالعا

 باشد.  می

مطالعززات انززدکی در مززورد رفتززار و پززراکنش قزززل  

آالی رنگزین کمزان فززرار کزرده از قفززس هزای دریززایی     

وجود دارد، نتایج این مطالعات نشان دادند که این گونه 

بعد از ورود به اکوسیستم بصورت آهسته پراکنش پیزدا  

قفززس هززای دریززایی کنززد و بیشززتر هززم در اطززراف  مززی

 Bridger et al., 2001; Skilbrei andپراکنش دارند )

Wennevik, 2006 درصزد   10بزیش از   (. از آنجایی که

)سزازمان   قفس ها در سزواحل مازنزدران اسزتقرار دارنزد    

( و با توجه به میزان صید این گونزه  9911شیالت ایران، 

ین در پره های صید ماهیان استخوانی در مطالعه حاضر، ا

 گیرد.    موضوع مورد تأیید قرار می

در مطالعززات متعززدد نشززان داده شززده اسززت کززه     

تغییرات میزانگین طزول کزل ماهیزان بزر حسزب سزن، بزا         

شزود. در  افزایش سن بر میانگین طول کل نیز افزوده می

این پژوهش بیشترین شیب رشزد طزولی در سزنین پزایین     

ه شزد.  مشاهده شد و با افزایش سن از میزان شیب کاسزت 

از طززرف دیگززر رابطززه بززین طززول و وزن بززه صززورت     

تصاعدی است، یعنی با افزایش طول، وزن نیزز افززایش   

 ;After Klontz, 1991; Mills, 2001یابززد )مززی

Hoisty, 2002     نتایج مطالعه حاضزر نیزز نشزان داد کزه .)

رشد وزنی این گونه همانند رشد طولی بزا افززایش سزن    

هزای مختلزی    رابطه طزول بزا وزن در جمعیزت    کند شد.

تواند نشزانه اسزتراتژی مصزرف انزرژی بوسزیله       اغلب می

در منززاطق  bمززاهی ارا ززه نمایززد. تنززوع مقززدار ضززریب   

مختلی پراکنشی ین گونزه، بزه عنزوان درون جمعیتزی     

 ,Vollestad and LA Bee-Lundگزردد )  تفسزیر مزی  

1990; Przybylski, 1996  هزززر چقزززدر شزززرایط .)

ولوژی برای مزاهی مناسزب باشزد )در دسزتر  بزودن      اک

غذا، شدت جریان مناسب، کزاهش اسزتر  و...( مزاهی    

برای تطابق با محیط انرژی کمتری مصرف کرده و باقی 

انرژی در بدن ذخیره شده و باعث رشد بزدن بخصزوص   

شود. رابطه طول و وزن تحت تزأثیر   به صورت وزنی می

: فصزل، زیسززتگاه،  گیزرد از قبیززل  چنزد فزاکتور قززرار مزی   

مراحززل بلززوغ جنسززی، رژیززم غززذایی و پززر بززودن معززده  

(.(Bagenal et al., 1978 

بزر روی قززل آالی    (bشیب ) در ین مطالعه مقدار

رنگین کمان پرورشی در مزارع پرورش ماهیان سردآبی 

 بززود 11/2 در جززنس مززاده  و بززود 91/2 در جززنس نززر

(Mahmoudi et al., 2014)مقدار . b  جنسیت هزای  در

در هززردو جززنس  رشززد الگززوی مختلززی نشززان داد کززه 

 در بزدن  طزول  میززان  منفزی اسزت و افززایش    آلومترین

نیسززت  متناسززب وزن بززدن افزززایش میزززان بززا مقایسززه

(Mahmoudi et al., 2014 .) مقدار b با طول رابطه در 

- 5/9 بزین  وحشزی  جمعیت های ماهیان بیشتر در و وزن

 ,Carlanderاسززت ) 2/9 تززا 1/2 بززین معمززوال و 5/2

و  Campos نظیززر  (. در مطالعززات متعززدد دیگززر 1996

( و 2001) Ebrahimi و Esmaeli (، 9111)همکزاران  

Pidgeon (9119مقززدار ،) b 9 و 19/2 ،9 ترتیززب بززه 

در یززن مطالعززه کززه بززر روی قزززل آالی  .شززد گززارش 

رنگین کمان در آبهای داخلی کشزمیر صزورت گرفزت    

(Sharma and Bhat, 2015  مقزدار )b  91/9برابززر بززا 

گزارش گردید. رابطه طول با وزن در مطالعه حاضزر در  

کل برای قزل آالی رنگزین کمزان فزرار کزرده از قفزس      

های حوضه جنوبی خزر نشان داد که الگوی رشد آن از 

بود. مقدار   1/2برابر با    bنوع آلومترین منفی با مقدار 

b و  911/2ترتیززب  در جنسززیت هززای نززر و مززاده نیززز بززه

و  Mahmoudiبزززرآورد گردیدکزززه بزززا مطالعزززه  511/2

( از ین همسویی برخوردار بزوده ولزی   2092همکاران )
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با سایر مطالعات مطابقزت نزدارد. بنزابراین ایزن اخزتالف      

عالوه بر تفاوت های زیستگاهی نظیزر شزرایط غزذایی و    

 ( است.Bagenal et al, 1978)... اکوسیستم ها 

قززل آالی  صزورت گرفتزه بزر روی    در ین مطالعه 

طزول بزی نهایزت بزرای     رنگین کمان در رودخانه تیلور، 

 Adams etسزانتی متزر گززارش گردیزد )     51این گونه 

al., 2008     قزل آالهای درشزت تزر در زیسزتگاه هزای ،)

 ;Rahel and Hubert, 1991شزوند ) عمیق تر یافت می

Maki-Petays et al., 1997     منزاطق عمیزق تزر بزدلیل )

متاثر نبودن از نوسانات دمایی مواد غذایی بیشتری را در 

های محیطی که در زیستگاه  خالل فصل سرما و استر 

های فصلی و رودخانه ای وجود دارد در اختیزار ماهیزان   

 ;Fausch and Bramblett,1991دهنززد ) قززرار مززی

Matthews et al., 1994 .)     نتزایج مطالعزه حاضزر نشزان

و وزنی قززل آالی رنگزین کمزان     داد که میانگین طولی

در گززروه هززای سززنی مختلززی بزرگتززر از نتززایج مطالعززه 

باشزد. بنزابراین در   مختلی مزی  دیگران در رودخانه های

بززین عوامززل مختلززی تززأثیر گززذار بززر انززدازه مززاهی و     

پارامترهزای رشزد برخزی عوامزل نظیزر شزرایط دمززایی و       

 نوسانات دمایی اهمیت بیشتری دارد.

زل آالی رنگین کمان فزرار کزرده از   اگرچه ماهی ق

قفس های دریزایی در نزروژ مشزکالت زیسزت محیطزی      

نظیر انتقال انواع پارازیت ها و انتقزال بیمزاری هزا ایجزاد     

نماید ولی بدلیل فراهم نبودن  مکان های تولید مثلزی  می

مطلو  برای این گونزه بزه لحزاظ جمعیتزی بزرای گونزه       

Salmo salar    آیزززد  تهدیزززد جزززدی بشزززمار نمزززی

(et Lindberg  Hesthagen and Sandlund, 2007;

., 2009 al       نتزایج پزژوهش حاضزر نشزان داد کزه ایزن .)

گونه در سواحل جنوبی دریای خززر بزالش شزده و گنزاد     

رسیدگی جنسی رسزیدند، از   2های جنسی آن تا مرحله 

آنجایی که ایزن گونزه هماننزد مزاهی آزاد دریزای خززر       

Anadromous      بززوده و رودخانززه هززای زیززادی بززرای

مهاجرت تولید مثلی آن در حوضه جنوبی دریزای خززر   

که برخی از این رودخانه ها شرایط مناسبی بدین منظور 

لذا بزرای مزاهی    .(9911دارند )عبدلی و نادری جلودار، 

مزاهی آزاد دریزای    Smoltآزاد دریای خزر بویژه بزرای  

یزن   قابت هزا و ... خزر در مسیر مهاجرت بدلیل انواع ر

آید. بدین ترتیب نتزایج مطالعزه   تهدید جدی بحسا  می

حاضر با مطالعه دیگران بدلیل تفزاوت هزای زیسزتگاهی    

 مطابقت ندارد.

فرار قزل آالی رنگین کمان از مزارع پرورش ماهی 

درصد بوده  9تا  9کانادا  Huronدر دریاچه آ  شیرین 

-شزکیل مزی  و بخش کوچکی از ذخایر آزادماهیزان را ت 

دهد که در مطالعات آینده باید اثرات آنها بر روی گونه 

های ماهیان بومی نظیر رقابت غذایی مورد بررسزی قزرار   

قززل آالی رنگزین کمزان    (. Hunt et al., 2009گیزرد ) 

فرار کرده از قفس های دریایی در ابتدا در اطراف قفس 

کنند، بزا گذشزت زمزان بصزورت آهسزته بزه       زندگی می

هزای بززاز دریزا پززراکنش پیزدا مززی کننززد و     سزایر بخززش 

(. Skilbrei, 2010کننزد ) سازگاری آنها افزایش پیدا می

با افزایش سزن توانزایی آنهزا در مهزاجرت افززایش پیزدا       

کننززد کززرده و از طیززی غززذایی بیشززتری تغذیززه مززی     

(Skilbrei, 2010     قززل آالی رنگزین کمزان در لیسزت .)

در دنیزا تخمزین   و گونه غیر بومی مهاجم دنیا بزوده   900

درصززد از گونززه هززای درخطززر  10زده شززده اسززت کززه 

توانند توسط گونزه هزای مهزاجم رنزج ببرنزد      انقراض می

(Pimental and Morrison, 2005  بززدین ترتیززب .)

نگرانی هایی برای گونزه هزای انحصزاری  و بشزدت در     

معرض خطر انقراض دریای خزر نظیر آزاد ماهی دریای 

کننزد. اثزرات قزززل   ( ایجزاد مززی Salmo caspiusخززر ) 
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آالی رنگین کمان به عنوان گونزه مهزاجم شزکارچی و    

بسیار حریه فقط به برخی از گونزه هزا از جملزه مزاهی     

آزاد دریای خززر نبزوده و از آنجزایی کزه در را  هزرم      

اکولوژین در دریای خزر قرار گرفته، طیی بیشتری از 

 دهند. یگونه های ماهیان دریای خزر تحت تأثیر قرار م
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