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 Introduction: Striped piggy fish (Pomadasys stridens) is one of numerous species in the 

Persian Gulf Ecosystem and Marine Food Chain.  

Materials & Methods: This study was carried out to determine Length-Length and 

Length-Weight Relationships of striped piggy fish. Sampling was performed for 8 

months from January 2020 to May 2021 in the waters of Hormozgan province.  During 

this period some morphometric relationships of 366 specimens were measured.  

Results: The minimum and maximum Fork length and Total weight were recorded at 43 

mm, 198 mm, 1.35 g and 139.27 g respectively. Linear regression relationships between 

lengths (Total length, Standard Length and Fork Length) for this fish showed that there 

were positive correlations between these characteristics. R2 parameter for Total  

Length-Fork Length, Total Length-Standard Length and Fork Length-Standard Length 

Relationships are 0.9978, 0.9956 and 0.9968 respectively. The analysis of the b value 

for length-weight relationships indicated that the growth pattern in this species is 

negative allometric. The parameters a, b, and R2 for length-weight relationships were 

0.00002, 2.9761 and 0.9943 respectively. 

Conclusion: Fish growth is influenced by biotic and abiotic factors, which are affected 

by geographical differences. 
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 مقاله پژوهشی  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  ,Pomadasys stridens (Forsskål 1775) در ماهی سنگسر مخطط برخی روابط مورفومتریک

  های ساحلی خلیج فارس )محدوده استان هرمزگان(در آب
 

 

 

 

 

 
 

 لیال عبدلی  ،*، محسن صفائیفرجادزاده لیاسماع

 

 

  رانیزگان، بندرعباس، ادانشگاه هرم ،ییایدانشکده علوم و فنون در الت،یگروه ش
 

 چکیده  کلمات کلیدی
 ماهی سنگسر مخطط

 طول -رابطه طول
 وزن -رابطه طول
  خلیج فارس

 

  .باشدایی دریا میغذ و زنجیره فارس فراوان در اکوسیستم خلیج هايهگوناز  یکی( Pomadasys stridensماهی سنگسر مخطط ) مقدمه: 

ماهه در مقطع طولی بین دي  8هاي یک دوره وزن ماهی سنگسر مخطط از داده-طول و طول-بط طولدر این مطالعه روا ها:مواد و روش

اي هروابط داده مدت هاي استان هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت. در طی ایندر محدوده آب 1400تا اردیبهشت ماه  1398ماه 

 ماهی سنگسر مخطط محاسبه شدند. 366مورفومتریک 

ون روابط رگرسی گرم بود. 27/139گرم و  35/1متر، میلی 198متر، میلی 43ترتیب طول چنگالی و وزن کل به و حداکثر حداقل نتایج: 

ها وجود هین این شاخصبطولی )طول کل، استاندارد و چنگالی( این ماهی نشان داد که همبستگی قطعی مثبتی هاي خطی بین شاخصه

2Rداشت. مقدار 
، 9978/0ترتیب رد بهطول استاندا-طول استاندارد و طول چنگالی-چنگالی، طول کل طول-کل براي روابط طول 

ن گونه داراي رشد ناهمگون وزن نشان داد که ای-دست آمده از رابطه طولبه bبرآورده شد. تجزیه و تحلیل مقدار  9968/0، 9956/0

 برآورد شدند. 9943/0، 9761/2، 00002/0ترتیب وزن به-براي رابطه طول 2Rو  a ،bمنفی است. مقادیر 

 .ستنداثیرگذار هتین عوامل هاي جغرافیایی در ارشد ماهی تحت تاثیر عوامل زیستی و غیر زیستی است که تفاوت گیري:بحث و نتیجه
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 قدمهم
گاهی زیستو  محيطیزیست شرایط دليل دارا بودنبه فارس خليج       

( Flora) جوامع گياهی ازار متنوعی هاي بسيگونه در برگيرنده مختلف

 ومهرگان شامل گروه عظيم بی( بوده که Fauna) و جوامع جانوري

 خزندگان، )ماهيان، دریا محيط به وابسته یا و دریایی دارانمهره

 Pomadasys مخطط سنگسر ماهی (.1) باشدمی پرندگان( و پستانداران

(Forsskål, 1775) stridens  متعلق به خانوادهHaemulidae  است

 یاحلس کم عمق يهادر آباغلب خانواده  نیا متعلق به انيماه (.2)

ضور ح يريوگرمس يريگرمسمهين مناطق يهاتمام آب در باًیتقر و بوده

ارزش  با غالباً Haemulidaeهاي متعلق به خانواده (. گونه3) دارند

در  P. stridens (. حضور گونه4باشند )تجاري باال در سراسر دنيا می

ب غرسراسر خليج فارس و دریاي عمان از بوشهر تا چابهار، شمال

 فریقاآعقبه و جنوب  مدیترانه، خليج سرخ، دریاي هند، دریاي اقيانوس

است گزارش شدهمتري  80ساحل تا عمق زیر مق هاي کم عدر آب

ا، هالبقها، ابزار صيد ماهيان متعلق به این خانواده شامل تله(. 5)

ر ماهيان اثر رشد د معموالً (.3) ها هستنداي و ترالاي محاصرهتوره

ن توایین مگردد. بنابرایا سایر آبزیان در اندازه طول بدن نمایان می

ین ا(. عالوه بر 6گفت طول و رشد در یک گونه با هم مرتبط است )

این  . در(7) باشدمی تاثير سن موجود زنده تحت تغييرات، رشد در یک

شد تواند ردسترس بودن غذا و پارامترهاي محيطی نيز می ميان در

عی ميزان وزن در واقع به نو-(. رابطه طول8را تحت تاثير قرار دهد )

ن دهد. بنابرایهمبستگی بين طول ماهی و وزن ماهی را نشان می

ت در جه کردن مشاهدات طولی به وزن وزن براي مرتبط-رابطه طول

تواند می وزن-طول رابطه (.9زنده مفيد است )مقدار اندازه توده  برآورد

اي هشاخص به بردنپی اکولوژیکی، براي هايبراي تفکيک ذخایر، مدل

ين چنهم و طولی فراوانی توزیع زنده براساس توده محاسبه بدنی، وضعيت

ادي مطالعات زی (. تاکنون10د )مهم باش اريبس هاي آکوستيکیبررسی

ر و دیگ کشور جنوبی هايگونه در آب ینتغذیه و توليدمثل ا درخصوص

نتشر گزارش م تاکنون اما .(14، 13، 12، 5، 11) است انجام شده نقاط

 هاي محدودهاي درخصوص روابط مورفومتریک این گونه در آبشده

 این هاي ارائه شده دراستان هرمزگان ثبت نشده است. نتایج داده

 هاي مختلفي جنبهعنوان بخشی از مطالعه جامع بر روتحقيق به

 اي و ساختار جمعيتی گونه سنگسر مخطط درتوليدمثلی و تغذیه

 وطول  -باشد. در این تحقيق سعی شده روابط طولمنطقه می

 راوانیچنين فوزن براي این گونه مورد بررسی قرار گيرد. هم -طول

لعه مدت مورد مطا ماهی در ميانگين طول و وزن این طولی و تغييرات

 بررسی قرار گرفته است.مورد 

 

 هاروشمواد و 
زمانی مختلف در دي  سنگسر مخطط در دوبازه هاي ماهینمونه       

 8)در مجموع  1400تا اردیبهشت  1399 چنين از مهرو هم 1398

هاي استان هرمزگان، صيد شده توسط ابزارهاي ماه( در محدوده آب

وان صيد ضمنی( عن)به چون مشتا، قالب و ترال ميگومختلفی هم

ها را بالفاصله در پودر یخ گذاشته و براي آوري شدند. سپس آنجمع

مورفومتریک به آزمایشگاه  صفات برخی گيريو اندازه بعدي هايبررسی

متر( و وزن ميلی 1گيري طول )با دقت انتقال داده شد. بعد از اندازه

ی روابط گرم(، از رابطه خطی زیر براي بررس 01/0ماهيان )با دقت 

 Y = a+bX                   : (15طول در این ماهی استفاده شد ) -طول

: bو  a: طول کل، طول چنگالی و طول استاندارد، Xو  Y که در آن:

 باشند.مقادیر ثابت می

ده شد وزن از معادله زیر استفا -چنين براي محاسبه رابطه طولهم

(6 :)                                                                   baL=W 

ددي : توان )شيب خط، عb: طول، L: عدد ثابت، a، ن: وزw آن: در که

بودن  (Allometric) ناهمگون یا (Isometric) همگون تشخيص براي

 یا b>3باشد آبزي رشد همگون،  b= 3 رشد آبزي( است. اگر مقدار

3 >b ر صورت ناهمگون باشد آبزي رشد ناهمگون خواهد داشت )د

اشد ب 3تر از عدد محاسبه شده بيش bاگر مقدار  بودن رشد آبزي،

بزي باشد آ 3تر از عدد آبزي رشد ناهمگون مثبت داشته و اگر کم

  bکه مقدار (. براي بررسی اینرشد ناهمگون منفی خواهد داشت

(. 16پائولی انجام شد ) tبرابر است آزمون  3محاسبه شده با عدد 

 :استاین آزمون در زیر بيان شده معادله

t = ()SD(Ln(FL)))/(SD(Ln(TW))()×((|𝑏−3|) / (√(1−𝑟^2 ()) × (√(𝑛−2)) 

 b: شيب خط )مقدار b: وزن کل، TW: طول چنگالی، FL که در آن

مونه  ن: تعداد n: ضریب تعيين، 2R وزن(،-محاسبه شده از رابطه طول

وزیع تآماري  جدول tاز مقدار  ترکم عددي این آزمون است. اگر مقدار

t  ،3باشد =b 3تر از آن باشد و اگر بيش≠ b چنين در خواهد بود. هم

نی راوامطالعه ميانگين طول چنگالی و وزن کل به تفکيک ماه و ف این

سم و ر هاهاي مختلف نيز محاسبه شد. براي آناليز دادهطولی در ماه

 استفاده شد. Excel افزارنمودار از نرم

 

 نتایج
گيري عدد ماهی سنگسر مخطط مورد اندازه 366در مجموع        

هاي توصيفی این ماهی در گرفت. اطالعات مربوط به برخی داده قرار

چنين طول و هم -طول روابط از حاصل است. مقادیرشده آورده 1 جدول

ضرایب تشخيص  مقادیر است.شده آورده 2 جدول در وزن-چنگالی طول
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(2Rدر ر )طول نشان دهنده همبستگی قطعی مثبت در -وابط طول

طول استاندارد و طول ــطول چنگالی، طول کل-روابط بين طول کل

دست به bباشد. تجزیه و تحليل مقدار طول استاندارد می -چنگالی

و ماهی داراي  بوده b ≠3داد که مقدار  وزن نشان -آمده از رابطه طول

چنين نتایج هم (.1 ( )شکلP<05/0ت )اس رشد ناهمگون از نوع منفی

مربوط به توزیع فراوانی طول چنگالی ماهی سنگسر مخطط در طی 

طورکه مالحظه است. همانآورده شده 2دوره مورد مطالعه در شکل 

طولی جمعيت  پراکنش 1399تا بهمن  1398دي  هايماه در گرددمی

متر ميلی 123-203مشابه بوده و در بين دامنه طولی  غالب، تقریباً

جمعيت غالب داراي دو دامنه طولی بوده )از  1399است. در اسفند 

هاي فروردین و متر( و در ماهميلی 133-183متر و ميلی 83-43

 اي دارد. غالب پراکنش طولی تقریبا مشابه جمعيت 1400اردیبهشت 

 
 (P. stridensگسر مخطط )وزن ماهی سن-رابطه طول چنگالی :1شکل 

 

   

   

  

در طول دوره مورد  یطول چنگال یفراوان :2شکل 

 مطالعه
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 (P. stridensهای توصیفی ماهی سنگسر مخطط )برخی داده :1جدول 

 تعداد ماهیان متر(طول چنگالی )میلی وزن کل )گرم(

 حداقل حداکثر نيانگمي±استانداردانحراف  حداقل حداکثر نيانگمي±استاندارد انحراف
366 

3/38 ± 9/54 27/139 35/1 7/45 ± 8/131 198 43 

 

 وزن-طول و طول چنگالی-معادله و مقادیر مربوط به روابط طول :2جدول 

 b a روابط معادله 

9978/0 0109/1 9364/0 0109/1  +TL 9364/0 = FL طول چنگالی -طول کل 

9956/0 4047/0 8186/0 4047/0  +TL 8186/0 = SL طول استاندارد -طول کل 

9968/0 4224/0 8738/0 4224/0 – FL 8738/0 = SL طول استاندارد -طول چنگالی 

9943/0 9761/2 00002/0 W = 0/00002 FL2/98 وزن -چنگالی رابطه طول 

ميانگين طول چنگالی این گونه در طی دوره  چنين تغييراتهم       

غييرات (. ت3نماید )شکل مورد مطالعه نيز همين روند را تائيد می

دهنده ميانگين طول چنگالی و وزن بدن در دوره مورد مطالعه، نشان

متر، ميلی 6/175) 1399ترین طول و وزن ماهی در دي ماه بيش

ترین مقدار طول و وزن ماهی در فروردین ماه گرم( و کم 1/99

 گرم( است. 8/8متر، ميلی 2/71) 1400
  

  
 در طول دوره مورد مطالعه )راست(و وزن کل  )چپ( یطول چنگال نیانگیم راتییتغ :3شکل 

 

 بحث
متداول در صيد ضمنی  هايماهی سنگسر مخطط یکی از گونه       

طول کل  حداکثر که کوچکی داشته نسبتاً اندازه و غالباً ترال ميگو بوده

(. این تحقيق نشان داد دامنه طول 17رسد )متر میميلی 220 آن به

متر و ميانگين آن ميلی 43-198چنگالی ماهی سنگسر مخطط بين 

گرم با  35/1-27/139چنين دامنه وزنی بين متر بوده همميلی 131

تحقيق ماهی سنگسر  هاي اینداده گرم است. براساس 9/54ميانگين 

هاي گونه نه تنها در bو  a مقدار است. منفی ناهمگون رشد مخطط داراي

جنسيت،  تاثير تحت نيز مشابه هايگونه بين در بلکه است متفاوت مختلف

تواند متفاوت باشد. مرحله رسيدگی جنسی، شدت تغذیه و... می

Hile  وMartin مقدار b  (19، 18) اندبيان کرده 5/2-4را بين .Allen 

. (20) است کرده بيان 3 دارند آلرشد ایده که را براي ماهيانی bمقدار 

دهنده نشان bبراي  3مشاهده کرد مقدار عددي  Teschکه درحالی

. فرض بر این هست که براي یک (21) رشد همگون در ماهی است

زندگی ثابت باقی  آل، آهنگ رشد وزنی بافت بدن، در طولماهی ایده

 نزدیک  bهمين دليل در بسياري از موارد مقدار عددي ماند و بهمی

حالت معين  در طول زندگی شکل بدن در طبيعی طورباشد. بهمی 3به 

تواند نوسان فصلی پارامترهاي و دالیل آن می (6ماند )خود باقی نمی

ماهی، جنسيت، رسيدگی گناد و وضعيت  فيزیولوژي وضعيت محيطی،

. پارامترهاي (6، 24 ،23، 22) ها باشدمحيط زیست آن در مغذي مواد

اي مقایسه صورتمخطط به گونه سنگسر براي وزن-طول رابطه به مربوط

سنگسر  وزن ماهی-خصوص رابطه طولدر است. شده آورده 3 جدول در

در محدوده  ،و همکاران Karimiفارس، تنها مطالعه  مخطط در خليج

توجه به تحقيق یاد شده ماهی داراي  استان بوشهر وجود دارد. با
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چنين بيان شده است عوامل زیستی و رشد ناهمگون منفی بوده، هم

و  Khatoon. (25) گذار استزیستی بر روي رشد ماهی تاثيرغير

هاي مختلف در گونه ماهی از خانواده 5وزن  -رابطه طول ،همکاران

هی سنگسر مخطط که ما اندکانال مانور دریاي عرب را محاسبه کرده

 اندکرده رشد این ماهی را از نوع ناهمگون بيان و نوع ها بودهاز آن یکی

واقع در خليج مرسين، با وجود  ،Kutluو  Turan. در مطالعات (26)

با مطالعه حاضر، رشد ماهی سنگسر  bنزدیک بودن مقدار عددي 

، اختالف نوع رشد بين (27) اندمخطط را از نوع همگون بيان کرده

نمونه ماهيان  تعداد تاثير تواند تحتمی شده ذکر حاضر و مطالعه طالعهم

 زیستی دو منطقهچنين اختالفات زیستی و غيرآوري شده همجمع

خصوص مطالعات در توجه به سایر با جغرافيایی باشد. متفاوت از لحاظ

توان هاي این تحقيق، میها با دادهوزن و مقایسه آن -رابطه طول

زیستی است که تاثير عوامل زیستی و غير ه رشد ماهی تحتبرد کپی

گذار هستند. ميزان ضریب هاي جغرافيایی در این عوامل تاثيرتفاوت

توجه  دهنده همبستگی قابلطول نشان -روابط طول بين (2Rتعيين )

هاي بين این روابط است. با مشاهده نوسانات پراکنش طولی در ماه

احتمال حضور جمعيت بالغ در فصول پائيز و زمستان و  مختلف،

 ،همکاران و Karimiمطالعات  اساسبر دارد. وجود بهار فصل در ریزيتخم

مثلی ماهی سنگسر مخطط در محدوده هاي توليددرخصوص جنبه

مثل این گونه را آذر و اسفند هاي توليدهاي استان بوشهر، ماهآب

دهنده وجود تغير ميانگين طول و وزن نشان. الگوي (5) اندکرده بيان

است تغييرات ميانگين  مشابه از تغييرات، در طول و وزن ماهی الگوي

ترین دهنده بيشمورد مطالعه، نشان بدن در دوره چنگالی و وزن طول

ترین مقدار طول و وزن و کم 1399طول و وزن ماهی در دي ماه 

کننده حضور اند تائيدتوکه می است 1400ماهی در فروردین ماه 

 هاي بالغ در پائيز و زمستان باشد.جمعيت
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