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چکیده
این تحقیق با هدف بررسی زیستشناسی ماهی بنی ( )Barbus sharpeyiدر محدوده گروههاي طولی مختلف در منابع آبی
استان خوزستان مشتمل بر هورشادگان و هورالعظیم انجام شد .در این تحقیق  314قطعه ماهی بنی در دامنه طولی  43تا  333میلیمتر از
منابع آبی استان خوزستان صید گردید .رشد ماهی بنی با توجه به میزان شیب معادله رابطه طول و وزن از الگوي رشد ایزومتریك تبعیت
میكند .با افزایش طول در گروههاي مختلف طولی میزان شاخص نسبی طول روده افزایش یافت .بیشترین طول نسبی طول روده در
ماهیان نر در گروه طولی ( 333-463میلیمتر) مشاهده گردید ،ضریب همبستگی مثبت بین این دو پارامتر زیستی (طول نسبی روده و
طول ماهی) برقرار میباشد .ضریب شاخص نسبی طول روده در نمونههاي ماهی بِنی در گروههاي طولی فوقالذكر حاكی از رژیم
گیاهخواري و همهچیزخواري ماهی بِنی در شرایط طبیعت میباشد .بیشترین ضریب چاقی در ماهیان بنی نر در گروه طولی (932-153
میلیمتر) و در گروه طولی ماده ( 333-463میلیمتر) مشاهده گردید .دامنه تغییرات شدت تغذیه ماهیان بنی نر از  92درصد در گروه
طولی ( 932-153میلیمتر) تا  54درصد در گروه طولی ( 452-953میلیمتر) متغیر میباشد .از تعداد كل مورد مطالعه ،تعداد 131
قطعه ماهی بِنی بهعلت عدم عالئم تمایز جنسی از لحاظ جنسیت نامشخص بودند .عدم تمایز جنسی در گروههاي طولی كمتر از 133
میلیمتر قابل مشاهده بود  .بررسی فاكتور گنادوسوماتیك ایندكس حاكی از آن است كه ماهیان بنی جدا جنس

)(Gonochroistic

میباشند .دامنه تغییرات گنادها در ماهیان ماده بنی در گروههاي مختلف طولی داراي نوسانات بیشتري نسبت به ماهیان نر میباشد.
کلمات کلیدی :ماهي بني ،زيستشناسي ،هور شادگان و هورالعظيم
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مقدمه

منطقه جنوبغربی کشور میباشد و همچنین تکثیر مصنوعی
آن بهمنظور رهاسازي با موفقیت به انجام رسیده است (یزديپور
و همکاران ،)6033 ،مطالعات محدودي درخصوص تعیین
خصوصیات زیستی ماهی بنی انجام شده است .بهطور مثال مطالعات
 )6911( AI Hamedو  )6931( AI. Jerianبر روي سن و رشد
این ماهی انجام شده است .مطالعات  )6933( AI Hamedبر روي
همآوري ماهی بنی در تاالبهاي  Senniaانجام شدAI Hakeim .
( )6931بر روي مورفولوژي و اولین اندازه بلوغ ماهی بنی انجام
پذیرفت )6911( Yesier .تحقیقاتی بر روي رابطه ترکیب شیمیایی
بدن ماهی بنی در مراحل بلوغ انجام داد )6911( Jasim .تحقیقاتی
در زمینه شناخت خصوصیات زیستشناسی ماهی بنی در تاالب
 Hammarانجام داد .بخشی از کارهاي انجام شده در تحقیق
مذکور بر روي همآوري ماهی بنی بوده که بهوسیله AI Daham
و همکاران ( )6990منتشر گردید .در کشور ایران مطالعات
 Marammazeiو همکاران ( )3333بیانگر آن است که ماهی بنی
در ماه مارس در تاالب شادگان تخمریزي مینماید .این تخمریزي
بر روي گیاهان آبزي انجام میشود .مطالعات )6991( Neikpeyi
نشاندهنده آن است که تخمریزي ماهی بنی بین ماههاي مارس
تا آوریل در آبهاي جریاندار رودخانه کارون بهطرف شرق شهرستان
اهواز انجام میشود .مطالعات  Mohammadiو Marammazei
( )3333نشاندهنده آن بوده فراوانی ماهی بنی در مقایسه با
سایر گونههاي کپورماهیان داراي باالترین میزان بوده است .از
آنجاییکه کلیه مطالعات قبلی انجام شده بر روي زیستشناسی
تولیدمثل ماهی بنی متمرکز شده و هیچگونه تحقیقاتی در زمینه
تعیین خصوصیات زیستشناسی ماهی بنی در مراحل ابتدایی
رشد تا مرحله پرواري انجام نشده است .لهذا تحقیق مذکور با
هدف شناسایی پارامترهاي زیستشناسی ماهی بنی در محدوده
گروههاي طولی مختلف در شرایط طبیعت (بهویژه از مراحل
الروي تا مرحله پرواري) انجام شد .تا با دسترسی به این اطالعات
زمینه دستیابی به مولفههاي رشد در مقاطع مختلف وزنی در
شرایط مصنوعی فراهم گردد.

ماهی بنی بـا نام علمی  ،Barbus sharpeyiاز جنس
باربوسها و از خانواده کپورماهیان میباشـد (.)6991 ،Coad
نامهاي مترادف این گونه  Mesopotamichthys sharpeyiو Barbus
 faoensisذکر شده است .ماهی بنی جزء ماهیان تجاري تاالبهاي
خوزستان میباشد که بهدلیل رشد نسبتاً مناسب ،تحمل شـرایط
نامساعد محیطی و ارزش اقتصادي باالي آن براي پـرورش در
بین ماهیان بومی از اهمیت زیادي برخوردار است ماهی بنی
یکی از  033گونه باربوس ماهیان شناخته شده است (،Boulenger
 .)6911بعد از بحران خشک شدن تاالبهاي کشور عراق در
بین سالهاي  ،6996-3330این گونه بهعنوان یکی ازگونههاي
در معرض انقراض معرفی شده است ( )3336 ،UNEPمحل زیست
طبیعی ماهی بنی در کشورهاي سوریه ،عراق (،)6916 ،Khalaf
حوزه آبریز دجله (رامین ) 6039 ،ترکیه ،ایران ،رودخانه نیل و
دریاچه ویکتوریا و آلبرت و دریاچه ناصر در کشور مصر گزارش
شده است ( Hashemو 6933 ،El-Agamy؛ 6931 ،Latif؛
 .)6933 ،Boulengerدر ایران در رودخانههاي کارون و کرخه
(نیکپی )6039 ،بهمنشیر ،هورالعظیم و هورشادگان (نجفپور،
 )6031گزارش شده است .این ماهی در قسمت پاییندست
رودخانهها زندگی میکند و برخالف ماهی شیربُت نیاز چندانی
به آبهاي خروشان ندارد.
زیستگاه اصلی این ماهی در استان خوزستان ،منطقه
هورالعظیم است .ماهی بِنی در اواسط اسفند ماه جهت تخمریزي
از هور به قسمت سفلی رودخانههاي منتهی به هور از جمله
رودخانه کرخه مهاجرت کرده و در مناطق کمعمق رودخانه که
داراي پوشش گیاهی میباشد تخمریزي و در اواخر فروردین ماه
به هور العظیم باز میگردد (یزديپور و همکاران.)6033 ،
همچنین مطالعات انجام شده در هور شادگان نشان میدهد که
ماهی بِنی بیشترین حضور را در طی اسفند ماه ،فروردین ماه و
اردیبهشت ماه دارا میباشد و در مجموع در  1الی  3ماه اول
سال در هور شادگان مشاهده میگردد (مرمضی.)6031 ،
مطالعات انجام شده در کشور عراق توسط AL-Nasieh
( )6993موئد آن است که ماهی بِنی علیرغم آنکه داراي رشد
نسبی کمی میباشد ولی بهعنوان یک گونه مطلوب براي کشت
و پرورش محسوب میگردد زیرا این ماهی در مراحل اولیه
زندگی خود فیتوپالنکتونخوار بوده و داراي قدرت همآوري
زیادي میباشد این ماهی داراي مزه لذیذي براي مصرفکنندگان
میباشد .با توجه به این که ماهی بنی از ماهیان با ارزش در
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مواد و روشها
تحقیق حاضر براساس پروژه تحلیلی بر فعالیتهاي انجام
شده در زمینه تکثیر و پرورش ماهی بنی مصوب موسسه تحقیقات
علوم شیالتی کشور (در سال  )6093انجام شد .باتوجه به فراوانی
این گونه در دو منبع آبی هورشادگان (حد فاصل شهرستانهاي
شادگان ،آبادان ،ماهشهر از  11درجه و  63دقیقه تا  11درجه و
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 13دقیقه و  03درجه و  63دقیقه تا  03درجه و  11دقیقه) و
هورالعظیم (در انتهاي رود کرخه در منطقه مرزي دشت آزادگان
بین دو کشور ایران و عراق و داراي طول جغرافیاي  13درجه و
 11دقیقه تا  13درجه  61دقیقه و 03ثانیه طول شرقی و عرض
جغرافیایی  06درجه  10دقیقه تا  16درجه عرض شمالی) در
استان خوزستان ،نمونهگیريها بهصورت ماهانه در مناطق فوق
انجام شد .عملیات نمونهبرداري عمدتاً در شب انجام شده (یا صبح
زود) تا از تغییر در نظم غذائی روزانه و اثر هضم بر اقالم غذائی
جلوگیري شود .عملیات صید بهوسیله تور پره توسط صیادان محلی
انجام شد .ماهیان بعد از صید توسط کانتینر حاوي یخ به
آزمایشگاه زیستشناسی پژوهشکده آبزيپروري خوزستان منتقل
گردیدند و سپس مراحل مختلف تحقیق به شرح ذیل انجام شد:
تعيين معادلة ارتباط طول و وزن :در طی عملیات
زیستسنجی اندازهگیري طول چنگالی ماهی بنی بهوسیله
خطکش با دقت یک میلیمتر و اندازهگیري وزن ماهیان با
ترازوي دیجیتال با دقت  3/36گرم اندازهگیري شد ( Nielsenو
 .)6990 ،Davidاز آنجاییکه رشد ماهیان با افزایش طول بدن،
افزایش می یابد .لهذا این دو پارامتر زیستی به یکدیگر وابسته
میباشند براساس نظریه  )6990( Biswasارتباط بین طول و
وزن بهصورت معادلة زیر تعیین گردید .لذا براساس این معادله
ارتباط بین طول و وزن ماهیان بنی صید شده محاسبه شد:
W= aL b

 :Wوزن بدن ماهی :L ،طول چنگالی ماهی a,b ،ضرایب ثابت
معادلة فوقالذکر بنابر پیشنهاد  )6916( LeCrenبهصورت
معادلة لگارتیمی ذیل تعریف گردید:
Log w= Loga+b Log L

انتخاب گروههاي طولي :ابتداء براساس ویژگیهاي کلی
گونههاي ماهیان گرمابی نمونههاي ماهی بِنی صید شده در دو
گروه طولی متفاوت بهشرح ذیل تقسیمبندي گردید (نیو)6903 ،
 -1گروه طولي از مرحله الروي تا انگشتقد ):(Fingerling
دامنه طولی این گروه از ماهیان در اندازه کمتر از  633میلیمتر
میباشد.
 -2گروه طولي از مرحله انگشتقد تا مرحله بازاري :این
گروه مشتمـــل بر ماهیان نابالغ و پرواري میباشد .این گروه
براساس مطالعات  )6990( Khallofبه گروههاي طولی ماهی بِنی
ذیل تقسیمبندي گردید:
الف :گروه طولی براساس طول چنگالی  633تا  619میلیمتر
ب :گروه طولی براساس طول چنگالی  613تا 319میلیمتر
پ :گروه طولی براساس طول چنگالی 313تا  019میلیمتر

ت :گروه طولی براساس طول چنگالی  013تا  113میلیمتر
شاخص نسبي طول روده :شاخص نسبی طول روده
شاخص مفیدي است که در ارتباط با ماهیت غذاي مصرف شده
توسط موجود زنده میباشد )6919( AL Hussainy .درجه
همبستگی زیادي بین عادات غذائی و شاخص نسبی طول روده
) (RLGگزارش نمود .براساس شاخص نسبی طول روده ماهیان
در سه ردة گوشتخوار ،گیاهخوار و همهچیزخوار قرار میگیرند.
اگر  RLGکوچکتر از عدد  6باشد ،ماهی گوشتخوار و اگر
بیشتر عدد از  6باشد ،متمایل به گیاهخواري و اگر حد متوسط
بین این دو باشد نشاندهنده رژیم همهچیزخواري است (،Biswas
 .)6990شاخص مذکور با طول بدن عمدتاً یک رابطه خطی
برقرار میکند.
اندازهگیري ) (RLGبا استفاده از تعیین نسبت طول روده به
طول بدن به سادگی محاسبه میشود (:)6919 ،AL Hussainy
طول کل بدن/طول روده =RLG
شدت تغذيه :شاخص شدت تغذیه براساس میزان پُري
روده می باشد و براساس انبساط دیوارة معده و میزان غذاي
موجود در آن بهصورت ذیل تقسیمبندي میشود (:)6913 ،Nair
خالی  ،کمی  %31 ،%13 ،%31 ،و 633
آناليز محتويات روده :این تجزیه براساس روشهاي عددي
 Numerical Methodبهوسیله شمارش انواع غذاهاي موجود در
روده ماهیان بِنی انجام میشود .محتویات روده بهدرون ظروف
پتري شیشهاي تخلیه شده و پس از بازبینی کلی محتویات مذکور
مورد شناسائی قرار میگیرد ( .)6990 ،Biswasفراوانی غذا یا
شاخص ارزش رقمی ( )Numerical importance indexکه از
معادله  N=n/p × 100بوده و  Nشاخص ارزش رقمی n ،تعداد
افراد یک گونه یا طبقه خورده شده و  pتعداد کل طعمهها در
آن نمونه ماهی است ،بهدست میآید.
فاكتور ضريب چاقي :فاکتور ضریب چاقی جهت نشان دادن
ضریب چاقی و روند تغییرات وضعیت ماهی در فصل تخمریزي
و مقایسه ماهیان در مناطق مختلف بهکار گرفته میشود فاکتور
ضریب چاقی بهوسیله  )6931( Benganalتعریف گردید:
CF= W/ L^3

 :CFفاکتور ضریب چاقی :L ،طول چنگالی :w ،وزن کل
شاخص بلوغ :شاخص بلوغ یک روش غیرمستقیم براي
تخمین فصل تخمریزي است عمدتاً تغییرات فصلی وزن گنادها
در حیوانات ماده بیشتر از نرها میباشد این شاخص بهوسیله
فرمول ذیل محاسبه میگردد (:)6990 ،Biswas
وزن کل بدن (گرم) × 633 /وزن گنادها(گرم) =GSI
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نامشخص بودند .این وضعیت در گروههاي طولی زیر 63
سانتیمتر قابل مشاهده بود .وضعیت نمونههاي ماهی صید شده
به تفکیک گروههاي طولی در جدول  6مشخص گردیده است.

نتایج
در این مطالعه تعداد  160قطعه ماهی بِنی از منابع آبی
هورشادگان و هورالعظیم صید گردید .از این تعداد ماهی 613
قطعه ماهی بِنی بهعلت عدم عالئم تمایز جنسی از لحاظ جنسیت

جدول  :1وضعيت تعداد نمونه هاي ماهيان صيدشده برحسب گروههاي طولي مختلف
حدود طولي ميليمتر

 99ـ 03

133-149

153-249

253-059

063-443

تعداد

613

10

633

19

03

همچنین رابطه طول کل و طول چنگالی در شکل  3نمایش
W= al ^ b
داده شده است.

تعيين معادله ارتباط طول و وزن :در این تحقیق طول
چنگالی ماهی و وزن ماهی دقیقاً اندازهگیري شده و معادلة
لگاریتمی ارتباطی طول و وزن بهشرح شکل  6محاسبه گردید.

Logw= Loga + blogl
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طول چنگالي ( ميلي متر)
شكل  :1رابطه وزن و طول چنگالي در ماهي بني Barbus sharpeyi
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شكل  :2رابطه طول كل و طول چنگالي در ماهي بني Barbus sharpeyi

نمونههاي ماهی بِنی در گروههاي طولی فوقالذکر حاکی از رژیم
گیاهخواري و همهچیزخواري ماهی بِنی میباشد .بیشترین
طول نسبی طول روده درماهیان نر در گروه طولی 013-113
میلیمتر مشاهده گردید (جدول .)3

اندازهگيري شاخص نسبي طول روده :با افزایش طول
در گروههاي مختلف طولی میزان شاخص نسبی طول روده
افزایش یافت .ضریب همبستگی مثبت بین این دو پارامتر
زیستی برقرار میباشد .ضریب شاخص نسبی طول روده در

جدول  :2شاخص نسبي طول روده
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حدود طولي (ميليمتر)

03 – 99

133-149

153-249

253-059

063-443

طول نسبی روده نر
طول نسبی روده ماده

-

1/10
1/31

1/1
1/16

1/10
1/1

1/1
1/93
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اندازهگيري فاكتور ضريب چاقي :نتایج تحقیق حاکی
از آن است که کمترین ضریب چاقی در گروه طولی 99ـ 03و
بیشترین ضریب چاقی در گروه طولی نر 319ـ 613و در گروه
طولی ماده 113ـ 013مشاهده گردید (جدول  .)0این فاکتور نشان

دهنده روند تغییرات وضعیت ماهی در سنین و مقاطع مختلف
رشد ماهی بنی میباشد.

جدول  :0ضريب چاقي
حدود طولي (ميليمتر)
ضریب چاقی
ضریب چاقی نر
ضریب چاقی ماده

 99ـ 03
3/99
-

133-149
6/13
6/10

اندازهگيري فاكتور شاخص بلوغ در گروههاي طولي
مختلف :بیشترین ضریب شاخص بلوغ در گروه طولی 113ـ013
در ماهیان ماده بِنی و کمترین ضریب شاخص بلوغ در گروه
طولی 619ـ 633در ماهیان نر بِنی مشاهده گردید .شاخص بلوغ
که اصطالحاً ضریب سوماتیک ایندکس نیز گفته میشود یک
روش غیرمستقیم براي تخمین فصل تخمریزي در گونههاي مختلف

153-249
3/61
6/01

253-059
6/0
6/11

063-443
6/11
6/11

ماهیان است .همانطورکه در جدول  1مشاهده میگردد دامنه
تغییرات گنادها در ماهیان ماده درگروههاي طولی داراي
نوسانات بیشتري میباشد و در گروههاي طولی مختلف با
افزایش طول ماهی ضریب شاخص بلوغ افزایش مییابد .

جدول  :4شاخص بلوغ
حدود طولي (ميليمتر)
شاخص بلوغ نـــر
شاخص بلوغ ماده

03-99
-

133-149
3/313
3/319

اندازهگيري فاكتور شدت تغذيه در گروههاي طولي
مختلف :دامنه تغییرات شدت تغذیه ماهیان نر از  %39در گروه
طولی  613-319تا  %10در گروه طولی 019ـ 313متغیر بود.
دامنه تغییرات شدت تغذیه ماهیان ماده حاکی از آن است که

153-249
3/13
3/31

253-059
6/30
6/3

063-443
3/11
1/1

بیشترین شدت تغذیه ( )%13در گروه طولی 619ـ 633مشاهده
میشود (جدول  .)1این تغییرات در قالب اثرات تغییر فصل بر
روي شدت تغذیه ماهی فراوانی مواد غذائی در طبیعت قابل
مشاهده میباشد.

جدول  :5شدت تغذيه
حدود طولي (ميليمتر)
شدت تغذیه نر
شدت تغذیه ماده

03 -99
-

133-149
% 06
% 13

آناليز محتويات روده در گروههاي طولي مختلف :جهت
پی بردن به چگونگی تغذیه در گروههاي مختلف طولی ماهی
بِنی ،آنالیز محتویات روده صورت پذیرفته است .نتایج حاصله
حاکی از آن است که با افزایش طول در بدن ماهی بِنی میزان
مواد گیاهی مشاهده شده در داخل روده افزایش مییابد و از

153-249
% 39
% 19

253-053
% 10
% 13

063-443
% 00
% 09

میزان مواد گوشتی کاسته میگردد (جدول  .)1وجود دانههاي
گیاهی و بعضاً ذرات شن و لجن در محتویات روده ماهی بِنی
حاکی از آن است که این ماهی داراي تغذیه در کف اکوسیستمهاي
آبی ) (Bottom feedingمیباشد

جدول  : 6آناليز محتويات روده
حدود طولي (ميليمتر)
03-99
633 – 619
613-319
313-019
013-113

موادگياهي و دانه گياهي
%9/1
% 33
%13/3
% 19
% 91

مواد گوشتي هضم شده
%13/1
% 1/1
%9/1
%3/31
%3/10

جلبك
% 03
%30/1
% 30
%63/31
% 1/61
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شریفیان

بررسی شاخصهای زیستشناسی ماهی بنی ( )Barbus sharpeyiدر محدوده گروههای طولی مختلف...

بحث
رابطه طول و وزن فاکتور مهمی در مطالعات زیستشناسی
وارزیابی ذخایر ماهی است ( .)3331 ،Abdurahimanبا استفاده
از این رابطه امکان تخمین وزن ماهی با داشتن طول ماهی
امکانپذیر است .همچنین در مطالعات رشد و توسعه گنادي،
میزان تغذیه ،بلوغ و ضریب وضعیت کاربرد دارد (.)6916 ،LeCren
در رابطه طول و وزن مقدار ضریب  bمعموالً در محدوده  0/1تا
 1میباشد و نوع رشد ماهی یعنی همگن (ایزومتریک) و غیرهمگن
(آلومتریک) بودن را مشخص میکند .تعیین معادلة ارتباط طول
و وزن ماهیان بِنی در دامنه طولی  03-113میلیمتر به تفکیک
جنسهاي نر و ماده انجام پذیرفت بررسی این معادله در
جمعیت ماهی بنی ماده  w=6/33×63^1TL0/303حاکی از
آن بوده که مقدار ضریب  bبهعنوان ضریب رشد ماهی بیشتر از
عدد  0در سطح  91درصد اطمینان میباشد .این موضوع بدین
معنی است که رشد ماهی در تمام ابعاد بهصورت یکسان است
( .)6991 ،kingاین در حالی است که در معادله ارتباط طول و
وزن بدن ماهیان نر  w=3/31×63^1 TL ^3/93مقدار ضریب b
کمتر از عدد  0میباشد .دالیل عمده این تغییرات عبارتند از
تغییرات فصلی ،جنسیت -رشد ،اندامهاي جنسی -شرایط تغذیه
ماهیان در محیط طبیعی میباشد ( .)6990 ،Biswasطول ماهیان
نر ماهی بنی کمتر از ماهیان ماده بود .این نتیجه در راستاي
نتیجه تحقیق  )6931( AI HAkeimاست .همچنین رابطه
همبستگی بین طول چنگالی و طول کل موید ضریب همبستگی
بسیار باالیی میباشد (شکل .)3
دامنه تغییرات فاکتور وضعیت براي ماهی بِنی در طی
مطالعات انجام شده بین  3/99تا  3/61متغیر بوده است.
بهطوريکه کمترین ضریب چاقی در گروه طولی  03-99میلیمتر
و باالترین ضریب چاقی در گروه طولی  319-613در بین ماهیان
نر مشاهده گردید .مقادیر متفاوت فاکتور وضعیت در ماهیان بِنی
مورد مطالعه میتواند بهعلت زيتوده متفاوت کفزیان و نامتجانس
بودن غذا در طی فصول مختلف و در گروههاي طولی متفاوت
باشد (.)6991 ،Savenkova
در بررسی آنالیز محتویات روده ماهی بِنی مشاهده نموده
که ارجحیت غذائی ماهی بِنی براساس رژیم گیاهخواري استوار
است .ضریب شاخص نسبی روده نیز دلیل دیگري بر گیاهخوار
بودن ماهی بِنی میباشد (جدول  .)1لیکن آیتمهاي غذائی مختلف
در رژیم غذائی ماهی بنِی در مقاطع طولی مختلف متفاوت
میباشد .ماهیان عادات تغذیهاي مختلفی دارند .ویژگیهاي
541

مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ماهی ،زمان تغذیه در شب یا روز،
میزان غذاي موجود در محیط و رفتارهاي رقابتی همگی بر روي
عادات غذایی آنها تاثیرگذار خواهد بود ( .)6991 ،Moyleآبزیان
معموالً در برابر تغییرات فراوانی طعمههاي مصرفی از خود سازگاري
نشان میدهند .در صورتیکه غذاي کافی و قابل دسترس در محیط
موجود نباشد رژیم غذایی خود را تغییر میدهند ( Blaberو
همکاران.)6990 ،
آیتمهاي غذائی ماهی بِنی براساس محیطهاي اکولوژیکی
متفاوت ،مختلف است .مطالعات  )6910( KHIERبر روي رودخانه
نیل و مطالعات  )6931( LATIFبر روي دریاچه ناصر موئد این
واقعیت است که در شرایط خاص ماهی بِنی علیرغم عادات
گیاهخواري در شرایط فوقالذکر میتواند بهعنوان یک ماهی همه
چیزخوار ) (Omnivorosمحسوب گردد .چنانچه در مطالعه
حاضر نیز میزان مواد گوشتی هضم نشده در درون محتویات
روده ماهی بِنی مشاهده گردیده و میزان درصد این مواد با
افزایش طول ماهی در گروههاي طولی مختلف کاهش مییابد.
مطالعات دو دانشمند فوق حاکی از آن است که میزان تغذیه
ماهی بِنی از گیاهان آبزي و مواد سبزینهاي در طی فصل
زمستان تقلیل مییابد .این درحالی است که درصد گیاهان
آبزي در محتویات معده در خالل فصل بهار افزایش یافته و در
طی فصل زمستان و پاییز تثبیت میگردد .این موضوع میتواند
با فراوانی و در دسترس بودن مواد گیاهی در طی سه فصل بهار،
تابستان و پاییز منطبق باشد.
مطالعات  )6993( AL- Nasihحاکی از آن است که تغذیه
ماهی بِنی در مرحله الروي و بچهماهی نورس متکی بر رژیم
غذائی پالنکتونخواري میباشد .نتایج بهدست آمده میتواند موئد
عدم تجانس مواد غذائی در گروههاي طولی مختلف و تفاوت در
میزان ضریب چاقی و ضریب کیفیت را در گروههاي طولی
تصدیق نماید .بدیهی است این تغییر رژیم خود بهخود علت
اصلی تغییرات دامنة فاکتور وضعیت ماهی بِنی بوده مطالعات
 Kheirو همکاران ( )6910در دریاچة  Kinneretدر فلسطین
موئد تغذیه ماهیان بِنی از موجودات بنتیک نظیر کرمهاي
اُلیگوکتا ،الرو شیرونومید و آمفیپود میباشد.
همچنین مطالعات نیکپی و همکاران ( )6031نیز حاکی
از آن است که تغییرات فصلی رسیدگی جنسی و زمان طول روز
میتواند بر روي ضریب چاقی و ضریب کیفیت موثر باشد.
بهطوريکه بیشترین ضریب چاقی در مرحله پنج رسیدگی ماهی
بِنی مشاهده گردیده و زمانیکه ماهی بِنی در حال تخمریزي
است میزان ضریب چاقی کاهش مییابد.
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ضریب کیفیت در گروههاي مختلف طولی تا حدود زیادي
با تغییرات ناشی از ضریب چاقی در گروههاي مختلف طولی
انطباق مییابد .تغییرات ضریب کیفیت تابعی از تغییرات فصلی
گنادها و همچنین شدت نوسانات تغذیه میباشد (.)6990 ،Biswas
این فاکتور همانند فاکتور ضریب چاقی نشاندهنده روند تغییرات
وضعیت در گروههاي مختلف طولی و مقاطع مختلف سنی ماهی
بِنی میباشد.
بررسی شدت تغذیه حاکی از آن است که بیشترین شدت
تغذیه در گروه طولی 633-619میلیمتر درخصوص ماهیان ماده
و بیشترین شدت تغذیه در گروه طولی 313-019میلیمتر در
خصوص ماهیان نر است و در گروه طولی  013-113میلیمتر
شدت تغذیه به تفکیک در جنس نر و ماده کاهش مییابد.
تجزیه و تحلیل عادات غذایی در بررسی روابط صید و
صیادي ،رقابت غذایی و پویایی در زنجیره غذایی ماهیان اهمیت
دارد ( Amundsenو همکاران .)6991 ،شدت تغذیه در میان
جنسهاي مختلف ماهی بِنی و همچنین در ماههاي مختلف سال
متغیر است وجود درصد رودههاي خالی و کمی پر در ماههاي
گرم سال ممکن است بهعلت باالتر بودن متابولیسم بدن و خالی
شدن سریعتر دستگاه گوارش در دماهاي مختلف باشد همچنین
بعضی اختالفات فعالیت شدت تغذیه مشاهده شده مربوط به
اندازه ماهی در گروههاي مختلف باشد (اسکندري .)6013 ،ولی
در یک روند کلی میتوان اذعان داشت که اثرات تغییر فصل
خصوصاً اثر دما بر روي شدت تغذیه در گروههاي طولی موثر
بوده همچنین فراوانی مواد مغذي باالخص مواد سبزینهاي و
مواد گیاهی در طبیعت از عوامل تاثیرگذار بر روي فاکتور شدت
تغذیه میباشد.
شاخص بلــوغ (GSI) :ماهی بِنی که یک ماهی جدا
جنس ) (Gonochroisticاست ،حاکی از آن است که از گروه
طولی  633-619میلیمتر بهتدریج این شاخص افزایش مییابد
ضمن آنکه در گروه طولی  03-99میلیمتر هیچگونه عالئم
تمایز جنسیت مشاهده نمیشود .بیشترین ضریب شاخص بلوغ
در گروه طولی  013-113میلیمتر مشاهده میگردد .بخشی از
انرژي الزم براي افزایش شاخص بلوغ از طریق تغذیه جانور
(مرحله ابتداي بلوغ ) و بخشی دیگر انرژي براي رشد تخمدانها
از طریق مصرف ذخائر انرژي موجود در کبد و عضالت تامین
میگردد .این عامل باعث میشود تا ذخائر چربی در الشه بدن
ماهی از گروه طولی 633-619میلیمتر بهتدریج روند فزایندهاي
را درپیش گیرد .بعد از بلوغ بهعلت خارج شدن سلولهاي جنسی
حاوي چربی ،مجدداً کاهش مییابد براساس گزارش
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اسکندري و همکاران ( )6033اولین بلوغ جنسی در ماهی بِنی
در طول چنگالی  113میلیمتر قابل مشاهده است .بهطورکلی
در اکثر باربوس ماهیان جنس نر زودتر از جنس ماده به بلوغ
رسیده در نتیجه افراد نر در گروههاي طولی پایینتر نسبت به
مادهها به بلوغ میرسد .ضریب شاخص بلوغ در ماهی بِنی طی
دوره فعالیت تولیدمثلی در دامنة  9تا  60متغیر بوده بهطوريکه
حداکثر این ضریب در زمان تولیدمثل ماهی بِنی میباشد.
مطالعات انجام شده حاکی از درجه باالئی از همبستگی
بین عادات غذائی و نسبت طول روده در ماهیان میباشد (،Biswas
 .)6990طول روده با افزایش مقدار مواد گیاهی در رژیم غذائی
روزانه افزایش مییابد مقدار ضریب  RLGاز یک گونه به گونة
دیگر متفاوت بوده بلکه در یک فرد نیز در مراحل مختلف زندگی
متفاوت میباشد .در مطالعات حاضر اندازهگیري طول نسبی روده
در گروههاي مختلف طولی انجام پذیرفته است نتایج حاصله
حاکی از آن است که افزایش طول ماهی بِنی در هر دو جنس نر
و ماده شاخص طول نسبی روده داراي روند فزاینده میباشد.
بهطوريکه در بچهماهی این ضریب کم بوده و بهتدریج با
افزایش طول چنگالی این ضریب افزایش یافته است .در ماهی
رشد یافته طول لوله گوارش و همچنین پیچهاي ایجاد شده
براي هضم و جذب قطعات مواد گیاهی گرفته شده از غذا افزایش
مییابد در مطالعه حاضر با توجه به اینکه طول نسبی روده در
مقاطع مختلف طولی ماهی بزرگتر از یک میباشد لهذا ماهی
بِنی از نظر عادات تغذیهاي در ردة گیاهخواران قرار میگیرد
وجود دندانهاي حلقی و عدم وجود معده با دیوارة ضخیم تاکیدي
بر گیاهخوار بودن این ماهی میباشد .این موضوع در حالی است
که در سایر باربوس ماهیان از جمله ماهی عنزه (Barbus esocinus
 )Hekel 6110ضریب  RLGبین  3/11تا  0/31گزارش گردیده
و عمالً این ماهی در ردة همهچیزخواران قرار میگیرد (اسکندري،
 )6013بهوضوح میتوان درک نمود ،عادات تغذیهاي ماهیان
(مثل تعداد دفعات تغذیه ،اندازه و نوع گونهاي که بهصورت
طعمه در جیره غذایی موجود زنده قرار میگیرد) در طول زمان
تکامل بر موجود زنده تحمیل میشود ،بهطوريکه نهایتاً این
عادات در تناسب با شکل موجود شکارچی و سیستم گوارش آن
قرار میگیرد ( .)3331 ،El-Greisyنتیجهگیري کلی این تحقیق
نشان میدهد ماهی بنی با توجه به مجموعه شاخصهاي زیستی
باالخص در حدواسط بین دوران الروي تا مرحله عرضه به بازار
(وزن پرواري) قابلیت رشد و پرورش در شرایط مصنوعی را دارا
میباشد.
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