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 چكيده

    باله استخوان از آن سن تعيين جهت رو اين از  بوده فلس گونه هر فاقد اسبله ماهی .می شود يافت خزر درياي آبريز حوضه و بالتيک درياي نزديكی تا اروپا قاره شرق و جنوب مركز، شامل وسيعی منطقه در ماهی اين .است ماهيان گربه خانواده از   (Silurus glanis)علمی نام با اسبله ماهی
 داده اختصاص خود به را سنی تركيب درصد 72 /1 از بيش ساله 2-3 ماهيان و بود سال 1-9 انزلی تاالب در شده صيد اسبله ماهيان سنی دامنه .پذيرفت صورت آن سن تعيين كار و گرديد صيد كاليه امير و انزلی تاالب دو از ماهی اين از قطعه  150 تعداد .آمد بعمل استفاده مهره جسم و اي سينه
 از بهتر مهره ستون در ديد وضوح ولی نبوده مهره ستون استخوان و اي سينه باله شعاع بين تفاوتی ساليانه هاي حلقه تعداد درخصوص كه داد نشان حاصله يجانت . است داده اختصاص بخود را سنی تركيب درصد 67/4  ساله 2-3 اهيانم و بوده سال 1 -12  سنی دامنه كاليه امير تاالب در. است

 .گردد محسوب ماهی اين سن تعيين براي تري مناسب گزينه تواند می كند نمی خراب نيز را ماهی ظاهر و نداشته ماهی كشتن به نياز باله شعاع بريدن آنجائيكه از اما .باشد می باله شعاع

 

 و بوده توجه مورد باز ريد از نیيپروتئ منابع از كیي بعنوان انيآبز

 هاي روش تا شود می سعی آن از برداري بهره جهت در همواره

 و سنی بيترك .شود گرفته بكار آنها ريذخا حفظ جهت در اصولی

 تواند یم ولوژيکيب فاكتورهاي با آن ارتباط و آبزيان سن تعيين

 .باشد انيآبز ريذخا بر مديريت و بررسی خصوص در راهگشائی

 ارزشترين با از يكی  Silurus glanisعلمی نام با اسبله ماهی

       در ماهی اين اهميت .است اوراسيا منطقه و ايران ماهيان

 اكوتوريسم ورزشی، ماهيگيري پرورش، و تكثير مانند هايی زمينه

 كه هستند گونه 2200 حدود راسته اين اعضاي .باشد می غيره و

 از شده مشاهده اندازه بزرگترين .اند گرفته قرار خانواده 29 در

 .است شده گزارش كيلوگرم 306 وزن و متر 5 طول به ماهی اين

 ثبت كيلوگرم 104 وزن و متر 2/5 طول به اي نمونه  ايران در

   .است گرديده

  .پرداخت آبزيان سن تعيين هاي روش بررسی به (1379) پرافكنده

 با را دريايی ماهيان الرو سن تعيين (1378) همكاران و ربانی

 و امينی .دادند انجام اتوليت ميكروسكوپی بررسی از استفاده

 تخمين براي اتوليت وزن و ابعاد از استفاده مورد در همكاران

   .كردند تحقيق معمولی شوريده ماهی سن هزينه كم و سريع

 در رشد و سن مطالعه به Chugunova (1963) همچنين

  ماهی گربه شد و سن تعيين بررسی به Xie (2008) و Li  ،ماهيان

Glyptosternum maculatum پرداختند چين در. 

Gibbs ماهی گربه سن روي بر (2013) همكاران و   

Pterygoplichthys disjunctivus كردند كار فلوريدا در.   

 

 مواد و روش مقدمه

  از بيومتري، انجام از پس و شده صيد اسبله ماهی قطعه 150 تعداد

  .شد گرفته مهره ستون استخوان و باله شعاع ها نمونه 

 بين در عمودي بطور را آنها و بريده مفصل محل از را اي سينه باله

   .كرد خشک آفتاب مقابل در و كرده محكم گيره

 اره  با ميليمتر 3 تا 0/5 ضخامت هب مقاطعی ،شدن خشک از پس

 .شود بريده دستی مويی

  اينچ هر در كه كرد انتخاب را اي اره بايد بهتر نتيجه به نيل براي 

   سازي جواهر در معموالً ها اره مدل اين ،باشد داشته دندانه 70

 .شوند می برده بكار

  داخل در اي شيشه تيغه يک روي را آنها ،ها برش مطالعه زمان در

  تا هداد قرار كانادايی بالزام يا و الكل ،آب گليسرين، قطره چند

   .گردد شفاف

 تابش با و پائين نمايی درشت با چشمی دو لوپ از استفاده با سپس

 .نماييم می روشن و تاريک هاي حلقه شمارش به اقدام نور

 بيشتر دقت براي توان می نيز اسبله ماهی مهره ستون از همچنين 

  در موقت بطور را مهره ستون ابتدا .نمود استفاده سن تعيين كار

 .كنيم می جدا را مهره ستون دور هاي بافت و هداد قرار گرم آب

  خشک كرده، جدا سن تعيين براي را پنجم تا اول هاي مهره  سپس

 كاغذ از استفاده با و نموده جدا شكل مثلثی هايی برش و ميكنيم

   .شود می داده جال نرم سمباده

  مفيد سن خطوط نمودن آشكارتر در تواند می گليسرين از استفاده

  .باشد

 لوپ از استفاده با و داده قرار الم روي بر را ها برش مرحله، اين در

 .گردد می انجام سن تعيين دوچشمی

 نتايج

 توان می آن اتوليت و مهره ستون باله، شعاع از سن تعيين جهت باشد، می فلسی هرگونه فاقد اسبله ماهی اينكه بدليل

 اند نموده استفاده آن سن تعيين براي اسبله ماهی اي سينه باله سخت شعاع اولين از نيز محققين ساير .نمود استفاده

(Chugunova ,1963 ;Berg ,1948) . گزارش منابع ساير در ماهی اين سن تعيين براي نيز مهره ستون از استفاده اگرچه  

        باله درشعاع شده مشاهده ساليانه هاي حلقه تعداد بين كه داد نشان حاصله نتايج (Alp et al, 2004) تاس گرديده

 كه آنجائی از .باشد می باله شعاع از بهتر مهره ستون برش در ديد وضوح ولی نبوده تفاوتی مهره ستون استخوان و اي سينه

 باله شعاع از مهره جسم جاي به توان می لذا كند نمی خراب نيز را ماهی ظاهر و نداشته ماهی كشتن به نياز باله شعاع بريدن

  . نمود استفاده سن تعيين براي اسبله ماهی اي سينه

 مهره ستون از توان می نباشد، سن تعيين قابل براحتی ماهی باالي سن بدليل اي سينه باله نمونه اگر كه است ذكر به الزم

 استفاده مورد ،امكانات وجود عدم و برش تهيه به نياز و زياد ضخامت بدليل ماهی اين اتوليت نمود، استفاده بيشتر دقت براي

  گرم 4702/2 ±489  و سانتيمتر 73/9 ± 5/2 بترتيب شده سنجی زيست اسبله ماهيان وزن و طول ميانگين .نگرفت قرار

   .است بوده

پوست از شعاع باله سينه اي جداسازي   
1  

شعاع باله سينه اي ماهی اسبله   
2  

برش ميليمتري شعاع باله سينه اي نحوه   
3 

زدن اوليه شعاع باله خشک شده سنباده   
4  

برش ميليمتري شعاع باله سينه اي نحوه   
5 

برش ميليمتريسازي شفاف   
6 

  باله سينه اي ميليمتري برش 
7 

 جسم مهره جداسازي شده
8 

  جسم مهره ميليمتري برش 
9 

از لوپاستفاده سن با تعيين   نمونه ماهی اسبله صيد شده از تاالب انزلی 

 جسم مهره جداسازي شده
10 
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