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  مقدمه. 1

 شیی  خییانواده از (Tenualosa ilisha) صییبور مییاهي

 آن پیراکنش  محدوده که باشد مي  (Clupeidae) ماهیان

 دور خاور و برمه هند، پاکستان، تا فارس خلیج شمال از

 Fischer and)ت اسی  ويتنیام  جنیوب  و چیین  جملیه  از

Bianchi 1984)ای رودخانیه  مهیاجر  ی گونه ماهي، ين. ا 

 انجیام  دريا در عمده صورت به  آن رشد و تغذيه که است

 مهیاجرت  هیا  رودخانیه  بیه  تخمريیزی  بیرای  اما گیرد مي

 گونیه  اين مهاجرت اصلي علت رسد مي نظر به. نمايد مي

 پرآبیي  تولییدمل ،  فص  طول در ها رودخانه بافدست به

 موجود های تفاوت. باشد بهاره های بارش طي ها رودخانه

 توانید  میي  تولییدمل   فصی   در هیا  رودخانیه  وضعیت در

 مختلیف  هیای  مکیان  در ماهي اين حضور در را تغییراتي

 تخمريیزی . (Ghefle Marammazi, 1996) نمايد ايجاد

 فصی   دارای و گرفته صورت مرحله چند در صبور ماهي

 میاه  از اسیت  ممکین  کیه  است مدتي طوفني تخمريزی

. (Hussain et al., 1991)بکشد طول مرداد تا ارديبهشت

 ايین  ورود Ghefle Marammazi( 1996) مطالعات بقط

 ارديبهشیت  در ارونید  و بهمنشییر  های رودخانه به ماهي

 طیول  در تیدريجي  صیورت  بیه  ماه شهريور تا و آغاز ماه

   .يابد مي ادامه کارون های سرشاخه تا آن مهاجرت مسیر

های داخلي و  در هنگام حرکت به سمت آبماهي صبور 

به طور عمده به وسیله تور گوشگیر ها  بافدست رودخانه

طبق آمار شیالت خوزسیتان صیید میاهي    . شود مي صید

بیوده امیا کیاهش    صبور در ده سال گذشته دچار نوسان 

چشییمگیری نداشییته اسییت )آمییار صییید اداره شیییالت  

 اسیت  معتقید  Roomiani (2007)البته (. 7313-73۰7

 خوزستان استان درهای اخیر  در سال گونه اين صید که

 Roomiani and همچنیین . تاسی  گرديده کاهش دچار

Jamili (2011) در گونییه ايیین از بییرداری بهییره ضییريب 

 برداری بهره بهینه حد از بیشتر را خوزستان صید مناطق

 بیر  صیید  بافی فشار اعمال بیانگر که کردنداعالم ( 1/۸)

 آن حید  از بییش  بیرداری  بهیره  و گونه اين جمعیت روی

 .است

در از مطالعات بین المللي منتشر شده در نشريات معتبر 

ده سال اخیر که به مطالعه پارامترهای رشد ماهي صبور 

 Panhwar and Liu)مطالعیات  تیوان بیه    مياند  پرداخته

 (Amin, Rahman et al. 2002)در پاکسیتان و   (2013

 اولییین مطالعییه  ،رانايییدر کییرد. در بیینگالدش اشییاره  

 (1996)میاهي توسی     اختصاصي بر روی بیولوژی ايین 

Ghefle Marammazi  رابطیه   کیه  اسیت  صورت گرفتیه

ای و پارامترهیای رشید ايین     طول و وزن و رشید لحظیه  

پويايي جمعییت میاهي    مطالعه ند.ا هماهي را بررسي کرد

 Parsamaneshصبور در سواح  استان خوزستان توس  

et al (2004) .همچنین انجام شده است Mohammadi 

et al (2006)   بییه بررسییي پارامترهییای رشیید ماهیییان

از جملیه صیبور پرداختنید.     اقتصادی سواح  خوزستان

Hashemi et al (2010)    به بررسي پارامترهیای رشید و

 صییبور در اسییتان خوزسییتان و   مییرو ومیییر مییاهي  

Roomiani et al (2014)  بیولییوژی بییه مطالعییه نیییز

 بیه غییر از مطالعیه   . صیبور پرداختنید   میاهي  تولیدمللي

(1996) Ghefle Marammazi     سیاير مطالعیات صیورت

 های طولي بوده است.  گرفته در ايران بر اساس فراواني

بیا   مطالعه محاسبه پارامترهیای رشید   ايناز اصلي هدف 

استفاده از تعیین سن میاهي صیبور بیه وسییله اتولییت      

با توجه به اينکه اکلر مطالعات صیورت گرفتیه در    .ستا

 هییای طییولي بییوده اسییت  منطقییه بییر اسییاس فراوانییي 

(Parsamanesh et al 2004 ،Roomiani 2007 ،

Hashemi et al 2010.)  پارامترهیای رشید بیر     محاسیبه

تری از وضعیت  تخمین دقیقتواند  اساس تعیین سن مي

بیولوژيییک مییاهي صییبور در منطقییه شییمال غییرب      

و رابطه طیول و وزن  بر اين عالوه فارس ارائه کند.  خلیج

مطالعه محاسبه در اين  نیز طول و سن بلوغ ماهي صبور

 شده است.
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 ها مواد و روش. 2

لیفه، بوسییف(،    گیری از زيستگاه دريايي )صیدگاهنمونه

مصب )مصیب رودخانیه بهمنشییر و ارونید( و رودخانیه      

)بهمنشیر و کارون(  از طريق صید تجیاری انجیام شید.    

ابزار مورد استفاده برای صید ماهي صبور، لنج و قايق بیا  

متیر بیود.   سیانتي  1/1تیا   1هیای  تور گوشگیر با چشیمه 

های طولي مختلف و به صورت  نمونه از گروه 312تعداد 

 انتخاب شدند 7313تا شهريور  7312از اسفند  تصادفي

هیای سیني را پوشیش دهنید.      مکان تمامي گروهد اتا ح

های صید شده در برای انجام عملیات آزمايشگاهي نمونه

پژوهشییکده  هییای حییاوی يییخ بییه آزمايشییگاه  يخییدان

 . شدند منتق   پروری جنوب کشور آبزی

هر ماهي به ترتیب بیا   ک طول ک  و وزن در آزمايشگاه 

گیری شید. پیس از    متر و يک گرم اندازه دقت يک سانتي

هیای   باز کردن حفره شکمي، جنسیت بر اساس ويژگیي 

ای بلییوغ  مرحلیه  ۰ماکروسیکوپیک بیا اسیتفاده از کلیید     

(. Farmer et al., 2005تشییخید داده شیید )جنسییي 

 مرحلیه  در گنادهايشیان  ،ريزی تخم فص  در که ماهیاني

 بالغ ،۰ تا 3 مرحله و نابالغ ه،بود جنسي رسیدگي 2 و 7

بیه  ماهیان ( Farmer et al., 2005شدند ) گرفته نظر در

متری تقسییم شیدند و جهیت     سانتي 2های طولي  گروه

تعیین سن ماهي، اتولیت ساژيتا به وسیله برش عرضیي  

ها با آب مقطیر   شد. سپس اتولیتاستخراج استخوان سر 

 شستشو داده شدند و در دمای اتاق خشک شدند.  

برای تهیه مقطیع اتولییت بیه صیورت افقیي بیه وسییله        

کريستال باند بر روی فم تلبیت شد و به ترتیب توسی   

و  71۸۸، ۰۸۸های  کاغذ سنباده نرم و مرطوب با شماره

پالیش داده شد تیا سیطح صییقلي از مقطیع آن      2۸۸۸

های تشیکی  شیده بیر روی     تهیه شود. برای قرائت حلقه

مجهییز بییه   OPTIKAپ اتولیییت از استريومیکروسییکو 

برابیر   21تیا   1دامنه بزرگنمايي برداری با  سیستم عکس

استفاده گرديد. اعتبار تعیین سن قبالً به با نور انعکاسي 

شیده بیود.    انجام Ghefle Marammazi (1996)وسیله 

هیای فروی کنیار گذاشیته     هیا، حلقیه   در  شمارش حلقه

در غییر  ها معموفً به صورت يک فيه کی  شدند. اين حلقه

هیای   شفاف در منطقه مرکزی قرار دارند. پیس از حلقیه  

شد که پس از  فروی، شمارش با اولین حلقه شفاف آغاز 

آن يک حلقه کدر به دور آن تشکی  شده است. معمیوف  

 در لبه اتولیت يک نوار شفاف مشاهده شد.  

هیا، مییانگین، انحیراف معییار،      پس از تعیین سن نمونیه 

و حییدود اطمینییان تعیییین   هییای سییني  دامنییه گییروه 

ماهي صیبور از مقیدار مییانگین    گرديد.پارامترهای رشد 

با استفاده از مدل رشید  های سني  ها در گروه طول نمونه

(. von Bertalanffy, 1938محاسبه شد ) 2في ون برتافن

و ابیزار   least squareبرای برآورد اين پارامترها از روش 

solver  درMicrosoft Excel     با انجیام رگرسییون غییر

 least(. اساس روش Jensen, 2009خطي استفاده شد )

square هییای مشییاهده شییده بییا  بهتییرين برازانییدن داده

 ,Lassen and Medleyباشد ) های محاسبه شده مي داده

2000 . ) 

 معادله رشد ون برتافنفي:
     (     (    )) 

اسیتفاده  جهت مقايسه عملکیرد رشید از ثابیت فیايپريم     

شیییود کیییه از طريیییق فرمیییول زيیییر محاسیییبه   میییي

 (:Sparre and Venema, 1988گردد) مي
      ( )      (  ) 

Lt  = متر( در سن  طول ک  )سانتيt 

K   = ضريب رشد سافنه 

t0   = سني که طول ماهي در آن صفر است 

L∞ متر( نهايت )سانتي = طول بي 

عدد میاهي   312وزن برای تعیین رابطه بین طول ک  و 

 (:Cinco, 1982صبور از رابطه زير استفاده گرديد )
      

  

W  = وزن ک  ماهي به گرم ،L =     طول کی  میاهي بیه

 تواني ی معادله نمای = bو  = مقدار ثابت aمتر،  سانتي

                                                           
2-  von Bertalanffy 
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 مطالعه اين در صبور ماهي صید . نقاط7شک 

 

 
ساله در سواح   3. سطح مقطع اتولیت ماهي صبور 2شک  

های فروی و نقاط نشانگر  خ  بسته نشانگر حلقهخوزستان. 

 های شفاف هستند حلقه

 

 روش وزن نییز بیا اسیتفاده از   -پارامترهای رابطیه طیول  

least square ابیزار  و solver در Microsoft Excel  بیا 

 ,Jensen)خطییي محاسییبه شیید غیییر رگرسیییون انجییام

استفاده شد  t-testاز  3با  b. برای تعیین اختالف (2009

 :باشد که معادله آن به صورت زير مي
         ( )⁄  

    ( )  ((  
    

 )
 

 ⁄ )∑   

b های ترانسفورم شده با  = ضرب رگرسیون داده

 لوگاريتم

S.E  خطای استاندارد =b 

ماهي از  3ا عدد ب bدار  صورت وجود اختالف معنيدر 

 کند.  الگوی رشد ايزومتريک پیروی نمي

 

های طیولي و سیني بیه کی       نسبت ماهیان بالغ در گروه

افراد صید شده محاسبه مي شود و میانگین طول و سن 

تیوان از   درصد بیالغ میي شیوند را میي     1۸در جايي که 

طريق رابطه بین درصد افراد بالغ در گیروه هیای طیولي    

ودار لجستیک نمايش داده مي شود که به صورت يک نم

 برازانیدن تخمین زد. بیا اسیتفاده از میدل لجسیتیک بیا      

هیای مشیاهده شیده در     به داده bو  aکردن پارامترهای 

در جايي يا سن  ، طول 1/۸برابر  Pفص  تخم ريزی و با 

شیود   میي درصد ماهیان بالغ مي شوند، محاسیبه   1۸که 

(Lassen and Medley, 2000). 
       (     )⁄  

   =   ⁄  
P نسبت ماهیان بالغ = 

L )يا سن )گروه سني( = طول ک  )سانتي متر 

a  وb     پارامترهای که بوسییله رگرسییون تخمیین زده =

 مي شوند 

L50  افییراد از نیمییي در بلییوغ جنسییي يییا سیین = طییول 

 محاسبه مي شود. a/b–که از نسبت  جمعیت

 

 نتایج. 3

مطالعه مشاهده شید. بیشیترين   گروه سني در اين شش 

و کمترين فراواني نسیبي   3فراواني نسبي در گروه سني 

 Error! Referenceقیرار داشیت )   2در گیروه سیني   

source not found.    مییانگین طیول، وزن و انحیراف .)

نمايش داده  7 جدولها برای هر گروه سني در  معیار آن

 شده است.
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متر( و وزن  میانگین و انحراف معیار طول ک  )سانتي -7 جدول

 های سني ک  )گرم( در گروه

 وزن کل طول کل گروه سنی

1 3/3±1/71 21±1/12 

2 7/22±7/2۸ ۰/۰3±3/12 

3 7/2±7/32 3/72±2/21۰ 

۴ ۰/7±2/31 2/73±3/131 

۵ ۰/2±۰/22 ۰/71±2/117 

۶ 1/2±1/21 2/22±1/7712 

 

 
 های سني ماهي صبور) اين مطالعه فراواني نسبي گروه -7شک  
 

طول ماهي صبور در اين مطالعیه را  -کلید سن 2جدول 

نهايیت، ضیريب رشید سیافنه و      طول بیي دهد.  نشان مي

 طیول کی  در   طول در سن صفر با استفاده از مییانگین 

عدد ماهي به دست  312های تعیین شده از اتولیت  سن

آمد. معادله رشد طولي با توجه به پارامترهیای محاسیبه   

 شده به شک  زير تعیین شد:

Lt = 321/1۰  (1 – e – 
۸222(t + 72/۸

) 

L∞ = 321/1۰  

K = 22/۸  

t0 = 72/۸-  

مختلیف در   سینین  در صیبور  میاهي  طیولي  رشد نمودار

بر اساس پارامترهای رشد  نشان داده شده است. 2شک  

به دست آمیده از معادلیه رشید، ثابیت فیايپريم در ايین       

شیک   رابطه طول و وزن در  محاسبه شد.  11/2مطالعه 

 نشان داده شده است. 3

 
)اين   صبور در خوزستان وان برتافنفينمودار رشد  -2شک  

 مطالعه(

 

های ماهانیه بیه    گیری حداکلر طول و وزن افراد در نمونه

 2/77گرم و حیداق  آن   71۸2متر و   سانتي 1۸ترتیب 

به ترتیب   bو  aگرم بوده است. مقدار  2/71متر و  سانتي

 3بیا   bمییزان  به دسیت آمید.     712/3و  ۸۸11/۸برابر 

 ,t=2.98, df=392داری نشییان نییداد ) اخییتالف معنییي

P>0.05    که بیانگر آن است که میاهي صیبور از الگیوی )

   کند. رشد ايزومتريک پیروی مي

 

 
گیری شده در  رابطه طول و وزن ماهي صبور نمونه -3شک  

 )هر دو جنس( خوزستان

 

طول و سن بلوغ با استفاده از روش میدل لجسیتیک بیه    

سال محاسیبه گرديید.    2/2متر و  سانتي 32/21ترتیب  

شیک   های طولي ) های زير نسبت بلوغ در گروه در شک 
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( نشیان  1 شیک  هیای سیني )   ( و نسبت بلوغ در گروه2

 داده شده است.
 مطالعه نيا در صبور يماه طول سن دیکل -2جدول 

 سني  گروه

 7 2 3 2 1 2 تعداد
گروه 

 طولي

2      2 72 

72      72 72 

23     72 77 72 

2۰    7 22 3 7۰ 

1     2 7 2۸ 

۰    2 3 3 22 

2    7 2 7 22 

71    77 1 7 22 

1    2 7  2۰ 

72    1 3  3۸ 

21    23 2  32 

21    21   32 

23   7۸ 13   32 

17  7 71 31   3۰ 

17  1 32 2   2۸ 

21 3 27 2 7   22 

77 2 1 2    22 

1 2 3     22 

1 3 2     2۰ 

1 2 3     1۸ 

312 72 22 21 717 12   

 

 . بحث و نتیجه گیری۴

شش گروه سني در اين مطالعه شناسیايي شید. فراوانیي    

های ديگر بیشتر است. بیین   نسبت به گروه 3گروه سني 

از نظیر دامنیه طیولي همپوشیاني      3و  2های سني  گروه

تواند به علت حضیور هیر    ميقاب  توجهي وجود دارد که 

های سیني در ايین مطالعیه     دو جنس نر و ماده در گروه

هیای سیني در    دامنه طولي در گیروه باشد. در يک گونه 

 Pauly and)مناطق مختلف جغرافیايي متفیاوت اسیت   

Morgan, 1987 .)Rahman (2006) and Cowx   بییا

استفاده از ريز ساختار اتولیت صبور و محاسبه معکیوس  

گییروه سییني در جمعیییت مییاهي صییبور در     1 طییول،

بنگالدش مشاهده کردند. میانگین طول )هر دو جینس(  

 Rahman (2006) andهیای سیني در مطالعیه     در گروه

Cowx   بیشتر از مطالعه حاضر است. همچنین مییانگین

 Rahman (2006) andدر مطالعه  1طول در گروه سني 

Cowx ن مطالعیه  از بزرگترين نمونه به دست آمده در اي

 بیشتر است. 

در اين مطالعه پارامترهیای رشید بیا اسیتفاده از معادلیه      

رشد ون برتافنفي و بر اساس تعیین سن اتولییت انجیام   

شده است در حالي که در اکلر مطالعات انجام شیده بیر   

روی رشد و جمعیت ماهي صبور در منطقه پارامترهیای  

اسیبه  هیای فراوانیي طیولي مح    رشد بیا اسیتفاده از داده  

هیای مبتنیي بیر تعییین سین       اسیتفاده از روش اند.  شده

تیری از پارامترهیای رشید در مقايسیه بیا       تخمین دقییق 

 Gullandآورد ) های طولي فراهم میي  استفاده از فراواني

and Rosenberg, 1992 پارامترهیای رشید و    3(. جدول

ثابت فايپريم محاسبه شیده در ايین مطالعیه را در کنیار     

در ايین   Kر نشیان داده اسیت. مییزان    شش مطالعه ديگ

نهايیت   باشد و طول بي مطالعه کمتر از ساير مطالعات مي

 Hashemi et al. (2010)محاسییبه شییده بییه مطالعییه 

 بیي  طیول  در موجیود  هیای  . اگرچه تفیاوت نزديک است

 هیای  تفیاوت  از توانید متیرثر   میي  رشید  ضیريب  و نهايت

 ,Mateus and Estupinaباشید )  ناحییه  هیر  اکولوژيیک 

در  Panhawr (2013) and Liuامیا در مطالعییه   .(2002

رودخانه سند، علیت ضیريب رشید سیافنه بیاف و طیول       

نهايییت پییايین، فشییار صیییادی بسیییار زيییاد بییر روی  بییي

جمعیت ماهي صبور در آن منطقه عنیوان کیرده اسیت.    

حال، در دو مقالیه منتشرشیده دربیاره پارامترهیای      بااين

عراق و کويت ضريب رشید سیالیانه    رشد ماهي صبور در

آمده در اين مطالعه  دست اختالف چشمگیری با مقدار به
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 Al-baz and Groove, 1995; Mohammad andندارد )

Qasim, 2014.) 

بیه عنیوان يیک میاهي       صیبور  ماهي که اين به توجه با

مي  خوزستان استان آبهای در مشخصي زمان در مهاجر

 ماهییان  کیه  گوشیگیر  تیور  گیزينش  ضیريب  نیز و باشد

 شیاهد  احتمال اينکیه  نمايد، مي وگزينش صید را خاصي

باشیم بسیار زياد  طولي فراواني از مشخد محدوده يک

در ايین مطالعیه نییز     .(Hashemi et al., 2010اسیت ) 

متییر  سییانتي 32-22بیشییترين تعییداد مییاهي دردامنییه  

 و نمونه ازهاند وزن، – طول رابطه مشاهده شده است. در

 در زيیاد  احتمیال  بیه  کیه  هستند عاملي دو اندازه، دامنه

و  بیشیتر  تعیداد نمونیه  . کننید  میي  اختالف ايجاد نتايج،

 رابطیه  از بهتیری  معادلیه  افراد، اندازه تری از وسیع دامنه

 ,Chang and Liu) دهیید مییي نشییان را وزن و طییول

2009 .) 

 

  (اين مطالعه)های طولي ماهي صبور در خوزستان  نسبت بلوغ در گروه -2شک  

 
 خوزستان در صبور يماه سني  یها گروه در بلوغ نسبت-1 شک 

 (ين مطالعه)ا
 

 متفیاوت  صیبور  میاهي  در مختلیف  مطالعات در b میزان

 مطالعیه  در b مییزان . (Flura et al., 2015) باشید  میي 

کیه بیا    (3شک  ) است شده محاسبه 712/3 برابر حاضر
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رشید  داری نیدارد و نشیان دهنیده     اختالف معني 3عدد 

R. ايزومتريک در ماهي صبور است
باشد  مي 1۰/۸برابر  2

 بین طیول و وزن و قوی دار  دهنده ارتباط معني که نشان

( در مطالعیه  bضیريب رگرسییون )  باشد.  مي ماهي صبور

قیرار   72/3و  2۰/2های خوزستان  بیین   رومیاني در آب

هیای   در آب (Romiani and Jamili, 2011) گرفته است

 Al-Bazبیوده اسیت )   7/3تا  1۰/2 کويت اين عدد بین

and Grove, 1995 .) در انجییام شییده  مطالعییات در

 Ramakrishnaiah, 1972;Shafi andبنگالدش و هند )

Quddus, 1974; 1978; Quddus et al., 1984b; 

Amin et al., 2002; 2004; 2005   نییز مقیدار )b   بیین

 آنالیز در ضروری اساسي فرض است. بوده 3۰/3و  21/2

 وضیعیت  و سن طول، صحیح گیری اندازه يا تعیین بلوغ،

باشییییییییید میییییییییي مللیییییییییي تولیییییییییید

 ریاخ مطالعات در ميپر یفا ثابت و رشد یپارامترها مقدار -3 جدول

L∞(cm) K(yr سال مطالعه روش مطالعه نويسنده )سال انتشار( مکان مطالعه
-1

) t0 ‘Φ 

2/27 7112 تعیین سن Ghefle Marammazi ايران  2۸1/۸  21۰/۸- ۰1/2 

1/12 7111 تعیین سن  Albaz and Groove کويت  2۰/۸ 22/۸- 3 

12/22 2۸77 های طولي فراواني Roomiani and Jamili ايران  11/۸ 27/۸- 72/3 

2/12 2۸7۸ های طولي فراواني  .Hashemi et al ايران  12/۸ 72/۸- 21/3 

 73/2 -7۸/۸ 1/7 1/37 2۸73 های طولي فراواني Panhwar and Liu پاکستان

 ۸2/3 - 211/۸ 21/27 2۸72 های طولي فراواني Mohammad and Qasim عراق

 11/2 7313 22/۸ -72/۸  تعیین سن مطالعهاين  ايران
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 در انیدازه  عمر، طول و طبیعي میر و مرو بر عالوه زيرا

 بیر  اسیت  ممکین  کیه  اسیت  ابهاماتي از يکي بلوغ اولین

 Chang) پیذيری  بازگشت ازای به ريزی تخم آنالیز نتايج

and Liu, 2009 )میوثر  مللي تولید پتانسی  نرخ آنالیز و 

اکلر ش  ماهیان دارای طول (. Liu et al., 2006) باشد

ها در بین سنین  عمر کمي هستند و بازگشت پذيری آن

افتد و به ندرت بیش از پینج   يک تا سه سالگي اتفاق مي

 Souza-Conceição and)کننید   تیا ده سیال عمیر میي    

Schwingel, 2011)در طییول انییدازه صییبور مییاهي . در 

در خلییج   .اسیت  تفیاوت م مختلف مناطق در بلوغ اولین

 فارس سه مطالعیه بیه محاسیبه طیول بلیوغ پرداختنید.       

Al-Baz and Groove (1995) های کويت طیول   در آب

متر محاسیبه کردنید کیه بیشیترين      سانتي 1/27بلوغ را 

مقدار طول بلوغ به دست آمده نسبت به ساير مطالعیات  

نیز استفاده از معادلیه رشید    Al-bazاست. روش مطالعه 

ون برتافنفي بر اساس تعیین سن اتولییت سیاژيتا بیوده    

در بهمنشییر طیول بلیوغ را بیرای      Coad (1997) است.

متر محاسبه کیرد   سانتي 2/22رها و برای ن 2/32ها  ماده

طیول بلیوغ را    ارونیدرود در  Hussain et al. (1991)و 

متیر محاسیبه    سیانتي  21و بیرای نرهیا    33ها  برای ماده

سیاله، طیول    2۸اند. علیرغم فاصله زمیاني حیدوداً    کرده

به طول بلیوغ   اروندرودبلوغ محاسبه شده در بهمنشیر و 

 به دست آمده در اين مطالعه نزديک است.

به طور کلي، نتايج اين مطالعه به نتايج مطالعات گذشته 

تر است  اند نزديک که با استفاده از تعیین سن انجام شده

ا نتايج حاص  از مطالعات فراواني طیولي فاصیله دارد.   و ب

به عالوه، علیرغم محبوبیت فرضیه کاهش طول بلوغ بیر  

 Sharpe and) های اقتصادی اثر فشار صیادی برای گونه

Henry, 2009توان ايین میورد را در میورد صیبور      ( نمي

 مشاهده و به اثبات رساند.

 

 تشکر و قدردانی

بیرداری و کارهیای آزمايشیگاهي ايین مطالعیه بیا        نمونه

پروری جنوب کشور انجام شد.  همکاری پژوهشکده آبزی

آقايیان   ،پژوهشیکده  آن وقت ضمن قدرداني از مسئولین

 سیدرضیییا غلفیییه مرمضیییي و دکتیییر جاسیییم دکتیییر 

سیدمرتضايي، از زحمات آقايان هوشن  انصاری، يوسف 

ر تهییه نمونیه،   میاحي و فرخ امیری به علت همکیاری د 

تهیه مقاطع اتولیت کمال تشکر به عم   سنجي و زيست

 .آيد مي
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Abstract: 

In this study age, growth and maturity of Hilsa shad in Khuzestan province were analyzed. 394 

number of fishes from marine habitat (Lifeh-Boseif), estuaries (Bahmanshir and Arvand) and 

rivers (Bahmanshir and Karoon) from February 2014 to September 2014 were collected using 

commercial fishing with gill net. Total length and wet weight of each fish were measured with 

precision of 1 cm and 1 gram. Sagittal otoliths were extracted for age determination of the fish. 

Since the otoliths were fragile, they were sectioned by polishing with sandpapers 800, 1500 and 

2000. Then abdominal cavity of each sample were opened for determining sex and maturity 

stage. Growth parameters were calculated using von Bertalanffy growth function (L∞=58.365, 

K=0.26, t0=-0.16). Phi-prime constant was obtained 2.95. Length and age at first maturity were 

obtained 27.32cm and 2.4 g respectively using logistic model to fit a and b parameters with 

observed data in spawning season.  
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Figure 1. Fish catch locations in this study 

Figure 2. Three-year-old otolith cross section. The closed line represents the larval rings and 

each mark represent one translucent ring. 

Figure 3. Relative abundance of age groups of T. ilisha (This Study) 

Figure 4. von bertalanffy growth curve of T. ilisha (This Study) 
Figure 5. Length-weight relationship of T. ilisha (Combined sex) 

Figure 6. Mean proportion of mature fish at length of T. ilisha in Khuzestan (This Study) 

Figure 7. Mean proportion of mature fish at age groups of T. ilisha in Khuzestan (This Study) 

Table 1. Average ± standard deviation of total length (cm) and total weight (g) of T. ilisha in different age 

groups 

Table 2. Age-length key of T. ilisha (This study) 

 

 

 


