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 برداري و پرورش آبزیان بهره نشریه

  1391 زمستان چهارم،، شماره اولجلد 
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  سرخ بالهماهی  زیستیخصوصیات برخی بررسی 
 )Scardinius erythrophthalmus( در تاالب انزلی  

  
  4پور نیکتا مهدي ،3سیدیوسف پیغمبري ،2رسول قربانی ،1نسب غضنفر مرادي*

  5ییمسعود مال و
دانشگاه  ،دانشیار گروه شیالت2 گرگان،طبیعی   علوم کشاورزي و منابعدانشگاه  ،گروه شیالتارشد  دانشجوي کارشناسی1

  ،و منابع طبیعی گرگان دانشگاه علوم کشاورزي ،استادیار گروه شیالت3 ،علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان
  ،ورزي و منابع طبیعی گرگاندانشگاه علوم کشا ،شیالت گروه دانشجوي کارشناسی4

 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ،زیست ارشد گروه محیط  یکارشناسدانشجوي 5
 26/2/91؛ تاریخ پذیرش:  15/1/91تاریخ دریافت: 

  1چکیده
در  عمده طور که در ایران به باشد هاي شیرین می هاي مهم در آب ماهی سرخ باله یکی از گونه

سرخ ماهی  نسبت جنسی و ساختار سنیرشد، پارامترهاي  پژوهشدر این کند.  زیست میتاالب انزلی 
مورد مطالعه قرار گرفت. براي این منظور در تاالب انزلی ) Scardinius erythrophthalmusباله (

توسط تور گوشگیر  1390تا خرداد  1389ماه از اسفند  4مدت  بهماهی سرخ باله  نمونه 162تعداد 
و ماهیان  7+تا  2+بین  ماهیان نردامنه سنی  متر صید گردید. میلی 30-38 کشیده اندازه چشمه ثابت با

 .ساله تعلق داشت 6+و  5+، 4+ماهیان درصد از ترکیب سنی به  41/81بود که سال  7+تا  3+ماده بین 
که شدند مل شانابالغ را ماهیان درصد  32/4درصد نر و  59/42ماده، از ترکیب صید را درصد  09/53

طول ترین  ترین و بزرگ کوچک ).<05/0P( داري نداشتاختالف معنی )25/1:1( نسبت بین نر و ماده
ترتیب  به ها وزن آنترین  ترین و بزرگ چنین کوچک هممتر و  میلی 177و  66ترتیب  ماهیان صید شده به

 39/3و  23/3ترتیب  هدر جنس نر و ماده ب) شیب خط رگرسیون( bمیزان . گرم بود 20/97و  32/2
چنین وزن  . هم)<3b ؛>05/0P( بود مثبتو ماده هر دو آلومتریک الگوي رشد در ماهیان نر تعیین و 
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شد که از  همحاسب 0945/1±011/0و 0067/1±009/0ترتیب  هاي نر و ماده بهدر جنس )Wr(نسبی 
ترتیب  هاي نر و ماده بهاي در جنس ضریب رشد لحظه ).P>01/0بود (ار داري برخورداختالف معنی

ترتیب  بهبراي جنس نر و ماده  )شاخص عملکرد رشد پائولی و مونرو (دست آمد.  به 45/0 و 39/0
 =128/0Kو متر  میلی =∞92/217L( فاکتورهاي رشد برتاالنفی در ماهیان نر. محاسبه شد85/1و  79/1

 =t0 -29/1و در سال  =132/0Kو متر  میلی =∞40/232Lهیان ماده () و در ماسال =t0 - 07/1و  در سال
 59/217و  27/193ترتیب  هب هاي نر و مادهبراي جنس )∞W( وزن نهایی چنین هم .دست آمد به )سال

شرایط زیست رسیدن به سن باال دلیل وزن نسبی مناسب و  به نتایج نشان داد که .گرم محاسبه گردید
  .باشد ماهی سرخ باله مطلوب میدر تاالب انزلی براي 

  
  رشد، سن، تاالب انزلی ماهی سرخ باله، کلیدي: هاي واژه

  
  مقدمه

هاي مختلف ماهیان در یک اکوسیستم آبی از ضروریت  شناسی گونه شناسی و بوم مطالعه زیست
ها بوده و منجر به شناخت و تحلیل اکولوژیکی زنجیره غذایی  اولیه حفظ و بازسازي ذخایر آن

چیو،  کازانشیالتی کاربرد فراوان دارد (گردد، که این امر در اعمال مدیریت صحیح  وسیستم میاک
بررسی روي ماهیان  دها قبل از هر چیز بای  آبزیستی و اکولوژیکی ه در مطالعه ک يطور ، به)1981

ر سن در اولین بلوغ د و عمر بیشینه، بررسی الگوهاي رشد ).1978باگنال و تچ، صورت گیرد (
 .باشند شناسی کاربردي گونه و جمعیت داراي اهمیت ویژه میذخایر و بومحفاظتی مدیریت 

هاي  گر ویژگی هاي زیستی، بیانهاي جمعیتی در ویژگیبر بیان تفاوت پارامترهاي مهم رشد عالوه
 دباش بنابراین آگاهی از فاکتورهاي ساختار جمعیتی، سن و رشد ضروري می .باشند زیستگاه نیز می

  ).2002؛ فرز و بینوالن، 1996؛ کپ و کواك، 1991؛ من، 1998(ویلیزي، 
خداپرست و کنند ( زیست میو حوضه آبریز آن گونه ماهی در تاالب انزلی  47کلی تعداد طور به

یکی از این ماهیان ) Scardinius erythrophthalmusسرخ باله (ماهی ) که 1999همکاران، 
هاي  داراي دو ردیف دندان حلقی بوده و باله استخانواده کپور ماهیان  این گونه متعلق بهباشد.  می

از نظر پراکنش  و )2004 ستاري و همکاران،(باشد  شکمی، مخرجی و تا حدي دمی آن قرمز رنگ می
هاي آرام رودخانه  دهد و در قسمت هاي شیرین را ترجیح می باله آب   جغرافیایی ماهی سرخ
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صورت گروهی  هاي پوشیده از گیاهان آبزي به ها و خلیج ه)، تاالبهاي پایینی رودخان (قسمت
 ترین بیش باشد. ب میطور شاخص بومی تاال و به )2004جلودار و عبدلی،  نادرينماید ( زندگی می

 هاي دریاي شمال، بالتیک، سیاه، خزر و آرال دارد هضاروپا، آسیاي میانه و در حودر را پراکنش 
همین دلیل نسبت به  به کند زیست میتاالب انزلی در  هعمد طور بهدر ایران  .)2012فرز و پائولی، (

متر و  سانتی 36ترتیب  در تاالب انزلی بیشینه طول و وزن به. )1999عبدلی، ( تالش نمود حفظ آن باید
). 2004جلودار و عبدلی،  نادريگرم گزارش شده است ( 40متر و  سانتی 6/11گرم و میانگین آن  400
پور  ولیکیلوگرم در سال بود ( 3100 در حدود 1371-75هاي  بین سال ن صید آن در تاالب انزلیمیزا

ریزي از فروردین تا اوایل خرداد و در نقاط پوشیده از گیاهان آبزي در رودخانه  تخم .)2000و حقیقی، 
تر  مقدار کم از گیاهان و به هعمد طور بهسالگی به بلوغ جنسی رسیده و  2- 3 سن گیرد. در صورت می

  .)1999عباسی و همکاران، ( کند ماهیان تغذیه میبزي ساحل رودخانه و نیز تخم کپور از جانوران آ
در ماهی سرخ باله فاکتورهاي رشد  و نسینسبت ج فراوانی طولی، هاي زیادي راجع به گزارش

 وسط پژوهشگرانتدر دنیا ) و 2010تجن و طاعتی،  نصري ؛2010پاتیمار و همکاران، تاالب انزلی (
وزن حال گزارشی درباره   هب اما تا )2005؛ اجرمن، 1982جورجیوس و نوفتو،  پاپانجام شده است (

دست  عملیات به انجام درستیگر  بیان (فاکتور )�شاخص عملکرد رشد پائولی و مونرو ( ،)Wr( نسبی
ترین مدل براي  (معمول برتاالنفی رابطه ،)هاي مختلفیک گونه در زیستگاههاي رشد  آوردن شاخص

سرخ باله در  )∞Wچنین وزن نهایی ( و هم فاکتورهاي رشد ،توصیف رشد و پویایی جمعیت آبزیان)
شناسی ماهی  مطالعه به بررسی برخی خصوصیات زیستاین . بنابراین، ه نشده استیتاالب انزلی ارا

  پردازد. میتاالب انزلی عنوان یک جمعیت ساکن در  بهسرخ باله 
  

  ها و روش مواد
 36دقیقه و  25درجه و  37 موقعیت جغرافیایی در ترین تاالب کشور عنوان بزرگ به تاالب انزلی

 49 تاثانیه  17دقیقه و  16درجه و  49 عرض شمالی و ثانیه 49دقیقه و  30درجه و  37 تاثانیه 
 ؛1990منوري، شده است ( واقعدریاي خزر  غربی در جنوب طول شرقی ثانیه 10دقیقه و  26درجه و 

 دیقیه 24درجه و  49در موقعیت جغرافیایی در تاالب انزلی  پژوهشاین ). 2004جیکا دووي موجا، 
توسط  1390تا خرداد  1389ماه از اسفند  4مدت  بهرض شمالی دقیقه ع 27درجه و  37 طول شرقی و

  ).1 (شکل شد انجامتور گوشگیر ثابت 
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  مشخص شده است). نقطه داخل دایرهبرداري با  هاي نمونه برداري در تاالب انزلی (محل هجغرافیایی مکان نمون موقعیت - 1شکل 
  

ریز با اندازه  چشمهثابت توسط تور گوشگیر  عدد ماهی سرخ باله 162 تعداد ،در این بررسی
درصد  4ها در فرمالین  متر از تاالب انزلی صید گردید. سپس نمونه میلی 30- 38 کشیده هاي چشمه

سنجی به آزمایشگاه دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی  براي انجام کارهاي زیست فیکس و
دور بدن با متر  سنجی وگرگان انتقال داده شد. در آزمایشگاه طول کل، طول چنگالی با تخته زیست

. گیري شدگرم اندازه 01/0و وزن کل ماهیان با ترازوي دیجیتال با دقت  مترمیلی 1با دقت  نواري
هایی از فلس ماهیان از قسمت بین باله پشتی و خط جانبی تهیه منظور تعیین سن، نمونه چنین به هم
 . سپسگردیدهاي سالیانه شمارش  مورد بررسی قرار گرفت و حلقه 40نمایی با بزرگ با بینوکوالرو 

صوص هاي مخ در فرم دست آمده هایت اطالعات بهدر ن ها تشریح و تعیین جنسیت گردید. نمونه
 SPSS 16.0 افزار ها از نرم و براي تجزیه و تحلیل داده Excel افزار نرمبراي رسم نمودار از ثبت و 

 استفاده شد.
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  .)1990ووتون، ( گردیدتعیین زیر هاي نر و ماده از رابطه  ارتباط بین طول کل و وزن جنس
  

W = a Lb  
  

   ضریب ثابت و= aمتر،  نتیطول کل بر حسب سا= Lوزن ماهی بر حسب گرم، = W در آنکه 
b =است. شیب منحنی  

 tداري بین  وجود اختالف معنی محاسبهمنظور تعیین الگوي رشد در ماهیان نر و ماده و  به
  ).1987سوکال و رولف، جدول از رابطه زیر استفاده شد ( tمحاسباتی و 

b
s S

bt 3
  

 باشد. می شیب منحنی =bو = خطاي استاندارد t ،Sb= عدد tsکه در آن 
  

 زیر شرایط و چاقی ماهی از رابطهتعیین  براي) Krel( نسبیو فاکتور وضعیت  )Wr( وزن نسبی
  .)1951؛ لیکرن، 2006فرث، ( گردیدبرآورد 

mb
m

r La
WW 100  

brel aL
WK   

 
  باشد. می b = میانگینbmو  a= میانگین هندسی amمتر)،  = طول کل (سانتیL= وزن (گرم)، Wدر آن  که

  

صورت جداگانه  ماهیان نر و ماده بههاي طول و سن  هاي رشد برتاالنفی با استفاده از داده مشخصه
  ).1934برتاالنفی، ( محاسبه گردید Fisatدر برنامه 

  

[1-e-k(t-t
0
)] L∞ =Lt  

  
Wt = W∞[1-e-k(t-t

0
)]b  

  

حداکثر = ∞L= سن فرضی ماهی در طول صفر، t ،t0= طول ماهی در سن Lt= سن ماهی، tکه در آن 
  باشد. می = حداکثر وزن ماهی∞t ،W= وزن ماهی در سن Wt، = ضریب رشدk، ماهی طول

  

  .)1984پائولی و مونرو، ( شدزیر محاسبه  رابطهاز نیز ) شاخص عملکرد رشد (
  

�= log k + 2 log L∞  
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  دست آمد: بهاي از رابطه زیر  نرخ رشد لحظه

t
LnWLnWG




 12  
  

)، توزیع فراوانی chi-square  )2χدار بین نسبت نر و ماده از آزمون سنجش اختالف معنی براي
) Wr(وزن نسبی )، Kolmogorov smirnov zاي ( طولی از آزمون کولموگراف اسمیرنوف دو نمونه

  استفاده شد. t-testآزمون از هاي نر و ماده  در جنس) Krel( نسبیو فاکتور وضعیت 
؛ 1926(استراکس، استورجس استفاده گردید  رابطهبراي تعیین طبقات طولی ماهیان صید شده از 

براي محاسبه افزایش رشد طولی در سنین مختلف، طول ماهی در هر سن از طول سن و ) 1999زار، 
  پیشین آن کم شد.

  
 نتایج

درصد نر و  59/42درصد ماده،  09/53ب انزلی، عدد ماهی سرخ باله صید شده از تاال 162از 
از توزیع یکنواختی ) 25/1:1(که نسبت بین نر و ماده ). 2درصد نابالغ بودند (جدول  32/4

نمایی تغییرات   سنجی و رابطه بررسی زیست دست آمده از نتایج به ).P=17/0برخوردار بود (
نشان داده  2و  1 هاي نزلی در جدولعدد ماهی سرخ باله صید شده از تاالب ا 162وزن  - طول

  شده است.
 tدست آمده از  به tکه  تعیین گردید و با توجه به این 39/3و  23/3ترتیب  نر و ماده بهb میزان 

دار بوده در نتیجه الگوي رشد براي هر دو جنس نر و ماده  تر شد بنابراین تفاوت معنی جدول بزرگ
تر از  دهد که وزن ماهیان ماده بیشها نشان می. بررسیباشدمی )<3b؛ >05/0P(آلومتریک مثبت 

  ).2تري نسبت به ماهیان نر دارند (جدول  ماهیان نر بوده ولی ماهیان ماده طول کم
ترین آن  متر و کم میلی 110-115ترین فراوانی طولی هر دو جنس نر و ماده در دامنه طولی  بیش

هاي متر و براي جنس ماده در دامنه میلی 175-180و  105-110هاي طولی براي جنس نر در دامنه
متر بود. توزیع فراوانی طولی بین دو جنس نر و ماده  میلی 175-180و  165-170، 95-100طولی 

  ).2) (شکل =P= 137/1DKs ,151/0نبود ( 05/0داري در سطح داراي اختالف معنی
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  د شده در تاالب انزلیتوزیع فراوانی طولی ماهیان سرخ باله صیدرصد  -2شکل 

  
فراوانی سن ترین  بود که بیشسال  7+تا  3+و ماهیان ماده بین  7+تا  2+دامنه سنی ماهیان نر بین 

ترین فراوانی سن براي جنس ماده  بیشطور  و همینسال  2+ترین آن  و کم 6+و  5+نر جنس براي 
درصد از ترکیب  41/81ساله  6+و  5+ ،4+ماهیان دست آمد.  بهسال  3+ ترین آن کم و 6+، 4+ترتیب  به

  ).3سنی را دارا بودند (شکل 

  
  در تاالب انزلی هاي سنی ماهیان سرخ باله صید شدهترکیب سنی و درصد فروانی هر یک از گروه -3شکل 

  
مطابق با شکل، رابطه بین طول کل و دور بدن ماهیان سرخ باله صید شده در تاالب انزلی 

 .)4 داري بود (شکلبستگی مثبت، باال و معنی همصورت خطی و داراي  به
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  متر) طول کل (میلی                                                        

  

  دور بدن ماهیان سرخ باله صید شده در تاالب انزلی -رابطه طول کل -4شکل 
  

 دهد که در سنین باال ن مینشا ماهی سرخ باله در تاالب انزلیو سن طول کل  لگاریتمیبررسی رابطه 
  ).5 باشد (شکل شیب خط ثابت شده و نشان دهنده کاهش سرعت رشد با افزایش سن میی تقریب طور به

  

  
  سن (سال)

  

  سن ماهیان سرخ باله صید شده در تاالب انزلی -طول کل لگاریتمیرابطه  -5شکل 
  

محاسبه شد  095/1±011/0و  007/1±009/0ترتیب  هاي نر و ماده به) در جنسWrوزن نسبی (
) هم در ماهیان نر و Krelو فاکتور وضعیت نسبی () P>01/0داري برخوردار بود (که از اختالف معنی

اي در چنین ضریب رشد لحظه هم محاسبه گردید. 01/1±088/0و  00/1±078/0ترتیب  ماده به
  دست آمد. به 45/0و  39/0ترتیب  هاي نر و ماده به جنس
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 متر میلی =∞t(128/0 -e-1[92/217Lt= ، )92/217L+07/1([ فاکتورهاي رشد در ماهیان نرفی و برتاالن رابطه
 =∞t(132/0-e-1[40/232Lt=) ،40/232L+29/1([ ) و در ماهیان مادهسال =t0 - 07/1و در سال  =128/0Kو 

شاخص  .شدباتر می در جنس ماده بیشدست آمد که  به) سال =t0 -29/1و در سال  =132/0Kو متر میلی
چنین  هم .برآورد گردید 85/1و 79/1ترتیب  بهبراي جنس نر و ماده ) عملکرد رشد پائولی و مونرو (

W∞ محاسبه گردیدگرم  59/217و  27/193ترتیب  بههاي نر و ماده براي جنس.  
  

  بحث
ترین  بیشو  متر میلی 66- 177طول کل ماهیان سرخ باله صید شده بین  پژوهشاین در 

که  پژوهشیدر . بودمتر  میلی 110- 115فراوانی طولی هر دو جنس نر و ماده در دامنه طولی 
در دریاچه ساپانکا ترکیه انجام گرفت طول کل ماهیان سرخ باله صید شده بین  )2005( اگرمن توسط

دیگري که در  پژوهش متر تعیین شد. در یمیل 190-209ترین گروه طولی  متر و بزرگیمیل 340تا  134
ترین توزیع  صورت گرفت، بزرگ )1982(جورجیوس و نوفتو  پاپدریاچه کاستوریاس یونان توسط 

پاتیمار و همکاران  اي که توسط چنین در مطالعه دست آمد. هم متر به سانتی 130- 150طولی بین 
متر  یمیل 72-146 بیندر تاالب انزلی صورت پذیرفت، طول کل ماهیان سرخ باله صید شده را ) 2010(

دلیل نوع گونه  بهاین اختالف احتماال متر گزارش کردند. که  سانتی 90-95ترین گروه طولی را  و بزرگ
اولین سن بلوغ این ماهی  اي محیط و اندازه چشمه ادوات صید باشد. محیطی و تغذیه و شرایط زیست

که این مسئله باعث شده تا  اده شدتشخیص د 3+و براي جنس ماده  2+مطالعه براي جنس نر این در 
پاتیمار ولی در مطالعه تر باشد.  اند نسبت به نرها بیش میانگین اوزان ماهیانی که ماده تشخیص داده شده

  بود. 2+اولین سن بلوغ هر دو جنس نر و ماده ) 2010و همکاران (
به رشد ، که منجر در زمان رشد ماهی، تغییرات وزن بدن وابستگی زیادي به تغییرات طول داشته

هاي نر و ماده براي جنس bمیزان در این مطالعه  ).2002اردوغان، شود ( ی طول و وزن در ماهی میینما
در تاالب ) 2010نصري تجن و طاعتی ( هاي یافتهدست آمد که با  به 39/3و  23/3ترتیب  سرخ باله به

در دریاچه ساپانکا ترکیه ) 2005(من اگر ،205/3و  119/3ترتیب  هاي نر و ماده بهانزلی براي جنس
خوانی  هم 27/3در دریاچه پشت سد موسو ایتالیا به مقدار  )1987(پروکس و ربیکووا  ،37/3میزان  به

به نوع زیستگاه، نوع رفتار غذایی و میزان رقابت ماهیان سرخ  توانرا می bکه علت باال بودن میزان  ،دارد
این گونه  و ماده الگوي رشد براي جنس نرچنین  ط دانست. همهاي موجود مرتبباله با سایر گونه
  مطابقت دارد. سایر پژوهشگرانهاي باال با نتایج که با توجه به گفته )<3b( دست آمد آلومتریک مثبت به
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صید مربوط به گروه سنی ترین فراوانی  دهد که بیشنشان می سرخ باله درصد ترکیب سنی ماهی
برداري را به خود  جمعیت مورد بهره ترین بیش سال 6+تا  4+هاي سنی وع گروه. در مجمها بودساله 6+

این گر  این ترکیب سنی بیان .بودند ساله 7+اختصاص دادند. حداکثر سن مشاهده شده در جمعیت 
که با توجه  باشدفشار صیادي کم میعبارتی  بهکمی صورت گرفته و برداري بهرهاز جمعیت است که 

) 1999عباسی و همکاران، این موضوع که ماهی سرخ باله از ارزش شیالتی کمی برخوردار است ( به
هاي مختلف حداکثر سن  دهند که در اکوسیستم ها نشان می بررسی .کند را تایید می این پژوهشنتیجه 

 2-5طول عمر این گونه را  دریاچه بافرا ترکیهدر  )2007(آیسان و همکاران جمعیت، متنوع است. 
  .اند سال گزارش کرده

بر فاکتورهاي ژنتیکی و تاکسونومیکی به  هاي مختلف رسیدن به حداکثر سن، عالوه در جمعیت
 -صورت تغییرات پارامترهاي بیولوژیکی ها که به فشار صیادي و شرایط متفاوت اکولوژي زیستگاه

دست آمده  ترین نمونه به رگبز پژوهش). در این 2004پاتیمار، شود، وابسته است ( جمعیتی منکعس می
  .رسیدندسالگی  7+ماهیان به سن  در هر دو جنسو ماده مشاهده گردید در جنس 

باشد  اي جمعیت می محیط و شرایط تغذیه ،تابع شرایط اکولوژیکی) Wrوزن نسبی (تغییرات 
ب باشد دلیل تغذیه خو ) مناسب ماهی سرخ باله بهWr. شاید علت وزن نسبی ()1978باگنال و تچ، (

خوار بوده و غذاي آن به مقدار کافی در تاالب انزلی موجود است.  گیاه هعمدطور بهزیرا این گونه 
علت افزایش وزن  محسوس این ضریب براي جنس ماده، احتماالً به نسبت بهعلت افزایش  چنین هم

 .است رباشد که در مقایسه با جنس نر، از وزن باالتري برخورداهاي جنسی وابسته میگناد

ها  ترین نمونه هاي اندازه بزرگ توان به تفاوت هاي یک گونه را می نهایت در جمعیت تنوع طول بی
ها و تنوع پارامترهاي جمعیتی یک گونه نسبت داد که در شرایط مختلف محیطی  یک از جمعیت در هر

  ).2002تارکمن، آید ( وجود می اي به ویژه در درجه حرارت و شرایط تغذیه غالب، به
ترتیب  هاي نر و ماده بهبراي جنس t0و  L∞ ،Kرشد برتاالنفی،  رابطهپارامترهاي  ن مطالعهدر ای

)92/217 L∞=128/0 ومتر  میلیK=  07/1و در سال- t0= 40/232 ؛سال L∞=132/0 ومتر  میلیK=  در
چه کاستوریا در دریا) 1982جورجیوس و نوفتو ( پاپ که با نتایج دست آمد به )سال =t0 - 29/1و سال 

دارد. از  تا حدودي اختالف )سال =t0 - 52/0و در سال  =18/0K متر و میلی=∞L 239( صورت یونان به
هاي  براي جنس این پژوهش )( مشابهی دارند تقریباً )شاخص عملکرد رشد پائولی و مونرو (طرفی 

این موضوع است که  و بیانگر )01/2و در دریاچه کاستوریا یونان برابر  85/1و  79/1ترتیب  نر و ماده به
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) 1992نما، سپار و وا( ی برخوردارندیکسان �کنند از  هاي یکسان که در جاهاي مختلف زندگی می هگون
هاي رشد  دست آوردن شاخص عملیات به نزدیک بودن این مقادیر به یکدیگر بیانگر صحت انجامو 
غذایی و تراکم   که فاکتورهاي محیطی مانند در دسترس بودن مواد .)1956بورتون و هالت، ( باشد می

ثیر عوامل أت این طول تحت که آهنگ رشد رسیدن به  در حالی .ثر استؤنهایت م جمعیت بر طول بی
که  دست آمد تر از ماده به ) در جنس نر کمKد (چنین ضریب رش هم .باشد ژنتیکی و یا فیزیولوژیکی می

گردند  جایی که نرها زودتر بالغ می نماید. از آن له با شروع زودرس سن بلوغ در نرها مطابقت میاین مسأ
تر خواهد بود  ها نیز کم نرها نسبت به ماده نهایت میانگین طول بی بنابراینتر است  نیز کوتاه ها آن و عمر

  ).1993واس،  بیسیید رسیده است (أکه این امر در سایر مطالعات به ت
هاي یک گونه به شرایط اکولوژیکی زیستگاه آن بستگی  حداکثر طول قابل دسترس براي جمعیت

تر باشد  هاي ماهیان سخت هرچه شرایط اکولوژیکی براي جمعیت ).1956بورتون و هالت، دارد (
  .)2009پاتیمار و عبدلی، ( دهد اي در جمعیت کاهش نشان می ترین طول مشاهده بیش

ترین عوامل  یکی از مهمتوان استنباط نمود که  دست آمده از این مطالعه می نتایج بهبا توجه به 
اي محیط  محیطی و تغذیه هاي آبی مختلف، شرایط زیست ها در اکوسیستم گذار بر اندازه گونه ثیرتأ

رقابت  به نوع زیستگاه، نوع رفتار غذایی و میزان توان را می bچنین علت باال بودن میزان  باشد. هم می
هاي موجود مرتبط دانست. شروع زودرس سن بلوغ در نرها باعث شد تا ماهیان سرخ باله با سایر گونه

تر  ماهیان ماده نسبت به نرها بیش )∞L( نهایت ) و طول بیKسه فاکتور میانگین وزن، ضریب رشد (
لیل تغذیه از گیاهان و د بهشرایط زیست در تاالب انزلی براي ماهی سرخ باله که  نهایت ایندر  .باشد

همین دلیل به  به باشدمطلوب میرسیدن به سن باال  مناسب ووزن نسبی  ،آن در تاالب انزلی فراوانی
  وفور در تاالب انزلی وجود دارد.
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Abstract2 
Rudd fish is one of freshwater fish species that live mainly Anzali Wetland in 

Iran. The aim of this study was to record growth parameters, age structure and sex 
ratio of Rudd (Scardinius erythrophthalmus Linnaeus, 1758) from Anzali Wetland. 
Specimens were caught by fixed gill net (30-38 mm stretched mesh size) during 
March 2011 to Jun 2011. The age range was 2+ to 7+ years for males and 3+ to 7+ 

years for females. 81.41% of age composition was belonging to classes of 4+, 5+ 
and 6+ year. The rate of female, male and juvenile to the total catch composition 
was 53.09%, 42.59% and 4.32% respectively. Male to female sex ratio was 
obtained 1:1.25 that was not differed significantly (P>0.05). Total length (TL) and 
weight (W) ranges were from 66 to 177 mm and 2.32 to 97.20 g respectively. The 
b (slope regression) value of the length-weight relationship ranges were 3.23 and 
3.39 for male and female respectively that showed positive allometric growth 
(P<0.05). Relative weight (Wr) calculated 1.007±0.009 and 1.095±0.011for male 
and female respectively that was different significantly (P<0.01). Instantaneous 
growth coefficient (G) was obtained 0.39 and 0.45 for male and female 
respectively. Growth performance index (�) was calculated 1.79 and 1.85 for male 
and female respectively. The estimated von Bertalanffy growth parameter values 
were (L∞=217.92 mm, K=0.128 yr- and t0=-1.07 yr; L∞=232.40 mm, K=0.132 yr- 
and t0=-1.29 yr) for male and female respectively. Also W∞ was estimated 193.27 
and 217.59 for male and female respectively. These results showed that due to 
adequate relative weight (Wr) and reaching to great age, biological condition was 
suitable for Rudd in Anzali Wetland. 
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