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كمالی و همكاران

بررسی رابطه طول ،وزن و تولیدمثل ماهی گیش پوزه دراز در آبهای استان هرمزگان

مقدمه
گیش پوزه دراز ( )Carangoides chrysophrysيكي از گونههاي
مهم خانواده گیش ماهیان ( )Carangidaeميباشد كه در آبهاي ايران
يكي از مهمترين ماهیان خلیج فارس و درياي عمان و میزان صید آن
در بین گونههاي اين خانواده در سطح بااليي است (ولينسب.)1392 ،
ماهي گیش پوزه دراز داراي جثه بزرگ و داراي دهان كوچک با دندانهاي
ريز ميباشد .ماهي گیش پوزه دراز در نواحي ساحلي و نزديک مناطق
صخرهاي زندگي و تولیدمثل مينمايند و يک ماهي گوشتخوار است
( Fischerو  .)1984 ،Bianchiمطالعه بیولوژي تولیدمثل ماهيها ميتواند
براي شناخت دقیقتر چرخه زندگي و ارزيابي ذخاير آنها موثر باشد.
با توجه به مطالبي كه بیان گرديد ميتوان به اهمیت و لزوم بررسي
بیولوژيک ماهیان و ساير آبزيان پي برد ( Whiteو همكاران .)2003 ،از
آنجا كه شناخت ويژگيهاي زيستي يک آبزي ميتواند راهگشاي موثري
در برداشت پايدار از ذخاير آن باشد بدين جهت در اين تحقیق تالش
گرديده است كه تولیدمثل ماهي گیش پوزه دراز ( Carangoides
 )chrysophrysكه يكي از گونههاي مهم خلیج فارس و درياي عمان
محسوب ميشود بررسي گردد .با مروري بر مطالعات گذشته شده
تحقیقات زيادي در جهان بر روي اين گونه انجام نپذيرفته است .در
آبهاي خلیجفارس و درياي عمان هیچگونه تحقیقي بر روي اين گونه
انجام نشده است .تنها بررسي انجام شده بر روي تولیدمثل اين گونه
در جهان در آبهاي ساحلي جنوب كشور عمان بوده استAl-Rasady .
و همكاران ( )2012تحقیقي بر روي تولیدمثل اين گونه ( Carangoides
 )chrysophrysانجام دادند .بررسي آنها در آبهاي عمان نشان داد
كه فصل تخمريزي اين گونه طي يک دوره طوالني تخمريزي از
سپتامبر (شهريور) تا فوريه (اسفند) بهطول انجامید .در مطالعه آنها
اوج تخمريزي در فوريه (بهمن و اسفند) گزارش شده است .همچنین
طول بلوغ ( )LM50براي افراد نر و ماده بهترتیب  46/90و 42/08
برآورد شده كه اختالف معنيداري را نشان نداد.

مواد و روشها
اين تحقیق در استان هرمزگان و در آبهاي محدوده بندرعباس،
سیريک و جزيره قشم انجام شده است .نمونهبرداري از اسفند ماه1392
تا بهمن ماه  1393از شناورهاي صیادي و با روش ترال كفروب انجام
گرفت .در اين تحقیق ،كل نمونههاي مورد بررسي  376عدد بود .طول
و وزن هر ماهي اندارهگیري شده و پس از آن به تشريح بدن آنها پرداخته
و ضمن تعیین جنسیت ،گنادهاي آنها را با ترازوي ديجیتال با دقت
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 0/001گرم وزن كرده و اعداد و ارقام را ثبت نموده و در ضمن مراحل
بلوغ جنسي آنها براساس تعاريف كلید  6مرحلهاي (1993 ،Bisawas؛
 Grandcourtو همكاران2004 ،؛2000 ،Fennessy؛  Yonedaو همكاران،
 )2001ثبت شد .رابطه طول و وزن ماهي براساس مدل نمايي براي
كل جمعیت با استفاده از معادله زير بهدست آمد ( Sparreو ،Venema
W = aTLb
:)1998
كه در اين معادله  =Wوزن كل ماهي =TL ،طول كل ماهي = a ،عدد
ثابت =b ،شیب خط
در بررسي شاخص گنادي ( )GSIعالوه بر وزن گناد ،رنگ و شكل
و اندازه گنادها نیز مورد توجه و بررسي قرار گرفت .فصل تخمريزي
براساس نمودار  GSIو مشاهده رسیدگي مراحل جنسي در ماههاي
مختلف سال تعیین گرديد .با توجه به اينكه معموالً وزن گناد بستگي
بهمیزان پیشرفت مرحله جنسي دارد و بهدلیل تاثیر افزايش طول ماهي
بر گنادها (اندازه ماهي و تاثیر آن بر وزن گناد) وزن گناد براساس
درصدي از وزن بدن بیان ميشود ( .)1963 ،Nicolskyبراي تعیین
مراحل باروري در هر ماه از تعدادي از غدد جنسي در هر مرحله جنسي
قطعات كوچكي از هر تخمدان و بیضه تهیه گرديد .از قطعات بافت
تخمدان و بیضه پس از آمادهسازي بافتي برشهايي به ضخامت 7
میكرون با استفاده از دستگاه برش بافت نرم (میكروتوم) تهیه گرديد.
المهاي آماده جهت بررسي میكروسكوپي مراحل باروري مورد بررسي
قرار گرفت .براي تعیین همآوري تخمدانهايي كه در مراحل آخر بلوغ
جنسي باشند (مراحل  4 ،3و  )5انتخاب گرديدند .از هر تخمدان
قطعاتي به وزن حدود  2گرم برداشته شد و با تقريب  0/001گرم وزن
گرديد هر يک از اين قطعات در محلول گیلسون نگهداري شد (،Agarwal
 .)2005نمونه تخمک برداشته شده پس از خشک شدن وزن گرديد
و نسبت آن با وزن تخمک تر بهدست آمد كه براساس اين نسبت وزن
كل تخمکهاي خشک يک تخمدان محاسبه شد .براي گونه ماهي
گیش پوزه دراز میزان همآوري نسبي و همآوري مطلق بهطور ماهانه
از معادله زير بهدست آمد ( Bobkoو :)2004 ،Berkeley
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تعيين فصل تخمريزي :در اين عمل وزن غدد جنسي نر و ماده
پس از هر نمونهبرداري ثبت گرديد و فصل تخمريزي بر پايه تغییرات
ماهانه میانگین شاخص گنادي ( )GSIمشاهده رسیدگي مراحل جنسي
در ماههاي مختلف سال تعیین و توزيع ماهانه مراحل گنادي تعیین
گرديد .شاخص گنادي هر نمونه از معادله زير محاسبه گرديد (،Fennessy
2000؛ 2002 ،Funamoto؛  Crabtreeو همكاران:)2004 ،
 100

GW
) ( BW  GW

= GSI

وزن غدد جنسي=  ،GWوزن كل ماهي= BW

براي توزين غدد جنسي از ترازوي ديجیتال با دقت  0/ 001گرم
استفاده شد .پس از محاسبه شاخص گنادي براي هر ماهي يک
میانگین  GSIماهانه از ماهيهاي مربوط به همان ماه گرفته شد كه
بر پايه همین میانگینها نموداري رسم شده و از اوج اين نمودار زمان
تخمريزي معین گرديد.

نتایج
رابطه طول كل با وزن ماهی :بیشینه ،كمینه و میانگین وزن
اندازهگیري شده در اين تحقیق بهترتیب  4350گرم 195 ،گرم و
 1087/15گرم و همچنین بیشینه ،كمینه و میانگین طول كل اندازهگیري
شده در اين تحقیق بهترتیب  80سانتيمتر 25/5 ،سانتيمتر و 44/99
سانتيمتر بود .براي تعیین رابطه طول با وزن ،جمعاً  376عدد ماهي
گیش پوزه دراز مورد بررسي قرار گرفتند .شكل  1رابطه طول كل با
وزن كل و طول چنگالي را نشان ميدهد .مقدار نماي بهدست آمده
 2/9011بود كه در مقايسه با نماد  3كه نشانه رشد همگون است
(مقايسه با آزمون  tانجام شد) اختالف معنيداري نداشت كه نشانه
رشد همگون (ايزومتريک) اين گونه بود و معادله y=0/0162 x 2/901
بهدست آمد.
y = 0.0162x 2.9011
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تعيين طول ماهی در زمان بلوغ :تخمین بلوغ جنسي براي تعیین
راهكارهاي مديريت شیالتي براساس ساختار سني و طولي در زمینه
ارزيابي ذخاير بسیار مهم است ( DeMartiniو همكاران .)2000 ،طول
ماهي در زمان بلوغ جنسي بر پايه ( LM50طولي كه  50درصد ماهيها
بالغ هستند) محاسبه گرديد در تعیین طول در زمان بلوغ جنسي
درصد فراواني نمونههاي مراحل  3تا  6در دستههاي طولي مشخص
گرديد كه با استفاده مجذور كمینه مربعات خطا و بهكمک ابزار solver
در  excelمحاسبه صورت گرفت و از طريق معادله زير نمودار مربوطه
رسم گرديد (:)1995 ،King
)])P= 1/(1+exp[rm (L-Lm

 =Pنسبت بلوغ پیشبیني شده =Lm ،طول در زمان بلوغ =rm ،شیب
منحني
محاسبات آماري توليدمثل :دادههاي بهدست آمده از طريق
زيستسنجي و نمونهبرداري با استفاده از فرمولهاي ذكر شده در باال،
نتايج حاصله به شكل جداول و نمودارهاي مجزا در نرمافزار excel
نسخه  2007رسم و در هر يک از نمودارها میانگین ،انحراف معیار و
خطاي احتمالي معیار توسط نرمافزار  spssنسخه  16محاسبه شده و
اين دادهها جهت تفاوتهاي معنيدار و يا بيمعني توسط آزمون توكي
مورد سنجش قرار گرفت.

وزن(گرم)

تعيين نسبت جنسی :براي مشخص كردن توزيع نسبت جنسي،
جنسهاي نر و ماده در هر ماه محاسبه گرديده كه براي پي بردن به
يكنواختي توزيع جنسهاي نر و ماده از آزمون  )X2( Chi-squareاستفاده
شد X2.محاسباتي با استفاده از فرمول بهدست آمد (:)1993 ،Biswas
تعداد مشاهده شده= ،Oiتعداد
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شكل  : 1نمودار رابطه طول كل با وزن ماهی گيش پوزه دراز

تعيين نسبت جنسی :طي دوره مطالعه در مجموع  376عدد
ماهي جهت بررسي تولیدمثلي مورد كالبدشكافي قرار گرفتند كه از
اين تعداد  194عدد ماده و  137عدد نر و  45عدد نابالغ بودند و
نسبت جنسي كل ماده به نر  1/41به  1بهدست آمد .با محاسباتي از
طريق آزمون مربع كاي ( )X2بین نسبت جنسي ماده به نر بهدست
آمد پارامترهاي حاصل در مقايسه با نسبت جنسي  1-1كه نشانههاي
استاندارد جمعیت پايدار است ،اختالف معنيدار در كل و به تفكیک
در بعضي از ماهها نشان داد (()P<0/05جدول.)1
تعيين همآوري :همآوري مطلق و نسبي براي  78نمونه ماهي
گیش پوزه دراز ماده در مراحل جنسي رسیده محاسبه شد و میانگین
وزن و طول در ماههاي مختلف در جدول  2نشان داده شده است .بیشینه
همآوري مطلق  479992تخمک در فروردين ماه و بیشینه همآوري
نسبي  354تخمک در آبان ماه بهدست آمد .كمینه همآوري مطلق 98247
در تیر و كمینه همآوري نسبي  125در تیر ماه محاسبه شد .تغییرات
میانگین همآوري مطلق و نسبي ماههاي مختلف در شكل  2نشان
داده شده است.
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جدول  :1تغييرات نسبت جنسی ماهی گيش پوزه دراز ( )Carangoides chrysophrysدر آبهاي استان هرمزگان در سال1392-1393
ماه

ماده

نر

نابالغ

مجموع

نسبت جنسی ( ماده به نر)

X2

معنیدار بودن

اسفند

25

13

0

38

1/92

26/10

*

فروردين

16

14

0

30

1/14

1/82

-

ارديبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهريور
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
مجموع

14
9
24
25
6
5
16
12
27
15
194

13
15
5
12
3
7
16
8
21
10
137

0
0
10
8
18
0
0
8
1
0
45

27
24
39
45
27
12
32
28
49
25
376

1/07
0/6
4/8
2/08
2/00
0/71
1/00
1/5
1/29
1/5
1/41

1/79
1/67
69/34
39/43
43/54
1/42
0/00
14/97
1/89
9/45
97/41

*
*
*

*

*
*

* :معنيدار در سطح يک درصد : - ،عدم وجود اختالف معنيدار

جدول  :2ميزان همآوري مطلق و نسبی ماهی گيش پوزه دراز ( )Carangoides chrysophrysدر آبهاي استان هرمزگان
ماه

ميانگين وزن بدن(گرم)

ميانگين طول(سانتیمتر)

ميانگين همآوري نسبی

ميانگين همآوري مطلق

اسفند
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهريور
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن

1452/47
1521/12
1601/41
1198/5
784/52
713/84
731/96
1195/91
951/19
1058/78
829/35
1407

50/25
51/57
51/81
44/80
37/23
38/22
34/74
48/87
44/2
41/77
41/95
50/12

224±12
315±11
147±19
154±12
125±23
162±8
227±14
196±28
354±13
141±15
150±17
193±11

325670±423
479992±126
235135±324
184348±213
98247±219
115318±186
162241±356
234120±265
336528±202
149303±197
121018±134
272241±216

رابطه همآوري مطلق با طول كل بدن :رابطه همآوري با طول
كل در شكل  3نشان داده شده است .فاكتور طول كل با همآوري مطلق
رابطه قوي نشان نداد.
فصل تخمريزي :تغییرات درصد مراحل باروري در ماههاي مختلف

شكل  :2تغييرات ميانگين همآوري مطلق ماهی گيش پوزه دراز
( )Carangoides chrysophrysدر ماههاي مختلف
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در شكل  4نشان ميدهد كه اين ماهي يک دوره تخمريزي طوالني
داشته كه از دي ماه تا ارديبهشت ماه به طول ميانجامد .تغییرات
میانگین شاخص گنادي در ماههاي مختلف درشكل  5نشان داده شده
است .براساس نمودار شاخص گنادي دو پیک بهاره در فروردين و
ارديبهشت و پیک پايیزه در مهر و آبان ديده ميشود كه پیک بهاره
قويتر ميباشد .بیشترين میانگین شاخص گنادي براي ماهي

سال دهم ،شماره  ،1بهار 1397

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

ماده مربوط به فروردين ماه ( ،)2/86براي ماهي نر مربوط به فروردين
ماه بوده است ( )2/85و كمترين مقدار در خرداد براي هر دو جنس
( 0/439براي ماده و  0/161براي نر) محاسبه گرديد .بر همین اساس
اوج تخمريزي در ارديبهشت ماه برآورد گرديد.
600000
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R 2 = 0.7773

400000
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شكل  :3رابطه همآوري مطلق با طول كل ماهی گيش پوزه دراز
()Carangoides chrysophrys

شكل  :4درصد ماهانه مراحل گنادي در جنس ماده ماهی
گيش پوزه دراز ()Carangoides chrysophrys

شكل  :5شاخص گنادي در جنس ماده و نر ماهی
گيش پوزه دراز ()Carangoides chrysophrys

بررسی ميكروسكوپی غدد جنسی :نتايج حاصل از عملیات

از  6مرحله توسعه تخمداني در اين ماهي مشاهده مي گردد .بر اين
اساس ميتوان بیان داشت كه:
تخمدان مرحله  1:يا نابالغ كه هنوز تكامل جنسي صورت نگرفتهاند و
مقاطع بافتي اين مرحله ،بیانگر آن است كه تخمدان حاوي اووگوني
هستند .هسته بخش اعظم اووگوني را اشغال ميكند (شكل.)6
تخمدان مرحله  :2كه در آن رشد جنسي صورت ميگیرد .در مقاطع
بافتي اين مرحله افزايش قطر تخمکها و بهواسطه رشد پروتوپالسمي
مشاهده ميگردد .هستکها كوچک و به تعداد زياد در نزديكي غشاء
هسته قرار دارند (شكل.)6
تخمدان مرحله  :3كه در آن تخمکها به اندازه كافي رشد كرده و در
اين مرحله كه مرحله زردهسازي است ،اووسیتها وارد دوره رشد طوالني
ميشوند .بزرگ شدن اووسیت در اثر تجمع زرده كامالً محسوس است
(شكل.)6
تخمدان مرحله  :4از نظر بافتشناسي در اين مرحله اووپالسم با ائوزين
واكنش خوبي ميدهد (اسیدوفیلیک) .هسته بهوسیله واكوئلها و اجسام
زرده محصور شده ،تحت فشار آنها كنگرهدار ميگردد (شكل.)6
تخمدان مرحله  :5از نظر بافتشناسي سلولهاي رسیده تخلیه شده
و تعدادكمي از آنها در تخمدان مملو از اووسیتهاي مرحله  2ديده
ميشوند .در برشهاي بافتي بیضه ماهي گیش پوزه دراز از نوع لوبولي
تشخیص داده شد (شكل.)6
محاسبه ( LM50طول ماهی در زمان بلوغ) :با دستهبندي طول
ماهي گیش پوزه دراز مورد بررسي در كل سال و در نظر داشتن درصد
فراواني مراحل رسیده باروري در هركالس طولي در طول سال ،نموداري
رسم گرديد (شكل  )7كه طبق آن نمودار و با استفاده از روش مجموع
مربعات طول ماهي در زمان بلوغ ( )LM50تعیین گرديد كه برابر با 46
سانتيمتر بود .در اين محاسبات تخمدانهايي كه در مراحل  3و 4
بودند بهعنوان نمونههاي بالغ در نظر گرفته شدند.

شكل  :7طول كل در زمانیكه نيمی از ماهيان ماده در گونه
گيش پوزه دراز ( )Carangoides chrysophrysبالغند
در استان هرمزگان (نمونهبرداري كل دوره بررسی)

برش بافت گناد جنس ماده ماهي گیش پوزه دراز نشان داد  5مرحله
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بيضه

تخمدان مرحله 1

تخمدان مرحله 2

تخمدان مرحله 3

تخمدان مرحله 4

تخمدان مرحله 5

شكل  :6تصاوير بيضه و مراحل مختلف باروري تخمدان در گيش پوزه دراز ()Carangoides chrysophrys

بحث
ارتباط طول با وزن ماهی گيش پوزه دراز :همانطوركه در
شكل  1نشان داده شده طول اين گونه با وزن آن داراي همبستگي
بسیار بااليي بوده و با توجه به معادله بهوجود آمده بین اين دو پارامتر
رابطه نمايي بین آنها كامالً مشهود است .میزان اين نما در مجموع
دو جنس بهمقدار  ،2/9004اختالف معنيداري را با  3نشان نداد كه
معرف رشد همگون يا ايزومتريک ميباشد )1993( Biswas .بیان داشت
كه بین طول و وزن ماهیان رابطه نمايي برقرار است و توان بهدست
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آمده نزديک به  3بیانگر رشد همگون يا ايزومتريک است .بنابراين الگوي
رشد ماهي گیش پوزه دراز در آبهاي استان هرمزگان همگون است
( AL-Marzouqiو همكاران .)2013 ،در عمان براي ماهي گیش پوزه
دراز مقدار  aرا  ،0/0396مقدار  bرا  2/7123و ضريب همبستگي بین
طول و وزن را  0/967بهدست آورده است .اين تحقیق در ماهيهايي
با رنج طولي  21-72انجام شده است دلیل متفاوت بودن  bدر مناطق
مختلف ميتواند بهدلیل نوسانات فصلي در پارامترهاي محیطي ،شرايط
فیزيولوژيكي ماهي در زمان جمعآوري ،جنسیت ،پیشرفت و رشد غدد
جنسي و شرايط تغذيهاي در محیط زندگي ماهي ميباشد (،Biswas

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

 .)1993میزان ضريب رگرسیون ( )bبهطور معمول در ماهیان بین عدد
 2و  4است ( .)1987 ،Begenalهنگاميكه ضريب رگرسیون برابر و يا
نزديک به  3باشد ماهي داراي رشد همگون يا ايزومتريک است و رشد
ماهي در همه ابعاد بهطور يكسان صورت ميگیرد (.)2003 ،Wootton
فصل تخمريزي :نتايج  GSIنشان داد كه احتماالً اين گونه يک
دوره تخمريزي طوالني داشته است و اوج تخمريزي آنها در بهار و پايیز
مشاهده شد .طي تحقیقي ( Al-Rasadyو همكاران )2012 ،فصل تخم
ريزي اين گونه را در آبهاي عمان از سپتامبر (شهريور) تا فوريه
(اسفند) تعیین كردند .در مطالعه آنها اوج تخمريزي در فوريه (اسفند)
گزارش شده است .در گونه گیش پوزه دراز با توجه به برشهاي
میكروسكوپي مراحل جنسي (شكل )6ميتوان بیان نمود كه احتماالً
اين گونه را از دسته ماهیان  Batch spawnerاست.
نسبت جنسی :در اين مطالعه ،نسبت جنسي كل ماده به نر
 1/41به  1بهدست آمد .كل نمونههاي مورد بررسي  376عدد بود كه
از اين تعداد  194عدد ماده و  137عدد نر و  45عدد نابالغ بودند.
آزمون مربع كاي ( )X2بین نسبت جنسي ماده به نر نشان داد اختالف
معنيداري با حالت نرمال (با نسبت  )1:1وجود دارد ( .)p<0/05نسبت
جنسي نشاندهنده غلبه تعداد مادهها بر نر ماهيهاي گیش پوزه دراز
در آبهاي استان هرمزگان است در حاليكه در سواحل كشور عمان
( Al-Rasadyو همكاران )2012 ،نسبت جنسي ماده به نر را در ماهي
گیش پوزه دراز  1/06به  1گزارش كردند و براساس نتايج آنها نیز
تعداد مادهها بر نرها غالب بوده است .نوسانات نسبت جنسي در طول
سال شايد نشاندهنده اين مطلب باشد كه اجتماعات نر و ماده در
دورههاي زماني خاص بهصورت مجزا از يكديگر و در دورههاي زماني
ديگر در كنار هم زندگي ميكنند در صورت صحت اين فرض عوامل
موثر بر جدايي يا همگرايي جمعیتهاي نر و ماده بايد مورد بررسي
قرار گیرد.
همآوري :در تحقیق حاضر بیشینه همآوري مطلق 479992
تخمک در فروردين ماه و بیشینه همآوري نسبي  354تخمک در آبان
ماه بوده است .طول ماهي با همآوري رابطه قوي نشان نداد .وجود
رابطه ضعیف بین همآوري ،طول و وزن در ماهي گیش پوزه دراز توسط
( Al-Rasadyو همكاران )2012 ،در سواحل كشور عمان نیز گزارش شده
است Snedcor .و  )1967( Cochranنیز بهوجود رابطه ضعیف و غیر
معنيدار بین همآوري و طول اشاره دارند.
طول در اولين بلوغ :طول بلوغ عالوه بر كاربردهاي ارزيابي ذخاير
شیالتي در امر تكثیر و پرورش يكي از پارامترهاي مهم محسوب ميشود.
اين پارامتر از نظر شیالتي اهمیت فراوني دارد و ميتوان ابزارهاي صید
اختصاصي براي اين گونه را طوري طراحي نمود كه ماهیان كوچکتر
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از اين اندازه كمتر صید شده و گاهي در حفظ ذخاير باشد (،Pearce
 .)1998در طي اين تحقیق طول ماهي گیش پوزه دراز در زمان بلوغ
( )LM50تعیین گرديد كه برابر با  46سانتيمتر بودند Al-Rasady .و
همكاران ( )2012در سواحل كشور عمان ،طول ماهي گیش پوزه دراز
در زمان بلوغ ( )LM50را براي ماهي ماده و نر بهترتیب  42/08و 46/90
سانتيمتر تعیین كردند.
پس از بررسي مشخص شد كه اين گونه در آبهاي استان هرمزگان
در سرتاسر سال تا حدودي تخمريزي دارد و اوج تخمريزي آن ارديبهشت
ميباشد .اين گونه از ماهیاني است كه همآوري نسبتاً بااليي دارد.
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