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چکیده
ماهی گیش پوزه دراز با نام علمی( )Carangoides chrysophorysاز گونههای مهم و تجاری خلیج فارس محسوب
میشود .رابطه طول و وزن ماهی گیش پوزه دراز در آبهای استان هرمزگان از اسفند ماه  1392تا اسفند ماه  1393با نمونه برداری
ماهانه  30-40عدد ماهی بررسی شد .تعداد  376عدد ماهی از این گونه بیومتری شدند .میانگین طول کل و وزن کل به ترتیب 10/07
 43/99 ±سانتیمتر و  1087/15 ± 714/07گرم بود .حداقل و حداکثر طول ماهی درطی ماههای مختلف بین  25/5تا  80سانتیمتر
اندازهگیری شد .حداقل و حداکثر وزن ماهی در طی ماههای مختلف بین  198تا  4350گرم اندازهگیری شد .آنالیزهای طول و وزن
نشان داد که همبستگی باالیی بین طول و وزن در این گونه وجود دارد .رابطه طول -وزن برای این گونه در جنس نر ،جنس ماده و
ترکیب دو جنس به ترتیب  W=0/0181 L 2/8707 ،W=0/0156 L 2/9116و  W=0/0162 L 2/9011بدست آمد .بررسی فراوانی طولی
نشان داد بیشترین فراوانی طولی ماهی گیش پوزه دراز در کالس طولی  47تا  51سانتیمتر میباشد .آزمون  T-testنشان داد که عدد
 bبدست آمده به عدد  3نزدیک است و این گونه از رشد ایزومتریک برخوردار میباشد .میزان شاخص وضعیت برای ماهی گیش
پوزه دراز در آبهای خلیج فارس در استـــــــان هرمزگان  1/12محاسبه شد .براساس این محاسبه ،میزان شاخص وضعیت از ماه
فروردین تا خرداد روند افزایشی داشته و سپس تا مهرماه کاهش داشته است.
کلمات کلیدی :گیش پوزه دراز ،)Carangoides chrysophorys( ،رابطه طول و وزن ،رشد ایزومتریک ،ضریب
چاقی ،خليج فارس.

* نویسنده مسئول
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 .1مقدمه
خانواده گیش ماهیان شامل گیش درشت ،گیش ریز،
گیشهای کشیده و گیشهای کوچک پهن هستند که بطور
گسترده در دریاهای گرم و معتدل توزیع شدهاند و از نظر
اقتصادی در اکوسیستم ساحلی نقش مهمی دارند .ماهی گیش
پوزه دراز با نام علمی()Carangoides chrysophorys
و نام انگلیسی  Longnose trevallyاز خانواده گیش
ماهیان  Caragidaeو از گونههای مهم و تجاری خلیج فارس
محسوب میشود ( )1و صید آن درصد باالیی از صید گیش
ماهیان را در بر میگیرد .در آبهای استان هرمزگان ،ماهی
گیش پوزه دراز در آبهای تقریباً نزدیک ساحل تا عمق 60
متری در خلیج فارس و دریای عمان ساکن میشود(.)1
رابطهٔ طول -وزن ( )LWRدر ارزشیابی شیالت اهمیت
زیادی دارد (3و .)4اندازهگیریهای طول و وزن همراه با
دادههای سن میتواند اطالعاتی پیرامون ترکیب موجودی،
سن در حالت بلوغ ،طول عمر ،مرگ و میر ،رشد و تولید ارائه
دهد ( 5و  6و  .)7بررسی رابطهٔ طول -وزن و پویایی جمعیت
یکی از اصول اکولوژی کاربردی و زیست شناسی جمعیت
گروههای ماهیهاست ( .)8روابط طول -وزن از آن جهت
مهم است که آنها :)a( :تبدیل معادالت رشد در طول به رشد
در وزن را برای استفاده در الگوهای برآورد ذخیره (موجودی)
امکان پذیر میسازند؛ ( )bبرآورد زیست توده (بیومس) را
از مشاهدات طول امکانپذیر میسازند؛ ( )cبرآورد شرایط

رابطه بین طول و وزن ...

مینماید نسبت افزایش نسبی متغیر  yبه افزایش نسبی متغیر x
مقدار ثابت است ( . )11مقدار  ،bنوع رشدماهی یعنی همگون
یا ناهمگون بودن رامشخص میکند (.)12
درماهیانی که دارای رشد همگون هستند یعنی رشد ماهی
درهمه ابعاد بدن به طور یکسان است در صورتیکه طول بدن
 2برابرشود ،وزن نیز به تبعیت ازآن  8برابر خواهد شد (.)13
هنگامیکه ضریب رگرسیون برابر و یا نزدیک به  3باشد،
نقطه ماهی دارای رشد همگون یا ایزومتریک است و رشد
ماهی در همه ابعاد به طور یکسان صورت میگیرد (.)14
ضریب آلومتریک ( )bبزرگتر یا کوچکتر از  3نشانگر رشد
آلومتریک است ( .)15مقدار  bبزرگتر از  3رشد آلومتریک
مثبت را نشان میدهد ،درصورتیکه مقدار  bکمتر از  3رشد
آلومتریک منفی را نشان میدهد .رشد زمانی ایزومتریک
است که مقدار  bبرابر  3باشد (.)15
تنوع  bدر مناطق مختلف ممکن است مربوط به نوسانات
فصلی پارامترهای زیست محیطی ،شرایط فیزیولوژیک ماهی
در زمان جمع آوری ،جنسیت ،نمو گناد و شرایط تغذیهای در
محیط زیست ماهی باشد ( .)16این گونه اختالفها در مقادیر
“ ”bرا میتوان به یک یا ترکیبی از عواملی نظیر اختالفات
تعداد گونههای بررسی شده ،آثار ناحیه و فصل و تمایزهای
بین دامنههای توزیع طولهای نمونههای صید شده ریط داد
که طول دور ٔه جمعآوری نمونه را نیز میتوان به آن افزود
(.)17

ماهی را میسر میسازند؛ و ( )dبرای مقایسههای بین منطقهای

تاکنون تحقیقات زیادی در جهان بر روی این گونه انجام

تاریخچههای مختلف زندگی گونههای خاص سودمند هستند

نپذیرفته است .در آبهای خلیج فارس و دریای عمان هیچ

( 9و .)10

گونه تحقیقی بر روی این گونه انجام نشده است .تنها بررسی

در مورد مقدار  bنظرات مختلفی بیان گردیده است،
میزان ضریب رگرسیون ( )bبه طورمعمول درماهیان بین
عدد  2و  4است .قانون یا اصل آلومتریک حاصل سنجش
رشد نیز خوانده میشود در جامعترین شکل آن سادهترین
قانون ممکن مربوط به رشد نسبی است ،زیرا به طورساده بیان
66

انجام شده بر روی تولید مثل این گونه در جهان در آبهای
ساحلی جنوب کشور عمان بوده است .که در این تحقیق
برای ماهی گیش پوزه دراز مقدار  aرا  ،0/0396مقدار  bرا
 2/7123و ضریب همبستگی بین طول کل و وزن را 0/967
بدست آمده است (.)18
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میزان رشد ماهیان در فصول مختلف متفاوت میباشد

و ماهیان معموالً نمیتوانند نسبت وزن به طول بدن خود
را طی دوران مختلف زندگی ثابت نگه دارند که به همین
دلیل شاخص وضعیت را در زمانهای مختلف زندگی آبزی
محاسبه میکنند ( .)24روابط طول -وزن و شاخص وضعیت
 ،پارامترهای بیولوژیک مهمی در ماهیان میباشند که برای
تعیین وضعیت رشد ذخایر ماهیان و بررسی فراهم بودن

شکل :1منطقه و ایستگاههای نمونه برداری گیش پوزه
دراز ()Carangoides chrysophrys

منابع غذایی و همچنین تعیین تفاوتهای احتمالی بین ذخایر
مجزای گونههای یکسان مورد استفاده قرار میگیرند ( 8و
 .)23به دست آوردن اطالعات ریخت سنجی و روابط طول
وزن  -و بررسی شاخصهای رشد گونهها همچنین به عنوان
گامی مهم و اصلی جهت ارزیابی جنبههای مختلف صید و
صیادی و مدیریت شیالتی به منظور بهره برداری پایدار در
گونههای مختلف ماهیان به شمار میرود (.)18،17

 .2مواد و روشها
این تحقیق در استان هرمزگان و در آبهای محدوده بندر
عباس ،سیریک و جزیره قشم در آبهای خلیج فارس انجام
شده است.
نمونه برداری از اسفند ماه 1392تا اسفند ماه 1393
از شناورهای صیادی و با روش ترال و تور گوشگیر انجام
گرفت .در هر ماه حدود  30الی  40عدد ماهی گیش پوزه دراز
جمعآوری گردید .در ابتدا گونه ها را با توجه به کلیدهای
شناسایی موجود شناسایی نموده و سپس نمونههای مورد
نظر منجمد وجهت انجام مراحل آزمایشگاهی به آزمایشگاه
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان منتقل شد.
نمونههای منتقل شده پس از کد گذاری با استفاده از تخته
زیست سنجی با دقت  5میلیمتر بیومتری شده و مشخصات هر
ماهی از قبیل طول (کل و چنگالی) اندازهگیری شد .سپس با
ترازوی دیجیتال با دقت  0/01گرم نمونهها را وزن کرده و
همه پارامترها در فرم مخصوص نمونه برداری ثبت گردید.

رابطه طول و وزن و تعیین نوع رشد
در این تحقیق رابطه طول کل و وزن بدن جهت تعیین
نوع رشد برای ماهی گیش پوزه دراز محاسبه شد .رابطه طول
و وزن ماهی براساس مدل نمایی برای کل جمعیت با استفاده
از معادله  W=aLبدست آمد (16و .)21در این رابطه :w
b

وزن کل ماهی بر حسب گرم :L ،طول کل ماهی بر حسب
سانتیمتر :a ،عدد ثابت و  :bشیب یا توان معادله که نوع رشد
بدن ماهی یعنی ایزومتریک یا آلومتریک بودن را مشخص
میکند.
مقدار  ،bدر واقع برای تشخیص نوع رشد ماهی است
بدین معنی که اگر این مقدار با عدد  3به عنوان معیار رشد
استاندارد باشد ،رشد ماهی ناهمگون ( )Allometricو
در صورتی که تفاوتی نداشته باشد ،رشد ماهی همگون
( )Isometricاست (.)12
جهت انجام این مقایسه از آزمون  t-testاستفاده شد.
بدین منظور با ( Lnلگاریتم طبیعی) گرفتن از مقادیر طول
و وزن ،رابطه توانی طول وزن به رابطه خطی LnW = Lna
 + bLnLتبدیل و از معادله آزمون  t-testبه صورت ذیل
بهرهگیری شد (:)13
× √n-2

||b-3
√ 1 - r2

×

)sd(L
)sd(W

=t

67

						
کمالی و همکاران

که در این معادله :Sd(L( :انحراف از معیار  Lnطولها
( :Sd(Wانحراف از معیار  Lnوزنها
 :r2ضریب همبستگی بین طول – وزن (رابطه توانی)
 :bتوان در رابطه طول – وزن (رابطه توانی)
 :nتعداد نمونهها
مقدار  tبدست آمده از معادله فوق ،بامقدار  tجدول این
آزمون (درجه آزادی  )n -1و سطح اطمینان  %95مورد
مقایسه قرارگرفته و چنانچه این عدد از مقدار مرتبط در جدول
کوچکتر باشد ،اختالف معنی داری وجود ندارد ()P< 0/05
در غیر این صورت اختالف معنی دار است(.)P >0/05

رابطه بین طول و وزن ...

از این تعداد  194عدد ماده و  137عدد نر و  45عدد نابالغ
بودند ، .حداقل و میانگین وزن اندازهگیری شده در این
تحقیق به ترتیب 4350گرم 195 ،گرم و  1087/15گرم و
همچنین حداکثر ،حداقل و میانگین طول اندازهگیری شده
در این تحقیق به ترتیب  80سانتیمتر 25/5 ،سانتیمتر و
 44/99سانتیمتر بوده است .نمودار فراوانی طولی مجموع
ماهیان مورد بررسی در شکل  ،2نمودار فراوانی طولی 194
ماهی ماده مورد بررسی در شکل  3و نمودار فراوانی طولی
 137ماهی نر مورد بررسی در شکل  4نشان داده شده است.
بیشترین فراوانی طولی ماهی گیش پوزه دراز در کالس
طولی  47تا  51سانتیمتر میباشد.

شاخص وضعیت یا ضریب چاقی(:)Kf
شاخص وضعیت را برای تعیین وزن بدن در یک طول
معین استفاده میکنند .برای تعیین ضریب چاقی ماهی از
فرمول زیر استفاده شد(.)21
Kf= 105*W/L3
 3در این فرمول  :kضریب چاقی :L ،طول کل ماهی
(میلیمتر) :W ،وزن ماهی (گرم) میباشد.
دادههای بدست آمده از طریق زیست سنجی و نمونه
برداری با استفاده از فرمولهای ذکر شده در باال ،نتایج حاصله
به شکل جداول و نمودارهای مجزا در نرم افزار EXCEL

دستههای طولی (سانتیمتر)
شکل :2مقایسه فراوانی در کالسهای طولی (طول
کل) مختـــــلف ماهی گیـــــــــش پوزه دراز
()Carangoides chrysophrys

رسم ،و در هر یک از نمودارها میانگین ،انحراف معیار و
خطای احتمالی معیار توسط نرم افزار  Spssمحاسبه شده و
این دادهها جهت تفاوتهای معنی دار و یا بی معنی توسط
آزمون توکی و آنالیز واریانس یکطرفه  ANOVAمورد
سنجش قرار گرفت.

 .3نتایج
طی دوره مطالعه در مجموع  376عدد ماهی جهت زیست
سنجی برای تفکیک جنسی مورد بررسی قرار گرفتندکه
68

شکل:3مقایسه فراوانی در کالسهای طولی (طول
کل) مختلف ماهی گیش پوزه دراز جنس ماده
()Carangoides chrysophrys
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شکل :4مقایسه فراوانی در کالسهای طولی (طول

شکل  : 6رابطه وزن و طول جنس ماده ماهی گیش پوزه

کل) مختلف ماهی گیش پوزه دراز جنس نر

دراز ( )Carangoides chrysophrysدر استان هرمزگان

()Carangoides chrysophrys

رابطه طول کل و وزن
رابطه طول کل – وزن برای مجموع ماهیان و همچنین
ماهیان نر و ماده به طور جداگانه بدست آمد .رابطه طول-
وزن برای این گونه در جنس نر ،جنس ماده و ترکیب دو
جنس به ترتیب W=0/0181×L 2/8707 ،W=0/0156×L 2/9116
و  W=0/0162× L 21/9011بدست آمد .نتایج حاصل از آزمون
 tپائولی وجود اختالف معناداری را بین مقادیر  bبه دست
آمده برای جنس نر و ماده و مجموع دو جنس با عدد 3نشان
نداد و بنابراین این ماهی دارای رشد همگون یا ایزومتریک
است.

شکل  : 7رابطه وزن و طول جنس نر ماهی گیش پوزه
دراز ( )Carangoides chrysophrysدر استان هرمزگان

شاخص وضعیت یا ضریب چاقی:
میزان شاخص وضعیت برای ماهی گیش پوزه دراز در
آبهای خلیج فارس در استان هرمزگان 1/12محاسبه شد.
براساس این محاسبه ،میزان شاخص وضعیت از ماه فروردین
تا خرداد روند افزایشی داشته و سپس تا مهر ماه کاهش داشته
است (شکل .)6

شکل  : 5رابطه وزن و طول ماهی گیش پوزه دراز
( )Carangoides chrysophrysدر استان هرمزگان
شکل  :8شاخص وضعیت ماهی گیش پوزه دراز
( )Carangoides chrysophrysدر استان هرمزگان
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 .4بحث
ماهی یکی از منابع ارزان قیمت پروتئین به شمار میرود
و حاوی مواد مغذی است و نقش اساسی در رشد ملتها
بازی میکند .دادههای طول و وزن ماهی از جمله پارامترهای
بسیار مهم در برآورد طول و ساختار سنی جمعیتهای پویا،
سرعتهای رشد و مرگ و میر و سالمت ماهی به شمار میرود
( .)19رابطه طول و وزن در ارزیابیهای شیالتی نقش بسیار
مهمی ایفا میکند .اندازهگیری طول و وزن و تعیین ارتباط بین
آنها میتواند مطالب زیادی در مورد ترکیب جمعیتی ذخیره،
سن در زمان بلوغ ،میزان هماوری ،طول دوره زندگی ،مرگ
و میر و نوع و میزان رشد آبزی بیان کند ( .)2مشخصههای
رابطه طول  -وزن ( aو  )bدر بررسی ذخایر ماهیان مهم است
و میتوان از روی آن الگوی رشد یک گونه از ماهی را در
بین مناطق مختلف مورد مقایسه قرار داد .همچنین میتوان آن
را به عنوان یک شاخص کاربردی برای تعیین وضعیت رشد
ماهی به کار برد (.)24
در این تحقیق رابطه بین طول کل و وزن ماهی محاسبه
شد که بر اساس این رابطه مقدار  a =0/0162و مقدار ضریب
همبستگی بین طول کل و وزن کل  0/986میباشد .در بررسی
الگوی رشد ماهی گیش پوزه دراز مشخص شد که طول کل
و وزن کل دارای همبستگی مثبت است ( .)R2<0/5با توجه
به معادله بوجود آمده بین طول کل و وزن کل ،رابطه نمایی
بین آنها کام ً
ال مشهود است .مقدار  bیا ضریب رگرسیون برابر
 b =2/9011بود .میزان ضریب رگرسیون ( )bبه طور معمول
در ماهیان بین عدد دو و چهار است .قانون یا اصل آلومتری
که اصل سنجش رشد نیز خوانده میشود در جامعترین شکل
آن سادهترین قانون ممکن مربوط به رشد نسبی است ،زیرا
به طور ساده بیان مینماید نسبت افزایش نسبی متغیر  yبه
افزایش نسبی متغیر  xمقداری ثابت است ( .)11مقدار ،b
نوع رشد ماهی یعنی همگون یا ناهمگون بودن را مشخص
میکند ( .)12در ماهیانی که دارای رشد همگون هستند یعنی
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در تمام ابعاد بدن خود یکسان رشد مینمایند در صورتی که
طول بدن  3برابر شود ،وزن به تبعیت از آن  8برابر خواهد شد
(13و .)16لذا میتوان نتیجه گرفت که در ماهیان فوق الذکر
مقدار  bباید برابر  3باشد .در صورتی که رشد ناهمگون باشد
(رشد در تمام ابعاد به طور مساوی نباشد)  bمساوی  3نخواهد
بود و بسته به گونه ماهی ممکن است رشد ناهمگون مثبت
( ) b <3یا منفی ( )b > 3باشد .آزمون  tپائولی اختالف معنی
داری را بین مقدار محاسبه شده ()b=2/9011در رابطه طول و
وزن ماهی و عدد  3نشان نداد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت
که رشد این ماهی در تمام ابعاد بدن به صورت یکسان انجام
میشود و به عبارتی الگوی رشد همگون یا ایزومتریک است.
 Biswasدر سال  1993بیــــان داشت که بین طول و
وزن ماهیان رابطه نمایی برقرار است و توان به دست آمده
نزدیک به  3بیانگر رشد ایزومتریک است ( .)16در عمان در
سال  Al-marzouqi 2013و همکارانش برای ماهی گیش
پوزه دراز مقدار  aرا  ،0/0396مقدار  bرا  2/7123و ضریب
همبستگی بین طول کل و وزن را  0/967بدست آورده است.
این تحقیق در ماهیهایی با دامنه طولی  21-72انجام شده
است ( )18دلیل متفاوت بودن  bدر مناطق مختلف میتواند
بدلیل نوسانات فصلی در پارامترهای زیست محیطی ،شرایط
فیزیولوژیک ماهی در زمان جمع آوری ،جنسیت ،پیشرفت و
رشد غدد جنسی و شرایط تغذیهای در محیط زیست ماهی
میباشد (.)16
روابط سالیانهٔ طول -وزن ممکن است بین فصول
گوناگون سال تغییر یابد و عوامل بسیاری از جمله بلوغ،
دما ،شوری ،در دسترس بودن غذا و اندازه ممکن است در
ایجاد این گوناگونی دخیل باشد .رابطهٔ طول -وزن ممکن
است به شکل فصلی براساس درجهٔ بلوغ جنسی ،جنسیت،
جیرهٔ غذایی پر بودن معده و تکنیکهای نگهداری نمونه،
تعداد نمونههای بررسی شده ،آثار محیط ،فصل و مدت نمونه
برداری تفاوت یابد (.)14
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مقدار  bبه طور معمول در ماهیان بین عدد  2و  4است.

نمونه ،سن و جنسیت ،پر بودن معده ،مرحله رسیدگی تولید

در مورد تون ماهیان ثابت شده است که این گونهها از رشد

مثلی ماهی و شرایط تغذیهای ماهی میباشند ( 8و .)16روابط

همگن برخوردارند .به نظر میرسد برای یک گونه خاص

طول وزن  -و شاخص وضعیت ،پارامترهای بیولوژیک مهمی

از ماهیان ،وزن مخصوص بقایای بافتی در تمامی عمر ثابت

در ماهیان میباشند که برای تعیین وضعیت رشد ذخایر ماهیان

بوده و لذا در بیشتر حاالت مقدار  bنزدیک به  3باشد .این

و بررسی فراهم بودن منابع غذایی و همچنین تعیین تفاوتهای

قانون به قانون کعب معروف است .اما بایدتوجه داشت که به

احتمالی بین ذخایر مجزای گونههای یکسان مورد استفاده

طور معمول ،ماهیان شکل بدن خود را در سراسر مدت زمان

قرار میگیرند ( 8و.)23

زندگی حفظ نمیکنند و لذا قانون یاد شده میتواند تغییر یابد
(.)16
میزان رشد ماهیان در فصول مختلف متفاوت میباشد

و ماهیان معموالً نمیتوانند نسبت وزن به طول بدن خود
را طی دوران مختلف زندگی ثابت نگه دارند که به همین
دلیل شاخص وضعیت را در زمانهای مختلف زندگی آبزی
محاسبه میکنند ( .)22شاخص وضعیت یا ضریب چاقی برای
مقایسه کیفیت ماهی از نظر وضعیت چاقی یا تناسب ماهی و
در کل تعیین وضعیت سالمت جمعیت کاربرد دارد .ماهیانی
که شاخص وضعیت یا ضریب چاقی در آنها باالست نسبت به
طولشان ماهیان سنگینی هستند و بالعکس ماهیانی که شاخص
وضعیت یا ضریب چاقی در آنها پایین است ،نسبت به طولشان
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