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 چکیده
اسکَئیذ ٌّذی در دٍ هٌطقِ دریای عواى ٍ خلیج  213ریختی، ای ًسثت رشذ گالدیَس تا ترخی از خصَصیات جْت تررسی هقایسِ             

پاراهتر اًتخاب ٍ هَرد آًالیس قرار گرفت،  11، سٌجیزیستصیذ گردیذ. تعذ از اًجام عولیات 1330ترتیة در اٍایل پاییس ٍ اٍایل زهستاى فارس، تِ

ی تا طَل گالدیَس داشتٌذ کِ شاهل طَل ٍ عرض هاًتل، طَل ٍ عرض تالِ ٍ پاراهتر در ّر دٍ هٌطقِ راتطِ قَ 5پاراهتر،  11ًتایج ًشاى داد از هیاى 

تاشٌذ ٍلی ّا در اسکَئیذ ٌّذی در ّر دٍ هٌطقِ هشاتِ هیچٌیي تررسی هَرفَلَشی گالدیَس ًشاى داد کِ گالدیَستاشٌذ. ّنعرض گالدیَس هی

تاشذ. تررسی راتطِ طَل هاًتل ٍ راتر عرض گالدیَس در جٌس ًر هیت 32/1کِ عرض گالدیَس در جٌس هادُ طَریدٍشکلی جٌسی هشاّذُ شذ تِ

داری تا طَل هاًتل دارد، تِ ( است. رشذ گالدیَس ارتثاط هعٌیt-testصَرت آلَهتریک )ٍزى تذى ًیس حاکی از ایي است کِ رشذ اسکَئیذ ٌّذی تِ

  اطویٌاى تیي ایي دٍ پاراهتر ّوثستگی ٍجَد دارد.درصذ  7/91درصذ ٍ در دریای عواى تا  3/39طَری کِ در خلیج فارس تا 
 
 
 
 

  گالدیوس، اسکوئید هندی، خلیج فارس، دریای عمان کلمات کلیدی:

 
 
 

 shadi.khatami1@gmail.comپست الکتزًٍیکی ًَیسٌذُ هسئَل:  *
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 مهمقد

 Uroteuthis (Photololigo) duvauceliiٌّسی اعکَئیس       
ّای ذلیح فارط ٍ زریای عواى یکی اس عزپایاى غالة زر آب

، Valinassab) تاؽساس ًظز التصازی حائش اّویت هی اعت ٍ

 تعلك زارز Loliginidaeاعکَئیس ٌّسی تِ ذاًَازُ  .(2007

(Jereb  ٍRoper ،2010.)  ایي ذاًَازُ اس اعکَئیسّای عاحلی

ّای آب زر گًَِ تاؽٌس. ایيّا التصازی هیتغیاری اس آى ّغتٌس ٍ

 ؽًَسعاحلی هٌاعك گزهغیزی ٍ هعتسل عزاعز خْاى یافت هی

(Anderson ،2000) ِکِ زارای سًسگی کَتاُ  عٌَاى خاًَراًیٍ ت

اًس. ایي آتشیاى توام تالػ تَلیسهثلی ذَز ّغتٌس ؽٌاذتِ ؽسُ

 تار تَلیسهثل لثل اس ایي کِ اس تیي تزًٍس هتوزکش را زر یک

ًغل تغتگی  ّز خوعیت تِ هَفمعیت تَلیسهثلی پایساری کٌٌس.هی

اٍلیِ  عَرکلی الگَی رؽستِ .(2006ٍ ّوکاراى،  Perez) زارز

زر عزپایاى یک رؽس هغتمین تَزُ ٍ تعس اس تفزید ؽسى تزای 

ّا تزای رعیسى تِ فزم تالغ، هزاحل پالًکتًَیک تغیاری اس گًَِ

ای را ؽَز تا کٌح اکَلَصیک خساگاًِتا هزحلِ ًکتًَیک عی هی

اؽغال کٌٌس. اگزچِ اعکَئیسّا هزحلِ الرٍی ًسارًس اها تغییزات 

غییز ؽکل تعضی اس عاذتارّای ٍیضُ، زر ؽکل عوَهی تسى ٍ ت

ّای ّیسرٍزیٌاهیک را هتحول زر راعتای عاسگاری تا هحسٍزیت

کٌح اکَلَصیکی خسیس هوکي  تِ عزیع عاسگاری زر ًاتَاًی ؽًَس.هی

ٍ  Perez) ّایی تزای تما تاؽساعت هٌدز تِ اعوال هحسٍزیت

O`Dor ،2000). ِتسى، ٍعیلِ اًساسُ عَرعوسُ تِرؽس عزپایاى ت

ؽَز. الگَّای رؽس اعکَئیس را هیشاى تغذیِ ٍ زها تعییي هی

( Gladius) گالزیَط زر ایزٍرُ رؽس ذغَط تیاى ٍعیلِتِ تَاىهی

رؽس گالزیَط  .(Perez  ٍO`Dor ،2000)گیزی ًوَز اًساسُ

ای ارتثاط تاالیی تا رؽس عَهاتیک زارز ٍ ذغَط رؽس زٍرُ

گیزز  تاریرچِ رؽس هَرز اعتفازُ لزارعٌَاى تِ تَاًسهی گالزیَط

(Perez ٍ ،2006 ّوکاراى). ترؼ  عِ اس گالزیَطProostracum ،

Conus  ٍRostrum ؽَز. اس ایي عِ ترؼ،تؾکیل هی 

Proostracum کِ زٍ ّا ٍخَز زارز زرصَرتیزر ّوِ گالزیَط

 ّا ٍخَز ًساؽتِ تاؽسترؼ زیگز هوکي اعت زر تزذی اس گًَِ

(Bizikov ،1995). ّای الیِ رعَب ٍعیلِگالزیَط تِ عَلی رؽس

ّا تِ کیتیٌی زر عغح ؽکوی صفحِ گالزیَط اس عوت تالِ

  .(2006ٍ ّوکاراى،  Perez)تاؽس عوت عز هی

گالزیَط تِ تزذی اس عاذتارّای  رؽس ًغثت پضٍّؼ ایي زر       

ّای ذلیح فارط ٍ زریای عواى آب تسى زر اعکَئیس ٌّسی زر

چٌیي ؽکل ظاّزی گالزیَط زر زٍ همایغِ ؽس. ّنتا ّن 

 هٌغمِ هَرز تزرعی لزار گزفت.

 هاشمواد و رو
ّای هٌغمِ  یکی زر  ذلیح فارط  )آب 2زر ایي پضٍّؼ        

ٍ  E '40 o52تا  E '15 o50اعتاى تَؽْز( اس عَل خغزافیایی 

ّای اعتاى عیغتاى ٍ تلَچغتاى( زیگزی زر زریای عواى )آب

زر ًظز گزفتِ ؽس.  E25 o61'تا   E30 o58' خغزافیاییاس عَل 

هدْش تِ تَر  1تززاری تَعظ کؾتی تحمیماتی فززٍط ًوًَِ

هتز اًدام ؽس کِ زر تزکیة صیس هیلی 75تزال کف تا چؾوِ 

آى، ّن اعکَئیسّای کَچک ٍ ًاتالغ ٍ ّن اعکَئیسّای تشرگ ٍ 

اٍایل پاییش ٍ زر تززاری زر زریای عواى، تالغ یافت ؽسًس. ًوًَِ

ّای اًدام ؽس. ًوًَِ 1390ّای ذلیح فارط اٍایل سهغتاى آب

گزاز ًگْساری زرخِ عاًتی -18صیس ؽسُ زر کؾتی زر زهای 

صَرت فزیش ؽسُ تِ آسهایؾگاُ هٌتمل گززیس. عولیات ؽسُ ٍ تِ

ّا تا کَلیظ تا زر آسهایؾگاُ اًدام ؽس ٍ عَل اًسام عٌدیسیغت

هتز ٍ ٍسى تسى تا تزاسٍی زیدیتال تا لیتز حغة هی 1/0زلت 

گیزی ؽس. عپظ اعکَئیسّا تؾزیح ؽسُ گزم اًساسُ 01/0زلت 

ٍ گالزیَط اس عغح پؾتی ذارج گززیس ٍ اس ًظز هَرفَلَصیکی 

هَرز تزرعی لزار گزفت ٍ عَل ٍ عزض آى تا کَلیظ ٍ ٍسى آى 

گیزی ؽس. عپظ گزم اًساسُ 001/0تا تزاسٍی زیدیتال تا زلت 

تغِ عَل گالزیَط تا تزذی اس پاراهتزّا هَرز تزرعی لزار را

 .(Perez  ٍO`Dor ،2000)گزفت 

گیزی ؽسُ تزای هغالعِ ّوثغتگی تیي پاراهتزّای اًساسُ       

ٍ  SPSS 19افشار اس آسهَى ّوثغتگی ٍ ضزیة پیزعَى زر ًزم

 اعتفازُ ؽس.  Excel 2007افشار  خْت رعن ًوَزارّا اس ًزم

 

 نتایج
گززیس.  عٌدیسیغتاعکَئیس  213زر ایي تزرعی تعساز        

چٌیي ؽکل ظاّزی گالزیَط هَرز تزرعی لزار گزفت. ًتایح ّن

حاصل اس ایي تزرعی ًؾاى زاز تز ذالف اعکَئیسّای الیاًَعی 

زر اعکَئیس ٌّسی زر زٍ هٌغمِ زریای عواى ٍ ذلیح فارط، 

 اعت ٍ فمظ زارای ترؼ Conus  ٍRostrumگالزیَط فالس 

 اعت کِ زر زٍ عزف آى تال ًغثتاً Proostracumاصلی یا 

پٌْی ٍخَز زارز. همایغِ گالزیَط زر زٍ خٌظ ًؾاى زاز کِ 

تزاتز تال زر  32/1عَر هتَعظ تال گالزیَط زر خٌظ هازُ تِ

تاؽس. عاذتار ظاّزی گالزیَط زر اعکَئیس ٌّسی خٌظ ًز هی

 ًؾاى زازُ ؽسُ اعت. 1زر ؽکل زر زٍ هٌغمِ هَرز تزرعی 
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 (1331َای خلیج فارس ي دریای عمان): شکل ظاَری گالدیًس در اسکًئید َىدی آب1شکل 

PRO: Proostracum, Ra: Rachis, LP: Lateral Plates, W: Wings 

        

تا  69زر اعکَئیسّای ٌّسی ذلیح فارط اس  (MLهاًتل )عَل 

هتز هتغییز هیلی 144تا  80هتز ٍ زر زریای عواى اس هیلی 190

تفکیک خٌظ تاؽس. فزاٍاًی عَل هاًتل زر اعکَئیس ٌّسی تِهی

 آهسُ اعت.  3ٍ  2ّای تززاری زر ؽکلیک اس هٌاعك ًوًَِزر ّز

 

 

تززاری هاًتل زر زٍ هٌغمِ ًوًَِّا، فزاٍاًی عَل تِ ؽکل تَخِ تا

 تاؽٌس.هؾاتِ ًوی

 تِ 4راتغِ تیي عَل هاًتل ٍ عَل گالزیَط زر ؽکل        

 تفکیک زٍ هٌغمِ آهسُ اعت.

 

 
 : تًزیع فراياوی طًل ماوتل در اسکًئید َىدی تٍ تفکیک جىس 2شکل 

 (1390تَؽْز،ّای اعتاى آب )ذلیح فارط،

 

تزیي فزاٍاًی عَلی زر تیؼ 3،ٍ  2ّای تا تَخِ تِ ؽکل       

تا  110ّای ذلیح فارط )اعتاى تَؽْز( تیي خٌظ ًز زر آب

زرصس ٍ زر خٌظ هازُ  6/31هتز عَل هاًتل تا هیلی 115

 هاًتل تاهتز عَل هیلی 135تا  130تزیي فزاٍاًی عَلی تیؼ

)اعتاى عیغتاى ٍ  عواى زریای تاؽس. زرزرصس هی 6/17

تا  115تزیي فزاٍاًی عَلی زر خٌظ ًز تیي تلَچغتاى( تیؼ

زرصس ٍ زر خٌظ هازُ تا  1/23هتز عَل هاًتل تا هیلی 120

 تاؽس.زرصس هی 4/32ّویي عَل 
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 طًل ماوتل در اسکًئید َىدی تٍ تفکیک جىس: تًزیع فراياوی  3شکل 

 (1390تلَچغتاى،  ّای اعتاى عیغتاى ٍ)زریای عواى، آب

 

 
 (1331)َای خلیج فارس)راست( ي دریای عمان )چپ( : راتطٍ تیه طًل ماوتل ي طًل گالدیًس در اسکًئید َىدی در آب4شکل 

 

ارتثاط تیي عَل هاًتل ٍ عَل  4تا تَخِ تِ ؽکل        

زار اعت.  گالزیَط زر اعکَئیس ٌّسی زر ّز زٍ هٌغمِ هعٌی

W= a.MLًتل تا ٍسى تسى تا تَخِ تِ فزهَلراتغِ عَل ها
b 

   

 Wتِ تفکیک هٌغمِ آهسُ اعت. زر ایي هعازلِ   5زر ؽکل 

حغة  عَل هاًتل تز ML حغة گزم ٍ زٌّسُ ٍسى تسى تزًؾاى

چالی ٍ  تزتیة تیاًگز ضزیةتِ a ٍ b تاؽس. ضزایةهتز هیهیلی

 اها اگز ایشٍهتزیک اعت رؽس ،تاؽس b=3 تاؽٌس. اگزؽیة ذظ هی

b تاؽس خاًَر آتشی زارای رؽس  3تز اس تز یا تشرگکَچک

ّز زٍ  زر b، ضزیة 5 ؽکل تاؽس. تا تَخِ تِآلَهتزیک هی

تَاى ًتیدِ گزفت کِ اعکَئیس تز اعت ٍ هیکَچک 3هٌغمِ اس 

ًیش  Tٌّسی زارای رؽس آلَهتزیک اعت. زر ایي ذصَؿ آسهَى

تا اعتفازُ اس فزهَل سیز هحاعثِ ؽس ٍ تا  Tاًدام ؽس. عسز 

زر ّز  T زعت آهسُ اس آسهَىًتایح تِ همایغِ گززیس. Tخسٍل 

 Tاس  >05/0Tآهسُ زر  زعتتِ Tزٍ هٌغمِ ًؾاى زاز کِ 

تز اعت ٍ تِ ایي تزتیة رؽس آلَهتزیک اعکَئیس خسٍل کَچک

 ٌّسی زر ّز زٍ هٌغمِ تاییس گززیس. 
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 (1331))راست( ي دریای عمان )چپ(َای خلیج فارس : راتطٍ تیه طًل ماوتل ي يزن تدن در اسکًئید َىدی در آب5شکل 

 
ٍ  Perezگیزی ؽسُ )پاراهتز اًساسُ 33زر ایي پضٍّؼ اس هیاى        

پاراهتز  16(، 1378ًغة، ٍلی؛ Anderson ،2000؛ 2006ّوکاراى، 

ّا تا عَل گالزیَط همایغِ گززیس ٍ اس هیاى اًتراب ؽس ٍ راتغِ آى

زر ّز زٍ هٌغمِ راتغِ لَی تا عَل  پاراهتز کِ 5پاراهتز،  16ایي 

صَرت سیز تا ضزیة گالزیَط زاؽتٌس اًتراب ٍ هسل ذغی آى تِ

ٍ  Perez)زعت آهس آهسُ اعت تِ 1ّایی کِ زر خسٍل ساٍیِ

O`Dor ،2000:) 

.Y= a + b1X1 + b2X2 + …. + bnXn 

 

 
 گیری شدٌ در مدل خطی رگرسیًن تٍ تفکیک دي مىطقٍ : ضریة زايیٍ َای پارامترَای اوداز1ٌجديل 

 (1331در خلیج فارس ي دریای عمان )

 دریای عمان  

 تلًچستان َای استان سیستان يآب

 خلیج فارس

 َای استان تًشُرآب

±ضزیة ساٍیِ SE±ضزیة ساٍیِ اذتصار (هتزهیلیپاراهتزّا )
 

SE 

 ML 08/0± 313/0 101/0±853/0 هاًتلعَل 

 MW 224/0±749/0 222/0± 061/0 عزض هاًتل

FL 139/0± عَل تالِ
 615/0 151/0±145/0 

FW 272/0± عزض تالِ
 312/0 245/0±

 008/0 

 GW 346/0± 069/0 166/0± 156/0 عزض گالزیَط
  a= 815/12  a= 156/5  

 
 بحث
تزرعی عاذتار گالزیَط زر اعکَئیس ٌّسی زر زٍ هٌغمِ        

زریای عواى )اعتاى عیغتاى ٍ تلَچغتاى( ٍ ذلیح فارط 

ّا زر ایي گًَِ اس ًظز ؽکل )اعتاى تَؽْز( ًؾاى زاز گالزیَط

تاؽٌس. ؽکل ظاّزی گالزیَط ظاّزی زر زٍ هٌغمِ هؾاتِ هی

تفاٍت زاؽتِ تَاًس تا ّن زر زٍ خوعیت زر هٌاعك هرتلف هی

تاؽس هاًٌس گالزیَط زر زٍ خوعیت  اعکَئیس پؾت ارغَاًی 

هٌاعك گزهغیزی الیاًَط ٌّس ٍ آرام کِ تا گالزیَط اعکَئیس 

پؾت ارغَاًی زر زریای عزب، زریای عزخ، ذلیح عسى ٍ ذلیح 

 . (Bizikov ،1995) عواى اس ًظز ظاّزی اذتالف زارًس

 

یسّای عاحلی اعت زر اعکَئیس ٌّسی کِ اس اعکَئ       

کِ را زارز. زرصَرتی Proostracumفمظ ترؼ اصلی  گالزیَط

زر اعکَئیس پؾت ارغَاًی کِ اس اعکَئیسّای الیاًَعی اعت 

. (Bizikov ،1995)گالزیَط اس عِ ترؼ تؾکیل ؽسُ اعت 

زر ایي تزرعی ؽکل گالزیَط زر زٍ خٌظ ًز ٍ هازُ اذتالف 

ط زر خٌظ هازُ کوی کِ تال گالزیَعَریًؾاى زازًس، تِ

 Doryteuthisتزاتز(. زر گًَِ  32/1تاؽس )تز اس خٌظ ًز هیپْي

sibogae ّای ٌّس کِ تِ ذاًَازُ آبLoliginidae  تعلك زارز

ّای خٌظ ًز ٍ هازُ اس ًظز ؽکل ظاّزی تیي گالزیَطًیش 

رؽس گالزیَط  .(1985ٍ ّوکاراى،  Silas) اذتالف ٍخَز زارز

y = 7E-05x2.8294 
R² = 0.9691 
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ٍ  Perez) زاری تا رؽس عَهاتیک تسى زارزارتثاط تاال ٍ هعٌی

زاری تیي عَل گالزیَط ٍ عَل . ارتثاط هعٌی(2006ّوکاراى، 

ّای ذلیح فارط ٍ زریای عواى هاًتل زر اعکَئیس ٌّسی زر آب

زرصس ٍ زر  9/98کِ زر ذلیح فارط تا عَریٍخَز زارز. تِ

زرصس اعویٌاى تیي زٍ پاراهتز ّوثغتگی  7/86زریای عواى تا 

ّای خٌَب تزسیل کِ زر آب Loligo plei ٍخَز زارز. زر گًَِ

تعلك زارز ًیش ّوثغتگی ذغی ؽسیس  Loliginidaeتِ ذاًَازُ 

ٍ  Perez)تیي عَل گالزیَط ٍ عَل هاًتل ٍخَز زارز 

 .(2006ّوکاراى، 

فارط ّای ذلیحآب ٌّسی زر اعکَئیس تزرعی فزاٍاًی عَلی       

 100-115عَلی زر خٌظ ًز  ًؾاى زاز کِ حساکثز هحسٍزُ

تاؽس. ایي هتز هیهیلی 130-135هتز ٍ زر خٌظ هازُ هیلی

زّس کِ زر ایي گًَِ زٍؽکلی خٌغی زر اًساسُ ًتایح ًؾاى هی

ٍخَز زارز ٍ ًزّا زارای رؽس کٌستزی ًغثت تِ خٌظ هازُ 

تاؽٌس. زر تز اس هازُ ّا هیّغتٌس، تٌاتزایي اس ًظز اًساسُ کَچک

تا  115 ی عواى تَسیع فزاٍاًی عَلی زر هحسٍزُّای زریاآب

هتز تزای ّز زٍ خٌظ هؾاّسُ گززیس. تزرعی فزاٍاًی هیلی 120

عَلی زر اعکَئیس پؾت ارغَاًی حاکی اس ایي اعت کِ زٍؽکلی 

عَر آؽکار زر ایي گًَِ ٍخَز زارز کِ تا خٌغی زر اًساسُ تِ

ّای تاؽس. خٌظهؾاتِ هی  Loligo forbesiّا هاًٌس عایز گًَِ

عَری تاؽٌس تِّای هازُ هیتز اس خٌظزار کَچکهعٌی عَرًز تِ

هتز عَل زاؽتِ تاؽٌس هیلی 180تَاًٌس تیؼ اس کِ ًزّا ًوی

 هتز رؽس کٌٌسهیلی 260تَاًٌس تیؼ اس ّا هیزرصَرتی کِ هازُ

(Zakaria ،2000) تزرعی راتغِ عَل ٍ ٍسى زر اعکَئیس پؾت .

عکَئیسّای اًز کٌستز اس  رؽس اعکَئیسّای کِ زاز ىًؾا ًیش ارغَاًی

 .(Bizikov ،1995)تاؽس هازُ هی

عَل هاًتل زر اعکَئیسّای ٌّسی زر زریای عواى  حساکثز       

گیزی هتز اًساسُهیلی 190فارط  ّای ذلیحآب زر هتز ٍهیلی 144

تززاری هزتَط ؽس. ایي اذتالف زر عَل هاًتل تِ سهاى ًوًَِ

ّای عواى اٍایل پاییش ٍ زر آبزریای زر تززاریسیزا ًوًَِ تاؽس،هی

زر ایي  اًدام ؽس. هعوَالً 1390ذلیح فارط زر اٍیل سهغتاى 

تززاری هغالعات تا تَخِ تِ ٍععت هٌاعك هَرز تزرعی ًوًَِ

زر ( 2010ٍ ّوکاراى )  Liaoتاؽس.پذیز ًویسهاى اهکاىّن

سهاى را پیؾٌْاز کززُ ّز چٌس تززاری ّنهغالعات هؾاتِ ًوًَِ

 سهاى را ًساؽتِ اعت.  تززاری ّنذَز ًیش اهکاى ًوًَِ

تزرعی راتغِ عَل هاًتل ٍ ٍسى تسى زر اعکَئیس ٌّسی        

ّای ذلیح فارط ٍ زر زٍ هٌغمِ ًؾاى زاز کِ ایي گًَِ زر آب

تاؽس. تغییزات زر اًساسُ زریای عواى زارای رؽس آلَهتزیک هی

ایظ ٍ تغییزات اکَلَصیکی تغتگی زارز، زر اعکَئیس تسى تِ ؽز

کِ اس اعکَئیسّای الیاًَعی  Illex illecebrosusتالِ کَتاُ 

 (.Perez  ٍO`Dor ،2000)تاؽس ًیش ایي چٌیي اعت هی

تا تَخِ تِ راتغِ رؽس گالزیَط تا رؽس عَهاتیک تسى        

(Perez  ،2006ٍ ّوکاراى) ًغثت رؽس گالزیَط تا رؽس ،

تزذی اس عاذتارّای تسى زر اعکَئیس ٌّسی هَرز آًالیش لزار 

گزفت. ًتایح ًؾاى زاز کِ راتغِ ٍ ًغثت رؽس گالزیَط تا عَل 

تزی لَی گالزیَط راتغِ عزض عزض هاًتل، عَل ٍ عزض تالِ ٍ ٍ

ّای آب زر ٌّسی اعکَئیسّای زر کِ عَل گالزیَطعَریزارز. تِ

زرصس  94ریای عواى تا ّای ززرصس ٍ آب 99ذلیح فارط تا 

  I. illecebrosusاعویٌاى تا پاراهتزّای فَق ارتثاط زارز. زر 
ارتثاط ٍ رؽس هثثت تیي ایي پاراهتزّا ٍ عَل گالزیَط 

چٌیي ارتثاط تزذی اس پاراهتزّا هاًٌس هؾاّسُ ؽسُ اعت. ّن

لغز چؾن ًیش تزرعی ؽس ٍ ّیچ ارتثاعی تیي رؽس آى تا رؽس 

، Perez  ٍO`Dor)زعت ًیاهسُ اعت عَلی گالزیَط تِ

ّایی زر ایي تزرعی توام پاراهتزّا آًالیش ؽسُ ٍ فمظ آى (.2000

عَلی گالزیَط زاؽتٌس هَرز تزرعی  تزی تا رؽسکِ ارتثاط لَی

 لزار گزفتٌس.
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Abstract 
A comparative investigation between growths of Gladius with some morphometric 

measurements of Uroteuthis duvaucelii was carried out within two water body of the Persian Gulf 

and Oman Sea in 2011. A total of 213 specimens were collected and 16 parameters were measured of 

which amongst them, 5 parameters of length and width of mantle, length and width of fin and 

Gladius width showed significant relationship with length of Gladius. There was no significant 

differences between Gladius of the Persian Gulf and Oman Sea but it is noteworthy to be mentioned 

that males and females have difference in shape, namely the width of Gladius in females are 1.32 

times bigger than males. The Mantle length-Weight relationship showed an allometric growth 

(b=2.83, r
2
=0.97 in The Oman Sea and b=2.13, r

2
=0.84 in The Persian Gulf). A high significant 

correlation was determined between growth of Gladius with length of mantle both in the Persian Gulf 

and Oman Sea with estimated r=0.989 and 0.867, respectively. 
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