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  چكيده

 از اسفندماه   استان هرمزگان در آبهاي) Carangoides chrysophrys(  توليد مثل ماهي گيش پوزه دراز  بررسي

  آوري جمعو  صيد  تور ترالايستگاه با استفاده از  14ها ماهانه و در  . نمونهانجام شد 1393  سال تا بهمن ماه 1392

برخي از خصوصيات زيستي اين گونه نظير رشد ، توليد مثل و تغذيه بررسي شدند.. نمونه ها زيست  گرديد.

 376كل نمونه هاي مورد بررسي   ،تحقيق  در اينسنجي كامل از قبيل طول(كل و چنگالي) و وزن انجام شد. 

ماهي  كل حداقل و حداكثر طولعدد نابالغ بودند.  45عدد نر و  137عدد ماده و  194دد بود كه از اين تعداد ع

بدست  x 0162/0  =y 901/2رابطه طول كل و وزن   بوده است.سانتيمتر  80تا  5/25هاي مختلف بين در طي ماه

. تعيين سن ماهي با استفاده از برش آمد كه نشان داد ماهي مذكور از يك رشد ايزومتريك برخوردار بود

  - t (266/0+  443/1( ( ماهي گيش پوزه درازگوش انجام شد. معادله رشد براي  سنگ
e – 1 (85  =Lt    . بدست آمد

) TM 50%) و سن بلوغ (LM50بدست آمد. طول بلوغ ( 412/0ماهي گيش پوزه دراز ضريب مرگ و مير كل براي 

ماهي . نسبت جنسي ماده به نر براي سال برآورد گرديد.  2سانتيمتر و  46به ترتيب  ماهي گيش پوزه درازبراي 

حداكثر هماوري مطلق   ). P<0.05كه اختالف معني دار را نشان داد( بود 1به  42/1برابر با   گيش پوزه دراز

در  بدن وزن از تخمك به ازاي هر گرم  385±13تخمك  در  فروردين ماه و حداكثر هماوري نسبي  126±479992

تخمك به ازاي  125 ±23در آبان و حداقل هماوري نسبي  98247±219تيرماه بدست آمد. حداقل هماوري مطلق 

ماهي ماده در ماههاي مختلف محاسبه  GSI هر گرم از وزن بدن در تير ماه محاسبه شد ميانگين شاخص گنادي

) و كمترين مقدار در  خرداد  86/2فروردين ماه ( گرديد و بيشترين ميانگين شاخص گنادي جنس ماده مربوط به

). فصل تخمريزي طوالني بوده و از دي ماه تا ارديبهشت ماه ادامه داشته است  اوج 43/0بوده است (  1393ماه 

ريزي ارديبهشت ماه برآورد گرديد. در بررسي تغذيه مشخص شد كه  ماهي گيش پوزه دراز از ماهيان نسبتاً  تخم

و   ) Fp=  67/91( ، ماهي استخواني ). غذاي اصلي مصرفي ماهي گيش پوزه درازCV= 49/65كم خور بود(

(  ) Fp=  17/4( ( ميگو، خرچنگ و عقربك)  و  نرمتنان ) Fp=  17/4( غذاي تصادفي اين ماهي سخت پوستان

  ماهي مركب، اسكوييد) بود.  
 

، تغذيه و  طول بلوغ ، هم آوري، ريزي  فصل تخم، تعيين سن،  پارامترهاي رشد ، گيش پوزه دراز : كلمات كليدي

  استان هرمزگان

   



٢ /  ����
� � �&ارش $#��� "�ح 

 

  مقدمه -1

ماهيان از منابع طبيعي مهم پروتئيني به شمار مي آيند، آنها برخي از فرآورده هاي مفيد ديگري را تأمين مي كنند؛ 

تجاري ناشي از بهره برداري  همچنين در درآمد اقتصادي برخي ملل نقش دارند. كاهش تدريجي ذخاير ماهيان

  ).Biswas,1993بيش از حد آنها و تغييرات موجود در زيستگاه هاي آنها ايجاد  مي گردد (

پيوندد، گرايش مردم را به استفاده  افزون بشر به مواد پروتئيني كه در اثر افزايش سريع جمعيت بوقوع مي نياز روز

هاي آبي مرتبط با  بر همين اساس در كشورهايي كه داراي گسترهبيشتر از منابع زيستي آبي در پي داشته است. 

  تكنولوژي  دهند. عالوه بر آن، پيشرفت درياي آزاد هستند، صيادان براي صيد آبزيان تالش بيشتري را انجام مي

هاي   رويه آبزيان را در پي داشته كه منجر به خسارت صيادي و استفاده از شناورهاي مجهز صيادي، صيد بي

  ).1386هاي تجاري گرديده است(كمالي،  راواني به ذخاير و بقاي بسياري از گونهف

ها در چند سال اخير مشاهده شده است (ولي نسب و  آبهاي جنوبي ايران كاهش جمعيت بسياري از گونه در

ير مورد هاي دقيقي در ارتباط با حفظ و بازسازي ذخا ريزي ). براي حل اين مشكل اجراي برنامه1384همكاران، 

نياز است. از اين رو محققين شيالتي در تالش هستند كه طرحهايي را ارائه دهند كه اجراي نتايج آن، فشار بر 

اي را براي تكثير و پرورش و بازسازي ذخاير فراهم  ذخاير زيستي منابع آبي را كاهش داده و حتي االمكان زمينه

 Whiteباشد ( ارها و خصوصيات زيستي هر يك از آبزيان ميآورند. زير بناي انجام اين طرحها شناخت دقيق رفت

et al., 2003اي، تعيين  هاي زيستي نظير رفتارهاي توليد مثلي، رفتارهاي تغذيه اي از اين زير ساخت ). پاره

پارامترهاي رشد و مرگ و مير و نرخ رشد براي صنعت تكثير و پرورش و حفظ و بازسازي ذخاير مورد نياز 

  ).White et al., 2003است(

ماهي ها داراي تنوع قابل مالحظه اي از روشهاي توليدمثلي هستند كه از طريق تاكتيك هاي مختلف سعي در به 

نتيجه رساندن اين روشها دارند. اين تاكتيك ها به شدت تابع نوسانات فاكتورهاي زيست محيطي هستند. سياست 

 Potts and).امت و ايجاد نسل جديد با توان باال مي باشدتوليد مثل، داشتن حداكثر توليد گ كلي ماهي ها در

Wootton, 1994)   با وجود اين كه تعدادي از ماهي ها براي توليد مثل، به روش هاي حفاظتي از تخم ها متوسل

مي شوند،اما اغلب ماهي ها دريايي با توجه به رفتارهاي آنها داراي تخم هاي پراكنده در آب هستند. ماهي هايي 

در مناطق كم عمق ساحلي تخم ريزي مي كنند، عمدتاً داراي تعداد زيادي تخم مي باشند كه مدت زمان  كه

الروي طوالني دارند. عموماً تخم ها در اين گروه از ماهي ها، نسبت به ماهي هاي رودخانه اي مقادير زيادي 

ن شناور باقي بماند و در طي زمان چربي دارند كه باعث مي شود تخم در سطح آب دريا و يا اليه هاي مياني آ

در بسياري از ماهي هاي آب شيرين و يا Hoar et al., 1993). (كوتاهي، الروها خارج شده و به تغذيه مي پردازند 

آب شور دريايي در مناطق حاره، زمان تخم ريزي در فصول مختلف متفاوت و حتي تفاوت در زمان تخم ريزي 

ه مي شود. به نظر مي رسد كه اين زمان بندي درتوليد مثل وتخم ريزي به عوامل در بين افراد يك گونه نيز ديد

 ). 1380محيطي و نوسانات چرخه اي آنها نظير فتوپريود و دما مربوط باشد (حسين زاده صحافي، 
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مطالعه بيولوژي توليد مثل ماهي ها مي تواند براي شناخت دقيق تر چرخه زندگي و ارزيابي ذخاير آنها موثر 

باشد. با توجه به مطالبي كه بيان گرديد مي توان به اهميت و لزوم بررسي بيولوژيك ماهيان و ساير آبزيان پي 

برد. از آنجا كه شناخت ويژگيهاي زيستي يك آبزي مي تواند راهگشاي موثري در برداشت پايدار از ذخاير آن 

ماهي گيش پوزه   اهي، رشد و رژيم غذاييباشد بدين جهت در اين تحقيق تالش گرديده است كه  توليد مثل م

) كه يكي از گونه هاي مهم خليج فارس و درياي عمان محسوب مي شود Carangoides chrysophrysدراز ( 

  بررسي گردد.

 

  رده بندي ماهي گيش پوزه دراز
  ). www.Fishbase.org  ,2014رده بندي به صورت زير مي باشد. ( ) در1گيش پوزه دراز(شكل جايگاه ماهي 

Kingdom: Animalia 
   Phylum: Chordata 

       Subphylum   : Vertebrata 

          Superclass:  Gnathostomata ( jawed vertebrates) 

             Class: Actinopterygii 
                Order: perciformes 
                   Family: Carangidae 
                      Genus: Carangoides 
                          Species: Carangoides chrysophrys 
 
 

 
 

 ) Carangoides chrysophrys: تصوير گيش پوزه دراز (1 شكل
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: نام فارسي اين گونه گيش پوزه صاف يا گيش پوزه دراز مي باشد كه در مناطق جنوبي كشور اين نام فارسي 

  مقوا نيز مي نامند .ماهي را 

  Longnose trevally :نام انگليسي

اين گونه در سرتاسر آبهاي ساحلي اقيانوس هند و همچنين در سواحل جنوب شرق اقيانوس آرام و استراليا 

 Fischer andگزارش شده است و عمدتاً با تور گوشگير، قالب، النگ الين و گرگور صيد مي شوند(

Bianchi. 1984 2)(شكل .(  

 

 
  )www.Fishbase.org: پراكنش ماهي گيش پوزه دراز در آبهاي جهان ، منبع ( 2 شكل

 

(شمال غربي و غرب اقيانوس هند) شناسايي شده كه در  51در منطقه    Carangoidesگونه از جنس 21تاكنون 

  ):Fischer and Bianchi. 1984ذيل به آن اشاره شده است(
• C. armatus (Rüppell, 1830) (longfin trevally) 

• C. bajad (Forsskål, 1775) (orange-spotted trevally) 

• C. bartholomaei (G. Cuvier, 1833) (yellow jack) 

• C. chrysophrys (G. Cuvier, 1833) (longnose trevally) 

• C. ciliarus (Rüppell, 1830) (likely C. armatus) 

• C. coeruleopinnatus (Rüppell, 1830) (coastal trevally) 

• C. dinema Bleeker, 1851 (shadow trevally) 

• C. equula (Temminck & Schlegel, 1844) (whitefin trevally) 

• C. ferdau (Forsskål, 1775) (blue trevally) 

• C. fulvoguttatus (Forsskål, 1775) (yellow-spotted trevally) 

• C. gymnostethus (G. Cuvier, 1833) (bludger) 

• C. hedlandensis (Whitley, 1934) (bumpnose trevally) 

• C. humerosus (McCulloch, 1915) (duskyshoulder trevally) 

• C. malabaricus (Bloch & Schneider, 1801) (Malabar trevally) 

• C. oblongus (G. Cuvier, 1833) (coachwhip trevally) 
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• C. orthogrammus (D. S. Jordan & C. H. Gilbert, 1882) (island trevally) 

• C. otrynter (D. S. Jordan & C. H. Gilbert, 1883) (threadfin jack) 

• C. plagiotaenia Bleeker, 1857 (barcheek trevally) 

• C. praeustus (Anonymous [ E. T. Bennett ], 1830) (brownback trevally) 

• C. talamparoides Bleeker, 1852 (imposter trevally 

مشابهي در ايران انجام نشده و   از آن جهت اهميت داشت كه هيچ مطالعه  بررسي خصوصيات زيستي اين گونه

  حتي مطالعات مورد نظر در جهان نيز خيلي اندك بود.

ريزي، هم آوري، پارامترهاي رشد، مرگ و مير،  هاي زيستي نظير تعيين فصل تخم ح برخي از جنبهدر اين طر

  و...  مورد مطالعه قرار گرفت.  عادات غذايي، رابطه طول و وزن

) ميباشد Carangidaeهاي مهم خانواده گيش ماهيان ( ) يكي از گونهCarangoides chrysophrysگيش پوزه دراز (

هاي  يج فارس و درياي عمان است و ميزان صيد آن در بين  گونهكه در آبهاي ايران يكي از مهمترين ماهيان خل

  ).1384اين خانواده در سطح بااليي  است (ولي نسب و همكاران، 

 76ماهي گيش پوزه دراز داراي جثه بزرگ و از شناگران  سريع مي باشد . حداكثر طول آن در منابع مختلف 

دانهاي ريز  مي باشد . ماهي گيش پوزه دراز در نواحي سانتيمتر عنوان شده است . داراي دهان كوچك با دن

ساحلي و نزديك مناطق صخره اي زندگي و توليد مثل مي نمايند . ماهي گيش پوزه دراز يك ماهي گوشت 

 20-18خار پشتي ،  9خوار  است. رنگ بدن عموماً نقره اي  تا آبي كمرنگ و پشت متمايل به آبي است . داراي 

اشعه نرم مخرجي است. اين گونه در اقيانوس هند و آرام از شرق  17-14خار مخرجي و  3اشعه ترم پشتي ، 

  ). Fischer & Bianchi , 1984افريقا تا جزاير فيجي ديده شده است(

اين ماهي داراي رشد ايزومتريك بوده و جزء آبزيان نسبتاً پر خور محسوب مي شود. ماهي گيش پوزه دراز 

فصل تخم ريزي(توليد مثل) كمتر تغذيه مي نمايد اما پس از اتمام تخم ريزي اقدام به در همانند بيشتر ماهيان 

 & Fischerخوردن غذاي بيشتري مي كند تا انرژي از دست داده خود در طول مدت توليد مثل را جبران نمايد(

Bianchi , 1984.(  

رها و خصوصيات زيستي و بر طرف ماه نمونه برداري است كه به منظور شناخت رفتا 12اين تحقيق دست آورد 

هاي  كردن نيازهاي شيالتي انجام گرفته است. اهداف مورد نظر در اين طرح انجام پذيرفت كه بسياري از خواسته

طرح منجر به روشن شدن نكات مورد نياز را جامه عمل پوشانده  عالوه بر اهداف سعي شد زيستگاههاي عمده 

  گردد.ها در آبهاي استان معين  اين گونه

 وبررسي برخي از ويژگيهاي توليدمثلي زيستي پارامترهاي شناخت جهت اي پايه تهيه اطالعات تحقيق اين هدف

  است .  ) در آب هاي استان هرمزگانCarangoides chrysophorysماهي ماهي گيش پوزه دراز ( 

انجام نپذيرفته است. در  با مروري بر مطالعات گذشته مشخص شد تحقيقات زيادي در جهان بر روي اين گونه

آبهاي حليج فارس و درياي عمان هيچگونه تحقيقي بر روي اين گونه انجام نشده است. تنها بررسي انجام شده بر 

و همكارانش در   Al-rasadyروي توليد مثل اين گونه در جهان در آبهاي ساحلي جنوب كشور عمان بوده است. 
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در بررسي آنها نمونه ) انجام دادند.  Carangoides chrysophrysگونه( تحقيقي بر روي توليد مثل اين 2012سال 

فصل تخم نشان داد، كه در آبهاي عمان انجام شد و نتايج بدست آمده  2006تا سپتامبر  2005برداري از اوريل 

در مطالعه بطول انجاميد. از سپتامبر(شهريور) تا فوريه(اسفند) طي يك دوره طوالني تخمريزي ريزي اين گونه 

) براي افراد نر و ماده  (LM50همچنين  طول بلوغ  د) گزارش شده است.آنها اوج تخم ريزي در فوريه(بهمن و اسفن

  . ندادبود. و اختالف معني داري را نشان  08/42و 90/46محاسبه گشت كه به ترتيب 

  AL-Marzouqi   بر روي رشد و سن و ارزيابي ذخاير اين گونه در سواحل عمان  2013و همكارانش در سال

و ضريب  7123/2را  b،مقدار   0396/0را  a. آنها براي ماهي گيش پوزه دراز مقدار تحقيقاتي  را انجام دادند

بدست آورده است كه بررسي آنها بر روي  ماهيهايي با دامنه طول چنگالي   967/0همبستگي بين طول و وزن را 

  سانتيمتر انجام شده است. 72-21

  اهداف اجراي اين تحقيق عبارت بود از :

  پارامتر هاي رشد اين گونه در آبهاي استان هرمزگان) تعيين سن و  1

  ) تعيين رژيم غذايي در محيط طبيعي اين گونه در آبهاي استان هرمزگان2

  ) به منظور تعيين فصل تخم ريزي اين گونه در آبهاي استان هرمزگانGSI)  تعيين شاخص گنادي (  3

  اين گونه در آبهاي استان هرمزگان )LM50) تعيين  هم آوري ماهي ، تعيين طول  بلوغ جنسي ( 4
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  مواد و روشها -2

  منطقه نمونه برداريمنطقه نمونه برداري  --  22--11

اين تحقيق در استان هرمزگان و در آبهاي محدوده بندر عباس ، سيريك و جزيره قشم در آبهاي استان هرمزگان 

  ). 3انجام شده است(شكل

  
   ) Carangoides chrysophrys(:  منطقه و ايستگاه هاي نمونه برداري گيش پوزه دراز3 شكل

  انجام شد1نقاط قرمز با شناور كاوه و نقاط سبز با شناور فردوس 

  

  عمليات و روش نمونه برداريعمليات و روش نمونه برداري  --  22--22

از شناور هاي صيادي  و با روش ترال انجام گرفت. در هر ماه  1393تا بهمن ماه  1392نمونه برداري ازاسفند ماه

راز جمع آوري گرديد. درابتدا اين گونه را با توجه به كليدهاي عدد ماهي گيش پوزه د 40الي  30حدود 

شناسايي موجود شناسايي نموده و سپس نمونه هاي مورد نظرمنجمد و جهت انجام مراحل آزمايشگاهي به 

آزمايشگاه پژوهشكده اكولوژيك خليج فارس و درياي عمان منتقل شد . نمونه هاي منتقل شده پس از 

سانتي متر زيست سنجي شده  و مشخصات هر ماهي از  1/0از تخته زيست سنجي با دقت كدگذاري با استفاده 

گرم نمونه ها را وزن كرده و 1/0قبيل طول(كل و چنگالي)اندازه گيري شد. سپس با ترازوي ديجيتال با دقت 
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اله دمي ماهي)، همه پارامترها در فرم مخصوص نمونه برداري ثبت گرديد. طول كل ( از ابتداي پوزه تا انتهاي ب

طول چنگالي (از ابتداي پوزه تا انتهاي فرورفتگي باله دمي ماهي)، ارتفاع بدن (از باله شكمي تا ابتداي باله پشتي) 

(شكل گرم بوسيله ترازوي ديجيتال  1/0گيري شد. وزن بدن با دقت  سانتي متر اندازه 1/0متر و با دقت  به سانتي

هاي جمع آوري شده انجام پذيرفت كه نتايج حاصل در  براي كل نمونه گيري شد. اين عمليات  اندازه) 43

  هاي زيست سنجي كه قبالً تهيه شده بود ثبت گرديد(پيوست).  فرم

 001/0 دقت با ديجيتال ترازوي با را آنها ي گنادها جنسيت، تعيين ضمن و پرداخته انها بدن تشريح به آن از بعد

 6كليد  اساس بر جنسي آنها بلوغ مراحل ضمن در و نموده ثبت را ارقام و اعداد و كرده وزن )44(شكل  گرم

 و 2000در سال  Fennessyو  2004و همكارانش در سال    Grandcourtو تعاريف ) Bisawas,1993(اي مرحله

Yoneda  يا وجود موجود، اندازه شكل، رنگ، از روش اين در. )4ثبت شد(شكل   2001و همكارانش در سال 

 جدا يا و يكديگر به ها تخمك چسبندگي و گناد، بودن صاف يا چروكيده گناد، در خوني هاي رگ وجود عدم

براي شناخت مراحل باروري از شكل ظاهري گناد استفاده شد. پس از انجام عمليات  همديگر از آنها شدن

و معده با  )Otolithزيست سنجي، هر نمونه كالبد شكافي گرديد و غدد جنسي و يك جفت سنگ گوش (

  محتويات درون آن از بدن استخراج گرديد.
  

  
  در آزمايشگاه ) Carangoides chrysophrys( : نمونه تشريح ماهي گيش پوزه دراز4 شكل

  

  و پارامترهاي رشدو پارامترهاي رشد  تعيين سنتعيين سن    --22--33

تعيين سن و رشد ماهي در مديريت و بيولوژي شيالتي اصلي بنيادي است وپارامترهاي بدست آمده ازتعيين سن  

صيادي  هاي هاي پويايي جمعيت آبزي ميباشد كه براي آناليز داده نظير نرخ مرگ و مير و رشد، زيربناي مدل

اند براي ساختار نسبي جمعيت، سن در اولين تو مطالعات سن مي .) Moralez-Nin, 1992(مورد استفاده قرار ميگيرد
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بلوغ،فراواني تخم ريزي، واكنشهاي جمعيتي و فردي نسبت به تغييرات حاصله در محيط و غيره 

 . et al(Britton(2004 ,استوارباشد

  

  جايگاه سنگ گوش در بدن ماهيهاجايگاه سنگ گوش در بدن ماهيها    --22--33--11

است، بخش  در گوش داخلي ماهي ساختاري بنام بخش البيرنت غشايي وجود دارد كه از دوبخش تشكيل شده 

هاي  حفرات بنام ي نيم دايرهاي تشكيل شده و بخش پاييني داراي سه حفره ميباشد. اينارفوقاني از مج

وجود دارد. در  گوش سنگ هاي مذكور يك اند. در هر يك از حفره اوتريكول، ساكول و الجينا نام گذاري شده

حفره اوتريكوس سنگ گوشي بنام الپليوس و در حفره ساكول سنگ گوشي بنام ساجيتا ودر حفره الجينا سنگ 

اندازه بزرگ و جابجايي  معموال سنگ گوش ساجيتا به علت ).11گوش استرسيكوس وجود دارد (شكل شماره 

  .(Al-Husaini, 2001)رد هاي تعيين سن مورد استفاده قرار ميگي آسان در بررسي

در گوش  هستند كه به عنوان اندامهاي تعادلي و شنوايي سنگ گوش ماهيهاي استخواني اجسامي پلي كريستالي 

. سنگ گوشها از بلورهاي كربنات كلسيمي به شكل آراگونيت (Forsberg, 2001)داخلي انجام وظيفه ميكنند

 در شرايط غيرعادي اين كربنات كلسيم به شكل كلسيت رسوبتشكيل ميشوند.  وفيبرهاي پروتئيني بنام اتولين

بودن بطورواضح  كند كه عالئم آن باعث انحراف از خواندن دقيق سن ميشود زيرا عالئم رشد به علت شفاف مي

 . (Forsberg , 2001; Moralez-Nin, 1992)مشاهده نميشوند

  

  سنگ گوشسنگ گوش  استخراجاستخراج    --22--33--22

 نازك در حد وسط اي استخواني طريق شكافتن كپسول شنوائي كه با پوستهپس از برداشتن آبشش ماهي از 

 شود، سنگ گوشهاي ساجيتا با كمك پنس از سر ماهي سقف دهان و محل اتصال فوقاني آبشش مشاهده مي

  .شد خارج مي

پس از شستشو با دستمال  ها گوش گوش ساجيتاي راست و چپ نمونه برداري شد. سنگ از هر ماهي دو سنگ 

قرار داده شد و تا زمان  بود هاي كاغذي كه قبال برايشان آماده شده اغذي تميز و خشك شد و سپس در پاكتك

كد ماهي مورد نظر ثبت شد  هاي رشد بطور ظاهري و برش زدن نگهداري گرديد. بر روي هر پاكت بررسي اليه

قرارگيرد. هر كدام از سنگ گوشها  هاي حاصل اززيست سنجي هر ماهي مورد بررسي تا سن بدست آمده با داده

آن ثبت  سنجي گرديد و طول و عرض ميلي متر بود زيست 05/0(چپ و راست) با كوليس ساعتي كه دقت آن 

  گرم وزن گرديد. 001/0شد. همچنين هر سنگ گوش با ترازويي با دقت 
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  : طرح شماتيك از گوش داخلي ماهي و محل قرار گرفتن آن در سر ماهي 5شكل 
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  هاها  آماده سازي سنگ گوشآماده سازي سنگ گوش  --22--33--33

مصرفي  گيري آنها در يك ماده سخت شونده شفاف (رزين اولين مرحله براي آماده سازي سنگ گوشها، قالب

هاي  گيري ازقالب در ساخت قايقهاي فايبرگالس) ميباشدتا امكان تهيه برش از آنها فراهم شود. براي قالب

از هر ماهي  ساجيتا يك سنگ گوشگيري ابتدا  براي اين قالب.  )1381(كمالي، )6مختلفي استفاده شد(شكل 

به آن را خاص  هاي سخت كنندهبا  شدهمخلوط  استر قرار داده و سپس رزين پليدر قالب (سنگ گوش چپ) 

رزيني سنگ  نمونهانجاميد،  بطول مي ساعت 72تا  48ها كه معموال بين  . پس از سخت شدن قالبافزاييم مي

 ثابت) 7بافت سخت (شكل شماره . سپس نمونه آماده شده بر روي دستگاه برششد صلي جدا ميقالب اگوش از 

) دور در دقيقه 50دستگاه، عمل برش با سرعت كم تيغ دوار ( پس از تنظيم مركز سنگ گوش با لبه تيغ .شد مي

با چسب انتالن هاي تهيه شده  شسپس بر .گشت مي ميلي متر تهيه 4/0با ضخامت  ييدر نتيجه برشهاانجام شده و 

 خشك شد، مقطع برش بر روي ساعت كه چسب انتالن 48شد. پس از  بر روي الم آزمايشگاهي چسبانده مي

  شد.  سمباده خيس شده ساييده مي

ماهي استخراج و نگهداري شد كه در اين تحقيق مقاطع عرضي از آن  235سنگ گوش براي گيش پوزه دراز 

 مطالعات سن و رشد اين گونه ماهي انجام گرديد.  ده از اين مقاطعبا استفا .تهيه گشت

  

  
  : تصويري از نمونه قالب هاي بكار گرفته شده در اين تحقيق 6شكل 
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  ) براي برش سنگ گوش ها در اين تحقيق Micro-catter: دستگاه برش بافت سخت ( 7شكل 

  

  هاي رشدهاي رشد  حلقهحلقه  خواندنخواندن  --22--33--44

و شمارش آنها، الم حامل برش در يك ظرف پتري ديش پر از آب قرار داده  هاي رشد براي مشاهده حلقه

وسكوپ گذاشته شده و با استفاده از نوربازتابي و زمينه ئپتري ديش حاوي الم در زير لوب يا استر  شد. سپس مي

ار المپيوس  و وسكوپ دوربين دئاستر از شد. با استفاده مي مشاهدههاي تيره و شفاف)  هاي رشد (حلقه اليه ،سياه

تصاوير با استفاده از  رشد وضوح بيشتري داشتند عكسبرداري شد. از اين با ايجاد زمينه سياه از برشهايي كه دواير

ترانجام پذيرفت.  ها راحت تر شده و شمارش اليه هاي مات تيره نسخه منفي نيز تهيه گشت كه اليه كامپيوتر

اعداد سه  سه مرتبه بطور مجزا تكرار شد. و در مواردي كههاي رشد بر روي مقاطع سنگ گوش  شمارش حلقه

داشتند از  و آنهايي كه اعداد با يكديگر اختالف زيادي مشابه بود اين اعداد قطعي تلقي شده اًبار شمارش تقريب

براساس طول  ها و ماه نمونه برداري گرديدند. سپس اطالعات مربوط به طول، تعداد حلقه ها حذف مي كل نمونه

و شمارش  هامرتب و استخراج گرديد. پس از آن با توجه به طول ماهيها يك بار ديگر اقدام به مشاهده ونهنم

) ،  1377( كمالي ، زمان تخم ريزي  هاي هاي گرديد و همزمان، با توجه به زمان تناوب تشكيل حلقه تعداد حلقه

  ها شد. نمونهزمان نمونه برداري و ضخامت حاشيه سنگ گوش، اقدام به برآورد سن 
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  هاي مات و روشنهاي مات و روشن  تعيين دوره تناوب تشكيل حلقهتعيين دوره تناوب تشكيل حلقه  --22--33--55

 شود، آزمون نسبت ماهانه چند جفت حلقه مات و روشن در طول يكسال تشكيل ميثابت شود اينكه  براي  

. به همين منظور در مورد ) Brouwer & Griffiths, 2004(هاي مات و شفاف مورد توجه قرار گرفت حاشيه 

تر دارند، شفاف يا مات بودن حاشيه خارجي مقطع آنها ثبت شده و سپس  واضح هاي هايي كه حلقه گوش سنگ

  محاسبه و نمودار آن رسم گرديد. هايي كه داراي حاشيه مات بودند براي هر ماه گوش فراواني نسبي سنگ

  

  هاها  تجزيه و تحليل دادهتجزيه و تحليل داده  --22--33--66

هاي مات  دوره تناوب تشكيل حلقههاي تيره و روشن در لبه سنگ گوش  درصد فراواني اليهپس از تعيين  

گوش، مقدار صحيح سن ماهيهاي  براي هرسنگ ي تيره و روشنها حلقه  و با توجه به شمارشمشخص شد 

روي زمان  مربوطه بر حسب سال برآورد گرديد. مقدار اعشاري سن ماهيها باتوجه به زمان اوج تخم ريزي آنها از

هاي تعيين شده  اطالعات نمونه هاي تيره و روشن با توجه به زمان تناوب تشكيل اليه گرديد توليد آنها برآورد مي

  ها بطريقي كه قبال ذكر شد برآورد گرديد. گوش سنگ بروش برش

  

  رابطه طول و سن ماهيرابطه طول و سن ماهي    --22--33--77  

جنس بر پايه معادله فون برتاالنفي بررسي شد تفكيك   براي كل جمعيت (به روش مشاهده برش) به رابطه مذكور

 براي اين گونه تعيين شد.  بودند∞L  و t0 و kو پارامترهاي رشد كه شامل 

  : (Sparre & Venema, 1998)معادله فون برتاالنفي به عبارت زير است 
Lt = L∞(1-e

- k(t- t0  )
)  

 در معادله مذكور داريم:

Ltطول ماهي در زمان سن : 

L∞ در  ترين ماهيهاي موجود شناسي، ميانگين طول مسن منحني رابطه طول و سن (كه از نظر زيست مجانب: خط

 جمعيت گونه است). 

kنرخ رشد يا ميانگين شيب منحني رشد ماهي :              tماهي در زمان نمونه برداري  : سن 

t0است  نظري معادل سن ماهي در زماني آيد و بطور : عدد فرضي است كه از محاسبه رابطه طول و سن بدست مي

 كه طول آن برابر صفر است.

. (Carbtree et al., 2002) شد محاسبه (Least squares) مجذورها   حداقل  مقادير پارامترهاي رشد مزبور به روش

معادله فون پارامترهاي مزبور در نظر گرفته شد وبراساس آنها طول از طريق  منظور ابتدا مقادير تقريبي براي بدين

برآوردشده با كل مجذور تفاوت طول  هاي تعيين سن شده، برآورده گرديد، سپس برتاالنفي براي تمام نمونه

 solverو در برنامه كمكي  دمها محاسبه و در نهايت مجموع اين مجذورها بدست آ نمونه كل بدست آمده ازطول 
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مربوط به مقاديرپارامترهاي رشد به عنوان   اي خانه مجموع مجذورها به عنوان خانه هدف و Excelافزار  در نرم

را آنقدر تغييرداد تا مقدار مجموع مجذورها ∞L  و t0 و k هاي قابل تغيير در نظر گرفته شد. اين برنامه مقادير  خانه

خطي است كه نقاط برآوردي آن  به كمترين مقدارممكن رسيد كه تعبير رياضي اين عمل بدست آوردن معادله

  . )1379، (دهقانين اختالف را با نقاط مشاهده شده دارند كمتري

  

  رابطه طول و وزن ماهي رابطه طول و وزن ماهي   --22--33--88

 & Sparre)با استفاده از معادله زير بدست آمد رابطه طول و وزن ماهي براساس مدل نمايي  براي كل جمعيت

Venema, 1998)                                                                              :W = aLb 

  كه در اين معادله 

W  وزن كل ماهي =  

L طول كل ماهي =  

a  عدد ثابت =  

 b شيب خط = 

براي كل جمعيت بر اساس معادله زير  بدن ماهي براساس مدل خط مستقيم چنگاليل رابطه طول كل و طو

    TL = aFL + b بدست آمد.                                                                                                       

  كه در اين معادله

TL طول كل ماهي =  

FL ماهي چنگالي = طول  
 

  ضريب مرگ و مير كلضريب مرگ و مير كل  --22--33--99

 با استفاده از آزمون همبستگي بين سن و فراواني ماهي در سنين ماهي گيش پوزه دراز كلر ضريب مرگ و مي

  .(Sparre & Venema, 1998)مختلف بدست آمد

  

  تعيين سن ماهي در زمان بلوغ تعيين سن ماهي در زمان بلوغ   --22--33--1010

  درصد ماهيها بالغ هستند) 50(سن در زماني كه  t 50سن ماهي در زمان بلوغ يعني % 

  ).Bobko and Berkeley, 2004ين گرديد (بر اساس معادله زير تعي

T50% = t0 + 








−∞

∞

%50

1

tLL

L
Ln

K
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 كه در اين معادله : 

 %50 t  باشند. درصد ماهيها بالغ مي 50= سن در زماني كه  

L∞ حداكثر طولي كه بطور فرضي ماهي به آن خواهد رسيد =  

K ضريب رشد =  

t0  سن در طول صفر =  

Lt50%ها بالغند. نيمي از ماده = طول در زماني كه  

  

  بررسي توليد مثلبررسي توليد مثل  --22--44

11گنادي(گنادي(  هايهاي  شاخصشاخص  تعيينتعيين  --  22  --44--11
GGSSII ( (  

 بررسي و توجه مورد نيز گنادها اندازه و شكل و رنگ ، گناد وزن بر عالوه) GSI( گنادي شاخص با رابطه در 

 سال مختلف هاي ماه در جنسي مراحل رسيدگي مشاهده و  GSIنمودار  اساس بر  ريزي تخم فصل. گرفت قرار

 تاثير دليل به و دارد جنسي مرحله پيشرفت ميزان به بستگي گناد وزن معموال اينكه به توجه با. گرديد تعيين

 بيان بدن وزن از درصدي اساس بر گناد وزن) گناد وزن بر آن تاثير و ماهي اندازه(گنادها بر ماهي طول افزايش

  ).Nicolsky,1963(شود مي

  

  تعيين مراحل باروريتعيين مراحل باروري  --  22--44--22

در هر ماه از تعدادي از غدد جنسي در هر مرحله جنسي قطعات كوچكي از هر تخمدان و بيضه تهيه گردد. از 

  غدد جنسي كه تشخيص مرحله باروري بطور ظاهري مشكل بود نيز قطعاتي مجزا گرديد.

) به    1382نسب،  كمالي و ولي%  (10قطعات تهيه شده در ظروفي قرار شده و سپس محلول فيكساتيو فرمالين 

دقيقه در اين محلول  24مقداري كه قطعه پوشانده شود در آن ريخته شد. اين نمونه آماده شده را به مدت 

%  گرديد تا قطعه بافت 10%  جايگزين محصول فيكساتيو فرمالين 70نگهداري كرده و سپس الكل مرك آلمان 

  ) .Yoneda et al., 2001را بتوان تا مدتي نگهداري كرد ( 

 50-60) در پارافين جامد مرك (نقطه ذوب Passageقطعات بافت تخمدان و بيضه پس از آماده سازي بافتي (

ميكرون با استفاده  7گراد) قالب گيري شدند. پس از اين عمل از اين قالب يك سري برشهايي به ضخامت  سانتي

) كه مقاطع تهيه شده پس از انتقال برروي الم به روش 8از دستگاه برش بافت نرم (ميكروتوم) تهيه گرديد(شكل 

ين رنگ آميزي شده و سپس با المل و چسب انتالن پوشانده شدند. المهاي آماده جهت هماتوكليسيلين و ائوز

  بررسي ميكروسكوپي مراحل باروري مورد بررسي قرار گرفت. 

 .  

                                                                                                 
1 - Gonadosomatic index 
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  : دستگاه ميكروتوم براي برش بافتي گناد ها 8 شكل

  

براي تعيين  عيين گرديدبا استفاده از برش بافتي تو همچنين مراحل باروري بر اساس مشاهده تخمدان كامل 

مورد مرحله اي  6بصورت  و  1987و همكارانش در سال   Youngتعاريف  از  ميكروسكوپي مراحل باروري

  )1رفت(جدولتوجه قرار گ
   يتخمدان ماه رسيدگيمختلف  مراحل. :1جدول 

  يشناس بافت  مرحله
  نابالغ -)1(

Immature  
باشد كه  يم يهسته بزرگ و كرو كي يبوده و دارا يها عمدتا كوچك و چند ضلع ياووگون

  .باشديم نيوكرومات هستك كي يداراكند. هسته  يتخمك را اشغال م حجم نيشتريب

 /استراحترشد -)2(

Developing/resting  
 افتهيدر اطراف تخمك رشد  جيبتدر زين يكوليفول ي. سلول هاقراردارد سلول گردودروسط هسته

  .شونديم دهيد توپالسميدرس دورهسته هابه واكوئلشوند. ظهور  يم دهيد

 درحال بلوغ -)3(

Maturing  
 قابلپالسم  تويدر س تلنيذرات و شيافزا قيهستند كه از طر تلوژنزيو ييابتدا تهادرمراحلياووس

 رادادهي ا زردهي كولهايوز ليوتشك افتهي شيافزاي تودها شكل بهي ا زرده قطرات. است مشاهده

  .است

  بالغكامال -)4(
Ripe  

ي م هامشاهده هستكي شودولي محوم جيبتدر وغشاءهسته كرده مهاجرتي وانيح قطب به هسته

 يرا م يبزرگتر زرده ا يتوده ها ليو تشك افتهي شيبشدت افزا يزرده ا يدانه ها تعداد. شوند

  دهند.

 )يزي(تخمر يرهاسازدرحال  -)5(

Running ripe/(spawning)  
  .است شده گنادكامل بافترشد شده،و دراتهيهاه تياووس

 رهاشده -)6(

Spent  
 گريكديبا  يو ذرات چرب يزرده ا يبوده و واكوئل ها يدگيچروك يدارا هياتروفيها تياووس

  است. دهيگرد بيتخر يسلول وارهيو د افتهيتداخل 
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  تعيين هماوريتعيين هماوري  --  22--44--33

) انتخاب گرديدند. و از 5و 4و  3تخمدانهايي كه در مراحل آخر بلوغ جنسي باشند(مراحل براي تعيين هم آوري 

گرم وزن گرديد هر يك از اين قطعات  001/0گرم برداشته شد و با تقريب  2هر تخمدان قطعاتي به وزن حدود 

افتهاي همبند و شود كه ب متر مكعب نگهداري شد. اين محلول باعث مي  سانتي 20در محلول گيلسون به حجم 

  ).  Agarwal, 2005ها از بافتها جدا شوند ( پوششي كه تخمكها را احاطه كرده است از بين برود و تخمك 

ماه در اين محلول نگهداري و طي اين مدت محلول بارها هم  2هر يك از اين قطعات تخمدان به مدت حداقل 

  زده شدند تا آزاد سازي تخمكها بخوبي انجام گيرد.

ميكرون عبور داده تا اين محلول از  55دو ماه محلول گيلسون حاوي تخمك را درون صافي با چشمه  پس از

ساعت  24هاي باقي مانده در صافي پس از رطوبت گيري كه در دماي اتاق به مدت  تخمكها جدا گردد. تخمك

نه هر يك به شدند و از هر نمونه خشك شده سه زير نمو هاي خشك شده وزن مي انجام شد. سپس تخمك

گرم انتخاب گرديد و هر يك مجزا شمارش گرديدند. ميانگين هر سه نمونه محاسبه و ثبت  001/0مقدار 

  گرديد. مي

نمونه تخمك برداشته شده پس از خشك شدن وزن گرديد و نسبت آن با وزن تخمك تر بدست آمد كه بر  

  هاي خشك يك تخمدان محاسبه شد. اساس اين نسبت وزن كل تخمك

براي گونه ماهي گيش پوزه دراز ميزان هم آوري نسبي و هم آوري مطلق بطور ماهانه از معادله زير بدست آمد 

)Bobko and Berkeley, 2004.(  



















=

∑

3

3

1
i

i

SSW

SCC

EWAF
 

  كه در آن :

AF  هم آوري مطلق يا كل تعداد تخمك در تخمدان =  
EWهاي شسته شده و خشك شده يك تخمدان  = وزن كل تخمك  

SCCiتعداد تخمك شمرده شده زير نمونه =  i  كهi  باشد. مي 3تا  1بين  
SSWi وزن زير نمونه =i  كهi  باشد. مي 3تا  1بين  

GWTW

AF
RF

−

=

 
  كه در اين معادله:

RF  هم آوري نسبي =  

AF هم آوري مطلق =  

TW وزن كل ماهي =  

GW وزن تخمدان =  
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  ريزي ريزي   تعيين فصل تخمتعيين فصل تخم  --  22--44--44

ريزي بر  پايه  تغييرات   اين عمل وزن غدد جنسي نر و ماده پس از هر نمونه برداري ثبت  گرديد  و  فصل تخمدر 

گرديد  و توزيع  تعيين سال مختلف هاي ماه در جنسي مراحل رسيدگي ماهانه  ميانگين  شاخص  گنادي  مشاهده

 ,Fennessy( معـادله زيـر مـحـاسبـه گرديد  هـر نمـونـه از  ماهانه مراحل گنادي تعيين گرديد. شاخص گـنادي

2000 ; Crabtree et al., 2002; Funamoto et al., 2004.(  

  

   GSI = 100
)(

×

− GWBW

GW
 

  كه در اين جا 

 GWوزن غدد جنسي = 

  BWوزن كل ماهي = 

  گرم استفاده شد. 0/ 001براي توزين غدد جنسي از ترازوي ديجيتال با دقت 

هاي مربوط به همان ماه گرفته شد  ماهانه از ماهي GSIپس از محاسبه شاخص گنادي براي هر ماهي يك ميانگين 

  ريزي معين گرديد. ها نموداري رسم شده و از اوج اين نمودار زمان تخم كه بر پايه همين ميانگين

  

  

  

    جنسيجنسي  نسبتنسبت  تعيينتعيين  --22--44--55

 به بردن پي براي كه گرديده محاسبه ماه هر در ماده و رن هاي نسبت جنسي ، جنس توزيع كردن مشخص براي

 فرمول از استفاده با محاسباتي X2. شد استفاده) X2 )Chi-square آزمون از ماده و نر هاي جنس توزيع يكنواختي

  ).Biswas,1993(آمد بدست 

  Oi=شده مشاهده تعداد

 Ei=انتظار مورد تعداد

I=1 
  .شدند حذف بود نامشخص آنها جنسيت كه كوچك هاي نمونه جنسي، تعيين در

  

  تعيين طول ماهي در زمان بلوغتعيين طول ماهي در زمان بلوغ  --  22  --44--66

كارهاي مديريت شيالتي بر اساس ساختار سني وطولي در زمينه ارزيابي  تخمين بلوغ جنسي براي تعيين راه 

 50(طولي كه  LM50. طول ماهي در زمان بلوغ جنسي بر پايه (DeMartini et al., 2000)ذخاير بسيار مهم است 

 3هاي مراحل  درصد ماهيها بالغ هستند) محاسبه گرديد در تعيين طول در زمان بلوغ جنسي درصد فراواني نمونه
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در  solverهاي طولي مشخص گرديد كه با استفاده مجذور حداقل مربعات خطا و به كمك ايزار  در دسته 6تا 

excel و از طريق معادله زير نمودار مربوطه رسم گرديد( اسبه صورت گرفتمحKing, 1995 .(  
P= 1/(1+exp[rm (L-Lm)])  

  كه در اين معادله:

P نسبت بلوغ پيش بيني شده =  

Lm طول ماهي در هنگام رسيدگي جنسي =  

rm شيب منحني =  

  

  آماري توليد مثل آماري توليد مثل   محاسباتمحاسبات  --  22--44--77

و نمونه برداري با استفاده از فرمولها ي ذكر شده در باال، نتايج ست سنجي زيداده هاي بدست آمده از طريق 

رسم ، و در هر يك از نمودارها ميانگين،  EXCELحاصله به شكل جداول و نمودارهاي مجزا در نرم افزار 

محاسبه شده و اين داده ها جهت تفاوتهاي معني دار  Spssانحراف معيار و خطاي احتمالي معيار توسط نرم افزار 

  مورد سنجش قرار گرفت. ANOVAو يا بي معني توسط آزمون توكي و آناليز واريانس يكطرفه 

  

  تعيين رژيم غذايي تعيين رژيم غذايي   --  22--55

گيري و به  گرم با ترازوي ديجيتال اندازه 1/0ابتدا وزن معده با محتويات و سپس وزن محتويات معده با تقريب 

  راه تعيين نوع  غذا خورده شده در هر معده ثبت گرديد.هم

  شد كه عبارت بودند از : در رژيم غذايي اصوالً مواردي در نظر گرفته مي

) كه براي مقايسه ميزان مصرف غذا در ماههاي مختلف Gastrosomatic index= GaSIبدني ( –شاخص معدي  -1

  را بر ميزان تغذيه مشخص كرد. توان اثرات محيطي و فيزيولوژيكي كارايي دارد و مي

 سازد ) كه ميزان اشتهاي ماهي براي تغذيه را معين ميCVتعيين شاخص خالي بودن معده ( -2

 تعيين ترجيح غذايي در محيط طبيعي  -3

 

ابتدا بايد وزن معده با محتويات  GaSIگرديد. براي تعيين  ) براي هر ماه تعيين GaSIبدني ( –ابتدا شاخص معدي 

  از معادله زير بدست آمد. GaSIگيري شده و سپس با داشتن وزن ماهي،   آن براي هر ماهي اندازه
 

به سه دسته خالي، نيمه پر و پر تقسيم گرديد. مالك پر و نيمه پر بودن معده ، ميزان  هاي مورد بررسي كه در معده

  ).James, 1986كشيدگي عضالت معده (ميزان حجم غذا) بود (
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ها نيز مورد بررسي قرار گرفت تا نوع تغذيه آن مشخص گردد. شاخص خالي بودن معده از  محتواي اين معده

  ).Euzen, 1987معادله زير بدست آمد (

100×=

TS

ES
CV  

  كه در اين معادله 

CV شاخص خالي بودن معده =  

ESهاي خالي  = تعداد معده  

TSهاي مورد بررسي  = تعداد كل معده  

  ).Euzen, 1987شود ( بدست آمده با شرايط زير مشخص مي CVتفسير مقدار 

  باشد باشد نتيجه منطقي آن است كه آبزي مورد نظر پرخور مي CV ≤ 0 > 20اگر 

  پر خور است باشد نتيجه منطقي آن است كه آبزي مورد نظر نسبتاً CV ≤  20 > 40اگر 

  باشد نتيجه منطقي آن است كه آبزي مورد نظر تغذيه متوسطي دارد CV ≤ 40 > 60اگر 

  باشد بزي مورد نظر نسبتاً كم خور ميآن است كه آ باشد نتيجه منطقي CV ≤ 60 > 80اگر 

  باشد. باشد نتيجه منطقي آن است كه آبزي مورد نظر كم خور مي CV ≤ 80 > 100اگر 

  براي تعيين نوع غذاي اين ماهي از معادله زير استفاده شد: 

100×=

NS

NSj
FP  

  كه در اين معادله: 

NSj هاي كه شكار مشخص  : تعداد معدهj .را دارند  

Nsباشند. هايي كه محتوي غذا مي : تعداد معده  

  هاي زير است. داراي مشخصه FPمقادير حاصل از اين معادله در ارتباط با تغييرات مقدار 

  شود. باشد يعني شكار خورده شده تصادقي بوده و  به هيچ وجه غذاي آبزي محسوب نمي FP > 10اگر 

باشد. اين  يك غذايي است كه در اولويت دوم (فرعي) مي )jباشد، يعني شكار خورده شده ( FP ≤ 10 > 50اگر 

  شود كه غذاي اصلي در دسترس نباشد. غذا در صورتي مصرف مي

  ).Euzen, 1987باشد ( باشد. يعني شكار خورده شده غذاي اصلي ماهي مي FP ≤ 50اگر 
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  نتايج -3

  سن و رشد در ماهي گيش پوزه دراز - 1-3

  گوشگوش  رشد سنگرشد سنگهاي هاي   مشاهده حلقهمشاهده حلقه  --  33--11--11

دروني محدب آن شكلي از  سطح در واست  نامنظم بيضي گيش پوزه دراز ساجيتاي ماهي  گوش سنگ

هاي گيش پوزه دراز تا  نمونه ساجيتايگوش  برشهاي تهيه شده از سنگ ). 9(شكل شمارهفرورفتگي وجود دارد 

ت جف 235عدد ماهي گيش پوزه دراز مورد بررسي  376هاي رشد واضع بودند از  حد قابل قبولي داراي اليه

  عدد از اين برشها قابل خواندن بودند. 167از اين تعداد برشهايي تهيه شد كه گوش آن نمونه برداري شد  سنگ

هي گيش پوزه دراز را كه با استرئوسكوپ با زمينه سياه و نور يك نمونه برش سنگ گوش ما 10شكل شماره 

  گردد.  اليه تيره و روشن مشاهده مي 10آن  دهد. كه در بازتابشي تهيه شده را نشان مي

 12دهد. در شكل  ساله را نشان مي 4هاي عرضي سنگ گوش ماهي گيش پوزه دراز  تصوير برش 11شكل 

تصوير  13دهد. در شكل  ساله را نشان مي 8ماهي گيش پوزه دراز  هاي عرضي سنگ گوش تصاوير تصوير برش

  دهد.   ساله را نشان مي 3هاي عرضي سنگ گوش ماهي گيش پوزه دراز  برش

هاي تيره در بيشتر برشهاي تهيه شده ماهي گيش پوزه دراز  بصورت نوارهاي هم مركز و باريك و شيري  حلقه

  شود. رنگ ديده مي

  

  ها در ماهي گيش پوزه درازها در ماهي گيش پوزه دراز  تناوب حلقهتناوب حلقه  تعيين دورهتعيين دوره  --  33--11--22

گوشهاي اين ماهي بطور ماهانه محاسبه گرديد و بر اساس  هاي تيره و روشن مشاهده شده در سنگ فراواني لبه

). در اين نمودار يك اوج فراواني براي   14ها نمودار مربوطه رسم گرديد ( شكل شماره  درصد فراواني اين اليه

هاي روشن در ماه شهريور مشاهده گرديد. از كل برشهاي  فروردين و يك اوج فراواني لبههاي تيره در ماه  لبه

  هاي تيره و روشن قابل تشخيص بودند.  عدد سنگ گوش لبه 167تهيه شده در 

  

  رابطه طول كل ماهي با سن رابطه طول كل ماهي با سن   --33--11--33

اين تحقيق كوچكترين هاي رشد قابل مشاهده در برشها برآورد گرديد در  عدد ماهي با توجه به حلقه 167سن 

سال براي  10متر كه سن  سانتي 80سال سن داشت و بزرگترين طول  25/0متر بود كه  سانتي 25.5نمونه به طول 

  ).15آن تخمين زده شد(شكل 
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 گيش پوزه دراز: نماي ظاهري سطح بيروني و داخلي  سنگ گوش ماهي    9شكل 

 

  

  
 4Xساله درشتنمايي  10گوش گيش پوزه دراز  : تصوير سنگ 10شكل 
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 10Xدرشتنمايي  ساله 4گوش گيش پوزه دراز  : : تصوير سنگ 11شكل 

  

  
 4Xساله درشتنمايي  8گوش گيش پوزه دراز  : تصوير سنگ 12شكل 
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 10Xدرشتنمايي  ساله 3گوش گيش پوزه دراز  : تصوير سنگ 13شكل 

  

  

  
  گوش گيش پوزه دراز هاي تيره و روشن در سنگ هلب:تغييرات فراواني  14شكل 
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  ) 1392-1393: نمودار ارتباط طول كل  با سن برآورد شده گيش پوزه دراز در آبهاي هرمزگان(15شكل 

  

رابطه طول كل با سن مشاهده شده از خواندن اليه هاي رشد سنگ گوش و همچنين  سن برآورد شده بر اساس 

  نشان داده شده است. 15ها  در شكل  له فون بر تاالنفي و روش حداقل مجذورمعاد

و از طريق معادله فون بر تاالنفي كه از توزيع فراواني طولي(طول كل)  ∞Lو  Kسن با استفاده از پارامترهاي رشد 

  سال بود. 8ماهي گيش پوزه دراز بدست آمد محاسبه گرديد حداكثر سن از اين طريق 

  ي رشد بدست آمده از دو روش تعيين سن عبارت بودند از پارامترها

  K              93/84  =L∞       443/1-  =t0= 226/0   سنگ گوش  مشاهده سن از برش  روش

  K            5/79 =L∞                 0  =t0= 496/0             روش توزيع فراواني طولي

  

  فراواني كالسهاي طوليفراواني كالسهاي طولي    --33--11--44

تمام نمونه هاي صيد شده در ماههاي مختلف سال نمونه برداري را به كالسهاي طولي تقسيم بندي  كلطول 

در بين نمونه هاي نشان دهنده اين مطلب است كه  16شكل  كرده و فراواني را در هركالس طولي نشان داديم.

  مي باشد.سانتيمتر  51تا  47در كالس طولي  طولي ماهي گيش پوزه دراز بيشترين فراواني بررسي شده 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 2 4 6 8 10 12

�ل
�

)
��

� 
�
�	

�

(


ل(�� �(

) )443/1  +t (266/0 -  e –1 (85  =Lt  



٢٦ /  ����
� � �&ارش $#��� "�ح 

 

 
  Carangoides chrysophrys( ماهي  گيش پوزه دراز  ) مختلفكلمقايسه فراواني در كالسهاي طولي (طول  :16 شكل

  

  رابطه طول كل با وزن و طول چنگاليرابطه طول كل با وزن و طول چنگالي  --33--11--55

گرم  15/1087گرم و  195گرم، 4350حداكثر، حداقل و ميانگين وزن اندازه گيري شده در اين تحقيق به ترتيب

 5/25سانتيمتر،  80و همچنين حداكثر، حداقل و ميانگين طول كل اندازه گيري شده در اين تحقيق به ترتيب 

سانتي متر  21سانتيمتر،  68سانتي متر  و حداكثر، حداقل و ميانگين طول چنگالي به ترتيب 99/44سانتي متر و

  سانتي متر  بوده است55/37و

رابطه  17عدد ماهي گيش پوزه دراز مورد بررسي قرار گرفتند. شكل  376اً براي تعيين رابطه طول با وزن جمع

دهد.  رابطه طول و وزن به تفكيك جنس نر و ماده را نشان مي 18طول كل با وزن كل و طول چنگالي و شكل 

 tزمون كه نشانه رشد ايزومتريك است (مقايسه با آ 3بود كه در مقايسه با نماد   9011/2مقدار نماي بدست آمده 

  اختالف معني داري نداشت كه نشانه رشد ايزومتريك اين گونه است. انجام شد)

  

  محاسبه ضريب مرگ و مير كلمحاسبه ضريب مرگ و مير كل  --33--11--66

تعيين گرديد  bو  aبا استفاده از آزمون همبستگي بين مقادير فراواني ماهي در سنين مختلف و سن، پارامترهاي 

بود. با لگاريتم گيري از فراواني ماهي گيش  412/0ر با بدست آمد كه براب bضريب مرگ و مير كل از مقدار 

  ).19هاي مختلف، رابطه سن با اين مقادير معين گرديد(شكل  پوزه دراز در سن
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  نمودار رابطه طول كل با وزن و طول چنگالي  ماهي گيش پوزه دراز  17شكل 

yyyy xxxx = 0.0162 2.9011

RRRR2 = 0.9867

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

20 30 40 50 60 70 80 90

(����	
��ل ��(�

م ) 
�����

ن( 
وز

yyyy xxxx = 0.8823  - 1.263

RRRR2 = 0.9944

0

10

20

30

40

50

60

70

80

20 30 40 50 60 70 80 90

(����	
��ل ��(�

(�
�
��	


�
)�

�
�
��

ل 
��



٢٨ /  ����
� � �&ارش $#��� "�ح 

 

  

   

  دراز بر اساس تفكيك جنس : نمودار رابطه طول كل با وزن  ماهي گيش پوزه 18شكل 
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  : نمودار تغييرات لگاريتم طبيعي فراواني در سنين مختلف(مرگ و مير كل) در ماهي گيش پوزه دراز19شكل 

  

  توليد مثل در ماهي گيش پوزه دراز - 2-3

  مشاهده غدد جنسي و شناخت مراحل باروري مشاهده غدد جنسي و شناخت مراحل باروري   --  33--22--11

و در مراحل اوليه بلوغ به رنگ كرم   بيضي شكل داشتهغدد جنسي در جنس ماده گيش پوزه دراز حالت توده 

هاي جنسي نر در ماهي گيش  ). غده20باشند(شكل  روشن و در مراحل رسيده به رنگ كرم متمايل به قرمز مي

پوزه دراز در مراحل اوليه بلوغ سفيد متمايل به كرم و در مراحل رسيده كرم متمايل به خاكستر بوده و شكل آن 

  ).21باشد(شكل  رده بيضي شكل ميلب هاي به فش

شوند در غدد  ريزي غدد جنسي نر و ماده حجيم و بزرگ شده و براحتي از يكديگر متمايز مي در طي فصل تخم

ها دقيقاً قابل رويت بودند و در غدد جنسي نر رسيده در صورت برش دادن مايع سفيد  جنسي رسيده ماده تخمك

مشكل و در بعضي موارد غير ممكن شد. در ماهيهاي نابالغ تشخيص جنسيت بطور ظاهري بسيار  رنگي خارج مي

  بود. 
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  در آزمايشگاه ) Carangoides chrysophrys( : نمونه تخمدان ماهي گيش پوزه دراز 20 شكل

  
  در آزمايشگاه ) Carangoides chrysophrys( : نمونه بيضه ماهي گيش پوزه دراز 21 شكل
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  تعيين نسبت جنسيتعيين نسبت جنسي  --    33--22--33

دد ماهي جهت بررسي توليد مثلي مورد كالبد شكافي قرار گرفتند كه از اين ع 376طي دوره مطالعه در مجموع 

  بدست آمد.  1به  41/1عدد نابالغ بودند و نسبت جنسي كل ماده به نر  45عدد نر و  137عدد ماده و  194تعداد 

) بين نسبت جنسي ماده به نر بدست آمد پارامترهاي حاصل در X2با محاسباتي از طريق آزمون مربع كاي (

كه نشانه هاي استاندارد جمعيت پايدار است، اختالف معني دار در كل و به تفكيك  1-1مقايسه با نسبت جنسي 

  ).2)( جدولP<0.05در بعضي از ماهها نشان داد ( 

  
در آبهاي استان هرمزگان در ) Carangoides chrysophrys( ش پوزه دراز :  تغييرات نسبت جنسي ماهي گي2 جدول

  1393 -  1392سال 

X معني دار بودن
2 

  نسبت جنسي  

 ماه ماده نر نابالغ مجموع ( ماده به نر)

 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 - 

 تير 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 *

  *: معني دار در سطح يك درصد      

  : عدم وجود اختالف معني دار -      

  

  تعيين هماوريتعيين هماوري  --  33--22--44
نمونه ماهي گيش پوزه دراز ماده در مراحل جنسي رسيده محاسبه شد و  78هم آوري مطلق و نسبي براي 

  داده شده است. نشان 3ميانگين وزن و طول در ماههاي مختلف در جدول 
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  در آبهاي استان هرمزگان ) Carangoides chrysophrys( : ميزان هم آوري مطلق و نسبي ماهي گيش پوزه دراز3 جدول

ميانگين هماوري 

 مطلق

ميانگين هماوري 

 نسبي

  ميانگين طول 

   (سانتي متر)

ميانگين وزن  

 ماه   بدن(گرم)

 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

 تير 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

 

تخمك در آبان ماه  354تخمك  در فروردين ماه و حداكثر هماوري نسبي  479992حداكثر هماوري مطلق  

  در تير ماه محاسبه شد.  125در تير و حداقل هماوري نسبي  98247بدست آمد. حداقل هماوري مطلق 

و  22تغييرات ميانگين هماوري مطلق و نسبي ماههاي مختلف در نمودارهاي زير نشان داده شده است(شكل هاي 

23.(  

  
   ) Carangoides chrysophrys( زه دراز: تغييرات ميانگين هماوري نسبي ماهي گيش پو22 شكل

  1392-1393در ماههاي مختلف در سال 
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   ) Carangoides chrysophrys( : تغييرات ميانگين هماوري مطلق ماهي گيش پوزه دراز23 شكل

  1393-1392در ماههاي مختلف در سال 

  

  رابطه هماوري مطلق و نسبي با طول كل بدنرابطه هماوري مطلق و نسبي با طول كل بدن  --  33--22--55

نشان داده شده است.  فاكتور طول كل و وزن    27تا  24كل و وزن ماهي در نمودارهاي  رابطه هماوري با طول 

ماهي با هماوري مطلق و نسبي  رابطه قوي نشان نداد  هرچند رابطه هماوري مطلق با طول كل و وزن از  رابطه 

  هماوري نسبي با طول كل و وزن در رابطه قوي تر بوده است

  

  فصل تخم ريزي فصل تخم ريزي   --  33--22--66
نشان ميدهد كه اين ماهي يك دوره تخمريزي  28تغييرات درصد مراحل باروري در ماههاي مختلف در شكل 

  طوالني داشته كه از دي ماه تا ارديبهشت ماه به طول مي انجامد. 

نشان داده شده است. براساس نمودار شاخص   29تغييرات ميانگين شاخص گنادي در ماههاي مختلف درشكل  

بهاره در فروردين و ارديبهشت و پيك پاييزه در مهر و آبان ديده مي شود كه پيك  بهاره قويتر  گنادي دو پيك

) ، براي ماهي نر  مربوط  86/2مي باشد.بيشترين ميانگين شاخص گنادي براي ماهي ماده  مربوط به فروردين ماه (

 161/0براي ماده و  439/0و جنس () و كمترين مقدار در  خرداد براي هر د 85/2به فروردين ماه بوده است (

  براي نر) محاسبه گرديد. بر همين اساس اوج تخمريزي در ارديبهشت ماه بر آورد گرديد.
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در ماههاي  ) Carangoides chrysophrys( : رابطه  هماوري مطلق با طول كل ماهي گيش پوزه دراز24 شكل

  1393-1392مختلف در سال 

  

  
در ماههاي  ) Carangoides chrysophrys( : رابطه  هماوري نسبي با طول كل ماهي گيش پوزه دراز25 شكل

  1393 -1392مختلف در سال 
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در ماههاي مختلف  ) Carangoides chrysophrys( ماهي گيش پوزه دراز وزن: رابطه  هماوري مطلق با 26 شكل

  1393-1392در سال 

  

  
در ماههاي مختلف  ) Carangoides chrysophrys( : رابطه  هماوري نسبي با وزن ماهي گيش پوزه دراز27 شكل

  1393 -1392در سال 

  

y = 244.37x - 47634

R2 = 0.4864
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در  ) Carangoides chrysophrys( : درصد ماهانه مراحل گنادي در جنس ماده ماهي گيش پوزه دراز28 شكل

  1393 -1392ماههاي مختلف در سال

  
در ماههاي  ) Carangoides chrysophrys( در جنس ماده و نر ماهي گيش پوزه دراز : شاخص گنادي29 شكل

  1393 1392مختلف در سال
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) شاخص گنادي در ماههاي مختلف اختالف معني دار 4) ( جدول ANOVAبر اساس آناليز تجزيه واريانس ( 

  ).p<0.01داشته است( 
 

 ) شاخص گنادي ماهي گيش پوزه درازANOVA:  آناليز تجزيه واريانس  ( 4 جدول

)Carangoides chrysophrys ( 1393 -1392در ماههاي مختلف در سال  

 

GSI 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 23.479 11 2.134 3.131 .000 

Within Groups 321.110 471 .682   

Total 344.590 482    

 
 

  غدد جنسيغدد جنسيبررسي ميكروسكوپي بررسي ميكروسكوپي   --  33--22--77
مرحله توسعه  6مرحله از  5نتايج حاصل از عمليات برش بافت گناد جنس ماده ماهي گيش پوزه دراز نشان داد 

  تخمداني در اين ماهي مشاهده مي گردد. بر اين اساس مي توان بيان داشت كه:

يا نابالغ كه هنوز تكامل جنسي صورت نگرفته، تخمدان توده اي و شفاف بوده و سلول هاي جنسي  1مرحله  

قابل تشخيص نيستند. مقاطع بافتي اين مرحله، بيانگر آنست كه تخمدان از چين خوردگي هايي تشكيل شده، كه 

ش اعظم اووگوني را اشغال مي حاوي اووگوني هستند. تخمكها كروي، بيضي يا چند وجهي هستند و هسته بخ

  ).  31كند، سيتوپالسم قليادوست بوده و به رنگ آبي تيره در مي آيد(شكل

كه در آن رشد جنسي صورت مي گيرد و تخمدان شفاف، زرد رنگ و بيضي شكل است.  2تخمدان مرحله 

بل تشخيص مي سيستم گردش خون گنادها رشد اندكي كرده است و در اواخر اين دوره سلول هاي جنسي قا

باشند. در مقاطع بافتي اين مرحله افزايش قطر تخمك ها و به واسطه رشد پروتوپالسمي مشاهده مي گردد. 

گرايش اووپالسم به هماتوكسيلين كم شده، اليه فوليكولي بدور تخمكها ظاهر مي شود. هسته بزرگ و مشخص 

  ). 32توپالسم به دور هسته ظاهر مي شود(شكلو ماده كروماتين در مركز آن قرار دارد. واكوئول هايي در سي

كه در آن تخمك ها به اندازه كافي رشد كرده، و تخمدان شفافيت و رنگ زرد خود را از  3تخمدان مرحله 

دست داده، برنگ مايل صورتي در مي آيد. توده تخمك با فشردن تخمدان قابل لمس است. انشعاب رگهاي 

مقاطع بافت شناسي اين مرحله به هم پيوستن واكوئل هاي كوچك دور خوني به وضوح قابل روئيت است. در 

هسته و ايجاد واكوئل هاي بزرگتر ديده مي شود. در اين مرحله كه مرحله زرده سازي است، اووسيت ها وارد 

دوره رشد طوالني مي شوند. بزرگ شدن اووسيت در اثر تجمع زرده كامال محسوس است. مواد زرده اي جزو 
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يل دهنده اووسيت هستند. هستك ها كوچك و به تعداد زياد در نزديكي غشاء هسته قرار اصلي تشك

  ).33دارند(شكل

، بطور قابل مالحظه اي حجيم شده و دو سوم حفره بدن را تشكيل داده، تخمك ها مجزا و با 4تخمدان مرحله  

لي گسترش مي يابند. از نظر چشم غير مسلح قابل روئيت هستند، و رگهاي خوني در تمام سطح بيروني و داخ

بافت شناسي در اين مرحله اووپالسم با ائوزين واكنش خوبي مي دهد(اسيدوفيليك). هسته بوسيله واكوئل ها و 

  ). 34اجسام زرده محصور شده، تحت فشار آنها كنگره دار مي گردد(شكل

رده و شفاف هستند و با ، رنگ تخمدان كرم و زرد مي باشد. تخمك ها كامال رسيده و آب جذب ك5مرحله 

چشم به خوبي ديده مي شوند. از نظر بافت شناسي اووپالسم همچنان به ائوزين (اسيد دوستي) گرايش داشته، بر 

اثر فشار واكوئول هاي يك پارچه و تجمع اجسام زرده، هسته به صورت كنگره دار درآمده، اليه شعاعي وضوح 

  ).36و  35ه است(شكل بيشتري داشته و تعداد هستك ها نيز كمترشد

، در اين مرحله تخمدان ها وقوع تخم ريزي را در گذشته نزديك نشان مي دهند. تعدادي تخمك رسيده 6مرحله

و تعداد بسيار اندكي تخمك هاي در حال تخريب در آنها ديده مي شود. تخمدان ها زرد كمرنگ ، سست و 

اين مرحله داراي دو گروه سلولي ، يك گروه كوچك داراي رگهاي خوني فراوان هستند. از نظر بافت شناسي 

نابالغ و ديگري بسار بزرگ مي باشند كه تخمك هاي آن داراي ديواره هاي چند ضلعي مي باشند و بسيار 

آتروفيه شده اند. اووسيت هاي آتروفيه داراي چروكيدگي بوده و واكوئل هاي زرده اي و ذرات چربي با 

  سلولي تخريب گرديده است. البته اين مرحله در بين نمونه هاي ما نبود. يكديگر تداخل يافته و ديواره

شوند در غدد  ريزي غدد جنسي نر و ماده حجيم و بزرگ شده و براحتي از يكديگر متمايز مي در طي فصل تخم

ار ها دقيقاً قابل رويت بودند و. در ماهيهاي نابالغ تشخيص جنسيت بطور ظاهري بسي جنسي رسيده ماده تخمك

مشكل و در بعضي موارد غير ممكن بود. در برشهاي بافتي بيضه ماهي گيش پوزه دراز  از نوع لوبولي تشخيص 

  ).30داده شد (شكل
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  ) Carangoides chrysophrys(: تصوير بخشي از بيضه  در ماهي گيش پوزه دراز 30شكل 

 

 
  ) Carangoides chrysophrys(درازدر گيش پوزه  1: تصوير بخشي از تخمدان مرحله باروري 31شكل 
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  ) Carangoides chrysophrys(در ماهي گيش پوزه دراز  2: تصوير بخشي از تخمدان مرحله باروري 32شكل 

 
  ) Carangoides chrysophrys(در ماهي گيش پوزه دراز 3: تصوير بخشي از تخمدان مرحله باروري 33شكل 
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  ) Carangoides chrysophrys(در ماهي گيش پوزه دراز  4مرحله باروري : تصوير بخشي از تخمدان 34شكل 

  
  ) Carangoides chrysophrys(در ماهي گيش پوزه دراز 5: تصوير بخشي از تخمدان مرحله باروري 35 شكل
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  ) Carangoides chrysophrys(در ماهي گيش پوزه دراز 5: تصوير ديگري از تخمدان مرحله باروري 36 شكل

  

  (طول ماهي در زمان بلوغ)(طول ماهي در زمان بلوغ)  LLMM5500محاسبه محاسبه   --  33--22--88

با دسته بندي طول ماهي گيش پوزه دراز مورد بررسي در كل سال و در نظر داشتن درصد فراواني مراحل رسيده 

) كه طبق آن نمودار و با استفاده از 37باروري در هركالس طولي در طول سال، نموداري رسم گرديد (شكل 

متر بودند. در اين  سانتي 46تعيين گرديد كه برابر با  )LM50(ماهي در زمان بلوغ روش مجموع مربعات طول 

هاي بالغ در نظر گرفته شده كه فراواني آنها در  بودند بعنوان نمونه 4و  3محاسبات تخمدانهايي كه در مراحل 

  هاي طولي بدست آمد و درصد آن نيز محاسبه گرديد. دسته

يده باروري در هركالس طولي در طي فصل تخمريزي ، نموداري رسم همچنين درصد فراواني مراحل رس

 )LM50() كه طبق آن نمودار و با استفاده از روش مجموع مربعات طول ماهي در زمان بلوغ 38گرديد (شكل 

  متر بودند. سانتي 46تعيين گرديد كه از اين روش نيز برابر با 
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در ) Carangoides chrysophrys(: طول كل در زمانيكه نيمي از ماهيان ماده در گونه گيش پوزه دراز   37 شكل

  استان هرمزگان(نمونه برداري كل سال)

  

  
در ) Carangoides chrysophrys(: طول كل در زمانيكه نيمي از ماهيان ماده در گونه گيش پوزه دراز   38 شكل

  ري  در فصل تخم ريزي)استان هرمزگان(نمونه بردا
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  تغذيه طبيعي گيش پوزه دراز - 3-3

معده پر و   33تعداد  ) Carangoides chrysophrys(هاي انجام شده بر روي معده ماهي گيش پوزه دراز در بررسي

هاي پر و نيمه پر و خالي اين ماهي در  معده خالي مشاهده شد. درصد فراواني معده 167معده نيمه پر  و   55

  به نمايش در آمده است. 39شكل 

نشان داده  40بطور ماهانه محاسبه گرديد كه تغييرات آن در شكل براي جنس ماده و نر ) GaSIشاخص معدي (

بدست آمد. براي تعيين   49/65ها محاسبه گشت و مقدار ) در كل نمونهCVشاخص خالي بودن معده (شده است. 

نشان داده شده است محاسبه گرديد.  41نوع غذاي مصرفي، درصد فراواني نوع غذاي خورده شده كه در شكل 

ت و نرم تنان برابر ) براي گروه هاي غذا محاسبه گشت كه به ترتيب براي ماهي و سخت پوسFPترجيح غذايي (

نشان داده   5) براي هر نوع غذا نيز محاسبه گشت كه در جدول FPبود. ترجيح غذايي ( 17/4و  17/4،  67/91

 شده است.

  
  : ترجيح غذايي آبزي خورده شده توسط گيش پوزه دراز در استان هرمزگان 5جدول 
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  گيش پوزه دراز: نمايش وضعيت معده از نظر ميزان پر بودن در ماهي 39شكل 

  

  
  گيش پوزه درازهاي مختلف سال در ماهي  (ضريب گاستروسوماتيك) در ماه GaSI: تغييرات 40شكل 
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  گيش پوزه دراز: نمودار درصد فراواني ترجيح غذايي بر حسب گروه در ماهي 41شكل 
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  و نتيجه گيري بحث -4

  رشد و نمو  - 1-4

  تعيين سن با استفاده از برش سنگ گوش تعيين سن با استفاده از برش سنگ گوش   --44--11--11

تعيين سن يكي از مهمترين پارامترهايي است كه در علوم شيالتي براي تعيين رشد نمو كاربرد دارد. مقاالت و 

در  ها كتب بسياري در مورد روشهاي تعيين سن ماهيان با استفاده از عالئم رشد ساالنه وجود دارد ولي اين روش

). سنگ گوش ماهيان منطقه Barto, 2000مناطق معتدله كه اختالف معمول بيشتر است كاربرد بيشتري دارد (

رسند. در اين زمينه مشاهده  هاي نازك هم مركزي كه مات بنظر مي گرمسيري يك زمينه شفاف دارد كه حلقه

هاي هم مركز  ات بوده و حلقهگردد. در صورتيكه زمينه كلي سنگ گوش در مناطق معتدله و سردسير م مي

هاي ماهيان گرمسيري  ها و سنگ گوش ). تمايز بين حلقهForsberg, 2001شفافي در زمينه مات قابل مشاهده است (

  ).Manooch, 1987كامالً واضح نيست (

گوش انجام شده است كه اين  تا كنون تعيين سن چند گونه از ماهيان خليج فارس با استفاده از برش سنگ

) 1386)، ماهي شوريده و سنگسر معمولي (كمالي،1381(كمالي،  1ها عبارتند از ، ماهي سرخو معمولي نهگو

 ,.Grandcourt et al( 4)، كوپر Al- Husini et al., 2001( 3) سنگسر معمولي 1379(دهقاني،  2ماهي هامور معمولي

). Samuel et al., 1990لي و سرخو و شوريده () هامور ماهي معمو Abu-Hakima et al., 1987( 5)، حلوا سفيد 2004

توان با استفاده از عالئم رشد سنگ گوشهاي  اين امر نشان دهنده اين است كه سن اغلب ماهيان اين منطقه را مي

هاي مربوط به مناطق شمالي معتدله  هاي رشد خيلي كمتر از نمونه آنها برآورد كرد، هر چند كه وضوح حلقه

ينكه خليج فارس و درياي عمان از نظر شرايط آب و هوايي در منطقه نيمه گرمسيري قرار دارد است. با توجه به ا

گوشهاي مناطق  هاي حد واسط سنگ توان گفت كه طرح كلي سنگ گوشهاي ماهيان اين منطقه نيز ويژگي مي

  باشد. گرمسيري و معتدله را دارا مي

  

  هاها  عالئم موثر در خطاي شمارش حلقهعالئم موثر در خطاي شمارش حلقه  --44--11--22

سازد و  هاي حقيقي رشد را با اشكال مواجه مي يشماري در سنگ گوش وجود دارد كه خواندن حلقهعالئم ب

  شود. باعث خطا در شمارش آنها مي

هاي اصلي رشد  ) كه در اثر عوامل محيطي و تغذيه ممكن است  در بين حلقهCheckهاي ناپيوسته ( حلقه -1

 1983در سال  Campanaگردند.  باعث خطا مي ها شوند در بسياري از موارد در شمارش حلقه تشكيل مي

                                                                                                 
1 - Lutjanus  johni 
2 - Epinephelus  coioidcs 
3 - Pomadasys  kakkan 
4 - Argyrops  spinifer 
5 - Pxmpus  argentens 
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هاي ناپيوسته ايجاد  گزارش كرده است كه در اثر دوره تغذيه و عوامل محيطي در فواصل ساالنه حلقه

  كنند. ها اشكال ايجاد مي شوند كه عمدتاً در شمارش حلقه مي

آيد و موجب كمتر خواندن  هاي كمرنگ كه در اثر كمبود يا كافي نبودن كلسيم در محيط بوجود مي حلقه -2

هاي كمرنگ، فقدان كلسيم  بيان داشته است كه علت ايجاد حلقه 2001در سال  Al- Husiniگردد.  ها مي حلقه

 باشد كافي در محيط آبي و عدم شرايط مناسب محيطي و تغذيه نامناسب مي

هاي روشن در اثر رسوب بيش از حد كلسيم به اشكال  هاي كلسيمي در قسمت اليه عضي از مواقع تودهدر ب -3

شوند كه يكي از اين تركيبات  هاي رشد واقعي مي شوند كه مانع خواندن حلقه غير آرگونيتي تشكيل مي

Vatarite گردد          ( ها مي باشد كه موجب خطا در شمارش اليه ميForsberg, 2001.( 

ها به آن دچار شوند  يكي ديگر از اين خطاها خطاي ديد است كه ممكن است افراد در هنگام خواندن حلقه -4

 ,Al- Husiniدانند ( ها الزم مي نفر را براي شمارش حلقه 2بر همين اساس بعضي از محققان حضور حداقل 

2001.( 

  

  تعيين سن در ماهي گيش پوزه دراز تعيين سن در ماهي گيش پوزه دراز   --  44--11--33

را برآورد  ) Carangoides chrysophrys(توان سن ماهي ماهي گيش پوزه دراز وسيله آن ميبهترين شاخصي كه ب

هاي فلس و مهره ستون فقرات نيز مورد بررسي قرار گرفت  كرد شاخص سنگ گوش بود در اين تحقيق شاخص

كرد. با توان سن واقعي را برآورد  هاي رشد در اين شاخص خيلي ناچيز بود بطوري كه نمي ولي وضوح اليه

عدد سنگ گوش جمع  235ها  واضح نبودند ولي از بين  گوش سنگ تعدادي ازهاي رشد در  وجود اينكه اليه

  هاي قابل خواندن بودند.  عدد از آنها داراي اليه 167آوري شده 

  

  ها در سنگ گوش گيش پوزه دراز ها در سنگ گوش گيش پوزه دراز   تعيين زمان تناوب تشكيل حلقهتعيين زمان تناوب تشكيل حلقه  --  44--11--44

ن داده شده است. بيشترين فراواني نسبي سنگ گوشهايي كه حلقه مات در نشا 14همانطور كه در شكل شماره 

حاشيه آنها تشكيل شده بود مربوط به ماه فروردين بود و كمترين حاشيه مات در ماه شهريور ديده شد. در اين 

هاي  هاي تيره و يك اوج فراواني براي حلقه شكل مشخص شده كه در طول يكسال يك اوج فراواني بر اليه

وشن وجود دارد. كه اين امر نشانگر آن است كه در اين گونه در طي يكسال يك حلقه تيره و يك حلقه ر

 Moralez- Ninها را برابر سن حقيقي تصور نمود.  توان تعداد حلقه شود. پس مي روشن در سنگ گوش ايجاد مي

توان وجود يك  است كه مي هاي تيره معرف آن خاطر نشان كرد كه وجود يك اوج فراواني لبه 1992در سال 

  (روشن و تيره) را معرف سن حقيقي يك ماهي دانست.  جفت حلقه

البته بايد خاطر نشان كرد روش فوق براي تعيين زمان تناوب، تنها روش موجود نيست. روشهاي متفاوتي براي 

  ها و معتبر ساختن روش تعيين سن وجود دارد. تعيين زمان تناوب تشكيل حلقه
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  ): Manooch, 1987احتماالً بيشترين كاربرد را دارند عبارتند از ( روشهايي كه

مقايسه سنهاي برآورد شده از روي چند نوع بافت سخت مختلف در  -2ها  تجزيه و تحليل ضخامت حاشيه -1

مقايسه  -4هاي رشد و گروههاي سني مختلف  هاي فراواني فاصله از مركز همه حلقه ترسيم توزيع  -3يك گونه 

از يك جمعيت پايدار (روش  هايي هاي فراواني طولي نمونه تجزيه و تحليل توزيع  - 5هاي طول و سن  داده

 1مقايسه منحني رشد نظري با نتايج مشاهده شده و محاسبه شده با روش پس شماري  -6پترسون) 

  

  رابطه طول و سن ماهي گيش پوزه دراز رابطه طول و سن ماهي گيش پوزه دراز   --  44--11--55

كند. در  ) رابطه طول با سن گيش پوزه دراز را مشخص مي  15منحني رشد ماهي گيش پوزه دراز (شكل شماره

  .)p< 0.05(اري (رگرسيون)  بين اين دو متغيير همبستگي بااليي مشاهده شدمحاسبه آم

متر را داشت. سانتي 80سال بود كه طول  10شود حداكثر سن برآورد شده  همانطور كه در اين شكل مشاهده مي  

استفاده از از ارتباط طول مشاهده شده و طول برآورد شده از طريق معادله فوق برتاالنفي در سنين مختلف و با 

بدست آمد. اين   -1.443و  0.25سانتيمتر ،  84.9معين شد كه به ترتيب  t0و   Kو  ∞Lروش حداقل جذورها 

ها با پارامترهاي كه از طريق توزيع فراواني طولي بدست آمد متفاوت بودند سن برآورد شده از اين طريق  پارامتر

د كم طولهاي موجود استفاده شده در توزيع فراواني طولي سال بود كه اين اختالف شايد به علت تعدا 8حداكثر 

  باشد.

A. AL-Marzouqi  مطالعاتي را بر روي سن و رشد ماهي گيش پوزه دراز با روش   1013و همكارانش در سال

سال براي يك  8توزيع فراواني طولي را در سواحل جنوبي عمان انجام دادند و حداكثر سن مشاهده شده را 

را    ∞Lجام دادند ميزان آنها همچنين با محاسباتي كه از طريق توزيع فراواني ان سانتي متري اعالم كردند. 72ماهي 

75.6   ،K  و  0.25راt0   سانتيمتر بدست آوردند  -0.37را.  

  

  ارتباط طول با وزن ماهي گيش پوزه درازارتباط طول با وزن ماهي گيش پوزه دراز  --  44--11--66

شان داده شده طول اين گونه با وزن آن داراي همبستگي بسيار بااليي بوده  و با ن 17شمارههمانطور كه در شكل 

ابطه اين دو ر 18شكلتوجه به معادله بوجود آمده بين اين دو پارامتر رابطه نمايي بين آنها كامالً مشهود است. 

وزن در دو جنس دهد كه نماي بدست آمده در معادله رابطه طول و  پارامتر به تفكيك دو جنس را نشان مي

ار دهد و ميزان اين نما در دو جنس و همچنين در مجموع دو جنس به مقد تفاوت چشمگيري را نشان نمي

  باشد.  نشان نداد كه معرف رشد آلومتريك مي 3معني داري را  با   اختالف 9004/2

Biswas  بيان داشت كه بين طول و وزن ماهيان رابطه نمايي برقرار است و توان به دست آمده  1993در سال

بيانگر رشد ايزومتريك است. بنابراين الگوي رشد ماهي گيش پوزه دراز در آب هاي استان  3نزديك به 

                                                                                                 
1 - Backculculation 
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گيش پوزه دراز  وهمكارانش  براي ماهي  AL-Marzouqi  2013هرمزگان ايزومتريك است.در عمان در سال 

بدست آورده است . اين  967/0و ضريب همبستگي بين طول و وزن را  7123/2را  b،مقدار   0396/0را  aمقدار 

در مناطق مختلف مي تواند بدليل  bانجام شده است دليل متفاوت بودن  21-72تحقيق در ماهيهايي با رنج طولي 

لوژيكي ماهي در زمان جمع آوري، جنسيت، پيشرفت و نوسانات فصلي در پارامترهاي محيطي، شرايط فيزيو

  ). Biswas, 1993رشد غدد جنسي و شرايط تغذيه اي در محيط زندگي ماهي مي باشد(

). هنگامي كه ضريب Begenal, 1987است( 4و  2)به طور معمول در ماهيان بين عدد bميزان ضريب رگرسيون(

ي رشد همگون يا ايزومتريك است و رشد ماهي در همه ابعاد باشد ماهي دارا 3رگرسيون برابر و يا نزديك به 

  ).Wootton, 2003به طور يكسان صورت مي گيرد(

  

  نوسانات رشد در ماهي گيش پوزه دراز نوسانات رشد در ماهي گيش پوزه دراز   --  44--11--77

نمونه گيش پوزه دراز مورد بررسي محاسبه گرديد كه  376توزيع فراواني طول كل در كالسهاي طولي در بين 

متر قرار داشتند همچنين اين  سانتي 51-47ها در كالس طولي  ده است. بيشترين نمونهنشان داده ش  16در شكل 

و چون اين كالس  ها اين گونه در ابتداي بلوغ جنسي بودند. دهنده اين بود كه بيشترين فراواني فراواني كه نشان

 .A اين گونه نبايد از نظر صيادي در خطر باشد. احتماال طولي باالتر از سن بلوغ بوده پس مي توان بيان داشت كه

AL-Marzouqi سانتيمتر بيان داشتند. و بيشترين  72تا  21طولهاي مورد بررسي را بين   2013و همكارانش در سال

 35نمونه هاي مورد بررسي را در بر مي گرفت را در سن زير يك سال كه حدود  ٪ 54فراواني را كه بيش از 

  نوان كردند.سانتي متر بود ع

King  خاطر نشان كرد كه در روش توزيع فراواني طولي هر چند تعداد نمونه زيادتر باشد و نمونه  1995در سال

  تر خواهد بود. به واقعيت نزديك Zو  L  ،K ∞برداري ماهانه داراي نوسانات زماني نباشد. محاسبه پارامترهاي 

  

  توليد مثل - 2-4

  توليد مثل توليد مثل   --  44--22--11

ز منابع طبيعي مهم پروتئيني به شمار مي آيند، آنها برخي از فرآورده هاي مفيد ديگري را تأمين مي كنند؛ ماهيان ا

همچنين در درآمد اقتصادي برخي ملل نقش دارند. كاهش تدريجي ذخاير ماهيان تجاري ناشي از بهره برداري 

  ).Biswas,1993دد (بيش از حد آنها و تغييرات موجود در زيستگاه هاي آنها ايجاد  مي گر

رابطه طول كل و طول چنگالي در اين تحقيق حداكثر، حداقل و ميانگين وزن ماهي گيش  17با توحه به نمودار 

گرم و  15/1087گرم و  195گرم، 4350اندازه گيري شده به ترتيب ) Carangoides chrysophrys(پوزه دراز 

سانتي متر  5/25سانتيمتر،  80همچنين حداكثر، حداقل و ميانگين طول اندازه گيري شده آن به ترتيب 

سانتي متر بوده است. در اين تحقيق رابطه بين طول كل و وزن ماهي محاسبه شد كه بر اساس اين رابطه 99/44و
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همبستگي .كه نشان دهنده  مي باشد97/0و وزن كل  كلبين طول  تشخيصضريب و مقدار  =a 0162/0مقدار

داراي  و وزن كل كلطول در بررسي الگوي رشد ماهي گيش پوزه دراز مشخص شد كه  باالي بين آنهاست.

ي بين آنها ، رابطه نمايو وزن كل كلطول ). با توجه به معادله بوجود آمده بين  R2<5/0همبستگي مثبت است(

كه نشان دهنده رشد همگون  3و با عدد  بود =9004/2bيا ضريب رگرسيون برابر  bكامالً مشهود است. مقدار 

  است اختالف معني داري نداشت كه نشان دهنده رشد ايزومتريك اين گونه است.

طي دروه تحقيق در دوماهه ( اسفند و فروردين) به طور نسبي باالتر  GSIبر اساس نتايج بدست آمده شاخص 

بوده است بطوريكه كه بيشترين مقدار را درفروردين ماه داشته است . سپس سير نزولي آن آغاز شده تا جائيكه 

آن پس تا  در خرداد ، تير و مرداد ماه به پايين ترين حد خود مي رسد . پس از آن درمهر ماه  افزايش يافته و از

)  5تا  3( مراحل باالي جنسي    آذر ماه سير نزولي دارد . اگرچه در تمام ماههاي سال ماهياني با رسيدگي

مشاهده شد كه بيانگر نداشتن فصل توليد مثل خاص در اين ماهي است ،ليكن بر اين اساس بيشترين زمان 

  مي باشد. هشت ارديبرسيدگي جنسي در فروردين است و اوج تخم ريزي اين ماهي 

و اوج تخمريزي آنها در بهار  يك دوره تخم ريزي طوالني داشته است اين گونه احتماال نشان داد كه  GSIنتايج 

و همكارانش فصل تخم ريزي اين گونه را در    Al-Rasady  2012طي تحقيقي در سال  مشاهده شد. پاييزو 

يين كردند. در مطالعه آنها اوج تخم ريزي در فوريه(اسفند) آبهاي عمان از سپتامبر(شهريور) تا فوريه(اسفند) تع

  گزارش شده است. 

بيان  ميتوان)   35تا  31 ( شكلهاي مراحل جنسي برشهاي ميكروسكوپي در گونه گيش پوزه دراز  با توجه به 

  ست . ا Batch spownnerاين گونه را از دسته ماهيان  نمود كه احتماال 

عدد بود كه  376بدست آمد. كل نمونه هاي مورد بررسي  1به  41/1سي كل ماده به نر  در اين مطالعه، نسبت جن

بين نسبت جنسي ماده   )X2عدد نابالغ بودند.  آزمون مربع كاي ( 45عدد نر و  137عدد ماده و  194از اين تعداد 

).  نسبت جنسي نشان p>0.05(          وجود دارد)  1:1با نسبت به نر نشان داد اختالف معني داري با حالت نرمال  (

در   دهنده غلبه  تعداد ماده ها بر نر  ماهي هاي گيش پوزه دراز در آبهاي استان هرمزگان است در حاليكه

نسبت جنسي ماده به نر را  در ماهي گيش پوزه  و همكارانش   Al-Rasady 2012سواحل كشور عمان در سال 

  بر اساس نتايج آنها نيز تعداد ماده ها بر نر ها غالب بوده است. گزارش كردند و  1به  06/1دراز  

هاي زماني  نوسانات نسبت جنسي در طول سال شايد نشان دهنده اين مطلب باشد كه اجتماعات نر و ماده در دوره

كنند در صورت صحت اين  هاي زماني ديگر در كنار هم زندگي مي خاص بصورت مجزا از يكديگر و در دوره

  هاي نر و ماده بايد مورد بررسي قرار گيرد. عوامل موثر بر جدايي يا همگرايي جمعيتفرض 

تخمك  354تخمك  در  فروردين ماه و بيشينه  هماوري نسبي  479992در تحقيق حاضر بيشينه هماوري مطلق  

ي  رابطه قوي درآبان ماه بوده است.  هيچكدام از فاكتورهاي  طول ماهي و وزن ماهي با هماوري مطلق و نسب
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و    Al-Rasady نشان نداد وجود رابطه ضعيف بين هماوري و طول و وزن در ماهي گيش پوزه دراز توسط  

 در سواحل كشور عمان نيز گزارش شده است.  1012همكارانش در سال 

Snedcor   و Cochran  )1967 اشاره دارند ) نيز به وجود رابطه ضعيف  و غير معني دار بين هم آوري و وزن  گناد  

طول بلوغ عالوه بر كاربردهاي ارزيابي ذخاير شيالتي در امر تكثير و پرورش يكي از پارامترهاي مهم محسوب 

توان ابزارهاي صيد اختصاصي براي اين گونه را  شود. . اين پارامتر از نظر شيالتي اهميت فراوني دارد و مي مي

كمتر صيد شده و گاهي در حفظ ذخاير باشد.           ازهطوري طراحي نمود كه ماهيان كوچكتر از اين اند

)Pearce, 1998.(  

متر بودند.  سانتي 46) تعيين گرديد كه برابر با LM50در طي اين تحقيق طول ماهي گيش پوزه دراز در زمان بلوغ (

Rasady  Al   در سواحل كشور عمان، طول ماهي گيش پوزه دراز در زمان بلوغ  2012و همكارانش در سال

)LM50 سانتيمتر تعيين كردند.  90/46و  08/42) را براي ماهي ماده و نر به ترتيب  

  رژيم غذايي - 3-4

  تغذيه ماهي گيش پوزه درازتغذيه ماهي گيش پوزه دراز  --  44--33--11

)  39(   هاي پر و نيمه پر در شكل درصد معده درصد خالي بودن معده در ماهي گيش پوزه دراز و همچنين

توان گفت كه احتماالً اين ماهي يك ماهي كم خور است. البته با توجه به اينكه  مي  CVمشاهده شد و با محاسبه 

هاي گوارشي قوي تري وجود دارد و همچنين به  اين گونه يك ماهي گوشتخوار بوده و در گوشتخوارن آنزيم

تهيه شده فاصله زماني صيد تا زمان مطالعه بر روي آن زياد بوده، در نتيجه  كشتياز ا هدليل اينكه نمونه 

توان بطور  هاي گوارشي بيشتر مواد غذايي درون معده اين ماهي هضم شده است و به همين دليل نمي هورمون

  تعيين اعالم نمود كه اين ماهي از دسته ماهيان كم خور باشد.

بدني) كمترين  –(ضريب معدي   GaSIميزان  ريزي قبل از تخم در هر دو جنس نشان داد كه 40شكل شماره 

ماهي  تخمريزي دو اوج قبل از بيشترين مقدار را داشت و مشاهده شد كه  GaSIريزي ميزان  و بعد از تخممقدار 

  سازد كه تغذيه ماهي با توليد مثل ارتباط نزديكي دارد. بيشترين تغذيه را داشته است. اين امر خاطر نشان مي

(ترجيح غذايي) از نطر گروه غذايي مشخص شد كه غذاي اين ماهي را  Fpبا بررسي محتويات معده و محاسبه 

بدست آمده نشان داد كه غذاي اصلي اين  Fp). ميزان 41ماهيان و سخت پوستان و نرمتنان تشكيل داد (شكل

) ٪17/4) و نرمتنان (٪17/4دهد و گروه سخت پوستان( ) تشكيل مي٪67/91( استخواني گونه را گروه ماهيان

) با توجه به حجم ماهيان هضم 5جدول جزء غذاي تصادفي محسوب مي شوند  از نظر نوع غذاي خورده شده(

ي موتو بوده اين ماهي (موتو) به عنوان غذاي اصلي براي گيش پوزه دراز شده  كه به نظر مي رسيد بيشتر ماه

بقيه گونه هاي خورده شده كه عبارت بودند از ميگو، ميكتوفيده، كفشك، زمين كن،  .محسوب مي شود

آپاگون، كوپر، بزماهي، كالر، چغوك، اسكوييد، ماهي مركب، خرچنگ و عقربك را مي توان بعنوان غذاي 

  كرد. تصادفي مطرح
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  هاپيشنهاد

با توجه به نتايج بدست آمده در مورد فصل تخم ريزي كه براي گونه گيش پوزه دراز در اوايل بهار تعيين  -1

ها در فصل بهار  محدوديت هايي براي ابزار  گردد كه در صدور مجوز براي صيد اين گونه شد پيشنهاد مي

 صيددر نظر گرفته شود.

گردد از به كار  باشند)  پيشنهاد مي ها  بالغ مي با در نظر گرفتن اندازه بلوغ ( طول در زمانيكه نيمي از ماده -2

 كنند جلوگيري به عمل آيد.  ها را با طولي كمتر از اندازه بلوغ  صيد مي گيري ابزار صيدي كه اين گونه

هايي بعمل  ان در مورد هر گونه كه بررسيگردد براي شناخت بيشتر خصوصيات بيولوژيكي  ماهي پيشنهاد مي -3

آيد ، عوامل محيظي نيز تواماٌ  در غالب طرحهاي تحقيقاتي ديگر بررسي شود . تا بتوان علل تغييرات اين  مي

 ها را مورد بررسي قرار داد. ويژگي
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  تشكر و قدرداني

پايان رسيد كه در اين راستا  در نهايت با وجود مشكالت موجود بررسي ماهي گيش پوزه دراز با موفقيت به

  اي را ايفا كردند همكاري استاتيد و محققين و مسئولين پژوهشكده نقش ارزنده

  و جا دارد از يكايك اين عزيزان قدرداني گردد.

  دكتر محمد صديق مرتضوي رياست محترم پژوهشكده بخاطر برطرف كردن مشكالت موجود  -1

مسائل مربوط به   ها و پيگيري بخاطر راهنمايي مشاور پروژه تياز مهندس رضا دهقاني معاونت محترم تحقيقا -2

 پروژه 

و مشاوره در امر مسائل تحقيقاتي   از دكتر تورج ولي نسبت مشاور پروژه بخاطر تالشهاي بي وقفه و راهنمايي -3

 اين پروژه 

و همكاري رياست محترم بخش ارزيابي ذخاير و همكار پروژه بخاطر رفع مشكالت محمد درويشي از آقاي  -4

 در امر پروژه

 آقاي سيامك بهزادي  همكار پروژه بخاطر رفع مشكالت و همكاري در امر پروژه از -5

 

   كليه همكاراني كه به هرنحو ممكن در راستاي انجام اين پروژه همكاري هاي الزم را انجام دادند. از 
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  اين گونهفرم بيومتري كامل بر اساس اهداف پروژه براي 

 بيومتري  كامل

  محل نمونه برداري :           تاريخ نمونه برداري :

  طول كل كد

طول 

 استاندارد
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 بدن 

وزن 

 جنسيت كل

مرحله 
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 فرم بيومتري سنگ گوش ماهي  گوش براي هر دو گونه فرم بيومتري بر اساس مختصات سنگ

 عرض سنگ گوش وزن سنگ گوش طول سنگ گوش كد رديف

 چپ راست چپ راست چپ راست

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               
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Abstract 
Aspects of the biological features such as age and growth , the reproductive cycle , food and feeding of the 

Longnose Trevally (Carangoides chrysophrys) were studied from a total 376 specimens collected by  use of trawl 

fishing in Hormuzgan waters  between February 2014 and February 2015. The  minimum and maximum total 

length during different months were between 25.5 and 80 cm respectively. Weight-length relationship for 

Longnose Trevally  was W = 0/0064L 2/9004. This fish had an isometric growth.  Fishes aged using sections of 

their otoliths . The equation of growth for Longnose Trevally  obtained   Lt = 85(1-e -0/266(t+1/443) ). Total 

mortality rate for Longnose Trevally  was 0.412.  LM50 and TM50 for Longnose Trevally  was 46  cm, 2 years. 

Sex ratio(femail : male) for Longnose Trevally was  1/42:1. Maximum absolute and relative fecundity for 

Longnose Trevally  were 479992 and 354 respectively. The highest GSI in April (2.86) and the lowest was in June 

2014 (0.43). It has a long spawning season from January to May and spawning  peak was observed in May. 

Longnose Trevally  was Relatively low feed (CV= 65.49). Main food for Longnose Trevally  were bony fish(Fp= 

91.67). Random diet of Longnose Trevally  were crustaceans (Fp = 4.17) (shrimp, crab and squilla) and mollusks 

(Fp =4.17) (cutlle fish, Squid), respectively. 
 
Key word : Longnose Trevally , Parameters of growth, Spawning season  Length of mature, fecundity.Feeding,  
Sex raio , Hormuzgan  
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