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چکیده
هاي مـاهی  نمونه1387در سال ) و دارخوینگتوند، شوشتر، مالثانی، اهواز(در رودخانه کارونصیدهمنطقه تخلیپنجاز 

سنجی ز دوهزار ماهی شیربت و برزم لب پهن زیستدر طول اجراي این تحقیق بیش ا. آوري شدجمعو برزم لب پهن شیربت 
بـرزم لـب پهـن   سـانتیمتر، 20-76در دامنـه  94/37±18/8مـاهی شـیربت   )انحراف معیـار ±(طولی میانگین .گردیدند

در دامنـه  20/873±45/109بترتیب شـیربت  )انحراف معیار±(وزنیسانتیمتر و میانگین 20-94در دامنه 27/10±62/43
مـاهی شـیربت   وزن -رابطـه طـول  .گـرم بـود  52-4675در دامنـه  59/778±97/725برزم لـب پهـن  گرم، 1170-52

W=0.0192L2.85 , n=410)(R2=0.85 ,R2= 0.95)و ماهی برزم لب پهن, W=0.0081L3.06 , n=301) بدست آمـد.
و 27/0تیمتر، ضریب رشـد  نسا90/132و 64/86نهایت شیربت وبرزم لب پهن بترتیب طول بیماهیپویایی جمعیت براي 

و 22/1میر صیاديسال ، مرگ ودر 33/0و 50/0میر طبیعی ، مرگ و-66/0و -46/0سال، زمان طول صفر در17/0
76/0و 71/0برداريو ضریب بهره48/3و 31/3میزان فایم پریم مونرو، سالدر37/1و72/1مرگ  و میر کل سال، در04/1
) AFS(میر بدست آمده از ماهیان و براساس شاخص انجمن شیالتی امریکا مرگ وتوجه به پارامترهاي رشد وبا . بودسال در

.دنآیمیشماربه زیاد بمتوسط روپذیري این ماهی جزء ماهیان با آسیب

، رودخانه کارونپویایی جمعیت، سنجیزیست، ذخایر ماهی:کلیدي لغات
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مقدمه 
عیت جهان و نیاز جوامع انسانی بـه منـابع   رشد روزافزون جم

اي را از اهمیــت ویــژهیغــذایی، اســتفاده از منــابع آبهــاي داخلــ
برداري بهینـه  هاي اصولی جهت بهرهریزيبرخودار نموده و برنامه

باشـد از این منابع در اکثر کشورها از اولویت خاصی برخوردار می
).(Welcomme, ی از زیـر  پویـایی جمعیـت یکـ   مطالعه2001

از مبــانی اساســیجمعیــت وشناســیبــومواحــدهاي کــاربردي 
,Biswas( ذخایر ماهی است شناسیزیست پارامترهاي ).(1993

در بحـث  تحلیلـی  پویایی جمعیت اسـاس و زیـر بنـاي مـدلهاي     
توان اطالعات دقیقی با محاسبه آنها میوباشند ارزیابی ذخایر می

,King(د درخصوص وضعیت ذخایر بدست آور 2007.(
کیلومتر و  با عرضی متفاوت 850رودخانه کارون با طول 
باشد که از کوههاي بختیاري در بزرگترین رودخانه ایران می

،لطفی و همکاران(گیردسلسه جبال زاگرس سرچشمه می
این رودخانه داراي انواع مختلفی از آبزیان بوده، از جمله ). 1381

خانواده کپور ماهیان یکی از . تاسو جنس باربوسماهیان کپور
جهان را داشته و بعد از خانواده ها در سطح پراکنشوسیعترین 
کپور . دهدرا تشکیل میداران بزرگترین خانواده مهرهگاو ماهیان 

و آفریقا یافت شده و داراي اوراسیادر آمریکاي شمالی،ماهیان
5/8ود گونه را دارا بوده و حد2400بیش از وخانواده 220

جنس و 32حداقل ایران . شودماهیان جهان را شامل میدرصد
,Coad).باشدرا دارا میگونه از خانواده کپور ماهیان 73

15گونه بوده که در ایران 800داراي نیزباربوس ماهی(2002
ماهی شیربت و ماهی برزم، یکی از .شودآن یافت میازگونه 

با ارزش شیالتی )کپور ماهیانخانواده (انواع باربوس ماهی
عراق و سوریه ،پراکنش این ماهیان در کشورهاي ایران. باشدمی

(Coad, 2002).گزارش شده است

لیمنولوژیک رودخانه زهره توسط مرمضی و همکاران مطالعه
توسـط  2و 1بررسی لیمنولوژیک رودخانه کـارون فـاز   ،)1375(

صـیادي رودخانـه   بررسی وضـعیت صـید و  ، )1377(خانی یصف
پراکنش ماهی بر) 1386(کاشی توسط ) شوشتر تا اهواز (کارون 

. هـاي اسـتان خوزسـتان اشـاره دارنـد     شیربت و برزم در رودخانه
در اسـتان  ماهی شیربت شناسی زیستمطالعاتی در مورد بررسی 

شناسی مـاهی  بررسی زیستو )1375(پیتوسط نیکخوزستان 
صـورت  )2001(همکـاران  وSzypulaبوسـیله  ) عـراق (شیربت 

.  گرفته است
شـناخت  بـراي اي پایـه این تحقیق تهیـه اطالعـات  از هدف 

مـاهی  و چگـونگی تغییـر و پویـایی جمعیـت     زیستیپارامترهاي 

و مـدیریت  شیربت و ماهی بـرزم لـب پهـن در رودخانـه کـارون      
.استاین منبع آبیبرداري از اصولی در بهرهصحیح و

کارروشمواد و
،شوشتر،گتوند(منطقه تخلیه صید در رودخانه کارونپنج 

نوان ایستگاه عب1387در سال )اهواز و دار خوین،ثانیمال
ابزار صید مورد .)1جدول (در نظز گرفته شد برداري نمونه

6- 10استفاده شامل تورهاي نخی و نایلونی با اندازه چشمه 
هایی رشته(ب عالوه بر تور صیادان از قال. باشدسانتیمتر می

5تا 3متر که داراي تعدادي قالب در فواصل 50- 200بطول 
. کننداستفاده می) باشدمتر می

ها پس از صـید بوسـیله یخـدان حـاوي پـودر یـخ بـه        نمونه
ــل و  ــگاه منتق ــدازهآزمایش ــول ان ــري ط ــط گی ــط خ ــش توس ک

بوســیله تـرازوي بــا  وزن،متـري یلیم1دقــت بـا ســنجیزیسـت 
دادها  براسـاس قاعـده اسـتور گـس    . ن گردیدگرم تعیی50دقت

)Sturgess(بندي شدندطبقه)،رابطـۀ  تعیینبراي ). 1381واین
W=aطول کل و وزن از رابطۀ × Lb) (    اسـتفاده شـد و  در ایـن

bو aو بـه سـانتیمتر  کـل طـول  L، به گرموزن کلWرابطه 

Sparre)گرسـیون هسـتند  رهـاي  ثابـت  & Venema, 1998).
معادلـه Powell-Wetherall plotنموداربوسیله ،∞Lرآوردب

L- - L' = a+b L')L-هاي طـولی،  همیانگین گروL'   کمینـه هـر
ضریب رشد بـا  و) عرض از مبدا و شیب معادلهbوaگروه طولی،

بدست آمدFiSAT IIموجود در برنامهبکارگیري روش شیفرد
)(Gayanilo et al., 1997  .

= Log(-t0)ولیئاز طریق فرمول تجربی پاtoمیزان بهینه  -

0.3922 - 0.2752 LogL∞-1.038 LogK)(  دمحاسـبه شـ
)(Froese & Binohlan., 2000.ایسـه شـاخص رشـد چـون     مق

)Ф'(از آزمـون مـونرو    ) K(و ضریب رشد )∞L(نهایتطول بی

L∞Log(و رابطــه   (K) + 2 Log ( ='Фاســتفاده شــد
(Sparre & Venema, 1998).

محاسبه شدبراساس معادله پائولی(M)مرگ و میر طبیعی 
(Sparre & Venema, 1998):

0.654Ln(k)+ 0.642Ln(T)Ln

(M) = - 0.0152 - 0.297Ln(L∞)+

∞L، النهضریب مـرگ و میـر طبیعـی سـا    Mدر این معادله

پـارامتر انحنـاء رشـد    Kنهایت ماهی برحسب سانتیمتر،طول بی
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(& Sparreمیـانگین دمـاي محیطـی اسـت    Tنفی ووان برتاال

(Venema, 22رودخانـه کـارون   النهمیانگین دمـاي سـا  .1998
.)1377خانی، صفی(فته شددرجه سانتیگراد در نظر گر

براساس اطالعات گروههاي طولی صـید  )Z(مرگ و میر کل
طبیعـی،  میـر  میر کل از مـرگ و و با تفاضل مرگ ومحاسبه شد

کـه نسـبت   بـرداري بهرهضریب. میزان مرگ و میر صیادي بدست آمد
E= F/Zرابطـه مرگ ومیر صـیادي بـه مـرگ و میـر کـل اسـت، از       

در تجزیـه و تحلیـل   .  (Sparre & Venema, 1998)گردیـد  محاسبه
.کمک گرفته شدFiSATافزارو نرمExcelهاي حاصل از برنامه داده

موقعیت جغرافیایی پنج منطفه تخلیه صید در : 1جدول 
)1387(رودخانه کارون

عرض جغرافیاییطول جرافیاییایستگاه
49º48´14º32´گتوند

50º48´03º30´شوشتر
52º48´36º31´مالثانی

40º48´18º31´اهواز
25º48´44º30´دار خوین

نتایج
در طول اجـراي پـروژه در مجمـوع بـیش از دو هـزار مـاهی       

شـیربت  (سـنجی گردیـد  زیسـت و ماهی برزم لـب پهـن  شیربت 
ـ .)عدد812عدد، برزم لب پهن 2077 ی، تعداد نمونه، دامنه وزن

و مـاهی  ماهی شـیربت  )انحراف معیار±(طولی طولی و میانگین
.شده استآورده2در ماههاي مختلف در جدولبرزم لب پهن

ــانگین ــولیمیـ ــار±(طـ ــراف معیـ ــیربت)انحـ ــاهی شـ مـ
ــه 18/8±94/37 ــانتیمتر،20-76در دامن ــن س ــب په ــرزم ل ب
±(وزنیسانتیمتر و میانگین15-94در دامنه 27/10±62/43

در دامنـه  873/ 20±45/1092شـیربت رتیـب بت)انحراف معیار
گــرم در 59/778±97/725پهـن بـرزم لـب  گـرم ،  4401-50
مـاهی شـیربت    وزن -رابطـه طـول  .گـرم بـود  76-8836دامنه 

W=0.0192L2.85(N=410, R2=0.85)   و ماهی برزم لـب پهـن
W=0.0081L3.06(N=301, R2=0.95)1نمـودار   (نتیجه شد

.)2و 
بـرزم لـب پهـن    هـاي شـیربت و  شاخصهاي رشد براي گونـه 

تیمتر، ضـریب رشـد   نسا9/132و 64/86نهایت ترتیب طول بیب
حاصـل  -66/0و -46/0سال، زمان طول صفر در17/0و 27/0
).4و 3نمودار (شد

و ماهی برزم ماهی شیربت نفی براي جمعیت برتاالمعادله وان
:ببترتی1387در سال لب پهن

Lt=86.64(1-exp(-0.27(t+0.46)))

و
Lt =132.9 (1- exp (-0.17(t+0.66)))

. محاسبه شد
سن tو به سانتیمترطول چنگالی ماهیLtدر این معادله

.استبه سالماهی

بـه ازاي سـال ،   33/0و 5/0شاخصهاي مرگ ومیـر طبیعـی   
کـل  به ازاي سال ، مرگ  و میر04/1و 22/1مرگ ومیر صیادي

و 48/3و 31/3به ازاي سال ، میزان فایم پریم مونرو37/1و72/1
به ازاي سـال بـه ترتیـب بـراي     76/0و 71/0ضریب بهره برداري

). 6و 5نمودار (برزم لب پهن بدست آمدهاي شیربت وگونه
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1387در ماههاي مختلف سال برزمشیربت وماهی )انحراف معیار±(طولی طولی و میانگیندامنه وزنی، تعداد نمونه، : 2دولج

در رودخانه کارون)Barbus grypus(وزن ماهی شیربت –رابطه طول : 1نمودار 

تعداد ماههاي سال
ماهی 
شیربت

شیربتدامنه طولی 
)سانتیمتر(

وزن ماهی 
)گرم(شیربت 

±(میانگین 
) انحراف معیار

ماهی شیربت 
ماهی 

)سانتیمتر(

تعداد 
ماهی 
برزم 
لب 
پهن

دامنه طولی
ماهی برزم 

لب پهن
)سانتیمتر(

وزن ماهی 
برزم لب 

پهن
)گرم(

±(میانگین 
)انحراف معیار

ماهی برزم لب 
پهن

)سانتیمتر(
96/40±11873/41-232994-06/439967±31132/43-301324-9050فروردین
80/44±17321/46-264798-38/385875±9845/39-202037-20058اردیبهشت

72/38±3270/39-153743-19/424571±9856/42-201412-12351خرداد
12/39±11705/40-231713-56/404755±11560/41-271510-14255تیر

96/42±24167/43-292472-60/404162±10157/41-221500-21852مرداد
90/41±7752/42-202994-05/333266±11008/34-202037-17358شهریور

46/43±11604/44-231810-53/365258±12810/37-224401-34176مهر
99/47±11729/49-232016-08/387383±14559/38-231412-29951آبان

13/43±7722/48-204249-63/409374±25554/20-282244-24660آذر
08/45±15369/10-256037-54/368583±5106/10-162200-7460دي

20/43±7620/23-208836-54/2910194±5036/28- 16812-9742بهمن
61/44±9062/45-222994-51/318666±4366/32- 15988-7445اسفند

62/43±7627/10-158836-94/3781294±5018/8-154401-207776کل

y = 0.0192x2.8349

R2 = 0.8579

0
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y = 0.0081x 3.0627

R2 = 0.9513
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در رودخانه کارون)Barbus barbulus(ماهی برزم لب پهن وزن  –رابطه طول : 2نمودار 

در رودخانه کارون)Barbus grypus(نمودار رشد ماهی شیربت : 3نمودار 

در رودخانه کارون)Barbus barbulus(ماهی برزم لب پهن نمودار رشد: 4نمودار 
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در رودخانه کارون)Barbus grypus(منحنی صید حاصل از دادهاي فراوانی طولی ماهی شیربت :5نمودار 

در رودخانه کارون)Barbus barbulus(ماهی برزم لب پهن هاي فراوانی طولیهمنحنی صید حاصل از داد:6نمودار 
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بحث 
تور گوشـگیر داراي محـدوده مشـخص بـراي صـید ماهیـان       

نمایـد  بزرگتـر از آن را صـید نمـی   ماهیان کـوچکتر و باشد ومی
)Sparre & Venema, 1998( .   بـرداري از  هرچـه دامنـه نمونـه

هاي  طولی بیشتر باشد، امکان حضور افـراد مختلـف بیشـتر    رده
باشد، زیرا نرخ رشد و مرگ تر میها دقیقدر نتیجه برآورده،شده

اعـداد  . باشـند ر متفاوت میاي طولی مختلف با یکدیگهمیر ردهو
گیـري  و توزین ماهیـان نمونـه  سنجیزیستنتایج بدست آمده از 

دهنده این مطلب است که با افزایش طول،  وزن بـدن  شده نشان
رشد وزنی مانند رشد طـولی در سـنین   .کندنیز افزایش پیدا می

.در سنین پایین بسیار سریع استبوده وبطنی باال کند و
وزن در گونــه-بیشــترین رابطــه طــول هــا سدر بـین بــاربو 

Barbus esocinus مشاهده شـد)Myers,1960(  و همچنـین
مانندهاي گرمسیري رشد وزنی نسبت به افزایش طول در گونه

Barbus barbulusوBarbus pectoralis هـاي  بیشتر از گونـه
و گونهBarbus capitoه گونمناطق معتدله و سردسیر مانند

Barbus brachycephalusباشدمی)(Jawad,1975.
ــزان  ــت  bمی ــان جمعی ــا می ــه تنه در رابطــه طــول و وزن ن

هـاي مشـابه نیـز    هاي مختلف بلکه میان ذخایر مختلف گونهگونه
متفاوت است و عوامل مختلفی براي آن از قبیل تغییرات فصـلی  
در پارامترهاي محیطی، رسیدگی جنسی، فصل و حتی روز تأثیر 

را در bمیـزان  ) Bangenal,1978 .(Martin)1994(رد گذامی
قیده داشـت کـه   ع)Tesch)1968شرح داده و4-5/2محدوده 

. اسـت 3برابـر  bمیـزان  ) همسـان (ماهی بـا رشـد   ایزمتریـک    
توانـد ناشـی از   وزن می–اختالفات موجود در مقدار رابطه طول 

ایط محیطـی، شـر  نوسانات فصلی بـه همـراه پارامترهـاي زیسـت    
آوري، جـنس، پیشـرفت گنـاد و   فیزیولوژیک ماهی در زمان جمع

).Bangenal,1978(زیست ماهیان باشدشرایط تغذیه در محیط
(1975) Ricker ،وزن بـین  –رابطـه طـول   شیب معتقد است

سن، بلوغ جنسی مـاهی، جنس،بوده و با توجه به گونه،4-5/2
.کندفصل و تغذیه ماهی تغییر می

نهایت کمتري نسبت به شیربت ضریب رشد بیشتر و طول بی
و کمترنهایت طول بیازها این گونهو هر دوبرزم لب پهن دارد

برخوردار و عنزه نسبت به ماهی گطانبیشتريضریب رشد 

هاي شیربت گونهبترتیب دهنده آن است که و این نشانهستند
پروري يهاي آبزفعالیتجهت طانگ>عنزه>برزم لب پهن>

هاي گونهبرزم نسبت به هاي شیربت وگونه.داراي اولویت هستند
Barbus barbus،B. peloponnesius،B. cycloepis ،

xanthopterusB. esocinu, B.،B. luteus)داراي )سوریه
.Bهاي نسبت به گونهوضریب رشد بیشتري  capito وB.

luteus)شیربت رودخانه .ستداراي ضریب رشدکمتري ا)ترکیه
نهایت کمتري نسبت کارون داراي ضریب رشد بیشتر و طول بی

).2جدول(هاي عراق استبه شیربت
متـأثر از  نهایت و ضـریب رشـد  تفاوتهاي موجود در طول بی

,King(باشــدهــر ناحیــه مــیهــاي اکولوژیــکتفــاوت 2007 .(
ژنی خصوصیات تولید مثلی، مرفولوژیک، اندازه جمعیت و فراوانی

توجه به محل زیست آنها و براسـاس انتخـاب طبیعـی،    ها باگونه
الگوهــاي انطبــاقی متفــاوتی در طــول حیاتشــان از خــود نشــان 

رابطـه عکـس بـا    Kو ∞Lمیـزان  ). Adams, 1980(دهند  می
و یابـد مـی افزایشKمیزان ∞Lیکدیگر دارند و با کاهش میزان 

Sparre(برعکس  & Venema, 1998(. مکانهاي مختلف بـا  در
نهایـت و ضـریب رشـد،    توجه به شرایط محیطی و تغییر طول بی

میزان سـن در طـول   . کندمیزان سن در طول صفر نیز تغییر می
افـزایش  ،نهایـت صفر، با افزایش ضریب رشد و کاهش طـول بـی  

Sparre(یابد می & Venema, 1998.(
یت بدن معتقد است  با توجه به نرخ متابول)1998(پائولی

شود، در نتیجه ماهی میماهی که همراه با افزایش حرارت زیاد
دارا در آبهاي گرمتر ضریب رشد بیشتري نسبت به آبهاي سردتر

تواند باعث کاهش همین افزایش رشد در آبهاي گرمتر می. ست
.گرددمینیزنهایت آنهاطول بی

توان گفت هرچه از مناطق سردسیر بـه منـاطق   بطورکلی می
نهایـت کـاهش و ضـریب رشـد     رویـم ، طـول بـی   رمسیري مـی گ

افزایش که علت آن احتماالٌ) 2جدول(یابدها افزایش میباربوس
افزایش حرارت، باعث افـزایش نـرخ    . باشدمیحرارت سطحی آب 

متابولیتی بدن ماهی و در نهایت موجب افزایش ضریب رشـد در  
Mohamadkasimشودماهیان می et al., 2000)(.
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شاخصه هاي زیستی باربوس ماهیان در مناطق مختلفمقایسه : 2جدول

بیش از سـایر  شیربت و برزم لب پهنان براي ماهی'Φمقادیر
در عـراق  شـیربت  'Φرمقـادی دوده محبه نزدیک مناطق دیگر و 

منحنی رشد، براي این اسـت  'Φمقادیرمقایسه . )2جدول (است
نهایت و ضریب رشد، همبستگی وجود داشـته و که بین طول بی

شود داراي نـرخ رشـدي   منحنی رشدي که بوسیله آنها تولید می
. است که در زمان و اندازه متفاوت، داراي تغییـرات ثـابتی اسـت   

توانـد  تغییر عرض جغرافیایی، میشرایط اکولوژیکی واختالف در
'Φتأثیر داشته و این تغییرات میزان متفاوتی ازKو ∞Lبر میزان 

اي زمـانی  هـ و حتـی در یـک منطقـه در دوره   گـردد را شامل می
تغییـر شـرایط محیطـی    توانند، میزان متفاوتی بعلت؛مختلف می
,King)(داشته باشد 2007.

بیش برزم لب پهنماهی شیربت وبرداريهمیزان ضریب بهر
میـر طبیعـی  بـیش از مـرگ و  آنها میر صیادي و مرگ و5/0از 

دهنده تحت فشار بودن ذخیره مورد مطالعه نشاناست، در نتیجه 
,King(است  2007 ;Sparre & Venema, 1998.(  این مسـله

براي رسیدن به حـد . در مورد ماهی برزم لب پهن مشهودتر است

نهایتطول بیجنسمنطقهگونهمنیع
)سانتیمتر(

ضریب رشد
)year-1(

طول زمان
صفر

)t0(

شاخص 
مونرو

)'Ф(

Prokes et al., 2006B. barbusروسیه
نر

ماده 
کل

32
58
76

23/0
11/0
06/0

08/0-
13/0-
12/0-

-
-
-

Vasiliou &
Economidis, 2005

B. peloponnesiusیونان
نر

ماده 
کل

48/12
82/22
39/23

43/0
16/0
16/0

41/0-
62/0-
63/0-

82/1
94/1
97/1

Vasiliou &
Economidis, 2005

B. cycloepisیونان
نر

ماده 
کل

98/18
43/35
44/35

25/0
11/0
11/0

74/0-
93/0-
81/0-

96/1
14/2
14/2

Al-Hazzaa, 2004B. luteus
نرسوریه

ماده 
71/54
93/56

11/0
10/0

16/0-
37/0-

-
-

Gokcek & Akyurt,
2008

B. luteusنرترکیه
ماده

32/40
77/38

24/0
3/0

58/1-
69/1--

شجعی و همکاران،
1381B. captio 7/7332/0کل)ایران(خزر--

Szypula et al.,
2001

B. grypus26/3-215039/015/1کلعراق

شجعی و همکاران،
1381B. capito 7/7332/0کل)ایران(خزر--

.1377Bاسکندري،  xanthopterrus
رودخانه کرخه و 

هورالعظیم 
)خوزستان(

نر
ماده 

115
126

13/0
14/0

32/0-
19/0-

-
-

همکاران، اسکندري و
1377B. esocinus

دریاچه 
--19017/0کل)انخوزست(دز

.1387Bتحقیق حاضر،  grypus
رودخانه کارون 

31/3-64/8627/046/0کل)خوزستان(

1387B. burbulusتحقیق حاضر، 
رودخانه 

48/3-9/13217/066/0کل)خوزستان(کارون
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بایستی مقداري از میزان بهـره بـرداري از ذخیـره    داشت بهینه بر
بـرداري و نـرخ   کاهش یابد و بهترین راه براي کاهش میزان بهـره 

کـاهش  با ، یعنی استبرداري، کاهش میزان فعالیت صیادي بهره
را کنترل نمـائیم )صید(خروجی آن،ورودي به مجموعه صیادي

)Jenning et al., 2001.(
پـذیري ماهیـان براسـاس    بنـدي میـزان آسـیب   براي طبقـه  

شناسی آنها، معیارهاي مختلفـی وجـود  خصوصیات زیستی و بوم

) AFS(یکی از این معیارها، طرح مجمـع شـیالتی آمریکـا    .دارد
Cheungنمایش داده شده است3است ، که در جدول  et al.,)

میر بدست آمده ازمرگ وبا توجه به پارامترهاي رشد و).2004
ایـن  ) AFS(ماهیان و براساس شاخص انجمن شـیالتی امریکـا   

به زیـاد بحسـاب   پذیري متوسط روماهیان  جزء ماهیان با آسیب
.آیدمی

پذیري ماهیان براساس پارامترهایی زیستیبندي میزان آسیبطبقه: 3جدول

پذیري خیلی زیادآسیبپذیري زیادآسیبپذیري متوسطآسیبپذیري کمآسیبپارامترهایی زیستی
Lmax(50≤Lmax100≤Lmax<50150≤Lmax<100Lmax<150(طول حداکثر

K(K<8/08/0≤K<5/02/0<K≤5/02/0≤K( ضریب رشد 

M(M<5/05/0≤M<35/035/0≤M<2/02/0≤M(بیعی طمیر مرگ و

قدردانیتشکر و
ریاست مرمضی ه جاسم غفلدکتر آقاي از زحماتبدینوسیله 

بخش اکولوژي مسوول خانم دکتر سیمین دهقانسرکار و محترم
اري زسپاسگوکمال تشکرپروري جنوب کشور پژوهشکده آبزي

.نماییممی

منابع 
.Bمـاهی گطـان   شناسـی بررسی زیست.1377، .غاسکندري،

xanthopterus   ــورالعظیم ــه و ه ــه کرخ ــوب رودخان در جن
حقیقات آبزي پروري جنوب کشـور، مرکز ت. خوزستاناستان 

.صفحه91
.1379، .يو میـاحی، .مپـی، نیک؛ .سدهقان،؛ .غاسکندري،

ــاهی گطــان  بررســی زیســت .Bشناســی م esocinus در
پـروري  مرکـز تحقیقـات آبـزي   .خوزسـتان استان دریاجه دز

.صفحه75جنوب کشور،
ید سـ :ترجمـه .زیسـتی اصول و روشهایی آمـار .1381، .، دواین

.صفحه611انتشارات امیرکبیر، محمدتقی آیت اللهی،
بررسی . 1381، .مورامین،.شعریان،؛ .غوثوقی،.؛ .شجعی،ه

تولید مثل در سس ماهیان ونموهاي زیستی رشد وویژگی
مجله .استان گیالن-گ سر در سواحل جنوبی دریاي خزرزرب

.98تا 85ات صفح.4شماره .علوم دریایی ایران
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Abstract
Barbus sp. fish samples were collected during November 2007 to October 2008 from five

landing stations in Karoon River: Gotvand, Shoshtar, Molasani, Ahwaz, and Darkhoin.

During one year of study, more than 2000 specimens of B. grypus and B. barbulus were

measured, mean±SD length values for this species were 37.94±8.18 and 43.62±10.27,

respectively and maximum and minimum total length were 20-76cm and 20-94cm,

respectively. Mean±SD of weight values for this species were 873.2±1092.45 grams and

778.59±725.97 grams, respectively and maximum and minimum weight were 52-11170

grams and 52-4675 grams, respectively. Growth and mortality parameters were calculated for

B. grypus and B. barbulus as L∞: 86.64, 132.9 and K: 0.27, 0.17 and t0: -0.46, -0.66, M: 0.50,

0.33, F: 1.22, 1.04, Z: 1.72, 2.72, 'Ф: 3.31, 3.48, E: 0.71, 0.76, respectively. According to the

exploitation coefficient, B. grypus and B. barbulus stocks are overfished; hence we suggest a

decrease in exploitation coefficient. Based on results and their comparison with the American

Fisheries Society (AFS) indices, these species are classified in moderate to high vulnerable

group fishes.
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