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 Introduction: This research was investigated in Shadegan International Wetland in 

different seasons of 1996, 2008 and 2013.  

Materials & Methods: In total, more than 15 species of fish were captured and 

biometeried in Shadegan Wetland. Seasonal sampling was carried out at five stations of 

Shadegan wetland including Doragh (Mahshahr), Ragbeh, Khorusi, Salmaneh, Attish. The 

depletion method was used to estimate biomass and was based on the percentage of empty 

and reduced fish stocks in a confined area.  
Result: Changes in biodiversity of fish species in Shadegan wetland are occurring in 

comparison to the year 1996 and 2008 and the species of M. sharpeyi, C. luteus, C. aratus, 

C. abu and S. Triostegus are increasing and the species of L.vorax and C. carpio are 

decreasing. In general, S. Triostegus, M. sharpeyi, C. luteus, C. aratus, C. carpio, L.vorax  

and C. abu species have the highest fish biomass in the wetland, respectively, and 

constitute more than 90% of the Shadegan wetland species.  

Conclusion: Due to the increase in S. Triostegus and C. aratus and C. abu species that 

have high environmental resistance and decrease in susceptible species such as L.vorax   

and T. grypus,  it seems that changing the physicochemical conditions of the wetland will 

lead to more environmental stress. 

Seyed Ahmadreza Hashemi *1, Mastooreh Doustdar 
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  جام گرفت.  ان 1392و  1387، 1375های المللی شادگان در فصول مختلف سالاین تحقیق در تاالب بین :مقدمه

از تاالب  ایستگاه پنج برداری فصلی درنمونه سنجی شدند.گونه ماهی از تاالب شادگان صید و زیست 15بیش از  مجموعدر  ها:مواد و روش

 Depletion) سازیزنده از روش تهی جهت برآورد توده انجام گرفت. سلمانه وعطیش ،خروسی رگبه، ،)ماهشهر( شادگان شامل دورق

methods)   .استفاده شده و براساس درصد خالی شدن وکاهش ذخیره ماهی در یک محل محصور استفاده شد 

و سال  1375های ماهی در تاالب شادگان نسبت به سال توده زنده گونه(. تغییر ≥05/0P) دار را نشان دادینتایج آماری اختالف معن نتایج:

های شلج و کپور معمولی نیز کاهش یافتند. کاراس، بیاح و اسبله افزایش یافته و گونههای بنی، حمری، اتفاق افتاده است  وگونه 1387

 %90ترین  توده زنده ماهی در تاالب بوده و بیش از ترتیب دارای بیشهای اسبله، بنی، حمری، کاراس، کپور، شلج و بیاح بهطورکلی گونهبه

 دهند.های تاالب شادگان را تشکیل میتوده زنده گونه

تری های حساسای اسبله و کاراس و بیاح که دارای مقاومت باالی محیطی بوده و کاهش گونهبا توجه به افزایش گونه :بحثگیری و نتیجه

 تر محیطی باشد.رسد تغییر شرایط فیزیکوشیمیایی تاالب به سمت استرس بیشمی نظرهچون شلج وشیربت ب
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 مقدمه

 سطح زمین را اشغال کرده درصد 5/2ز تر اشیرین کممنابع آب       

Zwieten)  وKolding، 20069تا  7ها در جهان حدود تاالب ( و 

 درصد از سطح کره زمین( را در بر 6تا  4میلیون کیلومترمربع )

ها، ها، رودخانهدریاچه .(Gosselink ،2000و Mitsch ) گیرندمی

ی همواره نقش مهمی هاي زیرزمینآب ها وبندانها، آبگیرها، آبتاالب

هاي اصلی چون تولید آبزیان، نیازمنديهاي کشاورزي همرا در فعالیت

عنوان هچنین بعهده دارند. این منابع همانسان و حفظ تنوع زیستی به

هاي مختلف از قبیل تامین نیروي برق، لحاظ کاربريمنابع با ارزش به

راد، بهروزي) شیالت، توریسم و منبع آب شرب اهمیت زیادي دارند

جمعیت به منابع  رشد اثر اي که درفشارهاي فزاینده وجود با(. 1377

خصوصیات  تربه شناخت هرچه بیش شود، نیازمی کنونی وارد محدود

تر احساس اعمال مدیریت صحیح بیش منظورآبزیان به منابع آبی و

ب به تاال طبیعی وابسته ها و منابعتاالب (.Welcomme، 2001) شودمی

هاي اي از منابع آبی محسوب شده و داراي اهمیتهاي ویژهجلوه

متعددي نظیر کاهش ورود منابع آالینده به دریا، زیستگاه پرندگان 

مهاجر و بومی، حفظ تنوع ژنتیكی، اکوتوریسم، تعدیل آب و هوا و در 

هاي زیست محیطی، شیالتی و دامداري، گردشگري، کل واجد ارزش

هنري و غیره است. این  -و کاال و مسایل فرهنگیحمل و نقل مسافر 

هاي کشاورزي، صنعتی و خانگی همواره ها در اثر فعالیتاکوسیستم

ها هاي حاصله را از حوضه آبریز خود دریافت و آنآلوده شده و فاضالب

هاي داخلی کشور محل تجمع نمایند. اما آبرا به دریاها حمل می

دگان، ماهیان و باغات کشاورزي بوده و ها وانتقال آن به پرنآالینده

 گرددسرانجام تمامی مضرات آن به آخرین حلقه یعنی انسان برمی

 توان در سه گروهرا می هاي تاالبارزش(. 1388)عباسی و همكاران، 

 هعنوان زیستگاه حیات وحش و گیاهان آبزي، بهبوددهندبه مجزا،

اجتماعی و  ي،هاي اقتصادکیفیت محیط زیست و در نهایت ارزش

که تخریب  وحش معتقدندکارشناسان حیات .ها عنوان کردفرهنگی آن

طور کامل به این ههاي بومی که بها باعث انقراض جهانی گونهتاالب

تاالب (. UNEP ،2001) گرددهاي ویژه وابسته هستند، میزیستگاه

  49° 20´تا  48° 20´شادگان در انتهاي جنوب غربی ایران بین 

درجه عرض شمالی واقع  31° 00´تا  30° 50´طول شرقی و   درجه

شده است. این تاالب در اراضی بسیار مسطح و کم شیب دشت 

در واقع این تاالب  خوزستان و در دلتاي رودخانه جراحی قرار دارد.

 رابطی بین رودخانه جراحی در شمال و خلیج فارس در جنوب است.

وسیله هآن گرفته است عمالً ب شهر شادگان که تاالب نام خود را از

غربی شهر اهواز در شمال، آبادان در جنوب تاالب محاصره شده است.

(. از دیدگاه 1390ساز، نیلشرقی آن است )خلفهو ماهشهر در جنوب

 آید که تاالب شادگان احتماالًنظر میهژئومورفولوژي و فیزیوگرافی، ب

عراق متصل بوده و بخشی  زمانی با تاالب هورالعظیم در مرز ایران و

هاي النهرین بوده است که فعالیتهاي عظیم و گسترده بیناز تاالب

اي، توپوگرافی اولیه آن را تغییر گذاري رودخانهتكتونیكی و رسوب

هاي بین النهرین داده و باعث جدا افتادگی تاالب شادگان از بدنه تاالب

قطع تغییرات  طورهاین تحول عمده ب(. UNEP، 2001) شده است

 (.1388)عباسی و همكاران،  اکولوژیكی مهمی برتاالب داشته است

اولین طرح تحقیقاتی جامع در تاالب شادگان با عنوان مطالعات جامع 

انجام گرفت. در این مطالعه وضعیت  1375تاالب شادگان در سال 

(، 1375مرمضی، )غفله شد بررسی شادگان و بیوماس ماهیان تاالب صید

( به ارزیابی ذخایر ماهیان و وضعیت صید 1379ري و محمدي )انصا

و صیادي تاالب شادگان پرداخته و برآوردي از میزان بیوماس و صید 

( در طرح مدیریت 1381ماهیان تاالب ارائه دادند.  لطفی و همكاران )

بندي و  بوم سازگان طبیعی تاالب شادگان پهنه زیست محیطی تاالب،

ر دادند که بخشی از آن به مطالعه صید و بیوماس را مورد بررسی قرا

ماهیان تاالب اختصاص یافته است که تنوع ماهیان در تاالب شادگان 

پانزده  گونه و بیوماس ماهی تاالب را حدود 85و خورموسی را بیش از 

اي و بیوماس ماهیان هزار تن ذکر نموده است. تنوع و ترکیب گونه

برداري از آن رسی و میزان بهینه بهرهدر چهار فصل بر تاالب شادگان

(. هدف از این تحقیق بررسی بیوماس 1389)هاشمی،  نیز تعیین شد

اي در تاالب جهت درک بهتر روند تغییرات ماهیان ماهی و تغییر گونه

 در تاالب است.
 

 هامواد و روش

 1387، 1375هاي فصل سال )در چهار طور فصلیهگیري بنمونه       

و عرض  طول جغرافیاییایستگاه )با  5انجام گرفت.  (1392و 

 E) (، ماهشهرE '28° 48 ، N'40º 30) زیر شامل سلمانه جغرافیایی

'30° 48 ، N'52º 30)رگبه ، (E '33° 48 ، N'41º 30)خروسی ، (E 

'40° 48 ، N'39º 30 )و عطیش (E '40° 48 ، N'54º 30 )عنوان هب

 تور وسیلههب بردارينمونه شدند. انتخاب بردارينمونه هايایستگاه

ها متري( انجام گرفته و نمونهمیلی 45)چشمه  گوشگیر ثابت صیادي

درون یخدان حاوي پودر یخ قرار گرفته و به آزمایشگاه  پس از صید

تخته بیومتري  سنجی اززیست شدند. سپس در آزمایشگاه جهت منتقل

ها در گردید. نمونهاده و استفترازگیري وزن کل بدن از و براي اندازه

سنجی و ثبت گردید و پس از پردازش آزمایشگاه شناسایی، زیست

 ها، بیوماس ماهی مورد تخمین قرار گرفت.داده

جهت : برآورد توده زنده و تولید ماهی در تاالب شادگان       

استفاده  (Depletion methods) سازيبرآورد توده زنده از روش تهی

کاهش ذخیره ماهی  زي براساس درصد خالی شدن وساشد. روش تهی

در مناطق محدود و مجزا  در یک محل محصور بنا شده است و معموالً
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این اساس  هایی که بریكی از مدل .(King ، 2007) رودکار میهب

از در این روش باشد. می (Leslie  model) لیزلی استوار است، مدل

و فراوانی تجمعی صید  (CPUEt) صیادي تالش در واحدمیزان  صید 

 ،و همكاران Jenning) شودرگرسیون گرفته می t( ∑Ct) در زمان 

  King، 2007:)          Nt = N∞ - q∑Ct   , Nt= CPUEt/q ؛2000

q = ،ضریب قابلیت صید  N∞ =  حداکثرتعداد ماهی موجود )براساس

 د(،گردازاي تالش صیادي با صید تجمعی حاصل میرگرسیون صید به

Nt = مقادیر  با جایگزینی تعداد ماهی موجود در زمان وNt ول در فرم

 شود:صورت زیر حاصل میهباال نتیجه ب
CPUEt = qN∞ - q∑Ct, Nt= - (a/b), q = - (b) 

a وb = شیب منحنی عرض از مبدا و 

هی در هاي مختلف ماروش براي برآورد میزان توده زنده گونه از این

صل فكتار(، متوسط میزان توده زنده ماهی براساس ازاي هتاالب )به

ن استفاده برآورد کل توده زنده ماهی در تاالب شادگا ازاي هكتار( و)به

در  داابت ، میزان توده زندهدست آمدههاز اطالعات ببا استفاده شد. 

میزان ، منطقه محصور شده و سپس با توجه به مساحت محصور شده

دگان شا درنهایت براي کل تاالب اي هر فصل وبرهكتار  زنده در هر توده

مورد بررسی قرار گرفت. مساحت محصور شده در واقع طول و عرض 

که در  شودکه در یک منطقه از تاالب گسترده می تور گوشگیري است

متر مربع در فصول مختلف  1000این تحقیق میزان مساحت محصور 

 5دت ر ایستگاه به مو  در هر ایستگاه بود. میزان تالش صیادي در ه

ل مساحت قاب روز انجام گرفت و براي هر فصل، تكرار گردید. میزان

ي اهاي ماهوارههماهی در کل تاالب شادگان با کمک دادزیست براي 

 ق،تحقی در این (.1390ساز، نیل)خلفه درنظر گرفته شدهكتار  56000

ین فه )بطر آنالیز واریانس یکاز آزمون آنالیز همبستگی پیرسون و 

اي دانكن ها با استفاده از آزمون چند دامنهچند دوره( مقایسه میانگین

هاي در تجزیه و تحلیل داده استفاده شد. درصد 5دار در سطح معنی

 استفاده شد. 21SPSS افزارو نرم Excelحاصل از برنامه 
 

 

 در تاالب شادگانبرداري هاي نمونه: موقعیت ايستگاه1شكل 

 نتایج
اي همختلف سال در فصول المللی شادگانتاالب بین تحقیق در این      

گونه  15بیش از  مجموعانجام گرفت. در  1392و  1387، 1375

 . قابلیت صید درگردید سنجیماهی در تاالب شادگان صید و زیست

 ها و فصول مختلف مقادیر متفاوتی را نشان داده و جهتایستگاه

ستفاده شد. میانگین قابلیت صید تور محاسبات از میانگین آن ا

 دست آمد. در واقع براساسهدرصد ب 005/0گوشگیر در روش لیزلی 

شگیر تبدیل تعداد به بیوماس و با در نظر گرفتن قابلیت صید تور گو

براي  مقدار بیوماس و درصد وزنی از بیوماس کل این کار انجام گرفت.

(، اقتصادي: غیراقتصادي زشار و کفزي )سطح اکولوژیک: اسبله هايگونه

حمري )سطح اکولوژیک: کفزي و ارزش اقتصادي: اقتصادي(، بنی 

 )سطح اکولوژیک: کفزي و ارزش اقتصادي: اقتصادي(،  کاراس )سطح

 شیربت )سطح اکولوژیک: اقتصادي(، اقتصادي: و ارزش کفزي اکولوژیک:

و کفزي و ارزش اقتصادي: اقتصادي(، کپور )سطح اکولوژیک: کفزي 

زي و ارزش ارزش اقتصادي: اقتصادي(، شلج )سطح اکولوژیک: سطح

ي: زي و ارزش اقتصاد)سطح اکولوژیک: سطح برزم اقتصادي(، اقتصادي:

(  اقتصادي: اقتصادي زي و ارزشسطح اکولوژیک: )سطح بیاح و اقتصادي(

به سال  اي در تاالب شادگان نسبتتغییر توده زنده گونه برآورد گردید

هاي بنی، گونه درحال اتفاق افتادن است و 1387سال  و 1375

پور هاي شلج و کحمري، کاراس، بیاح و اسبله در حال افزایش و گونه

(. نكته قابل تامل کاهش توده  1)جدول در حال کاهش یافتن است

ن،  زي چون شیربت بوده که در تاالب شادگاهاي رودخانهزنده گونه

نیز  هاي گذشتههاي ماهی در سالگونه اند. درصد فراوانیبارز بوده

یاح  بهاي اسبله، حمري، کاراس، بنی و داراي تغییراتی بوده و گونه

ربت هاي کپور، شلج، شییافته و گونه گذشته افزایش هاينسبت به سال

هاي گذشته کاهش یافته است شان نسبت به سالدرصد فراوانی

 1387و سال  1374 سال در بهار (. میانگین توده زنده ماهی1)جدول 

 و 1375 سالکیلوگرم بر هكتار و در تابستان  249و  70ترتیب به

ه دکیلوگرم بر هكتار محاسبه گردی 216و   186ترتیب به 1387سال 

ر داست، این در حالی است که در مطالعه فعلی میانگین توده زنده 

و   (2دست آمده است )جدول ههاي قبلی باین دو فصل باالتر از سال

ه بنسبت  1392توده زنده ماهی درفصل زمستان و بهار و پاییز سال 

نسبت به  1392کاهش توده زنده و در فصل تابستان  1387سال 

 افزایش توده زنده را شاهد هستیم. 1387سال 
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 سالیان اخیر طی شادگان هاي ماهی تاالببیوماس و درصد فراوانی گونه تغییرات : بررسی 1جدول 

 

 با مطالعات سالیان گذشتهمقايسه توده زنده )كیلوگرم بر هكتار(  :2لجدو

 فصل                         
 سال   

 میانگین تابستان بهار
 بهار( )تابستان و

 میانگین زمستان پايیز
 )چهار فصل(

1375 70 186 128 - - - 
1387 249 216 233 166 157 197 
1392 78±209 143±253 30±231 69±154 77±106 63±180 

  حثب

ها چه از لحاظ اقتصادي و چه از نظر اکولوژیكی از اهمیت تاالب       

ها از نظر شیالتی مكان پرورش اولیه، بسیار زیادي برخوردارند. تاالب

ریزي، مرگ و میر و در کل زیستگاه ماهیان تاالبی بلوغ جنسی، تخم

 ریزي و بازسازي ذخایر ماهیان فیتوفیلوس تاالبیو منطقه اصلی تخم

 ها محل تخمها و خلیجخورهاي ساحلی و )شبه ساردین( است. تاالب

ریزي و رشد دوران اولیه ماهیان دریایی و آنادرو موس، گذرگاه تخم 

ها، پرورشگاه و ریزي ماهیان مهاجر لیتو فیلوس از دریا به رودخانه

هایی چون گاه ویژه گونهمصبی و ذخیرهزي و آسایشگاه ماهیان دریا

ها هنگام سیالب براي ماهیان ماهی و منطقه امنی ساردین، مروارید شبه

هاي اکوسیستم از این مناطق ولی (.1388عباسی و همكاران، ) باشندمی

حال تخریب  در هاي انسانیتوسعه فعالیت خاطرکه به بوده حساس بسیار

ریزي جهت مدیریت ل از هر گونه برنامهو نابودي هستند. بنابراین قب

االمكان تاالب شناخته شود. به بر تاالب، ابتدا باید سعی شود تا حتی

این منظور وضعیت اکولوژیكی و هیدرولوژي و اقتصادي تاالب باید 

براي تخمین ذخیره  (.1390ساز، نیلمورد بررسی قرار گیرد )خلفه

کار همتنوعی ب هايروش ،لفهاي آبی مختماهیان موجود در اکوسیستم

بوم( روش متناسب با برده شده است که در هر اکوسیستم )زیست

سازي . روش تهیشودو نوع آبزي انتخاب می یزیستمحیط شرایط 

کاربرد فراوانی در تحقیقات شیالتی داشته و بیش از شش دهه از مدل 

(. 2006 ،و همكاران Wright) روش استفاده شد و لیزلی در این دیلوري

کیلوگرم به 180نظر گرفتن میانگین توده زنده ماهی در تاالب با در

هكتار، میانگین میزان توده زنده ماهی درکل تاالب شادگان )احتساب 

هزار تن در  08/10( در حدود قابل زیست براي ماهی هزار هكتار 56

توده زنده ماهی تاالب شادگان  1375سال تخمین زده شد. در سال 

هزار تن بوده است  11حدود  1387هزار تن و در سال  22حدود 

(. با مقایسه اطالعات فوق در تاالب 1392)هاشمی و اسكندري، 

کاهش  1387توان گفت: توده زنده ماهیان نسبت به سال شادگان می

علت نوسانات و تغییرات محیطی باشد. زیرا در هتواند بیافته که می

خشكسالی، ورود آالیندها، ) اکوسیستمی که محیط و عوامل محیطی

تري کم آبی و دخالت انسان( نوسانات شدیدي داشته باشد، انرژي کم

یابد هاي زیستی شده و در نتیجه توده زنده کاهش میصرف فعالیت

( و این کاهش میانگین توده زنده با توجه به رها 1388ساز، نیل)خلفه

یگ هد، بنی و )کپور، آمور، فیتو فاگ و ب هاي کپور ماهیسازي گونه

شیربت( توسط شیالت خوزستان قابل تامل است چرا که اداره کل 

شیالت استان خوزستان با توجه به کاهش ذخایر ماهی تاالب شادگان، 

رسد، نظر میبه هاي ساالنه خود گنجانده است.رهاسازي را در برنامه

 همراه با تغییرات شرایط فیزیكی، شیمیایی و اکولوژیكی تاالب، تنوع

اندازه  و ترهاي با ارزش بیشها در حال تغییر است. گونهتراکم گونه و

تر و اندازه هاي با ارزش کمتري چون کپور در حال کاهش و گونهبزرگ

تري چون بیاح،حمري، کاراس و اسبله در حال افزایش هستند. کوچک

هایی با طول باال و تواند گونههاي متمادي میافزایش صید در سال

تر و طول عمر کم را هایی با طول کمد را کاهش و گونهطول عمر زیا

هاي معمولی در سالگونه کپور(. Welcomme ،2001) جایگزین نماید

آید توانسته است خود نظر میکه بهتوده زنده بوده  اخیر داراي افزایش

را با شرایط تاالب شادگان در فصول مختلف سازگار سازد و در این 

رهاسازي کپور توسط شیالت خوزستان نیز  امر به احتمال فراوان،

 ماهیگونه 
 میانگین بیوماس كیلوگرم به هكتار

 1375سال  )درصد فراوانی(
 میانگین بیوماس كیلوگرم به هكتار

 1387سال  )درصد فراوانی(
 میانگین بیوماس كیلوگرم به هكتار

 1392سال  )درصد فراوانی(
 18 (7/%7) 20 (5/%8) 64 (6/%24) (Silurus triostegusاسبله )

 4 (8/%1) 41 (%17) 45 (3/%17) (Carasobarbus  luteus) حمري
 74 (6/%32) 52 (9/%21) 39 (%15) (Cyprinus  carpio) کپور

 20 (6/%8) 32 (4/%13) 34 (%13) (Mesopotamichthys  sharpeyi) بنی
 21 (2/%9) 24 (9/%9) 27 (3/%10) (Carasius aratus) کاراس

 50 (4/%21) 20 (3/%8) 16 (1/%6) (Aspius  voraxشلج )
 3 (6/%1) 6 (6/%2) 11 (2/%4) (Chelon abuبیاح )

 25 (8/%10) 27 (2/%11) 5 (9/%1) (Tor  grypusشیربت )
 %4 (8/1 )% 2 (8/%0) 2 (7/0 ) (Barbus   barbulusبرزم )
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ترین و هاي بومی تاالب، ماهی اسبله بیشباشد. از میان گونهموثر می

کلی طوردهند. بهخود اختصاص میترین بیوماس را بهماهی بیاح کم

ترتیب هاي اسبله، بنی، حمري، کاراس، کپور، شلج و بیاح بهگونه

توده  %90االب بوده و بیش از توده زنده ماهی در تترین داراي بیش

دهند. با توجه به افزایش هاي تاالب شادگان را تشكیل میزنده گونه

اي اسبله و کاراس و بیاح که داراي مقاومت باالي محیطی بوده گونه

رسد می نظرهشیربت ب تري چون شلج وهاي حساسو کاهش گونه

محیطی تر شیمیایی تاالب به سمت استرس بیشتغییر شرایط فیزیكو

هاي گذار بر این مساله، ورود پسابترین عوامل تاثیرباشد. یكی از مهم

افزایش استرس  نتیجه در کشاورزي، صنعتی و انسانی به تاالب و مختلف

در شرایط آلودگی و استرس شدید، تنها تعداد باشد. محیطی می

دهند که اندازه ها بخش عمده افراد را تشكیل میمعدودي از گونه

 دنشومیهاي حساس گونهداشته و موجب کاهش بیوماس کوچک 

Rakocinski) این تاالب در طی دهه اخیر دچار  (.2000 ،و همكاران

اي که از یک طرف با کنترل آب جراحی تغییرات زیادي بوده به گونه

هاي کشاورزي و دست و از طرف دیگر پسابتوسط سد مارون در باال

گردد یی به تاالب افزوده میصنعتی و شهري است که با حجم باال

طور قطع تغییرات ه(. این تحول عمده ب1389)هاشمی و همكاران، 

گونه هیچ اگر ،هر اکوسیستمی در مهمی برتاالب داشته است.اکولوژیكی 

خارجی بر اکوسیستم وارد نشود تغییرات فصلی و زمانی مشخص  عامل

ترین عوامل مهم از  ،فیزیكوشیمیایی آب و رسوبپارامترهاي در عمده 

ها و جوامع است. در یک اکوسیستم سالم، تغییرات در ترکیب گونه

تغییرات  فصلی  از عوامل بیولوژیک و اکولوژیک متاثر کلیه طبیعی طورهب

، ، در نوسانند و شدت این نوسانات بسته به موقعیت جغرافیاییو زمانی

چه . اگر، عمق، جریانات غالب و شكل منبع آبی متفاوت استوسعت

 وقوع هاي در اکوسیستم بطور طبیعی و دورههگونه تغییرات باین

اي را بر نوعی این نظم دورههگونه عامل خارجی که بپیوندند اما هرمی

را عنوان یک استرس بر پیكره اکوسیستم تحمیل شده و آنههم بزند ب

 هايگونه (.1386 مدیسه،)دهقان نمود خواهد پاسخگویی به مجبور

ریزي و هاي دریایی جهت تخمبراي تغذیه و گونه معموالً ايرودخانه

مرمضی، )غفله شوندگذراندن مراحل الروي وارد تاالب شادگان می

1375  .) 
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توده زنده، با افزایش  زمانها در مطالعه حاضر همبرخی گونه       

هاي اسبله، )گونه نیز داشتند 1387افزایش فراوانی نسبت به سال 

هاي ماهی در منابع کاراس و حمري(. میزان تراکم و پراکنش گونه

هاي دیگر و روابط آبی، به شرایط خود گونه و میزان سازش آن با گونه

جنس بستر، ) شیمیاییها نظیر عوامل فیزیكوحاکم بر زیستگاه گونه

سرعت آب، شیب منطقه، آبدهی، آلودگی، دماي آب و...( و عوامل 

 پوشش گیاهی، رقابت، منابع غذایی و غیره( بستگی دارد) زیستی

هاي عمیق حوضچه عمق و توسعه مثال با افزایش طورهب (.1992)ووتن، 

ها ضمن ایجاد شناختی شده و این مكانهاي بومباعث افزایش کنج

هاي براي اغلب ماهیان، زیستگاه مناسبی براي گونه پناهگاه مناسب

چنین با کاهش شیب، کاهش ارتفاع از سطح مختلف می گردد. هم

  Rehel) شوددریا و افزایش پوشش گیاهی بر تنوع ماهیان افزوده می

هاي ماهی در رودخانه، دریاچه با فراوانی جمعیت(. Hubert، 1991و 

گسترده از سالی به سال دیگر  صورتهاي و مخازن برودخانه منشاء

ها نیز هاي مختلف در جمعیتکند و فراوانی نسبی گونهتغییر می

سیالبی  . این تغییرات تحت تاثیر نوسانات بارندگی ومتفاوت است

 رشد ،ریزي، تخممدت سیالبی شدن با افزایش سطح و شدن است و

 (. Welcomme ،2001) یابدو بقاء ماهیان بهبود می
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