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چکیده
محسوب  فارس  خليج  تجاری  و  مهم  گونه های  از   )Carangoides chrysophorys(علمی نام  با  دراز  پوزه  گيش  ماهی 
می شود. رابطه طول و وزن ماهی گيش پوزه دراز در آب های استان هرمزگان از اسفند ماه 1392 تا اسفند ماه 1393 با نمونه برداری 
ماهانه 40-30 عدد ماهی بررسی شد. تعداد 376 عدد ماهی از اين گونه بيومتری شدند. ميانگين طول كل و وزن كل به ترتيب 10/07 
± 43/99 سانتيمتر و 714/07 ± 1087/15 گرم بود. حداقل و حداكثر طول ماهی درطی ماه های مختلف بين 25/5 تا 80 سانتيمتر 
اندازه گيری شد. حداقل و حداكثر وزن ماهی در طی ماه های مختلف بين 198 تا 4350 گرم اندازه گيری شد. آناليزهای طول و وزن 
نشان داد كه همبستگی بااليی بين طول و وزن در اين گونه وجود دارد. رابطه طول- وزن برای اين گونه در جنس نر، جنس ماده و 
تركيب دو جنس به ترتيب W=0/0181 L 2/8707 ،W=0/0156 L 2/9116 و W=0/0162 L 2/9011 بدست آمد. بررسی فراوانی طولی 
نشان داد بيشترين فراوانی طولی ماهی گيش پوزه دراز در كالس طولی 47 تا 51 سانتيمتر می باشد. آزمون T-test نشان داد كه عدد 
b بدست آمده به عدد 3 نزديک است و اين گونه از رشد ايزومتريک برخوردار می باشد. ميزان شاخص وضعيت برای ماهی گيش 
پوزه دراز در آب های خليج فارس در استـــــــان هرمزگان  1/12  محاسبه شد. براساس اين محاسبه، ميزان شاخص وضعيت از ماه 

فروردين تا خرداد روند افزايشی داشته و سپس تا مهرماه كاهش داشته است.

ايزومتريک، ضريب  رشد  وزن،   و  رابطه طول   ،)Carangoides chrysophorys( دراز،  پوزه  كلیدی: گيش  كلمات 
چاقی،  خليج فارس.

* نویسنده مسئول 
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1. مقدمه
ريز،  گيش  درشت،  گيش  شامل  ماهيان  گيش  خانواده 
گيش های كشيده و گيش های كوچک پهن هستند كه بطور 
نظر  از  و  شده اند  توزيع  معتدل  و  گرم  درياهای  در  گسترده 
اقتصادی در اكوسيستم ساحلی نقش مهمی دارند. ماهی گيش 
 )Carangoides chrysophorys(پوزه دراز با نام علمی
گيش  خانواده  از   Longnose trevally انگليسی  نام  و 
ماهيان Caragidae و از گونه های مهم و تجاری خليج فارس 
محسوب می شود )1(  و صيد آن درصد بااليی از صيد گيش 
ماهيان را در بر می گيرد. در آب های استان هرمزگان، ماهی 
گيش پوزه دراز در آب های تقريباً نزديک ساحل تا عمق 60 

متری در خليج فارس و دريای عمان ساكن می شود)1(. 

رابطٔه طول- وزن )LWR( در ارزشيابی شيالت اهميت 
با  همراه  وزن  و  طول  اندازه گيری های  )3و4(.  دارد  زيادی 
موجودی،  تركيب  پيرامون  اطالعاتی  می تواند  سن  داده های 
سن در حالت بلوغ، طول عمر، مرگ و مير، رشد و توليد ارائه 
دهد )5 و 6 و 7(. بررسی رابطهٔ  طول- وزن و پويايی جمعيت 
از اصول اكولوژی كاربردی و زيست شناسی جمعيت  يكی 
آن جهت  از  وزن  طول-  روابط   .)8( ماهی هاست  گروه های 
مهم است كه آنها: )a(: تبديل معادالت رشد در طول به رشد 
در وزن را برای استفاده در الگوهای برآورد ذخيره )موجودی( 
را  )بيومس(  توده  زيست  برآورد   )b( می سازند؛  پذير  امكان 
شرايط  برآورد   )c( می سازند؛  امكان پذير  مشاهدات طول  از 
ماهی را ميسر می سازند؛ و )d( برای مقايسه های بين منطقه ای 

تاريخچه های مختلف زندگی گونه های خاص سودمند هستند 
)9 و 10(.

است،  گرديده  بيان  مختلفی  نظرات   b مقدار  مورد  در 
بين  درماهيان  طورمعمول  به   )b( رگرسيون  ضريب  ميزان 
سنجش  آلومتريک حاصل  اصل  يا  قانون  است.   4 و   2 عدد 
ساده ترين  آن  شكل  جامع ترين  در  می شود  خوانده  نيز  رشد 
قانون ممكن مربوط به رشد نسبی است، زيرا به طورساده بيان 

x به افزايش نسبی متغير y می نمايد نسبت افزايش نسبی متغير
مقدار ثابت است )11( . مقدار b، نوع رشدماهی يعنی همگون 

يا ناهمگون بودن رامشخص می كند )12(. 

درماهيانی كه دارای رشد همگون هستند يعنی رشد ماهی 
درهمه ابعاد بدن به طور يكسان است در صورتيكه طول بدن 
2 برابرشود، وزن نيز به تبعيت ازآن 8  برابر خواهد شد )13(. 
باشد،    3 به   نزديک  يا  و  برابر  رگرسيون  هنگاميكه ضريب 
رشد  و  است  ايزومتريک  يا  همگون  رشد  دارای  ماهی  نقطه 
 .)14( می گيرد  صورت  يكسان  طور  به  ابعاد  همه  در  ماهی 
ضريب آلومتريک )b( بزرگ تر يا كوچكتر از 3  نشانگر رشد 
آلومتريک است )15(. مقدار b بزرگ تر از 3 رشد آلومتريک 
مثبت را نشان می دهد، درصورتيكه مقدار b  كمتر از 3 رشد 
ايزومتريک  زمانی  رشد  می دهد.   نشان  را  منفی  آلومتريک 

است كه مقدار b  برابر 3 باشد )15(.

تنوع b در مناطق مختلف ممكن است مربوط به نوسانات 
فصلی پارامترهای زيست محيطی، شرايط فيزيولوژيک ماهی 
در زمان جمع آوری، جنسيت، نمو گناد و شرايط تغذيه ای در 
محيط زيست ماهی باشد )16(. اين گونه اختالف ها در مقادير 
اختالفات  نظير  از عواملی  تركيبی  يا  به يک  را می توان   ”b“
تعداد گونه های بررسی شده، آثار ناحيه و فصل و تمايزهای 
داد  نمونه های صيد شده ريط  توزيع طول های  دامنه های  بين 
افزود  آن  به  می توان  نيز  را  نمونه  جمع آوری  دورٔه  كه طول 

.)17(

تاكنون تحقيقات زيادی در جهان بر روی اين گونه انجام 
نپذيرفته است. در آب های خليج فارس و دريای عمان هيچ 
گونه تحقيقی بر روی اين گونه انجام نشده است. تنها بررسی 
انجام شده بر روی توليد مثل اين گونه در جهان در آب های 
تحقيق  اين  در  كه  است.  بوده  عمان  كشور  جنوب  ساحلی 
برای ماهی گيش پوزه دراز مقدار a را 0/0396، مقدار b را 
2/7123 و ضريب همبستگی بين طول كل و وزن را 0/967 

بدست آمده است )18(.
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شکل1: منطقه و ایستگاه های نمونه برداری گیش پوزه 

)Carangoides chrysophrys( دراز

رابطه طول و وزن و تعیین نوع رشد

تعيين  بدن جهت  وزن  و  طول كل  رابطه  تحقيق  اين  در 

نوع رشد برای ماهی گيش پوزه دراز محاسبه شد. رابطه طول 
و وزن ماهی براساس مدل نمايی برای كل جمعيت با استفاده 
 :w رابطه  اين  در  )16و21(.  آمد  بدست   W=aLb معادله  از 
L: طول كل ماهی بر حسب  وزن كل ماهی بر حسب گرم، 
سانتيمتر، a: عدد ثابت و b: شيب يا توان معادله كه نوع رشد 
مشخص  را  بودن  آلومتريک  يا  ايزومتريک  يعنی  ماهی  بدن 

می كند. 

است  ماهی  رشد  نوع  تشخيص  برای  واقع  در   ،b مقدار 
معيار رشد  به عنوان  با عدد 3  اين مقدار  اگر  بدين معنی كه 
و   )Allometric( ناهمگون  ماهی  رشد  باشد،  استاندارد 
همگون  ماهی  رشد  باشد،  نداشته  تفاوتی  كه  صورتی  در 

)Isometric( است )12(. 

شد.  استفاده   t-test آزمون  از  مقايسه  اين  انجام  جهت 

طول  مقادير  از  گرفتن  طبيعی(  )لگاريتم   Ln با  منظور  بدين 
 LnW = Lna و وزن، رابطه توانی طول وزن به رابطه خطی
به صورت ذيل   t-test معادله آزمون  از  تبديل و   + bLnL

بهره گيری شد )13(: 

t =  
sd(L)  

 ×  
 | b - 3 |   

×  √ n - 2
      sd(W)       √ 1 - r2

می باشد  متفاوت  مختلف  فصول  در  ماهيان  رشد  ميزان 
خود  بدن  طول  به  وزن  نسبت  نمی توانند  معموالً  ماهيان  و 
همين  به  كه  دارند  نگه  ثابت  زندگی  مختلف  دوران  طی  را 
دليل شاخص وضعيت را در زمان های مختلف زندگی آبزی 
محاسبه می كنند )24(.  روابط طول- وزن  و شاخص وضعيت 
برای  كه  می باشند  ماهيان  در  مهمی  بيولوژيک  پارامترهای   ،
بودن  فراهم  بررسی  و  ماهيان  ذخاير  رشد  وضعيت  تعيين 
منابع غذايی و همچنين تعيين تفاوت های احتمالی بين ذخاير 
و   8( می گيرند  قرار  استفاده  مورد  يكسان  گونه های  مجزای 
23(. به دست آوردن اطالعات ريخت سنجی و روابط طول 
وزن - و بررسی شاخص های رشد گونه ها همچنين به عنوان 

و  ارزيابی جنبه های مختلف صيد  اصلی جهت  و  مهم  گامی 
در  پايدار  برداری  بهره  منظور  به  شيالتی  مديريت  و  صيادی 

گونه های مختلف ماهيان به شمار می رود )18،17(.

2. مواد و روش ها
اين تحقيق در استان هرمزگان و در آب های محدوده بندر 
عباس، سيريک و جزيره قشم در آب های خليج فارس انجام 

شده است. 

 1393 ماه  اسفند  تا  ماه1392  اسفند  از  برداری  نمونه 
انجام  گوشگير  تور  و  ترال  روش  با  و  صيادی  شناورهای  از 
گرفت. در هر ماه حدود 30 الی 40 عدد ماهی گيش پوزه دراز 
به كليدهای  با توجه  را  ابتدا گونه ها  جمع آوری گرديد. در 
مورد  نمونه های  سپس  و  نموده  شناسايی  موجود  شناسايی 
نظر منجمد وجهت انجام مراحل آزمايشگاهی به آزمايشگاه 
پژوهشكده اكولوژی خليج فارس و دريای عمان منتقل شد. 
تخته  از  استفاده  با  از كد گذاری  منتقل شده پس  نمونه های 
زيست سنجی با دقت 5 ميليمتر بيومتری شده و مشخصات هر 
ماهی از قبيل طول )كل و چنگالی( اندازه گيری شد. سپس با 
را وزن كرده و  نمونه ها  با دقت 0/01 گرم  ترازوی ديجيتال 

همه پارامترها در فرم مخصوص نمونه برداری ثبت گرديد.
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 كه در اين معادله: )Sd)L: انحراف از معيار Ln طول ها    
)Sd)W: انحراف از معيار Ln وزن ها

r2: ضريب همبستگی بين طول – وزن )رابطه توانی(    

b: توان در رابطه طول – وزن )رابطه توانی(

n: تعداد نمونه ها

مقدار t بدست آمده از معادله فوق، بامقدار t جدول اين 
مورد   %95 اطمينان  سطح  و   )n  -1 آزادی  )درجه  آزمون 
مقايسه قرارگرفته و چنانچه اين عدد از مقدار مرتبط در جدول 
 )P< 0/05( كوچكتر باشد، اختالف معنی داری وجود ندارد

.)P >0/05(در غير اين صورت اختالف معنی دار است

:)Kf(شاخص وضعیت یا ضریب چاقی

طول  يک  در  بدن  وزن  تعيين  برای  را  وضعيت  شاخص 
از  ماهی  چاقی  ضريب  تعيين  برای  می كنند.  استفاده  معين 

فرمول زير استفاده شد)21(. 

Kf= 105*W/L3

ماهی  كل  طول   :L چاقی،  ضريب   :k فرمول  اين  در   3
)ميليمتر(، W: وزن ماهی )گرم( می باشد.

نمونه  و  سنجی  زيست  طريق  از  آمده  بدست  داده های 
برداری با استفاده از فرمول های ذكر شده در باال، نتايج حاصله 
 EXCEL به شكل جداول و نمودارهای مجزا در نرم افزار
و  معيار  انحراف  ميانگين،  نمودارها  از  يک  هر  در  و  رسم، 

Spss محاسبه شده و  افزار  خطای احتمالی معيار توسط نرم 
معنی توسط  بی  يا  و  دار  معنی  تفاوت های  داده ها جهت  اين 
مورد   ANOVA يكطرفه  واريانس  آناليز  و  توكی  آزمون 

سنجش قرار گرفت.

3. نتایج
طی دوره مطالعه در مجموع 376 عدد ماهی جهت زيست 
گرفتندكه  قرار  بررسی  مورد  جنسی  تفكيک  برای  سنجی 

نابالغ  نر و 45 عدد  ماده و 137 عدد  تعداد 194 عدد  اين  از 
اين  در  شده  اندازه گيری  وزن  ميانگين  و  حداقل   ، بودند. 
و  گرم   1087/15 و  گرم   195 گرم،  ترتيب4350  به  تحقيق 
شده  اندازه گيری  طول  ميانگين  و  حداقل  حداكثر،  همچنين 
و  سانتی متر   25/5 سانتی متر،   80 ترتيب  به  تحقيق  اين  در 
مجموع  طولی  فراوانی  نمودار  است.  بوده  سانتی متر   44/99
فراوانی طولی 194  نمودار  بررسی در شكل 2،  ماهيان مورد 
ماهی ماده مورد بررسی در شكل 3 و نمودار فراوانی طولی 
137 ماهی نر مورد بررسی در شكل 4 نشان داده شده است. 
كالس  در  دراز   پوزه  گيش  ماهی  طولی  فراوانی  بيشترين 

طولی 47 تا 51 سانتی متر می باشد.

 

دسته های طولی )سانتیمتر(

شکل2: مقایسه فراوانی در كالسهای طولی )طول 
كل( مختـــــلف ماهی  گیـــــــــش پوزه دراز  

)Carangoides chrysophrys(

 

شکل3:مقایسه فراوانی در كالس های طولی )طول 
كل( مختلف ماهی گیش پوزه دراز جنس ماده 

)Carangoides chrysophrys(
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شکل4: مقایسه فراوانی در كالسهای طولی )طول 
كل( مختلف ماهی گیش پوزه دراز جنس نر 

)Carangoides chrysophrys(

رابطه طول كل و وزن

همچنين  و  ماهيان  مجموع  برای  وزن   – كل  طول  رابطه 
طول-  رابطه  آمد.  بدست  جداگانه  طور  به  ماده  و  نر  ماهيان 
دو  تركيب  و  ماده  جنس  نر،  جنس  در  گونه  اين  برای  وزن 
 W=0/0181×L 2/8707 ،W=0/0156×L 2/9116 جنس به ترتيب
و W=0/0162× L 21/9011 بدست آمد. نتايج حاصل از آزمون 
به دست   b مقادير  بين  را  معناداری  اختالف  پائولی وجود   t
آمده برای جنس نر و ماده و مجموع دو جنس با عدد3 نشان 
ايزومتريک   يا  اين ماهی دارای رشد همگون  بنابراين  نداد و 

است.

 

شکل 5 : رابطه  وزن و طول ماهی گیش پوزه دراز 

)Carangoides chrysophrys( در استان هرمزگان

 

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

دراز )Carangoides chrysophrys( در استان هرمزگان

 

شکل 7 : رابطه  وزن و طول جنس نر ماهی گیش پوزه 

دراز )Carangoides chrysophrys( در استان هرمزگان

شاخص وضعیت یا ضریب چاقی:

در  دراز  پوزه  گيش  ماهی  برای  وضعيت  شاخص  ميزان 
استان هرمزگان1/12  محاسبه شد.  فارس در  آب های خليج 
براساس اين محاسبه، ميزان شاخص وضعيت از ماه فروردين 
تا خرداد روند افزايشی داشته و سپس تا مهر ماه كاهش داشته 

است )شكل 6(. 

شکل 8: شاخص وضعیت ماهی گیش پوزه دراز 
)Carangoides chrysophrys(  در استان هرمزگان
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4. بحث
ماهی يكی از منابع ارزان قيمت پروتئين به شمار می رود 
ملت ها  رشد  در  اساسی  نقش  و  است  مغذی  مواد  حاوی  و 
بازی می كند. داده های طول و وزن ماهی از جمله پارامترهای 
بسيار مهم در برآورد طول و ساختار سنی جمعيت های پويا، 
سرعت های رشد و مرگ و مير و سالمت ماهی به شمار می رود 
)19(. رابطه طول و وزن در ارزيابی های شيالتی نقش بسيار 
مهمی ايفا می كند. اندازه گيری طول و وزن و تعيين ارتباط بين 
آن ها می تواند مطالب زيادی در مورد تركيب جمعيتی ذخيره، 
سن در زمان بلوغ، ميزان هماوری، طول دوره زندگی، مرگ 
و مير و نوع و ميزان رشد آبزی بيان كند )2(.  مشخصه های 
رابطه طول - وزن )a و b( در بررسی ذخاير ماهيان مهم است 
و می توان از روی آن الگوی رشد يک گونه از ماهی را در 
بين مناطق مختلف مورد مقايسه قرار داد. همچنين می توان آن 
را به عنوان يک شاخص كاربردی برای تعيين وضعيت رشد 

ماهی به كار برد )24(.

بين طول كل و وزن ماهی محاسبه  رابطه  اين تحقيق  در 
شد كه بر اساس اين رابطه مقدار a =0/0162 و مقدار ضريب 
همبستگی بين طول كل و وزن كل 0/986 می باشد. در بررسی 
الگوی رشد ماهی گيش پوزه دراز مشخص شد كه طول كل 
و وزن كل دارای همبستگی مثبت است )R2<0/5(. با توجه 
به معادله بوجود آمده بين طول كل و وزن كل، رابطه نمايی 
بين آنها كاماًل مشهود است. مقدار b يا ضريب رگرسيون برابر 
b =2/9011 بود. ميزان ضريب رگرسيون  )b( به طور معمول 

در ماهيان بين عدد دو و چهار است. قانون يا اصل آلومتری 
كه اصل سنجش رشد نيز خوانده می شود در جامعترين شكل 
زيرا  است،  نسبی  رشد  به  مربوط  ممكن  قانون  ساده ترين  آن 
به   y متغير  نسبی  افزايش  نسبت  می نمايد  بيان  ساده  طور  به 
 ،b مقدار    .)11( است  ثابت  مقداری   x متغير  نسبی  افزايش 
مشخص  را  بودن  ناهمگون  يا  همگون  يعنی  ماهی  رشد  نوع 
می كند )12(. در ماهيانی كه دارای رشد همگون هستند يعنی 

در تمام ابعاد بدن خود يكسان رشد می نمايند در صورتی كه 
طول بدن 3 برابر شود، وزن به تبعيت از آن 8 برابر خواهد شد 
)13و16(. لذا می توان نتيجه گرفت كه در ماهيان فوق الذكر 
مقدار b بايد برابر 3 باشد.  در صورتی كه رشد  ناهمگون باشد 
)رشد در تمام ابعاد به طور مساوی نباشد( b مساوی 3 نخواهد 
مثبت                 ناهمگون  رشد  است  ممكن  ماهی  گونه  به  بسته  و  بود 
)b <3 ( يا منفی )b > 3(  باشد. آزمون t پائولی اختالف معنی 
داری را بين مقدار محاسبه شده )b=2/9011(در رابطه طول و 
وزن ماهی و عدد 3 نشان نداد. بنابراين می توان نتيجه گرفت 
كه رشد اين ماهی در تمام ابعاد بدن به صورت يكسان انجام 
می شود و به عبارتی الگوی رشد همگون يا ايزومتريک است.

و  بين طول  كه  داشت  بيــــان  سال 1993  در   Biswas

آمده  دست  به  توان  و  است  برقرار  نمايی  رابطه  ماهيان  وزن 
نزديک به 3 بيانگر رشد ايزومتريک است )16(. در عمان  در 
سال Al-marzouqi  2013 و همكارانش  برای ماهی گيش 
پوزه دراز مقدار a را 0/0396، مقدار b را 2/7123 و ضريب 
همبستگی بين طول كل و وزن را 0/967 بدست آورده است. 
شده  انجام   21-72 طولی  دامنه  با  ماهی هايی  در  تحقيق  اين 
است )18( دليل متفاوت بودن b در مناطق مختلف می تواند 
بدليل نوسانات فصلی در پارامترهای زيست محيطی، شرايط 
فيزيولوژيک ماهی در زمان جمع آوری، جنسيت، پيشرفت و 
ماهی  زيست  محيط  در  تغذيه ای  و شرايط  رشد غدد جنسی 

می باشد )16(.

فصول  بين  است  ممكن  وزن  طول-  ساليانٔه  روابط 

بلوغ،  جمله  از  بسياری  عوامل  و  يابد  تغيير  سال  گوناگون 
اندازه ممكن است در  و  بودن غذا  دما، شوری، در دسترس 
ممكن  وزن  طول-  رابطٔه  باشد.  دخيل  گوناگونی  اين  ايجاد 
جنسيت،  جنسی،  بلوغ  درجٔه  براساس  فصلی  شكل  به  است 
نمونه،  نگهداری  تكنيک های  و  معده  بودن  پر  غذايی  جيرٔه 
تعداد نمونه های بررسی شده، آثار محيط، فصل و مدت نمونه 

برداری تفاوت يابد )14(. 
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نمونه، سن و جنسيت، پر بودن معده، مرحله رسيدگی توليد 
مثلی ماهی و شرايط تغذيه ای ماهی می باشند )8 و16(. روابط 
طول وزن - و شاخص وضعيت، پارامترهای بيولوژيک مهمی 
در ماهيان می باشند كه برای تعيين وضعيت رشد ذخاير ماهيان 
و بررسی فراهم بودن منابع غذايی و همچنين تعيين تفاوت های 
استفاده  مورد  يكسان  گونه های  مجزای  ذخاير  بين  احتمالی 

قرار می گيرند )8 و23(. 
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