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 41-333-41طرح تحقیقاتی شماره شناسه   ته:منبع یاف

 ازای بیوماس، ماهی حمری تاالب شادگان، خصوصیات زیستی، تولید به هاي کلیدي:واژه

 

 هادی ابوالحسنی، رضا هاشمی، محمداحمداکبر هدایتی، سیدعلیسید، رسول قربانی نویسنده)گان(:

  چرمهینی وایقان، محمد امینیعلی حقی

 

 شادگان تاالب در( Carasobarbus luteus)حمری  ماهی زیستی خصوصیات از برخی بررسی عنوان:

 

 41-333-41 شماره:

 44/44/4341   تاریخ:

 های کوتاهیافته

 علمی
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 مقدمه )شرح مساله(

 آنی کمی روی حفاظتی ابیارز گونهچیهی ول باشدیم رانیا نیریشی هاهای آبیکی از گونهی حمری ماه

های اخیر که در سالهای مهم این گونه تاالب شادگان است یکی از زیستگاه .(6003است )کد،  شدهن گزارش

 های انسانی دچار نوسانات شدید آب شده است. دلیل دخالتهب

 خود به رای خاص بازارپسندی، توجه و صید سهولت دلیلباشد و بهیم مطلوب طعمی دارا حمری یماه

است  گردیده ماهیان از جمعیت این روی بر صید فشار افزایش به منجر تقاضا افزایش .است داده اختصاص

 این جمعیت ساختار و رشدی بررسی خصوصیات زیستی و پارامترها جهت همینبه (.4334، و همکاران )هاشمی

  .باشدمی ضروری و الزم ماهیان

 

 اهمیت موضوع

 جهت همین به ،است گردیده ماهیان از جمعیت این روی بر صید فشار افزایش به منجر تقاضا افزایش

با مطالعه . باشدمی ضروری و الزم ماهیان این جمعیت ساختار و رشدی ترهابررسی خصوصیات زیستی و پارام

توان از این گونه ریزی و طول بهینه صید میشناسی ماهی حمری در تاالب شادگان و تخمین زمان تخمزیست

و  شناسیزیست بررسی هب شد سعی تحقیق این در رو این ازبرداری نمود. به نحوه بهتری حفاظت و نیز بهره

 . شود پرداختهی حمر ماهیهای زیستی ویژگی تعیین

 

 هاترین یافتهمهم

جنس ماده برای و  R98062.L142W=0.0)2(0.84= جنس نربرای وزن  -رابطه طول

=0.86)2(R0731.3L114W=0.0 که از مدل ایزومتریک پیروی کردند محاسبه شد( شاخص ضریب چاقی .K )

فاوت تو  دست آمده( ب63/6 -44/0) 73/0±67/0ها در ماده ( و3/6-44/0) 77/4±64/0با میانگین در نرها 

و طول بلوغ تیر بین فروردین تا  حمریریزی ماهی زمان تخم (.P>00/0) دار نبودبین جنس نر و ماده معنی

 06/0 و 74/0ازای بیوماس آنها میزان تولید به ؛مترمیلی 434 متر،میلی 406تر تیب نر و جنس ماده بهجنس 

 دست آمد.هب 37/46 و 14/40ترتیب ازای بیوماس بهو میزان مصرف به سال ازایبه
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

. از این گردید سنجیاز این گونه ماهی در تاالب شادگان صید و زیست نمونه 4303 مجموعدر  ،این تحقیقدر 

را تشکیل داده بود. بیشترین درصد فروانی در جنس نر عدد جنس ماده  4336عدد جنس نر و  673تعداد ماهی، تعداد 

 مترمیلی 470-440 درصد و در جنس ماده مربوط به طبقه طولی 37/60متر با میلی 400-470مربوط به طبقه طولی 

  (.4درصد مشاهده گردید )شکل  14/16با 

 
 . گاندر تاالب شاد 4341 های طولی ماهی حمری در سالدرصد فراوانی گروه -4شکل 

 

 ، 3بدست آمده با  b(، مطابق با آزمون مقادیر 6وزن گونه جنس نر و جنس ماده )شکل  -در بررسی رابطه طول

 کنند.رشد ایزومتریک تبعیت میاز الگوی  ماهیان حمری هر دو جنسبر اساس آزمون پائولی، 

 

 
 . رابطه طول و وزن ماهی حمری در تاالب شادگان -2شکل 
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکل)مشتمل ب اطالعات تکمیلی

دهنده آن ( نشان3ای کستون )شکل مرحله 7توزیع فراوانی مراحل مختلف توسعه غدد جنسی براساس کلید 

نظر ریزی ماهی ماهی حمری بهرسد دوره تخمنظر میاست. به شهریور ریزی ماهی فروردین تازمان تخماست که 

  باشد.خیلی وسیع می

 
 

 . ریزی ماهی حمری در تاالب شادگانمراحل تخم -3 کلش

 


