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  تولیدمثل ماهی گیش پوزه درازرابطه طول، وزن و بررسی 

(1833 Carangoides chrysophrys(Cuvier, های استان هرمزگانآب در 
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 1396 خرداد: تاریخ پذیرش           1395اسفند   تاریخ دریافت:

 چکیده

 از اسفندماه  استان هرمزگان های( در آبCarangoides chrysophrysرابطه طول و وزن و تولیدمثل ماهي گیش پوزه دراز ) بررسي

كل  ،تحقیق یندر اگردید.  آوریجمعو صید ایستگاه با استفاده از تور ترال  14ها ماهانه و در . نمونهانجام شد 1393 سال تا بهمن ماه 1392

ماهي در  كل طول بیشینهو  عدد نابالغ بودند. كمینه 45عدد نر و  137عدد ماده و  194عدد بود كه از این تعداد  376های مورد بررسي نمونه

901/2رابطه طول كل و وزن  بوده است.متر سانتي 80تا  5/25های مختلف بینطي ماه
x 0162/0 =y هي مذكور از دست آمد كه نشان داد ماهب

متر برآورد گردید. نسبت جنسي سانتي 46ترتیب ( برای ماهي گیش پوزه دراز به50LM)یک رشد همگون) ایزومتریک( برخوردار بود. طول بلوغ 

 479992  آوری مطلق(. بیشینه هم>05/0P) دار را نشان دادكه اختالف معني بود 1به  42/1ماده به نر برای ماهي گیش پوزه دراز برابر با  

در  98247آوری مطلق دست آمد. كمینه همهازای هر گرم از وزن بدن در تیرماه بتخمک به 385آوری نسبي تخمک  در فروردین ماه و بیشینه هم

های اهماهي ماده در م GSIازای هر گرم از وزن بدن در تیر ماه محاسبه شد. میانگین شاخص گنادیتخمک به 125آوری نسبي آبان و كمینه هم

 ریزی اردیبهشت ماه برآورد گردید. ریزی طوالني بوده و از دی ماه تا اردیبهشت ماه ادامه داشته است  اوج تخممختلف محاسبه گردید. فصل تخم

 استان هرمزگان ،آوري، همطول بلوغ، ريزيفصل تخم، گیش پوزه دراز کلمات کلیدی:

 kamalyeassa@gmail.com :الكترونیكی نویسنده مسئول * پست
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 مقدمه

هاي ( يكي از گونهCarangoides chrysophrys) گیش پوزه دراز       

هاي ايران در آب كه باشدمي (Carangidae) مهم خانواده گیش ماهیان

س و درياي عمان و میزان صید آن ترين ماهیان خلیج فاريكي از مهم

 (.1392نسب، هاي اين خانواده در سطح بااليي است )وليدر بین گونه

هاي دندان با كوچک دهان بزرگ و داراي دراز داراي جثه پوزه گیش ماهي

باشد. ماهي گیش پوزه دراز در نواحي ساحلي و نزديک مناطق ريز مي

 است خواريک ماهي گوشتنمايند و اي زندگي و تولیدمثل ميصخره

(Fischer و Bianchi، 1984.) تواند ها ميماهي تولیدمثل بیولوژي مطالعه

ها موثر باشد. تر چرخه زندگي و ارزيابي ذخاير آنبراي شناخت دقیق

توان به اهمیت و لزوم بررسي با توجه به مطالبي كه بیان گرديد مي

 از  .(2003 همكاران، و White) بیولوژيک ماهیان و ساير آبزيان پي برد

تواند راهگشاي موثري مي يک آبزي زيستي هايويژگي شناخت كه جاآن

در برداشت پايدار از ذخاير آن باشد بدين جهت در اين تحقیق تالش 

 Carangoidesماهي گیش پوزه دراز )  كه تولیدمثل است گرديده

chrysophrysي عمان هاي مهم خلیج فارس و دريا( كه يكي از گونه

 هبا مروري بر مطالعات گذشته شد شود بررسي گردد.محسوب مي

روي اين گونه انجام نپذيرفته است. در  تحقیقات زيادي در جهان بر

گونه تحقیقي بر روي اين گونه فارس و درياي عمان هیچهاي خلیجآب

انجام نشده است. تنها بررسي انجام شده بر روي تولیدمثل اين گونه 

 Al-Rasady .جنوب كشور عمان بوده است هاي ساحلير آبجهان د در

 Carangoides) تولیدمثل اين گونه روي تحقیقي بر (2012) همكاران و

chrysophrysنشان داد هاي عمان در آبها بررسي آننجام دادند. ( ا

از ريزي طي يک دوره طوالني تخمريزي اين گونه تخم فصلكه 

ها در مطالعه آنطول انجامید. هب)اسفند(  )شهريور( تا فوريه سپتامبر

چنین  هم )بهمن و اسفند( گزارش شده است. ريزي در فوريهاوج تخم

 08/42 و 90/46ترتیب نر و ماده به ( براي افراد50LMبلوغ )طول 

 .ندادداري را نشان برآورد شده كه اختالف معني

 

 هامواد و روش

هاي محدوده بندرعباس، اين تحقیق در استان هرمزگان و در آب       

 1392ماه اسفند برداري ازقشم انجام شده است. نمونه سیريک و جزيره

روب انجام و با روش ترال كفاز شناورهاي صیادي  1393تا بهمن ماه 

عدد بود. طول  376هاي مورد بررسي كل نمونه ،تحقیق در اينگرفت. 

 پرداخته هانآ بدن تشريح به آن از پس و شده گیريماهي انداره و وزن هر

 دقت با ديجیتال ترازوي با را هاآن گنادهاي جنسیت، تعیین ضمن و

 مراحل ضمن در و نموده ثبت ار ارقام و اعداد و كرده وزن گرم  001/0

؛ Bisawas ،1993) ايمرحله 6تعاريف كلید  براساس هاآن جنسي بلوغ

Grandcourt ؛2004 ،همكاران و Fennessy، 2000؛  Yonedaو همكاران ،

. رابطه طول و وزن ماهي براساس مدل نمايي  براي (  ثبت شد2001

 ،Venemaو  Sparre)دست آمد هبا استفاده از معادله زير ب كل جمعیت

1998                                                            :)W = aTLb 

= عدد  a= طول كل ماهي، TL= وزن كل ماهي، W كه در اين معادله 

 = شیب خطbثابت،  

 شكل و رنگ گناد، وزن بر عالوه (GSI) گنادي شاخص بررسي در       

  ريزيتخم فصل. گرفت قرار بررسي و توجه مورد نیز گنادها اندازه و

 هايماه در جنسي مراحل رسیدگي مشاهده و  GSIنمودار  براساس

 بستگي گناد وزن معموالً كهاين به توجه با. گرديد تعیین سال مختلف

 ماهي طول افزايش تاثیر دلیلبه و دارد جنسي مرحله پیشرفت میزانبه

 براساس گناد وزن( گناد وزن بر نآ تاثیر و ماهي اندازه) گنادها بر

(. براي تعیین Nicolsky ،1963) شودمي بیان بدن وزن از درصدي

جنسي در هر مرحله جنسي  باروري در هر ماه از تعدادي از غدد مراحل

قطعات بافت  از قطعات كوچكي از هر تخمدان و بیضه تهیه گرديد.

 7ه ضخامت هايي بسازي بافتي برشتخمدان و بیضه پس از آماده

میكرون با استفاده از دستگاه برش بافت نرم )میكروتوم( تهیه گرديد. 

هاي آماده جهت بررسي میكروسكوپي مراحل باروري مورد بررسي الم

هايي كه در مراحل آخر بلوغ آوري تخمدانگرفت. براي تعیین هم قرار

( انتخاب گرديدند. از هر تخمدان 5 و 4 ،3)مراحل  جنسي باشند

گرم وزن  001/0گرم برداشته شد و با تقريب  2وزن حدود  اتي بهقطع

، Agarwalداري شد )گیلسون نگه محلول در قطعات اين از يک هر گرديد

نمونه تخمک برداشته شده پس از خشک شدن وزن گرديد  .(2005

دست آمد كه براساس اين نسبت وزن هو نسبت آن با وزن تخمک تر ب

دان محاسبه شد. براي گونه ماهي هاي خشک يک تخمكل تخمک

طور ماهانه هآوري مطلق بآوري نسبي و همگیش پوزه دراز میزان هم

 (:Berkeley، 2004و  Bobko) دست آمدهاز معادله زير ب
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AF= مطلق، آوريهم EW= تخمک، كل وزن SCCi= تخمک شمرده  تعداد

 باشد.مي 3تا  1بین  iكه  iونه = وزن زيرنمi SSWi شده زيرنمونه،

GWTW

AF
RF



 

AFآوري مطلق،= هم TW،وزن كل ماهي = GW وزن تخمدان = 

http://animaldiversity.ummz.umich.edu/accounts/Carangoides_chrysophrys/classification/#Carangoides_chrysophrys
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/accounts/Carangoides_chrysophrys/classification/#Carangoides_chrysophrys
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/accounts/Carangoides_chrysophrys/classification/#Carangoides_chrysophrys
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/accounts/Carangoides_chrysophrys/classification/#Carangoides_chrysophrys
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در اين عمل وزن غدد جنسي نر و ماده  ريزي:تعيين فصل تخم       

ريزي بر  پايه  تغییرات  برداري ثبت گرديد و  فصل تخمپس از هر نمونه

 جنسي مراحل رسیدگي مشاهده (GSI) ديماهانه میانگین شاخص گنا

تعیین و توزيع ماهانه مراحل گنادي تعیین  سال مختلف هايماه در

، Fennessy) محاسبه گرديد زير معادله از نمونه ره گنادي شاخص گرديد.

 :(2004و همكاران،  Crabtree؛ Funamoto ،2002؛ 2000

GSI = 100

)(



 GWBW

GW
 

 BWن كل ماهي= وز، GWوزن غدد جنسي= 

گرم  0/ 001براي توزين غدد جنسي از ترازوي ديجیتال با دقت        

پس از محاسبه شاخص گنادي براي هر ماهي يک  استفاده شد.

هاي مربوط به همان ماه گرفته شد كه ماهانه از ماهي GSIمیانگین 

ها نموداري رسم شده و از اوج اين نمودار زمان بر پايه همین میانگین

 ريزي معین گرديد.خمت

نسبت جنسي،  توزيع كردن مشخص براي :جنسی نسبت تعيين       

 به بردن پي براي كه گرديده محاسبه ماه هر در ماده و نر هايجنس

 استفادهChi-square (X2 )آزمون  از ماده و نر هايجنس توزيع يكنواختي

 : (Biswas، 1993) آمد ستدهب  فرمول از استفاده با محاسباتيX2 .شد
 

 Ei ،I=1=انتظار مورد ، تعدادOi=شده مشاهده تعداد

یین جنسي براي تع بلوغ تخمین بلوغ: زمان در ماهی تعيين طول       

طولي در زمینه  اساس ساختار سني وكارهاي مديريت شیالتي برراه

(. طول 2000و همكاران،  DeMartiniارزيابي ذخاير بسیار مهم است )

ها درصد ماهي 50)طولي كه  50LM اهي در زمان بلوغ جنسي بر پايهم

بالغ هستند( محاسبه گرديد در تعیین طول در زمان بلوغ جنسي 

هاي طولي مشخص در دسته 6تا  3هاي مراحل درصد فراواني نمونه

 solverزار بكمک اگرديد كه با استفاده مجذور كمینه مربعات خطا و به

ورت گرفت و از طريق معادله زير نمودار مربوطه محاسبه ص excelدر 

 :(King ،1995) رسم گرديد
P= 1/(1+exp[rm (L-Lm)]) 

Pبیني شده، = نسبت بلوغ پیشLmطول در زمان بلوغ =، rm شیب =

    منحني

دست آمده از طريق بههاي داده آماري توليدمثل: محاسبات       

هاي ذكر شده در باال، فرمول برداري با استفاده ازو نمونهسنجي زيست

 excelافزار نتايج حاصله به شكل جداول و نمودارهاي مجزا در نرم

و در هر يک از نمودارها میانگین، انحراف معیار و  رسم 2007نسخه 

محاسبه شده و  16نسخه  spssافزار خطاي احتمالي معیار توسط نرم

ي توسط آزمون توكي معندار و يا بيهاي معنيها جهت تفاوتاين داده

 مورد سنجش قرار گرفت.

 نتایج
زن بیشینه، كمینه و میانگین و رابطه طول كل با وزن ماهی:       

گرم و  195گرم،  4350 ترتیبگیري شده در اين تحقیق بهاندازه

گیري كل اندازه طول میانگین و كمینه بیشینه، چنینهم و گرم 15/1087

 99/44 متر وسانتي 5/25متر، سانتي 80ترتیب شده در اين تحقیق به

اهي معدد  376جمعاً  ،براي تعیین رابطه طول با وزن متر بود.سانتي

ا رابطه طول كل ب 1گیش پوزه دراز مورد بررسي قرار گرفتند. شكل 

دست آمده هدهد. مقدار نماي بوزن كل و طول چنگالي را نشان مي

شانه رشد همگون است كه ن 3بود كه در مقايسه با نماد  9011/2

نه داري نداشت كه نشاانجام شد( اختالف معني t)مقايسه با آزمون 

  x 0162/0=y 901/2رشد همگون )ايزومتريک( اين گونه بود و معادله 

 دست آمد.به

 
 : نمودار رابطه طول كل با وزن ماهی گيش پوزه دراز  1شكل 

 

عدد  376مجموع  طي دوره مطالعه در تعيين نسبت جنسی:       

تولیدمثلي مورد كالبدشكافي قرار گرفتند كه از ماهي جهت بررسي 

عدد نابالغ بودند و  45عدد نر و  137عدد ماده و  194اين تعداد 

دست آمد. با محاسباتي از هب 1به  41/1نسبت جنسي كل ماده به نر 

دست ه( بین نسبت جنسي ماده به نر بX2طريق آزمون مربع كاي )

هاي كه نشانه 1-1پارامترهاي حاصل در مقايسه با نسبت جنسي آمد 

دار در كل و به تفكیک استاندارد جمعیت پايدار است، اختالف معني

 (.1()جدول>05/0Pها نشان داد )در بعضي از ماه

نمونه ماهي  78آوري مطلق و نسبي براي هم آوري:تعيين هم       

سیده محاسبه شد و میانگین گیش پوزه دراز ماده در مراحل جنسي ر

است. بیشینه  شده داده نشان 2 هاي مختلف در جدولو طول در ماه وزن

آوري تخمک  در فروردين ماه و بیشینه هم 479992آوري مطلق  هم

 98247 مطلق آوريهم كمینه آمد. دستهب ماه آبان در تخمک 354 نسبي

تغییرات  سبه شد.در تیر ماه محا 125آوري نسبي در تیر و كمینه هم

نشان  2شكل هاي مختلف در آوري مطلق و نسبي ماهمیانگین هم

 داده شده است.

y  = 0.0162x 2.9011

R 2 = 0.9867
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 1392-1393هاي استان هرمزگان در سالدر آب (Carangoides chrysophrys) :  تغييرات نسبت جنسی ماهی گيش پوزه دراز1 جدول

 ماه ماده نر نابالغ مجموع ) ماده به نر( نسبت جنسی 2X دار بودنمعنی

 اسفند 25 13 0 38 92/1 10/26 *

 فروردين 16 14 0 30 14/1 82/1 -

 ارديبهشت 14 13 0 27 07/1 79/1 -

 خرداد 9 15 0 24 6/0 67/1 -

 تیر 24 5 10 39 8/4 34/69 *

 مرداد 25 12 8 45 08/2 43/39 *

 شهريور 6 3 18 27 00/2 54/43 *

 مهر 5 7 0 12 71/0 42/1 -

 آبان 16 16 0 32 00/1 00/0 -

 آذر 12 8 8 28 5/1 97/14 *

 دي 27 21 1 49 29/1 89/1 -

 بهمن 15 10 0 25 5/1 45/9 *

 مجموع 194 137 45 376 41/1 41/97 *

 دار: عدم وجود اختالف معني -دار در سطح يک درصد، *: معني
 

 هاي استان هرمزگاندر آب (Carangoides chrysophrys) آوري مطلق و نسبی ماهی گيش پوزه دراز: ميزان هم2 جدول

 ماه   بدن)گرم(ميانگين وزن     متر()سانتیميانگين طول  وري نسبیآميانگين هم آوري مطلقميانگين هم

 اسفند 47/1452 25/50 12±224 423±325670

 فروردين 12/1521 57/51 11±315 126±479992

 ارديبهشت 41/1601 81/51 19±147 324±235135

 خرداد 5/1198 80/44 12±154 213±184348

 تیر 52/784 23/37 23±125 219±98247

 مرداد 84/713 22/38 8±162  186±115318

 شهريور 96/731 74/34 14±227 356±162241

 مهر 91/1195 87/48 28±196 265±234120

 آبان 19/951 2/44 13±354 202±336528

 آذر 78/1058 77/41 15±141 197±149303

 دي 35/829 95/41 17±150 134±121018

 بهمن 1407 12/50 11±193 216±272241

 
 وري مطلق ماهی گيش پوزه درازآ: تغييرات ميانگين هم2 شكل

(Carangoides chrysophrys) هاي مختلف در ماه 

ول طآوري با رابطه همآوري مطلق با طول كل بدن: رابطه هم       

 آوري مطلقداده شده است. فاكتور طول كل با هم نشان 3 شكلر كل د

   .رابطه قوي نشان نداد

هاي مختلف باروري در ماه مراحل درصد تغییرات ريزي:تخم فصل       

ريزي طوالني دهد كه اين ماهي يک دوره تخمنشان مي 4در شكل 

ییرات انجامد. تغداشته كه از دي ماه تا ارديبهشت ماه به طول مي

نشان داده شده  5هاي مختلف درشكل میانگین شاخص گنادي در ماه

است. براساس نمودار شاخص گنادي دو پیک بهاره در فروردين و 

شود كه پیک بهاره ارديبهشت و پیک پايیزه در مهر و آبان ديده مي

گنادي براي ماهي  شاخص میانگین ترينبیش باشد.تر ميقوي
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(، براي ماهي نر  مربوط به فروردين 86/2ماه ) ماده مربوط به فروردين

ترين مقدار در خرداد براي هر دو جنس ( و كم85/2ماه بوده است )

براي نر( محاسبه گرديد. بر همین اساس  161/0براي ماده و  439/0)

 ريزي در ارديبهشت ماه برآورد گرديد.اوج تخم
 

 
 ش پوزه درازآوري مطلق با طول كل ماهی گي: رابطه هم3 شكل

(Carangoides chrysophrys)  
 

 
 : درصد ماهانه مراحل گنادي در جنس ماده ماهی4 شكل

 (Carangoides chrysophrys) گيش پوزه دراز
 

 
 : شاخص گنادي در جنس ماده و نر ماهی5 شكل

  (Carangoides chrysophrys) گيش پوزه دراز
 

نتايج حاصل از عملیات : غدد جنسیبررسی ميكروسكوپی        

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

مرحله توسعه تخمداني در اين ماهي مشاهده مي گردد. بر اين  6از 

 توان بیان داشت كه:اساس مي

ند و  ايا نابالغ كه هنوز تكامل جنسي صورت نگرفته 1تخمدان مرحله :

ني ست كه تخمدان حاوي اووگوا مقاطع بافتي اين مرحله، بیانگر آن

 (. 6كند )شكلهستند. هسته بخش اعظم اووگوني را اشغال مي

گیرد. در مقاطع : كه در آن رشد جنسي صورت مي2تخمدان مرحله 

سمي واسطه رشد پروتوپالها و بهبافتي اين مرحله افزايش قطر تخمک

اء ها كوچک و به تعداد زياد در نزديكي غشهستک گردد.مشاهده مي

 (. 6)شكل هسته قرار دارند

در  وها به اندازه كافي رشد كرده : كه در آن تخمک3تخمدان مرحله 

ني ها وارد دوره رشد طوالاست، اووسیت سازيزرده مرحله كه مرحله اين

 محسوس است شوند. بزرگ شدن اووسیت در اثر تجمع زرده كامالًمي

 (.6)شكل

ائوزين  شناسي در اين مرحله اووپالسم با: از نظر بافت4 تخمدان مرحله

ام ها و اجسوسیله واكوئلههسته ب )اسیدوفیلیک(. دهدمي خوبي واكنش

 (. 6)شكل گردددار ميها كنگرهزرده محصور شده، تحت فشار آن

ه هاي رسیده تخلیه شدسلولشناسي نظر بافت : از5مرحله تخمدان 

يده د 2هاي مرحله مدان مملو از اووسیتها در تخو تعدادكمي از آن

لوبولي  هاي بافتي بیضه ماهي گیش پوزه دراز  از نوع. در برششوندمي

 (. 6تشخیص داده شد )شكل

بندي طول با دسته: ماهی در زمان بلوغ( )طول 50ML محاسبه       

ماهي گیش پوزه دراز مورد بررسي در كل سال و در نظر داشتن درصد 

طولي در طول سال، نموداري  هركالس در مراحل رسیده باروري فراواني

( كه طبق آن نمودار و با استفاده از روش مجموع 7رسم گرديد )شكل 

 46با  تعیین گرديد كه برابر (50ML) مربعات طول ماهي در زمان بلوغ

 4و  3هايي كه در مراحل متر بود. در اين محاسبات تخمدانسانتي

 هاي بالغ در نظر گرفته شدند.عنوان نمونههبودند ب

 
كه نيمی از ماهيان ماده در گونه : طول كل در زمانی7 شكل

 بالغند  (Carangoides chrysophrys)گيش پوزه دراز 

 برداري كل دوره بررسی()نمونه در استان هرمزگان

 

y = 2.1325x3.0321

R 2 = 0.7773
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 بيضه

 
 1تخمدان مرحله 

 
 2تخمدان مرحله 

 
 3تخمدان مرحله 

 
 4تخمدان مرحله 

 
 5تخمدان مرحله 

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

 بحث
كه در طورهمان: ارتباط طول با وزن ماهی گيش پوزه دراز       

نشان داده شده طول اين گونه با وزن آن داراي همبستگي  1شكل 

وجود آمده بین اين دو پارامتر هو با توجه به معادله ببسیار بااليي بوده 

ها كامالً مشهود است. میزان اين نما در مجموع رابطه نمايي بین آن

نشان نداد كه  3 باداري را ، اختالف معني9004/2مقدار دو جنس به

( بیان داشت 1993) Biswas باشد.مي يا ايزومتريک رشد همگون معرف

دست كه بین طول و وزن ماهیان رابطه نمايي برقرار است و توان به

همگون يا ايزومتريک است. بنابراين الگوي  رشد بیانگر 3 آمده نزديک به

 ن استهاي استان هرمزگان همگورشد ماهي گیش پوزه دراز در آب

(AL-Marzouqi 2013 ،همكاران و).  در عمان براي ماهي گیش پوزه

و ضريب همبستگي بین  7123/2را  bمقدار  ،0396/0را  aدراز مقدار 

هايي . اين تحقیق در ماهيدست آورده استهب 967/0طول و وزن را 

در مناطق  bانجام شده است دلیل متفاوت بودن  21-72با رنج طولي 

دلیل نوسانات فصلي در پارامترهاي محیطي، شرايط هند بتوامي مختلف

آوري، جنسیت، پیشرفت و رشد غدد فیزيولوژيكي ماهي در زمان جمع

 ،Biswasباشد )اي در محیط زندگي ماهي ميجنسي و شرايط تغذيه
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طور معمول در ماهیان بین عدد ( بهb) میزان ضريب رگرسیون (.1993

رگرسیون برابر و يا  كه ضريبمي(. هنگاBegenal، 1987) است 4و  2

باشد ماهي داراي رشد همگون يا ايزومتريک است و رشد  3نزديک به 

 (.Wootton، 2003) گیردطور يكسان صورت ميماهي در همه ابعاد به

يک اين گونه  احتماالًنشان داد كه  GSIنتايج : ريزيفصل تخم       

 پايیزبهار و  ها درريزي آنتخم و اوج است داشته ريزي طوالنيدوره تخم

( فصل تخم 2012 ،و همكاران Al-Rasadyطي تحقیقي ) مشاهده شد.

 )شهريور( تا فوريه هاي عمان از سپتامبرريزي اين گونه را در آب

)اسفند(  ريزي در فوريهها اوج تخمآن تعیین كردند. در مطالعه )اسفند(

هاي با توجه به برش گزارش شده است. در گونه گیش پوزه دراز

  توان بیان نمود كه احتماالً ( مي6شكل) میكروسكوپي  مراحل جنسي

 . است Batch spawnerاين گونه را از دسته ماهیان 

در اين مطالعه، نسبت جنسي كل ماده به نر  : نسبت جنسی       

عدد بود كه  376هاي مورد بررسي دست آمد. كل نمونههب 1به  41/1

عدد نابالغ بودند.   45عدد نر و  137دد ماده و ع 194از اين تعداد 

(  بین نسبت جنسي ماده به نر نشان داد اختالف 2Xآزمون مربع كاي )

(.  نسبت >05/0p) وجود دارد( 1:1با نسبت ) با حالت نرمال داريمعني

هاي گیش پوزه دراز ماهي ها بر نرتعداد مادهدهنده غلبه جنسي نشان

در سواحل كشور عمان  كههرمزگان است در حاليهاي استان در آب

(Al-Rasady 2012 ،و همكاران)  نسبت جنسي ماده به نر را  در ماهي

ها نیز اساس نتايج آنگزارش كردند و بر 1به  06/1گیش پوزه دراز  

نوسانات نسبت جنسي در طول ها غالب بوده است. ها بر نرتعداد ماده

طلب باشد كه اجتماعات نر و ماده در دهنده اين مسال شايد نشان

هاي زماني صورت مجزا از يكديگر و در دورهههاي زماني خاص بدوره

كنند در صورت صحت اين فرض عوامل ديگر در كنار هم زندگي مي

هاي نر و ماده بايد مورد بررسي موثر بر جدايي يا همگرايي جمعیت

 قرار گیرد.

 479992 آوري مطلقدر تحقیق حاضر بیشینه هم: آوريمه       

آبان  تخمک در 354آوري نسبي همفروردين ماه و بیشینه در تخمک 

آوري رابطه قوي نشان نداد. وجود طول ماهي با همماه بوده است. 

 گیش پوزه دراز توسط وزن در ماهيطول و  ،آوريضعیف بین هم رابطه

(Al-Rasady 2012 ،همكاران و) نیز گزارش شده  عمان كشور سواحل در

و غیر وجود رابطه ضعیف نیز به Cochran(1967 ) و   Snedcorاست.

  .اشاره دارند طولآوري و دار بین هممعني

ارزيابي ذخاير  كاربردهاي طول بلوغ عالوه بر: در اولين بلوغ طول       

شود. ميپارامترهاي مهم محسوب  يكي از تكثیر و پرورش امر در شیالتي

توان ابزارهاي صید اين پارامتر از نظر شیالتي اهمیت فراوني دارد و مي

تر اختصاصي براي اين گونه را طوري طراحي نمود كه ماهیان كوچک

 ،Pearceتر صید شده و گاهي در حفظ ذخاير باشد )كم از اين اندازه

در طي اين تحقیق طول ماهي گیش پوزه دراز در زمان بلوغ  (.1998

(50ML تعیین گرديد كه برابر با )متر بودند.سانتي 46 Rasady-Al  و

در سواحل كشور عمان، طول ماهي گیش پوزه دراز  (2012) همكاران

 90/46و  08/42ترتیب ( را براي ماهي ماده و نر به50MLدر زمان بلوغ )

 متر تعیین كردند. سانتي

استان هرمزگان هاي اين گونه در آب كه شد مشخص بررسي از پس       

ريزي آن ارديبهشت تخم و اوج دارد ريزيتخم يدحدو تاسر سال تاسر در

 بااليي دارد.  آوري نسبتاًباشد. اين گونه از ماهیاني است كه هممي

 

  منابع
روش مساحت تعیین توده زنده كفزيان به .1392، .نسب، تولی .1

هاي هاي خلیج فارس و درياي عمان )گشتجاروب شده در آب

  شیالتي كشور.علوم تهران. مؤسسه تحقیقات . (1390تا  1388

 .فحهص 227
2. Agarwal, N.K., 2005. Fish reproduction. New Delhi, APH 

Publishing corporation. ISBN 81-7024-701-2. 180 p.  

3. Al-rasady, I.; covender, A. and Al-jufaili, S.M., 2012. 
Reproductive biology of longnose trevally (Carangoides 
chrysophrys) in the Arabian Sea, Oman, Environmental 

Biology of Fishes. Vol. 93, N0. 2, pp: 177-184. 

4. Bagenal, T.B., 1987. Methods for assessment of fish 
production in freshwater. Third edition, Blackwell Scientific 

Publication, XVT. 365 p. 

5. Biswas, S.P., 1993. Manual of Methods in fish Biology. 
South Asian Publisheres PVR. LTD., India. 157 p. 

6. Bobko, S.J. and Steven, A.B., 2004. Maturity, ovarian cyclc, 
fecundity, and age-specific parturition of black rock fish 

(Sebastes melanops), J. Fish. Bull. Vol. 102, pp: 418-429. 

7. Crabtree, R.E.; Peter, B.H. and Derke, S., 2001. Age, 
growth, and reproduction of permit (Trachinotus falcatus) in 
florida water. J. Fish. Bull. Vol. 100, pp: 26-34. 

8. DeMartini, E.E.; James, H.U. and Williams, H.A, 2000. 
Sexual maturity, sex ratio, and size composition of swordfish, 

Xiphias gladius, caught by the Hawaii-based pelagic longline 

fishery. J. Fish. Bull. Vol. 98, pp: 489-505.  

9. Fennessy, S.T., 2000, Aspects of the biology of four species 

of sciaenidae from the east coast of south Africa, Estuarine, 
coastal and shelf science. Vol. 50, pp: 259-269. 

10. Fischer, W. and Bianchi, G., 1984. FAO Species 
identification sheets, fishing area 51, west Indian Ocean. 

11. Funamoto, T.; Aoki, I. and Wada, Y., 2002. Reproductive 
characteristics of Japanese anchovy, Engraulis japonicus, in 

two bays of japan. J. Fisheries Reasearch. Vol. 70, pp: 71-80. 

12. Grandcourt, E.M.; Al Abdessalaam, T.Z.; Francis, F. and 

Al Shamsi, A.T., 2004. Biology and stock assessment of the 
sparids, Acanthopagras bifasciatus and Argyrops spinifer 

(forsskal, 1775), in the southern Persian Gulf. Fisheries 
research. Vol. 69, pp: 7- 20. 

13. King, M., 1995. Fisheries biology assessment and 
management. Fishing News Books. Vol. 3, No. 5, 

pp: 151-160. 

14. Nicolsky, G.V., 1963. The Ecology of fishes. Academic 
press. 352 p. 



 های استان هرمزگانی گیش پوزه دراز در آبوزن و تولیدمثل ماه ،بررسی رابطه طول                                      و همكاران كمالی

160 
 

15. Pearce, M., 1998. Aquaculture potential of banded grunter. 
Queensl. Aquac. News. Vol. 13, pp: 4-5. 

16. Sparre, P. and Venema, C., 1998. Introduction to tropical 
fish stock assessment. FAO, part-1-manual. 220 p. 

17. White Geoffrey, G.; Thomas, A.M. and Herbert,  

M.A., 2003, Reproductive seasonality, fecundily and 

spawning frequency of tautog (tautoga onitis) in the lower 
Chesapeake bay and coastal waters of Virginia. J. Fish. Bull. 

pp: 454-442. 

18. Wootton, R.J., 2003. Ecology of teleost fishes, chapman and 
Hall. 404 p. 

19. Yoneda, M.; Muneharu, T.; Hitishi, F.; Takeshita, N.; 

Takeshita, K.; Matsuyama, M. and Matsuura, S., 2001. 
Reproductive cycle, fecundily, and seasonal distribution of 

the anglerfish lophius litulon in the East China and yellow 

seas. Fish. Bull. Vol. 99, pp: 356-370. 

 


