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 1397 مردادتاریخ پذیرش:            1397 اردیبهشت تاریخ دریافت:

 چکیده

وزن  -هدف بررسی رابطه طول با مطالعه، باشد. اینحائز اهمیت می و ماهی ضروری هایشناسی جهت تخمین جمعیت گونهریخت مطالعات 

  Plicofollis dussumieri ماهی خاکی، گربه  Netuma thalassina (Rüppell, 1837)ماهی بزرگماهیان شامل گربهدر چهار گونه از گربه

(Valenciennes, 1840) گردماهی پوزه، گربهNetuma bilineata   (Valenciennes, 1840)  خمی )ماهی زو گربه Plicofollis layardi  

(Günther, 1866  طور ماهانه از طریق تور ثابت ساحلی مشتا و به 96تا زمستان  96برداری از بهار از سواحل خلیج فارس صورت گرفت. نمونه

گونه  12ی و گونه زخم 120گونه ماهی بزرگ، 151گونه خاکی،  212 آوری شد که شاملماهی جمع 495تور ترال انجام گرفت. در کل 

ماهی مشاهده شد. مقایسه طول کل و وزن کل بین چهارفصل تفاوت دار بین طول کل و وزن کل چهار گونه گربهگرد  بود. تفاوت معنیپوزه

باالترین میانگین ها را شامل بودند. درصد از گونه (% 16ترین )( و پایین% 80/42ترتیب باالترین )داری را نشان داد. فصل پاییز و تابستان بهمعنی

ترین میانگین طولی مربوط به گونه زخمی در ( و کم24/45±70/0ماهی خاکی در طول فصل تابستان مشاهده شد )میانگینطول کل در گربه

زنی ترین میانگین و( و کم80/1135±86/360باالترین میانگین  وزنی در گونه خاکی در فصل پاییز ) .(08/15±83/3فصل پاییز بود )میانگین

(. در کل، روابط مورفومتریک متفاوت در چهار گونه حاکی  از همبستگی قوی 20/40±39/3مربوط به گونه زخمی در طول فصل پاییز بود )

( و <R2، 05/0P=97/0ماهی خاکی )(، گربه<R2، 05/0P=98/0ماهیان، گربه ماهی بزرگ )بین طول کل و وزن کل بود. در بین گربه

 ،R2=98/0گرد )ماهی پوزهکه، رشد آلومتریک در گربه( رشد ایزومتریک را نشان دادند. درحالی<R2، 05/0P=99/0ماهی زخمی )گربه

05/0P< .مشاهده شد ) 

  ماهیان، خلیج فارس، هرمزگانرابطه طول و وزن، رشد، گربه کلیدی: کلمات
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 مقدمه
 گرمسيريتا  معتدله گرم هايآب در عمدتاٌ Ariidae خانواده ماهيان       

 هايگونه از چه بعضي اگر دارند، پراكنش دريايي و مصبي هايزيستگاه

و همکاران، Betancur ) كنندزيست مي شيرين آب در كامالٌ خانواده اين

گونه  200 تا 120خانواده بين  اين به متعلق هايگونه (. تعداد2007

عنوان بهابتدا  در Ariidae خانواده (.Kailola ،2004گزارش شده است )

(. ارتباط فيلوژنيکي Bleeker ،1862تشريح شد )Arii خانواده ابتدايي 

بندي معتبر منظور دستهباشد و بهضعيف مي Ariidaeدرون خانواده 

 Marceniukگزارش شده است ) متعددي، فيلوژنتيکي مطالعات اي،گونه

و Marceniuk ؛ 2012و همکاران،  Marceniuk ؛Menezes 2007و 

نوعان خود توسط باله از هم P. dussumieri(. گونه 2017ن، همکارا

شود چربي دارنده يک لکه تيره بزرگ دور از مبدا، تشخصيص داده مي

(Marceniuk 2017 همکاران، و.) موردگونه  در P. layardiهايي با ويژگي

هاي كوتاه و دندان كوتاه، شيار مياني طولي نسبتاً شامل پوزه نسبتاً

نسبت  Arius tenuispinis مترادف آن گونه غلب گزارشات بها مخروطي،

النکا، هند و مالزي هاي عمان، پاكستان، سريداده شده است كه از آب

 N. bilineata گونه (.Menezes ،2007و  Marceniuk) است شده گزارش

برخي  باشد،مي  N. thalassinaبا مشابه شناسيريخت هايمشخصه داراي

كننده اين گونه، پوزه گرد و با لبه ضخيم اين گونه، يزهاي متماويژگي

ماهيان از باشد. گربهمي N. thalassinaبرخالف پوزه برجسته و طويل 

اي مالحظه قابل درصد دهندهتشکيل كف، ترال ضمني صيدهاي ترينمهم

( 2013و همکاران )  Sawantدر گزارشي از باشد.مي تركيب كل صيد، از

از صيد ساالنه ماهيان دريايي  %3/2دهنده حدود لاين ماهيان تشکي

باشند. مي 2008زي هند در سال از صيد كل ماهيان كف %6/13و 

زي، خصوصاَ ترال، در اين خانواده يکي از اجزاي مهم صيدهاي كف

باشند. اين ماهيان طبق گزارش سازمان فارس و درياي عمان ميخليج

تن از طريق ترال كف از  2300(، ساالنه حدود 1390شيالت ايران )

اين ماهيان  پراكنش محدوده شوند.برداري ميهاي ايران صيد و بهرهآب

متر گزارش شده است، با  125تا  5هاي هاي ايران در عمقدر آب

متر  50-20هاي ساحلي عمق حال، اكثريت اين ماهيان در آباين

بررسي (. در 2015و همکاران،  Cheraghi Sheviمتمركز هستند )

هاي هاي ايران گزارش شد. گونه( پنج گونه از آب1391نسب )ولي

 ،A. maculatus ، N. bilineata ،N. thalassina ،P. dussumieriشامل

P. tenuispinis هاي تاييد شده از نظر پراكنش در خليج فارس و گونه

و Al-Zafiri (. عالوه بر آن، بررسي Owfi  ،2015باشند )تنگه هرمز مي

هاي ماهيان از آب( داللت از وجود چهار گونه از گربه2018همکاران )

( 1392پور )كويت داشت. در گزارشي توسط محمدخاني و عنايت

  ماهيان، توده زنده گربه ماهي بزرگمرتبط با معرفي توده زنده گربه

A. thalassinus تن در فصول 2/1495و 2/792 ترتيببه عمان، يدريا از

طريق تور ترال كف برآورد گرديد. با معرفي صيدهاي  اييز ازتابستان و پ

ير ال روي مقياس بزرگ، يک تغيير چشمگصنعتي خصوصاَ، صيد تر

ماهيان وجود داشته زي و خصوصاَ گربهبرداري منابع كفدر الگوي بهره

ماهيان نر كه در همتاي گربههاي رفتاري بيهست. از ديد مشخصه

شوند، اين ذخيره را هاي ساحلي ميآبريزي وارد طول فصل تخم

كند، بسيار باارزش براي تورهاي كاربردي همانند ترال و پورساين مي

ماهيان روي كه يک نياز ضروري براي پايش موقعيت منابع گربهطوري

نوسانات رشد  (.2013و همکاران،  Swanat) يک پايه منظم وجود دارد

هاي آب ماهيان به ري نسبتگرمسيهاي گرمسيري و نيمهدرماهيان آب

 خاطر نوسانات فصلي، باشد، اين پديده اغلب بهتر ميمعتدله رايج

(. 1997و همکاران،  Das) باشدمي غذايي تركيب متعدد و هايريزيتخم

گيري در طور چشمها بهه وزن و شکل خاص آندر اكثر ماهياني ك

رابطه خاص، كند، طول و وزن داراي يک كل سيکل زندگي تغيير نمي

باشد براي ماهياني كه از نظر فيزيکي در شرايط خوبي هستند، مي

(Doha  وDewan ،1967داده .)دست آمده از ههاي فراواني طولي ب

طور مکرر براي ارزيابي ذخاير، صيد و بيومس وزن به -روابط طول

 طول جهت استاندارد -و روابط طول (،Froese ،1998) شودمي استفاده

باشد. شوند، مفيد ميبندي ميها خالصهكه دادهوع طول زمانيسازي ن

وزن براي اكثر ماهيان  -طول و طول -هاي حاصل از روابط طولداده

باشند، اما براي اكثر مصبي آمريکاي شمالي و اروپا در دسترس مي

و همکاران،  Arshad) باشندنمي دسترس در گرمسيري ماهيان هايگونه

 باشد كه تخمينوزن يکي از پارامترهاي مهم مي -(. رابطه طول2008

جايي باشد. از آندهنده وزن در يک طول مشخص و يا بر عکس مي

باشد، دهنده شاخص شرايط سالمت ماهي ميكه اين رابطه نشان

تواند از طريق هاي مختلف ميتاريخچه زندگي گونه بين مناطق و زمان

(. گزارشات متعددي روي 2013و همکاران،  Swanat) آن مقايسه شود

ماهيان در دسترس هستند. اين گزارشات شامل وزن گربه -روابط طول

هاي پاكستان ماهيان از آبگونه از گربه 11روابط طول و وزن در 

(Farooq  ،2017و همکاران ،)هاي كويت ماهيان از آبگونه از گربه4

(Al-Hassan  ،1988و همکاران،) سواحل مصبي  ماهيان ازگونه گربه 5

از  P. layardiماهي زخمي (، گربه2008و همکاران،  Arshadمالزي )

و گربه ماهي  A. caelatus(، 1997و همکاران،  Dasسواحل بنگالدش )

(، 2013و همکاران،  Swanatبمبئي هند ) هايآب از P. layardiزخمي 

و همکاران،  Cheraghi Shevi) از درياي عمان P. dussumieriگونه 

و  Aghajanpourفارس )از شمال خليج P. dussumieri(، گونه 2015

از خليج فارس  A. maculatusدار ماهي خال( و گربه2015همکاران، 

كننده روابط مطالعه اخير تشريح (.1394)اندخش و همکاران،  باشدمي

ماهيان شامل وزني و رشد براي چهار گونه از گربه -طولي
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 ، گربهP. dussumeiri خاكي ماهيگربه ، N. thalassinaبزرگ ماهيگربه

آوري جمع P. layardiماهي زخمي و گربه  N. bilineataگردپوزه ماهي

بندرلنگه، چارک و بندرعباس در محدوده  قشم، پارسيان، سواحل از شده

 باشد. فارس و تنگه هرمز، ايران ميهاي استان هرمزگان، خليجآب
 

 هامواد و روش

فارس شامل سواحل شهرهاي برداري سواحل خليجمناطق نمونه       

، (E ’22 °56، N ’97 °26) ، جزيره قشم(E ’04 °53، N ’20 °27) پارسيان

 (E ’88 °54، N ’56 °26) ، بندرلنگه(E ’26 °54، N ’73 °27) بندرچارک

برداري (. نمونه1باشد )شکل مي (E ’26 °56، N ’18 °27) و بندرعباس

طور ماهانه از طريق تور ثابت ساحلي مشتا به 96تا زمستان  96 از بهار

ها پس از انتقال به آزمايشگاه، مورد و تور ترال انجام گرفت. نمونه

ترتيب با كل و وزن كل به و پارامترهاي طول گرفتند سنجي قرارزيست

 01/0متر و ترازوي ديجيتال با دقت ميلي 1سنجي با دقت زيست تخته

هاي ها با استفاده از مشخصهگيري شدند. شناسايي نمونهزهگرم اندا

 Al-Hassanگذاري شده روي منابع انجام گرفت )شناسي، پايهريخت

(. توزيع فراواني طول و 2 )شکل (Jayaram ،1984 ؛1988و همکاران، 

 اسميرنوف-با استفاده از آزمون كولموگروف بودننرماليته جهت كل وزن

(Kolmogorov-Smirnov (Lilliefors) (D)) شدند آزمون (Zar، 1999 .)

فراواني طول و وزن توزيع غيرنرمال را نشان دادند و متعاقباَ روش 

كار گرفته شد. ميانگين طول و وزن ها بهناپارامتريک براي آزمون آن

هاي مختلف با استفاده از آزمون كل در طول فصول مختلف و گونه

 %( 2) كاي مربع و (Kruskal-Wallis) واليس-كروسکال ناپارامتريک

رابطه  تست شدند. ميانگين و انحراف معيار در كل متن نشان داده شد.

( Pauly، 1983) پائولي تجربي فرمول كل با استفاده از وزن و كل طول بين

 W = aLb                     :تخمين زده شد (R2) و ضريب همبستگي

ضريب چاقي  aمتر، ل كل به سانتيطو Lوزن كل به گرم،W آن  در كه 

مساوي   bباشد. اگر مقدارشيب يا ضريب رشد مي bيا فاكتور شرايط و 

شود، اما باشد، رشد گونه ايزومتريک درنظر گرفته مي 3يا نزديک به 

باشد. گونه آلومتريک مي رشد باشد، 3توجهي متفاوت با طور قابلاگر به

عنوان نيز به bشود و شناخته مي عنوان فرمول آلومترياين فرمول به

معادله خطي  (.Cadima ،2003شود)ضريب آلومتري درنظر گرفته مي

(logTW= log a +b logTL) شده به مقياس هاي تبديلبراي داده

تخميني از مقدار ايزومتريک  bكار برده شد. انحراف مقدار لگاريتمي به

 آزمون شد: t -test با استفاده از 3

𝑡 =
𝑆𝐷 (𝑇𝐿)

𝑆𝐷 (𝑇𝑊)
×

𝑏 − 3

√1 − 𝑅2
× √𝑛 − 2 

 TL ، SD (TW)انحراف استاندارد مقدار لگاريتمي  SD (TL) كه در آن

شمار  n  و Wانحراف استاندارد مقدار لگاريتمي 

خواهد بود،  3متفاوت از  bباشد. مقدار برداري شده ميماهيان نمونه

 (.Pauly ،1983باشد )n-2 df جدولي براي  tتر از مقدار بزرگ tاگر 

 

 نتایج
گونه خاكي،  212آوري شد كه شامل ماهي جمع 495در كل        

گرد بود. طول گونه پوزه 12گونه زخمي و  120گونه ماهي بزرگ، 151

 (، گربه91/38±03/1)ميانگين  73تا  20/14ماهي بزرگ از كل گربه

گرد از ماهي پوزه( گربه20/39±75/0)80/78تا 50/18از  ماهي خاكي

 52/50تا   40/8 از زخمي ماهيگربه و (04/28±16/4) 50/56تا  70/15

دار بين طول كل (. تفاوت معني1متغير بود )جدول  (74/0±17/17)

(. طول >23χ، 05/0P=01/205) ماهي مشاهده شدچهار گونه گربه

ماهي در گربه 80/78ماهي زخمي تا ربهدر گ 40/8كل چهار گونه بين 

(. از لحاظ وزن كل، دامنه 50/33±65/0)ميانگين  خاكي متغير بود

 

 
  شده در حاشیهبرداری واقع: تصویر ترسیمی نمایانگر مناطق نمونه1شکل 

 فارس شامل پارسیان، بندرچارک، بندرلنگه، قشم و بندرعباسخلیج   
 

 
 ، 8/29، اندازه N. thalassina : نمای کلی از چهار گونه الف(2شکل 

 و  70/15، اندازه  N. bilineataپ( ،50/18، اندازه  P. dussumeiriب(

 .6/17، اندازه P. layardi ت(
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ماهي بزرگ )ميانگين براي گونه گربه  3214تا  10/28وزن كل بين 

)ميانگين  ماهي خاكيبراي گربه 16/5801 تا 50(،60/51±83/686

 گرد )ميانگينوزهماهي پبراي گربه 1424تا  52/45(، 51/51±6/711

 ماهي زخمي متغير بودبراي گربه 1359تا  50( و 34/121±07/331

طور چشمگيري بين چهار گونه (. وزن كل به24/88±28/17)ميانگين 

 (. دامنه وزن كل>23χ، 05/0P=22/204) دار نشان دادياختالف معن

ماهي خاكي در گربه 16/5801ماهي زخمي و گرم در گربه 50بين 

       (. 1( )جدول 7/543±97/29)ميانگين  بود متغير
 

 (1396: مقایسه پارامترهای وزن کل و طول کل در چهار گونه مورد مطالعه در طول فصول متفاوت )خلیج فارس،  هرمزگان، 1جدول 

 وزن کل )گرم( متر(طول کل )سانتی پارامترهای مورد محاسبه تعداد فصل گونه
 51/604 97/35 ميانگين 87 پاييز بزرگ

 10/28 20/14 حداقل   

 3214 73 حداكثر   

 38/76 59/1 انحراف استاندارد   

 73/798 91/42 ميانگين 64 زمستان 

 222 1/31 حداقل   

 3186 70 حداكثر   

 56/61 91/0 انحراف استاندارد   

 68/334 13/30 ميانگين 71 بهار خاكي

 50 5/18 حداقل   

 24/3208 7/70 حداكثر   

 98/50 07/1 انحراف استاندارد   

 92/934 24/45 ميانگين 79 تابستان 

 34/474 8/38 حداقل   

 16/5801 2/79 حداكثر   

 46/81 70/0 انحراف استاندارد   

 8/1135 45/44 ميانگين 18 پاييز 

 21/195 8/29 حداقل   

 19/5600 8/78 حداكثر   

 86/360 71/3 انحراف استاندارد   

 32/745 86/40 ميانگين 44 زمستان 

 201 29 حداقل   

 1820 58 حداكثر   

 94/63 27/1 انحراف استاندارد   

 40/63 18/17 ميانگين 7 بهار گردپوزه

 52/45 7/15 حداقل   

 1/97 20 حداكثر   

 85/6 52/0 انحراف استاندارد   

 8/705 24/43 ميانگين 5 پاييز 

 296 7/32 حداقل   

 1424 5/56 حداكثر   

 09/192 83/3 انحراف استاندارد   

 52/96 16/20 ميانگين 3 بهار زخمي

 89/72 4/15 حداقل   

 77/125 24 حداكثر   

 52/15 52/2 انحراف استاندارد   

 20/40 08/15 ميانگين 102 پاييز 

 5 4/8 حداقل   

 134 26 حداكثر   

 39/3 50/0 انحراف استاندارد   

 27/413 82/30 ميانگين 15 زمستان 

 16/51 6/17 حداقل   

 1359 5/52 حداكثر   

 24/105 04/3 انحراف استاندارد   
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 داري را نشان دادمقايسه طول كل بين چهارفصل تفاوت معني       

(10/160=23χ، 05/0P<هم .)داري بين وزن كل چنين، تفاوت معني

(. >23χ، 05/0P=63/172چهار فصل مشاهده شد )گونه در طول  چهار

متر سانتي80/78تا  پاييز فصل در مترسانتي 40/8گونه از  كل چهار طول

 50   از كل وزن (. دامنه50/33±65/0)ميانگين  فصل پاييز متغير بود در

 در فصل تابستان متغير بود 16/5801متر در فصل پاييز تا سانتي

 (. فراواني چهار گونه از گربه1جدول ( )70/543±97/29)ميانگين 

ترتيب ماهيان در طول چهار فصل متغير بود. فصل پاييز و تابستان به

ها را شامل بودند ( درصد از گونه% 16ترين )( و پايين% 80/42) باالترين

اي مربوط به گونه زخمي در (. باالترين درصد گونه1( )جدول 3)شکل

اي ترين تعداد گونهكه كم(، درحالي%85نمونه،  102فصل پاييز بود )

در فصل  (،%50/2نمونه، 3) فصل بهار از گونه زخمي مشاهده گرديد در

كه فصل تابستان تنها پاييز هر چهار گونه مشاهده گرديدند، درصورتي

گونه خاكي در طول هر چهار فصل مشاهده گرديد،  يک گونه بود. شامل

نها در طول دو فصل )پاييز و گرد تكه گونه بزرگ و پوزهدرصورتي

( 3زمستان براي گونه بزرگ، و بهار و پاييز( مشاهده شدند )شکل

 .(1)جدول 

ميانگين طول كل و وزن كل چهار گونه در طول چهار فصل        

ماهي خاكي در طول غير بود. باالترين ميانگين طول كل در گربهمت

ترين ميانگين ( و كم24/45±70/0)ميانگين فصل تابستان مشاهده شد

( 08/15±83/3 گونه زخمي در فصل پاييز بود )ميانگين به مربوط طولي

 97/35±5/1(. ميانگين طول كل گونه بزرگ بين 1( )جدول 4)شکل 

در فصل زمستان، گونه خاكي بين  90/42±91/0 در فصل پاييز و

فصل تابستان، گونه  در 24/45±70/0در فصل بهار و  07/1±13/30

در پاييز و گونه  24/43±83/3در بهار و  18/17±52/0گرد بين پوزه

در زمستان مشاهده  82/30±04/3در پاييز و  08/15±50/0 بين زخمي

چهار گونه در  (. نوسانات ميانگين وزن كل1( )جدول 4شد )شکل 

طول چهار فصل آشکار بود. باالترين ميانگين  وزني در گونه خاكي در 

 به مربوط ترين ميانگين وزني( و كم80/1135±86/360فصل پاييز )

ميانگين  (.5 )شکل (20/40±39/3) بود پاييز فصل طول در زخمي گونه

 73/798±6/61 و پاييز فصل در 51/604±38/76 بين بزرگ گونه كل وزن

در فصل بهار و  68/334±98/50زمستان، گونه خاكي بين  فصل در

در  40/63±85/6گرد بين درفصل پاييز، گونه پوزه86/360±8/1135

در  20/40±39/3در پاييز و گونه زخمي بين 8/705±09/192بهار و 

 (.1( )جدول5 )شکل در زمستان مشاهده شد 27/413±24/105 و پاييز

ماهيان تواني بين طول كل و وزن كل براي چهار گونه از گربه رابطه      

بين طول كل )محدوده  داده شده است: الف(نشان  ت -الف6در شکل 

، 10/28-3214 محدوده) كل وزن و (91/38±03/1 ميانگين ،73-20/14

 شد مشاهده قوي همبستگي بزرگ، ماهيگربه (83/686±60/51ميانگين

(98/0=R2) قوي  همبستگي خاكي، ماهيگربه براي ب( ت(. -الف 6 )شکل

 وزن ( و20/39±75/0 ، ميانگين50/18-80/78)محدوده بين طول كل

(. R2=97/0) داشت (وجود6/711±51/51ميانگين ،50-16/5801) كل

( 04/28±16/4 ، ميانگين70/15-50/56پ( بين طول كل )محدوده

 
 تفکیک فصول ماهیان به: درصد فراوانی چهار گونه گربه3شکل

 (1396)خلیج فارس، هرمزگان، برداری نمونه
 

 
ماهیان در طول فصول متفاوت ل چهار گونه گربه: میانگین طول ک4شکل 

 (1396)خلیج فارس، هرمزگان، 
 

 

ماهیان در طول فصول متفاوت : میانگین وزن کل چهار گونه گربه5شکل

 (1396)خلیج فارس، هرمزگان، 
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( از 07/331±34/121، ميانگين 52/45-1424)محدوده  و وزن كل

( و براي  R2=99/0) گرد، همبستگي قوي مشاهده شدماهي پوزهگربه

-50/52 )محدوده مي ، همبستگي قوي بين طول كلماهي زخگربه

 ميانگين ،50-1359 )محدوده كل وزن و (17/17±74/0 ميانگين ،40/8

 ت(. -الف 6 ( )شکلR2=98/0وجود داشت ) )28/17±24/88
 

 

 

 

 
 : رابطه توانی بین طول کل و وزن کل در چهار گونه گربه6شکل 

 گربه پ( خاکی، ماهیگربه ب( بزرگ، ماهیگربه الف( :شامل ماهیان

 (1396هرمزگان، فارس،)خلیج زخمی ماهیگربه ت( ،گردپوزه ماهی

ز در كل، روابط مورفومتريک متفاوت در چهار گونه حاكي ا       

 (. در بين گربه2همبستگي قوي بين طول كل و وزن كل بود )جدول 

دار قماهي زخمي مماهي خاكي و گربهماهيان، گربه ماهي بزرگ، گربه

( <05/0Pنشان نداد ) 3اي با مقدارتوان تخميني تفاوت قابل مالحظه

كه، حاليباشد. دردهنده رشد ايزومتريک در اين سه گونه ميكه نشان

و مقدار  دار بين مقدار توان تخمينييگرد تفاوت معنماهي پوزهگربه در

د اشبگونه مي اين رشد آلومتريک در كه بيانگر (>05/0P) مشاهده شد 3

   (.2)جدول 
 

: مقایسه ضرایب رشد و ضریب همبستگی در چهار گونه 2جدول 

 مورد مطالعه

 بحث

هاي خاكي، بزرگ، زخمي با فراواني ها، گونهفراواني نمونه لحاظ از       

يين درجمعيت ظاهر شدند. گرد با فراواني پاو تعداد باال و گونه پوزه

ماهيان گزارش شده عنوان گونه غالب گربهماهي بزرگ اغلب بهگربه

 % 80 گونه هند اين سواحل از Cochin (1987)بررسي  كه درطوري است

محمدخاني و  بررسي در داد. اختصاص خودبه را صيدشده ماهيان كل از

زرگ وابسته به فصل ماهي بگربه زنده توده ميزان (1392) پورغالمعنايت

تن در پاييز متغير بود. اين گزارش  1495در تابستان و  2/792بين 

اي ترين فراواني گونههاي تحقيق حاضر بود كه بيشدر توافق با يافته

هاي مختلف هاي متفاوت روي گونهبررسي در شد. مشاهده پاييز فصل در

هاي مختلف گونه بين كل و وزن كل از طول متفاوتي محدوده ماهيانگربه

 14-22بين  تايلند هاياز مصب گونه زخمي محدوده طولي شد. مشاهده

(Arshad  ،و آب2008و همکاران ) 1/14-9/37هاي كويت بين  

(Al-Hassan  ،1988و همکاران) هايي دهنده نمونهكه نشان شد گزارش

اخير  تر نسبت به گونه زخمي در مطالعهاي پايينتر و محدودهكوچک

 (. 40/8-50/52باشد )محدوده:مي

 (روي گونه گربه 1392پور )غالمدر بررسي محمدخاني و عنايت       

 15-80عمان، محدوده طولي اين گونه را  درياي بزرگ از سواحل ماهي

ماهي بزرگ متر گزارش كردند كه نزديک به محدوده طولي گربهسانتي

 گونه R2 b a رشد Pمقدار 

(05/0P>) 98/0 ايزومتريک  95/2  0103/0  
)N. thalassina( 

ماهي بزرگگربه  

(05/0P>) 97/0 ايزومتريک  95/2  011/0  
(P. dussumieri) 

ماهي خاكيگربه  

(05/0 (P< 99/0 آلومتريک  56/2  0412/0  
(N. bilineata) 

گردماهي پوزهگربه  

(05/0P>) 98/0 ايزومتريک  03/3  0082/0  
(P. layardi) 

ماهي زخميگربه  
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متر(. برخالف، سانتي 20/14-73باشد )محدوده: در مطالعه حاضر مي

هاي كويت بين گونه ماهي بزرگ از آب شده برايگزارش طولي محدوده

93-1/30 (Al-Hassan  ،و از آب1988و همکاران ) هاي پاكستان بين

106- 16 (Farooq  ،گزارش شد كه نشان2017و همکاران ) دهنده

  Paulyباشد. در بررسيتر نسبت به مطالعه اخير ميهاي بزرگنمونه

ماهي بزرگ، از خليج ميگوئل در فيليپين، ( روي گربه1992) Minesو 

( از 1987) Cochin متر، بررسي سانتي 150حداكثر طول اين گونه 

  Vidthayanon متر و در بررسيسانتي 75 آن طول ماكزيمم هند سواحل

متر سانتي 185 كل ماهي چين حداكثر طول جنوبي هاياز آب (1995)

( و 2/34-75هاي پوزه گرد )محدوده: ش شد. عالوه بر آن، نمونهگزار

و همکاران،  Al-Hassanهاي كويت )( از آب56-2/74)محدوده:  خاكي

( از 4/13-85( و خاكي )محدوده: 3-90گرد )محدوده: (، پوزه1988

تري بزرگ اندازه ترتيببه (،2017و همکاران،  Farooqپاكستان) هايآب

گرد گونه پوزه 70/15-50/56ه اخير داشتند )محدوده:نسبت به مطالع

برخالف، گونه خاكي گزارش شده توسط  خاكي(. گونه 50/18-80/78 و

Aghajanpour (8-31) تريدر محدوده طولي پايين (2015) همکاران و 

 نسبت به مطالعه حاضر مشاهده شدند.

ر اين روند ميانگين طول و وزن كل چهار گونه مورد بررسي د       

داري را در طول فصول تحقيق، نشان داد كه چهار گونه تفاوت معني

دهند و يک روند افزايشي را در ميانگين طول و وزن مختلف نشان مي

كنند. با توجه به موقعيت جغرافيايي سرد سال دنبال مي فصول سمتبه

باشد و باتوجه به گرمسيري ميو هواي نيمهفارس كه داراي آبخليج

گرمسيري زمستان ريزي ماهيان گرمسيري و نيمهتخم اصلي اوج هكاين

رسد نظر مي(، به1392شوي و همکاران، )چراغي باشديا اوايل بهار مي

كنند و هاي مورد مطالعه ما نيز از اين قاعده كلي پيروي ميكه گونه

باالتر بودن ميانگين طولي و وزني در فصول سرد سال داللت بر 

رسد پايين نظرمياد بالغ نسبت به افراد جوان دارد. بهجمعيت غالب افر

ميانگين طولي و وزني در فصل بهار داللت بر بازگشت افراد جوان  بودن

ديگر، تغذيه ارتباط به جمعيت مادري اوليه داشته باشد. از طرفي

كه در فصول توليدمثلي حجم مثل دارد، طوريغيرمستقيمي با توليد

يابد آن حجم معده و تغذيه ماهي كاهش مي گناد افزايش و متعاقب

( ProvinaوRalston  ،1987طبق بررسي چراغي .) شوي و همکاران

هاي خالي در فصل ( روي گونه خاكي، باال بودن درصد معده1392)

ريزي اين ماهيان علت مصادف شدن با فصل تخمتواند بهزمستان مي

ريزي در فصول و فصل تخم باشد. با توجه به گزارش ارتباط بين تغذيه

هاي مورد مطالعه ما، سرد سال، باال بودن ميانگين طولي و وزني گونه

رسد. طبق اظهار پائولي نظر ميدر فصول پاييز و زمستان، منطقي به

باشد و ماهيان داراي ميزان رشد ماهيان در فصول مختلف متفاوت مي

نسبت وزن به طول بدن خود در طي دوران  نوسانات

(. عواملي مانند 1992و همکاران،  Paulyمختلف زندگي خود هستند )

برداري در زمان نمونه محيطي، شرايط فيزيولوژي ماهينوسانات زيست

 (. King ،2007) تواند روي رشد ماهيان تاثيرگذار باشدو جنسيت مي

هاي منظور محاسبه بيومس ذخاير، شاخصروابط طولي اغلب به      

هاي پويايي جمعيت رشد و ساير جنبه رات وابسته بهشرايط، تغيي

هاي در اين مطالعه با بررسي يکي از جنبه .شودماهيان استفاده مي

رشد نسبي )رابطه بين طول كل و وزن كل ماهي(، رشد نسبي چهار 

ماهيان در خليج فارس مورد بررسي قرار گرفت. طبق اين گونه از گربه

ماهي وزن كل در سه گونه شامل گربه مطالعه، رابطه بين طول كل و

بزرگ، خاكي و زخمي نشان داد كه رشد در اين ماهيان ايزومتريک 

باشد. براي ماهياني دهنده نرخ برابر رشد ابعاد بدن مينشان كه باشدمي

بايد  b كنند، مقداشان حفظ ميكه شکل خود را در كل سيکل زندگي

( روي وجود رابطه 1957) Bevertonو  Holt (.  Allen ،1966) باشد 3

هاي مکعبي بين طول و وزن ماهيان توافق و عقيده داشتند كه نمونه

باشد. براي ماهياني انحراف از رشد ايزومتريک در ماهيان بالغ نادر مي

 3برابر با  bكه يک شکل بدني بدون تغيير و وزن خاص دارند، مقدار 

و همکاران،  Sawant) اشدبكننده رشد ايزومتريک ميتشريح كه باشدمي

2013 .) Ricker(1957هم ) چنين مشاهده كرد كه شمار قابل توجهي

حال، در اين مطالعه، كنند. با اينها از اين قاعده پيروي مياز گونه

دهنده عدم گرد رشد آلومتريک را نشان داد كه نشانماهي پوزهگربه

پايين در ماهي  b باشد. مقدارعنوان مکعب طول ميوزن به افزايش

كه افزايش قابل ها باشد طوريخاطر شکل بدن ويژه آنهست به ممکن

 Das) توجه در طول بدن با افزايش ناچيزي در وزن بدن همراه است

عنوان (. در كل، گزارش شده است كه وزن ماهي به1997و همکاران، 

 4تا 5/2 بين bحال، پارامتر يابد، با اين( افزايش مي=3bمکعب طول )

كه در طور(. همانCarlander ،1969باشد )متغير مي 5/4تا  2/2و 

گيري تفاوت چشم ماهيگربه مختلف هايگونه شودمي مشاهده 3 جدول

دهند. رشد ايزومتريک گونه در مناطق مختلف نشان مي bرا در مقدار 

( رشد ايزومتريک 2013و همکاران،  Sawant) هاي بمبئيزخمي از آب

(، 1392شوي و همکاران )شده توسط چراغياهي خاكي گزارشمگربه

و  Farooqهاي پاكستان )گرد از آبو رشد آلومتريک گونه پوزه

باشد، از طرفي هاي مطالعه اخير مي( در توافق با يافته2017همکاران، 

( 2008و همکاران،  Arshadتايلند ) هايمصب ماهي زخمي ازگربه رشد

ماهي بزرگ و (، گربه1997و همکاران،  Dasو خورهاي بنگالدش )

( ، آلومتريک 2017و همکاران،  Farooqهاي پاكستان )خاكي از آب

باشد )جدول هاي تحقيق حاضر ميگزارش شد كه در تناقض با يافته

(. رابطه بين طول و وزن در ماهيان توسط شماري از فاكتورها شامل 3

غذايي، درجه پرشدگي  فصل، زيستگاه، بلوغ گنادي، جنسيت، رزيم

، Teschباشد )معده، سالمت، تکنيک حفاظتي و مکان تاثيرپذير مي
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( تفاوت در مقدار 1997و همکاران ) Das(. در گزارشي از 1971

خاطر ها بهتر مادهبين جنس نر و ماده به وزن سنگين bدار يمعن

پذيري از وزن گناد نسبت داده شد. در بررسي محمدخاني و تاثير

وابسته به فصول  bمقدار  ماهي بزرگ،روي گربه (1392) پورغالميتعنا

شده متفاوت بود كه گونه بررسي 4در  aمختلف سال ذكر شد. مقدار 

باشد كه ميانگين وزني چهار گونه متفاوت دهنده اين موضوع مينشان

دار بين ميانگين وزني يگير و معنباشد. عالوه برآن، تفاوت چشممي

 باشد. از لحاظ آماري وجود داشت كه مويد اين مطلب ميچهار گونه 

جا ارائه شد، امکان تخمين نتايج رابطه بين طول و وزن كه در اين      

كه ماهياني زدن طول ماهيان را در وزن مشخص خواهد داد، طوري

گيري طولي شوند، نيازي به اندازهكه در حجم وسيع صيد و وزن مي

كننده تواند فراهمنتايج حاصل از بررسي اخير ميها نباشد. نهايتاَ، آن

هاي پايه و ضروري جهت مديريت صحيح )از طريق فراهم نمودن داده

منظور ارزيابي ذخاير جمعيت هاي روابط طول و وزن و رشد بهداده

 ها( اين منبع با ارزش در خليج فارس باشد.گونه
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