
 3333/پاييز 3سال بيست وسوم/شماره                                                                              ايرانمجله علمي شيالت 

111 

 

د ر (Mesopotamichthys  sharpeyi)  برخی از خصوصیات زیستی ماهی  بنی

 تاالب شادگان

، (3)، غالمرضا اسکندری(1)ي، سيد عباس حسين(2)، فرهاد کيمرام(1)، رسول قرباني*(1)سيداحمدرضا هاشمي
(1)سيد علي اکبر هدایتي

 

 
* seyedahmad83@yahoo.com 

  
 نشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندانشکده شیالت و محیط زیست، دا -1

 کشورموسسه تحقیقات علوم  شیالتی  -2

 ، اهوازپژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور  -3

 
 3131شهريور  تاريخ پذيرش:  3131ارديبهشت تاريخ دريافت:

 
 چکیده

 پنج برداری ماهانه در نمونهدر این تحقیق برخی از خصوصیات زیستی ماهی بنی در تاالب شادگان مورد بررسی قرار گرفت.  

تا  2931از فروردین  طول اجرای پروژه در .گردیدانجام   ، عطیش سلمانه، ، خروسی  رگبه، )ماهشهر(شامل دورق  ایستگاه
برحسب میلی متر به ترتیب جنس  (SD±)و تشریح  شد. میانگین طولی بیو متری ماهی، چهارصد و سی وهفت عدد 2931اسفند 

برحسب گرم به ترتیب جنس نر  (SD±)( و میانگین وزنی 225 -934) 143±92جنس ماده (،  35 -953) 151±12نر 
 جنس نر معادل وزن گونه  -رابطه طول  ( بدست آمد. 25 -352) 191±93( و  جنس ماده 22 -933) 92±122

W=0.000006L
3.11

(R
2
W=0.000005Lمعادل و جنس ماده  (0.85=

3.14
(R

2
بین ماهی بنی . زمان تخم ریزی بود  (0.86=

میلی متر و وزن بلوغ گونه های یاده شده  110متر ، میلی 102تیب تربه جنس نر  و جنس ماده فروردین  تا  تیر  و طول  بلوغ  
 به ازای سال بدست آمد.50/0، 59/0میزان تولید به ازای بیوماس آنها  گرم و229گرم ، 33به ترتیب 

 
 تولید به ازای بیوماس خصو صیات زیستی ،تاالب شادگان،  ماهی بنی ، کلیدی:لغات 
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 برخي از خصوصيات زيستي ماهي  بني در تاالب شادگان                                                               و همكاران  هاشمي 

 مقدمه
% سطح زمین را اشغال کرده 5/2منابع آب شیرین کمتر از 

اند که عمده این منابع بصورت یخچال و آب های زیر 
باشند. با وجود سطح و حجم کم آبهای داخلی زمینی می
اهی را % گونه های م04% تولید شیالتی جهان و 55حدود 
(. دریاچه Kolding & Zwieten, 2006گیرند )در برمی

وآبهای زیرزمینی  ها، رودخانه ها، تاالبها، آبگیرها، آببندها
همواره نقش مهمی را درفعالیتهای کشاورزی همچون 
تولیدآبزیان، نیازمندیهای اصلی انسان و حفظ تنوع زیستی 

ن منابع (. ای5935به عهده دارند )میرزاجانی و همکاران، 
همچنین بعنوان منابع با ارزش به لحاظ کاربریهای مختلف 
از قبیل تامین نیروی برق، شیالت، توریسم و منبع آب 

(. Costa-Pierce,2003شرب اهمیت زیادی دارند )
 باوجودفشارهای فزآینده ای که در اثر رشد جمعیت
برمنابع محدودکنونی وارد می شود، نیاز به شناخت هرچه 

اعمال صیات منابع آبی وآبزیان به منظوربیشترخصو
 شودمدیریت صحیح یشتر احساس می

((Welcomme¸2001  های ماهیان در اکوسیستم مطالعه
آبی از نظر تکاملی، بوم شناسی، رفتار شناسی، حفاظت و 
مدیریت منابع آبی، بهره برداری از ذخایر و پرورش آنها 

 (.daoC, 1980 )حائز اهمیت است 

ها چه از لحاظ اقتصادی و چه از نظر اکولوژیکی تاالب    
تاالبها از نظر شیالتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند. 

ریزی، مرگ و در کل کان پرورش اولیه، بلوغ جنسی، تخمم
سازی زریزی و باه ماهیان تاالبی، منطقه اصلی تخمزیستگا

ذخایر ماهیان فیتوفیلوس تاالبی)شبه ساردین( است 
ولی این مناطق از (. 5911 ،و همکاران )عباسی
های بسیار حساس بوده که به خاطر توسعه اکوسیستم
های انسانی در حال تخریب و نابودی هستند. فعالیت

ریزی جهت مدیریت بر بنابراین قبل از هر گونه برنامه
االمکان تاالب شناخته تاالب، ابتدا باید سعی شود تا حتی

کارشناسان حیات وحش (. 5934 ،شود )خلفه نیل ساز
معتقدندکه تخریب تاالبها باعث انقراض جهانی گونه های 

های ویژه وابسته بومی که بطور کامل به این زیستگاه
. تاالب شادگان UNEP, 2001)گردد)هستند، می

 5245بزرگترین تاالب ایران و سی و چهارمین تاالب از 
دارای تاالب ثبت شده در فهرست معاهده رامسر بوده و 

ن کننده ین منابع تامیمهمترتنوع زیستی باال می باشد. 
از  جریان آب تاالب از رودخانه های جراحی و کارون و نیز

تامین شده, اما پس از  از  ج فارسیمد خل ر وزق جیطر
احداث سد مخزنی مارون و توسعه آبیاری در دشتهای 

)لطفی و  باالدست دچار تغییرات گوناگونی شده است 
 رانیدر انتهای جنوب غربی ا(. این تاالب 5915، رانهمکا
از شمال به  در جنوب استان خوزستان قرار داشته و و

اهواز ، از جنوب به رودخانه  -آبادان  از غرب به جاده ،اهواز
محدود از شرق به خور موسی  ج فارس ویخل و ریبهمنش

 597744این تاالب با وسعتی متجاوز از  .گردیده است
 90سیع ترین تاالب ایران و از نظر مساحت حدود هکتار و

درصد تاالبهای ایران را در معاهده ی رامسر تشکیل می 
عمق تاالب بسته به زمان (. 5915دهد )لطفی و همکاران, 

و مکان از صفر تا چند مترمتغیر است)میانگین یک متر(. 
متر از سطح دریای آزاد می  0تا  2ارتفاع زمین تاالبی بین 

از رسوبات قدیمی جراحی و  کارون  اراضی آن غالباً باشد.
 تشکیل شده است. 

خانواده کپور ماهیان یکی از وسیعترین پراکنش ها در     
سطح جهان را داشته و احتماال بعد از خانواده گاو ماهیان ، 
بزرگترین خانواده مهره داران را تشکیل می دهد. این 

و آفریقا یافت شده و  خانواده در آمریکای شمالی، اوراسیا
گونه را دارا بوده و  2044خانواده وبیش از  224دارای 
 ,Coad). % ماهیان جهان را شامل می شود5/1حدود 

گونه از خانواده کپور  79جنس و  92ایران حداقل  (2006
گونه  144بوده و باربوس ماهیان نیز دارای ماهیان را دارا 
ت می شود و پراکنش گونه ار آن یاف 55بوده که در ایران 

این ماهیان در کشورهای ایران، عراق و سوریه گزارش 
 (Coad, 2006). شده است

اولییین طییرق تحقیقییاتی جییامع در تییاالب شییادگان بییا      
 5975عنییوان مطالعییات جییامع تییاالب شییادگان در سییال  

انجییام گرفییت. در اییین مطالعییه وضییعیت صییید و بیومییاس 
)غفلیییه ده نمیییوماهییییان تیییاالب شیییادگان نیزبررسیییی  

( بیییه 5973انصیییاری و محمیییدی ) ،(5975  ,مرمضیییی
ارزیییابی ذخییایر ماهیییان و وضییعیت صییید و صیییادی      
تییاالب شییادگان پرداختییه و بییرآورد از میییزان بیومییاس و  
صییید ماهیییان تییاالب ارائییه میدهنیید.  لطفییی و همکییاران 
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 ( در طیییرق میییدیریت زیسیییت محیطیییی تیییاالب،5915)
را  الب شییادگانبنییدی و  بییوم سییازگان طبیعییی تییا پهنییه

مورد بررسیی قیرار میی دهید و بخشیی از آن بیه مطالعیه        
صییید و بیومییاس ماهیییان تییاالب اختصییا  مییی یابیید.    
تنوع ماهییان در تیاالب شیادگان و خیور موسیی را بییش       

گونیییه و بیومیییاس میییاهی تیییاالب را حیییدودپانزده  15از 
 اسییکندریهییزار تیین ذکییر نمییوده اسییت. هاشییمی و      

ای و بیومییاس ماهیییان   ( تنییوع و ترکیییب گونییه  5932)
در چهییار فصییل راگییزارش داده و میییزان  تییاالب شییادگان

هییدا اییین بهینیه بهییره بییرداری از آن را تعییین نمودنیید.   
پاییییه ای جهیییت شیییناخت   تحقییییق تهییییه اطالعیییات 

و میییدیریت صیییحیح واصیییولی در  زیسیییتیپارامترهیییای 
 است. این منبع آبیبهره برداری از 

 مواد وروش
بیر   ،ی نمونه برداری با بررسی تاالبهامکاندر این تحقیق 

اساس موانع موجود و امکان دسترسی به منیاطق مختلیف   

گییری  نمونیه  ایستگاه نمونه برداری مشخص شد.  5تاالب 
 5( انجام گرفیت.   32الی اسفند  32)فروردین ماهانه بطور 

زیر شیامل   و عرض جغرافیایی طول جغرافیاییایستگاه )با 
 E '94,º01(، ماهشیهر ) E '21,º 01 :N' 04º,94سلمانه )

:N ' 52º,94( رگبه ،)E '99,º01 :N' 05º,94 خروسیی ،)  
(E '04,º01 :N '93º,94( و عطییییییش )E '04,º 01 :N 
'50º,94)) بیرداری انتخیاب    هیای نمونیه  عنوان ایسیتگاه هب

برداری بوسییله تیور گوشیگیر ثابیت     (. نمونه5گشت)شکل 
هیا  فتیه و نمونیه  میلی متری( انجیام گر  05صیادی)چشمه 

پس از صیددرون یخدان حاوی پودر یخ قیرار گرفتیه و بیه    
-آزمایشگاه منتقل شد. سیپس در آزمایشیگاه بیرای انیدازه    

متیری و بیرای   یلی یم 5سنجی بادقت گیری ازتخته زیست
گیرم   45/4 تیرازوی بیا دقیت   گیری وزن کل بیدن از  اندازه
-زیسیت ها در آزمایشیگاه شناسیایی،   گردید. نمونهاستفاده 

 گردد.  سنجی و ثبت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در تاالب شادگانهاي نمونه برداري : موقعيت ايستگاه1شكل 
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بندی طبقه 5گسها بر اساس قاعده استورداده
 رابطة طول کل و وزن از رابطة (. تعیین5915شدند)واین،

W=a × L
b
) 

  L، به گرم وزن کل Wشد و در این رابطه  استفاده( 
گرسیون رثابت های  bو  aو  به سانتی متر کل طول
برای سنجش   .(Sparre  &  Venema, 1992) هستند

برای یک   B= 9محاسباتی و b اختالا معنی داری بین 
استفاده   t=b-B/Sbماهی با رشد همسان از فر مول    

 ,Zar))است  محاسباتی bانحراا معیار   Sbگردید و 

عیت ماهی در طول سال جهت روند تغییرات وض  .1996
K=W*10از ضریب چاقی یا ضریب کیفیت  با فرمول 

2
 

/L
3  (W  وزن بدن به گرم وL  )طول کل به سانتی متر

بررسی مراحل بلوغ . Beckman, 1984))استفاده شد 
از  (Mesopotamichthys  sharpeyi)ماهی بنیجنسی 

طریق مشاهده گناد های جنسی از طریق مشاهده 
مرحله ای  7ماکروسکپی و میکروسکوپی وکمک کلید 

و در این مطالعه مرحله  Biswas, 1993)مشخص شد)
برآورد طول  .باالتر از چهار بعنوان بالغ در نظر گرفته شد

از  (Logistic modelازمدل تیغه ای ) در نخستین بلوغ
در این استفاده شد.  Y=1/1+exp(-a- bX) فرمول
در یک گروه به کل ماهیان   ینتمامی بالغ نسبت Yمعادله
ضرایب  bو  aطول کل بر حسب سانتیمتر و  xطولی ، 

  & King, 2007; (Sparre)  باشندثابت همبستگی می

Venema,1992 ; Jenning et al., 2000.  بلوغ  وزن
براساس طول بلوغ و با کمک رابطه طول و وزن محاسبه 
شد. تولید به ازای بیوماس یا تولید جمعیت)تولید ویژه( از 

2.64Wmat 0.35فرمول 
- =  P/B برآوردگردید. در این

 & Randall)وزن ماهی در زمان بلوغ است Wmat  معادله

Minns, 2000 .)رنامه های حاصل از ب تجزیه و تحلیل داده
کمک ( SPSS 21اکسل و نرم افزار اس پی اس اس) 

         گرفته شد.
 

                                                           
1
 - Sturgess 

 نتایج
در شده و انجام  شادگاناین تحقیق در تاالب بین المللی 

 ماهی در  این گونه نمونه  چهارصد و سی و هفتمجموع 

  11. جنس نر گردید و زیست سنجی تاالب شادگان صید 
موعه را تشکیل عدد از این مج 511عدد و جنس ماده 

)دامنه طولی(  (SD±)(. میانگین طولی5)جدولمیدادند
-957) 252±21برحسب میلی متر به ترتیب جنس نر 

( و میانگین وزنی 555-970) 203±91جنس ماده (، 35
(±SD) ( برحسب گرم به ترتیب جنس نر وزنی )دامنه
( 55-155) 292±93( و  جنس ماده 911-51) 95±251

)دامنه طولی( برحسب  (SD±)طولی میانگین بدست آمد.
( و 35-970) 257±51 برای کل ماهیان میلی متر 

 524( برحسب گرم وزنی )دامنه (SD±)میانگین وزنی 
دسته بندی داده ها به روش   .بود( 155-55) ±510

میلیمتر انجام گرفت. دسته طولی  24استور گس و بطول 
 2ل و درصد فراوانی گروههای طولی ماهی بنی در جدو

آورده شده است. دسته با بیشترین و کمترین درصد 
-955%( ، 57/20) 275-235فراوانی جنس نرماهی بنی 

%( 74/23) 275-235%( و جنس ماده ماهی بنی 4) 975
 (. 2%(  بود )جدول 5/4) 595-555، 

 جنس نر معادلوزن گونه  -رابطه طول 

W=0.000006L
3.11

(R
2
 معادلو جنس ماده   (0.85=

W=0.000005L
3.14

(R
2
و برای کل ماهیان    (0.86=
W=0.000005L معادل  بنی

3.12
(R

2
میزان  . بود (0.85=

( و مقدار 5/4خطای معیار محاسباتی کم بوده )کمتر از 
جنس نر و ماده و کل ماهیان را از دامنه رشد ایزو  bعدد 

 متریک خارج نمی کنند و اختالا معنی داری بین مقادیر

b  محاسباتی باB (وجود نداشت9مورد انتظار )= . میزانb 
بوده که بعلت رشد  9رابطه طول و وزن ماهیان نزدیک به 

( در نرها  Kشاخص ضریب چاقی  ) ایزومتریک آنهااست. 
( ودر ماده 41/9-71/4) 50/4±20/5  (SD±)با میانگین 

( بدست آمد. بطورکلی 49/5 -75/5) 55/5±27/4ها 
یشتر از نرها بوده و شاخص ضریب چاقی در ماده ها ب

بیشترین مقداردر مرداد و کمترین مقدار در آبان مشاهده 
 (.  5شد)جدول

http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?tbl=genus&genid=8493
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 تاالب شادگان 1931هاي مختلف سال  ماهماهی بنی در  (SD±)  و وزنیطولی  تعداد نمونه و ميانگين :  1جدول 

 
 

 تاالب شادگان1931مختلف سال   ماههايهاي طولی ماهی بنی در : دسته طولی و درصد فراوانی گروه 1جدول 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 درصد فراوانی) %(جنس ماده درصد فراوانی) %(جنس نر دسته طولی ماهی بنی)ميليمتر(

595-555 25/4 5/4 

555-595 25/4 94/4 

575-555 19/4 31/5 

535-575 2 35/0 

255-535 17/55 55/3 

295-255 54/52 32/7 

255-295 57/0 32/7 

275-255 54 15/50 

235-275 57/20 74/23 

955-235 54/57 10/55 

995-955 19/54 35/0 

955-995 19/5 33/4 

975-955 4 33/4 
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 توزیع فراوانی مراحل مختلف توسعه غدد جنسی بر اساس 
نشان داده شده است  2مرحله ای کستون در شکل 7کلید 

زمیان تخیم رییزی    سیت کیه   . این شکل نشان دهنده آن ا
رسید  بوده و همچنین بنظیر میی   تیر ماهی بنی فروردین تا

مرحله سکون جنسی آنهیا در زمسیتان بیوده و دوره تخیم     
ریزی ماهی ماهی بنی بنظر خیلی وسیع نمیباشید )شیکل   

2)  . 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 : مراحل رسيدگی جنسی ماهی بنی )جنس ماده( در تاالب شادگان1شكل 

 

% ماهیان بالغ میشوند( با 54)طولی که  LM50منحنی 
توجه به دسته بندی طولی ماهیان ودرصد فراوانی بلوغ 

طول بلوغ (. 9جنسی در هر گروه طولی بدست آمد) شکل 
  224متر ، میلی 241به تر تیب جنس نر و جنس ماده 

 

( و وزن بلوغ گونه های یاده شده به 9میلی متر )شکل 
میزان تولید به ازای بیوماس  گرم و559گرم ، 37ترتیب 
 (.2)جدول  به ازای سال بدست آمد 54/4، 59/4آنها 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  در تاالب شادگانB( و جنس ماده )A: طول بلوغ  جنس نر)9شكل 

 بحث 
اعداد نتایج بدست آمده از بیومتری و توزین ماهیان نمونیه  
گیری شده نشیان دهنیده ایین مطلیب اسیت رشید وزنیی        

رشد طولی در سنین باال کند وبطنی بوده ومعمیوال   همانند
  جنس ماده دارای وزن بیشتری نسبت بیه جینس نراسیت.   
گزارشهای مختلفی از رابطه طول و وزن ماهی بنی از نقاط 
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آورده شده است و تفیاوت آنهیا    9مختلف جهان در جدول 
می تواند بعلت تغییر شرایط مختلف در هر منطقیه باشید.   

رسد ماهی بنیی در تیاالب هیور العظییم     همچنین بنظر می
دارای وزن های باالتری در طیول هیای مشیابه نسیبت بیه      
تاالب شادگان بوده که احتماال حاکی از شرایط تغذییه ای  

بیوده   9وزن نزدییک بیه    –شییب رابطیه طیول    آن است.  
( و مییاهی بییا رشیید 50/9و جیینس مییاده  55/9)جیینس نییر
ت. اختالفیات  اسی  9برابیر   bهمسیان( مییزان   )ایزومتریک 

وزن میی توانید ناشیی از     –موجود در مقدار رابطیه طیول   
نوسانات فصیلی بیه همیراه پارامترهیای زیسیت محیطیی،       
شرایط فیزیولوژیک میاهی در زمیان جمیع آوری، جینس،     
 پیشرفت گناد وشیرایط تغذییه در محییط زیسیت ماهییان     

 .((Yıldırım et al., 2002 باشد
گفت : حیداکرر افیزایش آن   می توان  Kبا مقایسه روند     

مربوط به فصل بعد تخم ریزی )تابسیتان( بیوده ومییانگین    

جنس ماده مقداری بیش از جنس نر است. معموال مییزان  
K  از الگیوی نسیبتا یکسیانی پییروی      در ماهیان  نر ومیاده
-wellکند. ضریب چاقی یک شاخص متناسیب بیودن )  می

beingو  ( یییا فییاکتور وضییعیت نسییبی بییرای مییاهی اسییت
افزایش میزان ضریب چاقی نشان دهنده بیشتر بیودن وزن  

در  K. تغیییرات  (Hashemi et al., 2013)میاهی اسیت  
مناطق مختلف به عوامل مختلفی از قبیل تراکم جمعییت،  
بیماریهای ماهی، تغذیه، حالت تخمریزی و هم چنین سین  
و نوع منبع آبی وابسته اسیت. فیاکتور چیاقی ییا کیفییت ،      

در چرخه زیست شناسی و غذایی گونه هیا  شاخص مفیدی 
وزن در ییک   -بوده و راه دیگری بیرای بییان رابطیه طیول    

های ماهی معین است و همچنین می تواند در اندازه گیری
تغییییرات فصییلی جرییه مییاهی در طییول سییال اسییتفاده    

 (.King, 2007)شود
 

 بنی با  ساير نقاط جهان: مقايسه رابطه طول و وزن، طول بلوغ و زمان تخم ريزي ماهی  9جدول
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طول بلوغ و وزن بلوغ جنس ماده  بیشتر از جنس نر بیوده  
و میانگین این اعیداد در تحقییق حاضیر  مقیادیر کمتیری      

نشان میدهید کیه میی توانید بعلیت       5911نسبت به سال 
تغییرات اکولوژیکی تیاالب )خلفیه نییل سیاز و همکیاران،      

فشییار صیییادی ) هاشییمی و اسییکندری،  ( و افییزایش5911
 21در مطالعیه دیگیری   طول بلوغ گونه بنی ( باشد. 5932

(.  در ایین  5913بدست آمده است )هاشیمی ،  سانتی متر 
% 72(،  حییدود 2مطالعییه  از ماهیییان صییید شییده)جدول  

% جنس نر ماهی بنی زیر طیول بلیوغ   17جنس نر و حدود 
الب شیادگان بیا   بودند. مقایسه طول بلوغ ماهییان بنیی تیا   

تاالب هور العظیم و سیایر اکوسیسیتم هیای آبیی میتیوان      
گفت: ماهیان در تاالب شادگان زودتیر بیه بلیوغ میرسیند.     
طول بلوغ در ماهیان بسته به شرایط محیطی، طول عمیر،  
نییوع غییذا در بییین گونییه هییای مختلییف متفییاوت اسییت و  
همچنین اثرات محیطی اثر مستقیمی بر سن و طول بلیوغ  

 .(Dutta et al., 2012) دارد
طق مختلف تفاوتهای طول بلوغ ماهی بنی در منا     

توان گفت: در یگر داشته و بطور کلی میباالیی با یکد
تاالب شادگان نسبت به بقیه مناطق طول بلوغ مقادیر 

(. زمان رسیدن به بلوغ 9پایین تری دار است)جدول
سن جنسی بین گونه های مختلف، متفاوت بوده و حتی 

یا طول بلوغ ممکن است میان جنس ها یا جمعیت ها یا 
  .King,2007))ذخایر گونه های مشابه نیز متفاوت باشد

های داخلی)رودخانه و دریاچه( و بطور کلی ماهیان آب
آبهای مصبی دارای اندازه کوچکتر، طول بلوغ کمتر، فصل 
تخم ریزی وسیعتر ودفعات تخم ریزی بیشتر نسبت به 

 & Winemiller)های دریایی برخورداراند ماهیان آب

(Rose,1992  . 
ریزی ماهی بنی در زمان تخم ریزی و طول دوره تخم     

های زیادی با یکدیگر داشته که مناطق مختلف، تفاوت
(. 9احتمال زیاد بعلت تغییرات محیطی آنهاست)جدول 

مستان ها در اواخر زبطور کلی می توان اظهار نمود اکرر آن
        نمایند. فاکتورهای محیطی وایل بهار تخم ریزی میتا ا
های فیزیولوژیکی را دستخوش تغییرات تواند فعالیتمی

 اکررنماید، که در نتیجه بر زمان تخمریزی موثر است. 
 فصل اوایل تا زمستان فصل اواخر در ماهیان باربوس
 دوره در تفاوت این که کنند می ریزی تخم تابستان

 درجه به محیطی زیست های ویژگی بر الوهع تخمریزی
اکرر  .(Dutta et al., 2012) دارد بستگی نیز آب حرارت
ریزی شادگان در فصل بهار تخم های ماهی تاالبگونه

های موجود در این ریزی گونهکرده و روند توسعه و تخم
تاالب مانند اغلب ماهیان استخوانی دوره منظمی را سپری 

گونه ها این دوره به چندین ماه نیز می کند و در بعضی 
ها در زمانی که (. معموال گونه5913، میرسد )هاشمی

ها فراهم شرایط غذایی و محیطی جهت بقای الرو آن
 کنند.  گردد، تخم ریزی می

رسد تولید به ازای بیوماس ییا تولیید جمعییت    بنظر می    
ی )تولید ویژه( ماهی نبی در تیاالب شیادگان مقیادیر بیاالی    

مییزان تولیید بیه ازای بیومیاس     نباشد. در مطالعه گذشته 
ه بیییه ازای سیییال بدسیییت آمییید 0/4بنیییی گونیییه هیییای 
میاهی  و نسبت تولید بیه بیومیاس   (  5913، است)هاشمی

نوسییان داشییته و  2/4 -9هییای داخلییی در محییدوده   آب
معموال در مناطق گرمسیر مقادیر باالتری به مناطق سردتر 

یت)تولید وییژه( میی توانید بییان     تولید جمعنشان میدهد. 
کننده پتانسیل رشد جمعیت میاهی متناسیب بیا ظرفییت     

اهمییت  (. Jenning et al., 2000تولید زیسیتگاه اسیت )  
( نسبت به خود تولیید بیشیتر   P/B)تولید به ازای بیوماس 

ارگانیسم های مختلیف در   P/Bاست، زیرا اگر نسبت های 
صورت مقدار تولید  یک اکوسیستم را داشته باشیم، در این

یک ناحیه خا  را محاسبه کرده و بیا اسیتفاده از نسیبت    
س متفیاوت را در منیاطق   اهایی با بیومی  می توان جمعیت 

ایین مقیادیر بیرای زیسیت     مختلف با یکدیگر مقایسه کرد. 
شناسیان شییالتی جهیت تعیییین بیرآورد تولیید مییاهی در      

 باشد.    های مختلف  مفید میاکوسیستم
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Abstract 

Some biological aspects of Mesopotamichthys sharpeyi were studied in Shadegan Wetland, 

Iran. Monthly samples were collected from five stations: Doragh, Rogabe, Khorosy, Salmane 

and Atish. A total of 437 specimens were measured from April 2013 to March 2014. Mean 

(±SD) (Range) length values for the male and female were calculated as 252±28 (95-357), 

249±38 (115-374)mm respectively and mean (±SD) (Range) weight values were 218±31 (18-

366 ),239±39(15-651)g respectively. The length-weight relationships were calculated as 

W=0.000006L
3.11 

(R
2
=0.85) for male, W=0.000005L

3.14
 (R

2
= 0.86) for female.  The spawning 

occurred from April to July, and length at maturity (LM), weight at maturity (WM) and 

production per biomass (P/B) were calculated for male and female as LM=208, 220 mm; 

WM=97, 133 g and P/B= 0.53, 0.50 per year, respectively.  
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