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 31 .. درازماهی پوزهگیشگوارشدستگاهتوزین و بررسی محتویاتمختلفتصاویری از مراحل 4-3شکل 

 32 ...................................................... ی تخمدان)چپ( و بیضه)راست( گیش پوزه دراز نمونه 5-3شکل 

 های طولی )طول کل( مختلف در گیش ماهی پوزه دراز ی  فراوانی در کالس مقایسه 1-4شکل

(C. chrysophrysدر آب ) 32 ....................................................... 1335ن هرمزگان در سال های استا 

ب(  -الف( و ماده )پایین-های طولی )طول کل( در جنس نر )باالمقایسه فراوانی در کالس 2-4شکل 

 42 ......................................................................................................................... گیش ماهی پوزه دراز

  (C. chrysophrysدر آب )  43 ..................................................... 1335های استان هرمزگان در سال 

 C. chrysophrysدراز )پوزهدرجه پرشدگی معده )شاخص وضعیت معده( گیش ماهی 3-4شکل 

 43 .................................................................................................................. 1335براساس ماههای سال

 44 ........... 1335درجه پرشدگی معده در گیش ماهی پوزه دراز نر و ماده در طی ماههای سال  4-4شکل 

رمزگان هپوزه دراز در آبهای استان ماهیهای خالی در ماههای سال در گیشفراوانی )%( معده 5 -4شکل 

 45 ...................................................................................................................................... 1335در سال 

 45 ................. 1335ماهیان ماده گیش ماهی پوزه دراز طی ماههای سال )الف( شاخص معدی  9-4شکل 

 45 ...................... 1335)ب( شاخص معدی ماهیان نر گیش ماهی پوزه دراز طی ماههای سال  9-4شکل  

 دراز های موجود  در معده گیش پوزه ای فراوانی انواع طعمهدایره نمودار 2-4شکل 

(C. chrysophrys) 49 ....................................................... 1335های استان هرمزگان در سال  در آب 

های تاکسونومیک شکار شده توسط گیش ماهی پوزه دراز در آبهای فراوانی وقوع گروه 2-4شکل 

 42 ....................................................................................................................1335استان هرمزگان سال



 ن
 

)الف( محتویات معده گیش پوزه دراز شامل خرچنگ )سمت راست(، میکتوفیده )سمت  3-4شکل 

 42 .......................................................................................... 1335چپ( در آبهای استان هرمزگان سال 

یش ماهی پوزه دراز شامل ماهیان استخوانی )میکتوفیده( )سمت چپ( )ب( محتویات معده گ 3-4شکل 

 42 .............................. 1335و ماهیان استخوانی هضم شده )سمت راست( در آبهای استان هرمزگان سال 

فراوانی )شاخص( عددی تمامی گروههای تاکسونومیک در معده گیش ماهی پوزه دراز در  11-4شکل 

 43 ........................................................................................................ 1335آبهای استان هرمزگان سال 

( به صورت تفکیک گروهها )ماهیان، سخت nنمودار محتویات معده )شاخص عددی  11-4شکل 

 43 ........................ 1335پوستان، نرم تنان( در معده گیش ماهی پوزه دراز در آبهای استان هرمزگان سال 

درصد فراوانی وزنی و عددی گروههای تاکسونومیک موجود در معده گیش ماهی پوزه  12 -4شکل 

 51 ...................................................................................... 1335ان در سال دراز در آبهای استان هرمزگ

های استان هرمزگان  ی میان طول کل و هماوری مطلق در ماهی گیش پوزه دراز در آب رابطه 13-4شکل 

 52 ...................................................................................................................................... 1335در سال 

های استان هرمزگان  ی میان وزن کل و هماوری مطلق در ماهی گیش پوزه دراز در آب رابطه 14-4شکل 

 53 ...................................................................................................................................... 1335در سال 

های استان هرمزگان به  دراز در آب (C. chrysophrys)دراز  تعداد ماهیان گیش پوزه 15-4شکل 

 54 ..................................................................................................................................... تفکیک جنس

های استان  در آب (C. chrysophrys)نمودار نسبت جنسی نر و ماده در گیش پوزه دراز  19-4شکل 

 55 ....................................................................................................................... 1335هرمزگان در سال 

 55 ..... 1335های استان هرمزگان در سال نمودار مربع کای در گیش ماهی پوزه دراز در آب 12-4شکل 

در   (C. chrysophrys)( گیش پوزه دراز نر)الف( و ماده)ب( GSIشاخص گنادی ) 12-4 شکل

در  GSIو  GaSIهای استان هرمزگان و مقایسه شاخص های  در آب 1335سال   های مختلف طول ماه

 52 ....................................................................................................................................جنس ماده )ج(

لف در گیش ماهی های مخت مراحل باروری )درصد مراحل جنسی( در ماه فراوانی تغییرات 13-4شکل 

 52 .......................................................... های استان هرمزگاندر آب  (C. chrysophrys)پوزره دراز 

( در گیش ماهی پوزه دراز Lm50( در زمان بلوغ جنسی )mmنمودار طول چنگالی ) 21-4شکل 

(C.Chrysophrys در ) 53 .......................................................... در آبهای استان هرمزگان 1335سال 

( در C. chrysophrysزه دراز )برش بافتی تهیه شده از یک تخمدان ماهی گیش پو 21-4شکل 

 53 ............................................................................................................................... تکوین 1ی  مرحله
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( در C. chrysophrysبرش بافتی تهیه شده از یک تخمدان ماهی گیش پوزه دراز ) 22-4شکل 

 91 ............................................................................................................................... تکوین 2ی  مرحله
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 91 ............................................................................................................................... تکوین 5ی  مرحله
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 چکیده

 خلیج در ماهیان گیش خانواده هايگونه مهمترین از یکی Carangoides chrysophrys  درازپوزه گیش

 این گونه غذایی عادات و مثل تولید شناسی زیست جمعیت، پویایی ايپارامتره. است عمان دریاي و فارس

 فراوانی آنالیز. گرفت قرار مطالعه مورد هرمزگان استان ساحلی آبهاي در5931 اسفند تا فروردین از

 نشان  میلیمتر 155 تا  215  (TL) حداکثر طول با   Carangoides chrysophrys عدد 445طولی

 . است ایزومتریک رشد داراي Carangoides chrysophrys که دادند

 میزان. بود  سال% 23 و متر سانتی 16/66 ،(سال در) 935/5 ترتیب به t0 و ∞k, ، L رشد پارامترهاي

 443/5 و 765/5 ، 25/5 ترتیب به (F) ماهیگیري ومیرمرگ و (M) طبیعی ومیرمرگ ، (Z)کل ومیرمرگ

. ندارد وجود گونه این بر صیادي فشار دهدمی نشان که بود  سال در 4/5  برداري بهره نرخ.  بود( سال در)

 در پیک دو با طوالنی ریزيتخم دوره داراي C.chrysophrys که دهندمی نشان مثلی تولید هايبررسی

 داده نشان معده محتوي آنالیز. آمد بدست متري سانتی 4/91 سایز در هاماده جنسی بلوغ. است پاییز و بهار

  (%51)  پوستانسخت آن دنبال به و دهندمی تشکیل را آنها اصلی غذاي (%77) استخوانی هايماهی که است

 .باشند می گونه این تصادفی غذاي( %1 ) تنان نرم و

 

 خلیج مثل، تولید جمعیت، پارامترهاي غذایی، عادت ،Carangoides chrysophrys :کلیدی کلمات

 عمان دریاي فارس،
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 خلیج فارس و دریای عمانهای  ویژگی 1-1

 خصوصیات غیرزیستی 1-1-1

شناختی و مشخصات آبشناسی  بوم  هاي جغرافیایی، ارزش فارس و دریاي عمان با دارا بودن ویژگیخلیج

 را در بفرداي از موجودات زنده منحصر  مجموعه روند و ها بشمار می از نادرترین اکوسیستم خودخاص 

هاي نفتی حاصل از تردد شناورهاي  زیست محیطی بویژه آلودگی ي اند. وجود منابع آالینده خود جاي داده

ها در این دریا امکان زیست و بازسازي ذخایر آبزیان را با  کش، سکوهاي نفتی و آب توازن کشتی نفت

دیت منابع آبزیان و مشکل مواجه نموده است. عالوه بر مشکالت یاد شده، افزایش تالش صیادي، محدو

هاي صیادي ها، از یک سو کاهش ذخایر را بدنبال داشته و موجب افزایش هزینه برداشت بیش از حد آن

خلیج فارس با   ي منطقه.پر هزینه در منطقه درآورده است ي شده که امروزه این صنعت را بعنوان یک حرفه

دلیل قرار گرفتن در محیط جغرافیائی بانه لومتر مربع و هشت کشور کرکی 255555آبی بیش از  ي گستره

ویژه از یک سو و دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز از سوي دیگر از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است. به 

 خصوصیاتخلیج فارس شرایط طبیعی با مسائل انسانی در هم تنیده و باعث پیدایش  ي بیان دیگر در منطقه

اقتصادهاي  سبب شدهوجود منابع قابل توجه هیدروکربنی در این منطقه  خاص براي این منطقه شده است.

داشته باشند. اهمیت زیاد این منابع توجیه مناسبی براي تدوین و اجراي  اي بزرگ دنیا به آن نگاه ویژه

گودال بزرگی  ي خلیج فارس بازمانده. اند هاي بزرگ است که تاکنون به اجرا گذاشته شده راهبردهاي قدرت

هاي فالت ایران و پایداري فالت  دوران سوم زمین شناختی است که تحت تأثیر فشار ناشی از آتشفشان از

 هاي تکتونیکی ایجاد شده و ژرفاي آن گسترش یافته است. خلیج فارس در عربستان در برابر این واکنش

دقیقه طول شرقی  21درجه و  16تا  41عرض شمالی و  ي دقیقه 95درجه و  95تا  24 موقعیت جغرافیایی

هرمز و دریاي عمان به اقیانوس هند راه دارد و از غرب به رودخانه اروند  از شرق از طریق تنگه  ،قراردارد

دجله و فرات در عراق و الحاق رود  ي که حاصل پیوند دو رودخانه شود ختم می رود در خوزستان ایران

پیشروي آن در جانب مغرب  ي هرمز تا آخرین نقطه ي از تنگه خلیج فارسکارون در ایران به آن است. طول 

نامتقارن و شیب ساحل جنوبی آن آرامتر از خلیج فارس کیلومتر است. از نظر ریخت شناسی،  151حدود 

هاي اطراف فالت ایران قرار  روي نوعی فالت قاره یعنی دنباله و امتداد جلگه کل خلیجساحل شمالی است. 

 . (5945)مستوفی،  دارد
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هاي مرکزي به حدود  هاي جهان باالتر است و در بخش ي آبی از متوسط شوري آب این گسترهشوري 

چشمه کامالً شیرین در  21چشمه آب شیرین در کف و  255رسد. در عین شوري زیاد آب،  درصد می 1-7

س ها پ این چشمه ي گیرند، عمده هاي زاگرس سرچشمه می سواحل این دریا وجود دارند که همگی از کوه

رسند.  هاي زیرین خلیج فارس در سواحل بحرین، امارات متحده و قطر به سطح زمین می از گذر از الیه

ها در بستر جنوبی خلیج فارس قرار دارند. اروند، مند، دالکی و میناب بزرگترین و  تعدادي از این چشمه

بزرگ و کوچک  ي هجزیر 595ریزند. خلیج فارس  می خلیج فارسترین رودهایی هستند که به  پرآب

 ي خلیج فارس جزیره ي شناسی متفاوت دارد. بزرگترین جزیره مسکونی و غیر مسکونی با ساختارهاي زمین

 .(5939)عسگري و همکاران،  قشم است

 

 
 ها  . نمائی از خلیج فارس، دریای عمان و کشورهای اطراف آن1-1شکل 

 (.http://4baharan.ir/news/4238458)برگرفته از سایت 

 

دریاي عمان با شکل مثلثی بین کشورهاي ایران، عمان و پاکستان قرار دارد. حداکثر طول آن از شمال 

کیلومتر  945کیلومتر و حداکثر پهناي آن از شمال شرق به جنوب غرب حدود  315غرب تا جنوب شرق 

ي یک اقیانوس وسیع قدیمی به نام نئوتتیس است که به  سی، باقیماندهي کوچک اقیانو است. این حوضه

ي هرمز به خلیج  ي عربی به اورازیا کوچک شده است. دریاي ژرف عمان، از راه تنگه علت برخورد ورقه

ي دریاي عمان، در بخش جنوب  ژرفا است. حوضه کانتیننتال کم شود که یک دریاي اپی فارس متصل می

شود.  کیلومتر و روند شمال شرقی منتهی می 15تا 25کیلومتر و پهناي  425ي مورِي با طول  شرقی به پشته 

http://4baharan.ir/news/4238458
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ي عربی است که از  متر عمق دارد. این پهنه در واقع بخشی از ورقه 9455دریاي عمان بیش از  پهنه ژرف

 .(Uchapi et al., 2002)شود  ي مورِي محدود می شمال به مکران و از جنوب به پشته

 

 خصوصیات زیستی 1-1-2

هاي جغرافیایی، بوم شناختی و همچنین مشخصات آب  خلیج فارس و دریاي عمان با دارا بودن ویژگی

از  نیزروند، همچنین نوار ساحلی این اکوسیستم  شمار میبها  شناسی خاص خود، از نادرترین اکوسیستم

 اند ساحلی متنوعی تشکیل شده ها و مناطق مشترك خشکی و دریا و یا به عبارت دیگر، نواحی محدوده

(Al.majed, 2000 .)شناسی خلیج فارس یعنی کم عمقی، شوري آب و ارتباط  هاي بوم ترین ویژگی مهم

اي بوجود آید. موجودات متنوعی در خلیج فارس  هاي آزاد باعث شده که محیط طبیعی ویژه محدود با آب

، خیارهاي 4ها ، مرجان9، نرمتنان2ها ، جلبک5ها قارچتوان به این موارد اشاره کرد:  کنند که می زندگی می

و غیره. تنگی  55، پستانداران دریایی55و میگو 3، انواع ماهی1ها ، کوسه7ها ، الکپشت6، مارهاي دریایی1دریایی

هاي آن به کندي تجدید شود. این وضعیت محیطی موجب شده که آبزیان  شود که آب گلوگاه هرمز سبب می

ي تحمل کمی نسبت به تغییرات محیطی داشته باشند  ي آبی بخاطر فشارهاي زیاد دامنه هموجود در این پیکر

آب هاي ساحلی دریاي (. 5939بشدت آسیب پذیر باشند )عسگري و همکاران،   و در برابر بروز آلودگی

هاي آبی و  اکوسیستم ي از درون بدنه اکولوژیکعمان و خلیج فارس تحت تاثیر فشارها و تهدیدهاي 

اند. ماهیگیري  هاي فیزیکی و پیش روي خشکی به طرف دریا از بیرون این بدنه قرار گرفته تخریب مچنینه

نشین کشورمان در این  امرار معاش و اشتغال بخش مهمی از مردم ساحل ي در سواحل جنوب کشور زمینه

از سه هزار لنج صیادي هزار صیاد با بیش  525بطوریکه در حال حاضر بیش از  ،مناطق را فراهم آورده است

المللی  هاي دور بین و آب هاي خلیج فارس و دریاي عمان هزار قایق صیادي انجام عمل صید را در آب 52و 

در مناطق ساحلی در معرض زا  اشتغالساز و  اقیانوس هند بعهده دارند. این صنعت نسبتا بزرگ، معیشت

. نتایج حاصل از شاره کردرویه ا صید بیبه توان  میها  تهدیدات جدي است که از جمله مهمترین آن

برآورد ذخایر آبزیان خلیج فارس و دریاي عمان و همچنین زیست سنجی  ي هاي تحقیقاتی ساالنه گشت
                                                           
1
 Fungi 

2
 algae 

3
 mollusca 

4
 Corals 

5
 Sea cucumber 

6
 Hydrophis cyanocinctus 

7
 Sea turtle 

8
 Shark 

9
 Fishes 

10
 shrimp 

11
 Marine mammal 



6 
 

شروع شده است، 5979هاي تحقیقاتی که به صورت پایش از سال  این گشت برخی از آبزیان تجاري مهم در

؛ ولی نسب و 5976)کامرانی و همکاران،  باشد یر آبزیان میکاهش ذخا ي دهنده در یک برآیند کلی نشان

 (.5919؛ دهقانی و همکاران، 5932و 5915، 5979همکاران،

گونه در قالب  357ماهیان خلیج فارس )با احتساب تنگه هرمز و منطقه مرزي خلیج عمان( شامل     

خانواده با  21( و Mono species)خانواده با تک جنس و تک گونه  62باشد در این میان خانواده می 517

 گونه حضور دارند.  55تعداد بیش از 

 BlenniidaeگونهLabridae (45  ،)گونهCarangidae (41  ،)گونهGobiidae (19  ،)هاي خانواده

(، osteichthysگونه( از ماهیان استخوانی ) 95) Lutjanidaeگونه( و  92) Apagonidaeگونه(، 94)

Carcharhinidae 21 با ( گونه از کوسه ماهیانSharks و )Dasyatidae  گونه از سفره ماهیان  52با

(Batoidsبیشترین خانواده را به لحاظ تعداد گونه ) اند. به خود اختصاص داده 

، Veliferidaeخانواده جدید با حضور تنها یک گونه نماینده حاضر در منطقه شامل  55حضور 

Zeidae ،Sebastidae ،Stomiidae ،Dalatiidae ،Zanclidae ،Pempheridae ،Lophiidae ،

Kuhliidae ،Etmoptridae  وChlorophthalmidae  که بیش از این گزارش نشده بود و حضور آنها

 اي و بازنگریهاي جدید تائید گردید.با شک و تردید و غیر مستند اعالم شده بود نیز براساس نمونه موزه
 

 (1931یان در جنوب کشور)سالنامه آماری شیالت ایران،آمار صید گیش ماه 1-1جدول 

 سال میزان صید )تن(

19931 1931 

24112 1931 

29144 1939 

 

 ماهیان بندی گیش رده 1-2

ي  (، راستهOsteichthyesي ماهیان استخوانی ) (، ردهChordataداران ) ي طناب ماهیان از شاخه گیش

ماهیان ( هستند. گیشCarangidaeماهیان )ي گیش واده(، و خانPerciformesسوف ماهی شکالن )

تاکنون حدود  ،اند بخود اختصاص دادههاي خلیج فارس و دریاي عمان  ها را در سطح آب ترین گونه متنوع

گونه در خلیج  41ماهی در جهان شناسایی گردیده است، از این تعداد انتشار گونه گیش 545جنس و  95

 Carpenter etباشند )ها در دو منطقه مشترك می گونه از آن 45رش شده که فارس و دریاي عمان گزا
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al., 1997) این ماهیان اهمیت باالیی از نظر اقتصادي و شیالتی دارند و درصد باالیی از صید را تشکیل .

 دهند.  می

 

 ماهیانی گیش خانواده 1-9

هاي ساحلی تمام دریاهاي  ار در آبخو ي گیش ماهیان گروه مهمی عمدتا از شکارچیان ماهی خانواده

گونه را در این  545جنس و تقریبا  21( 5335و همکاران ) Randallگرمسیري هستند.  گرمسیري و نیمه

خانواده تخمین زدند. این خانواده اهمیت باالیی بعنوان ماهیان خوراکی دارند و نقش قابل توجهی در 

کنند. گیش ماهیان شامل گروه متنوعی از ماهیان با  شیالت تجاري خلیج فارس و دریاي عمان ایفا می

 rainbowو  jacks ،trevallies ،amberjacks ،scads ،kingfish ،pilotfishهاي عمومی  نام

runner  هستند(Honebrink, 2000 .) 

لقاح خارجی دارند  (Cayetano, 2000) .متر هستند 555تا  15بصورت گله هاي کوچک و بین عمق 

 .میلیمتر است9/5تا  7/5قطر تخم تقریبا بین  (Cayetano, 2000) .ف تخمریزي میکنندو نزدیک ک

(Cayetano, 2000) 
بطور معمول روز گرد هستند ولی برخی از  (Cayetano, 2000).میلیمتر طول دارد 2تا  5الرو بین 

 (.Hobson,1972گونه هاي بزرگ شب گرد هستند )

و  Elagatisي مخرجی با دو خار قدامی )یک خار در  بالهي گیش ماهیان با یک  اعضاي خانواده

Seriolinaي  ي باله هستند، اما این خارها معموال با افزایش سن پوشانده خواهند شد. ساقه ( مجزا از بقیه

ي پشتی معموال به یک بخش قدامی با چهار  ي دمی بشدت چنگالی است. باله دمی بسیار باریک است، و باله

شعاع نرم تقسیم شده است. در بسیاري از گیش  44تا  57یک بخش عقبی با یک خار و یا هشت خار و 

ي عقبی را تشکیل داده  هاي پشتی و مخرجی  جدا شده و از یک تا نه بالچه ماهیان، آخرین خارهاي باله

شود،  ها معموال با یک پلک چربی شفاف حفاظت می اي غالبا طویل و هاللی است. چشم هاي سینه است. باله

ي چشم را با تنها یک حفره در مرکز پوشانده است  هاي کره و یک پوست شفاف ضخیم بیشتر بخش

(Honebrink, 2000 5-2 شکل؛.) 

هزار تن بوده است که این آمار متعلق به کلیه گونه ها  55116آمار صید گیش ماهیان در استان هرمزگان 

(، و میزان صید جهانی 5931ت صید شیالت هرمزگان، بوده و آمار به تفکیک جنس ارائه نشده است) معاون

 .(FAO, 2013)گزارش شده است 2555تن در سال  1541317، در دنیا (Jack fish)گیش ماهیان
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هاي سطح زي در آبهاي اقیانوس آزاد و میانزي تا سطحزي در آبهاي خلیج فارس این آبزیان جزوء گونه

زارش شده است، و به واسطه جایگاه بوم شناسی آنها در میانه متر گ 15و سایر آبهاي با اعماق کمتر از 

شبکه غذائی نقش مهمی به عنوان آبزیان ارزشمند شیالتی به ویژه در دوران جوانی و الروي در اثر تغذیه از 

فیتوپالنکتونها و ماهیان کوچکتر ایفا م ینمانید که به روشهاي مختلفی هم چون ترال، گوشگیر، رشته قالب 

 چنین ادورات صیدهاي انتظاري هم چون تورهاي ثابت ساحلی)مشتا در گویش هرمزگانی( صید و هم 

گراد گزارش سانتی 1/22میانگین درجه حرارت خلیج فارس و دریاي عمان  .. (FAO, 2015)گردندمی

 (.5936)عوفی،  شده است

 
 (.Chen et al., 1986) (Carangidae) ی گیش ماهیان های تشخیصی خانواده ویژگی .2-1 شکل

 

هاي بزرگ  ها به ردیفی از اسکات هاي حلقوي کوچکی دارند که در اکثر گونه ماهیان معموال فلس گیش

هاي  ماهیان، بویژه جنس اند. در برخی از گیش در سراسر بخش صاف و عقبی خط جانبی تبدیل شده

Carangoides sp   وCaranx spاي  هاي سینه لگوي فلس، تنها بخشی از سینه داراي فلس است، و ا

اي است. شکل بدن معموال فشرده اما شدیدا متغیر از اشکال باریک مانند  بندي گونه ابزار مناسبی براي طبقه

Decapterus  وElagatis  تا اشکال ضخیم مانندSelena  .است. پیش آرواره معموال قابل انعطاف است

هاي  هاي مختلفی بر روي استخوان ند و در موقعیتها از کوچک و پرزي تا بزرگ و مخروطی متفاوت دندان

 (.Gunn, 1990، پاالتین، زبان؛ و حلق قرار دارند )vomerآرواره، دنتاري،  پیش
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هاي هاوایی در  از خلیج فارس تا آب Indo-Pacificي  اي در منطقه اکثر گیش ماهیان پراکنش گسترده

هاي این خانواده معموال در کنار ساحل و  . گونه(Berry et al., 1981بخش مرکزي اقیانوس آرام دارند )

 Mohsin andرسند ) متر نیز می 555شوند، اما گاه و بیگاه به عمق  متر یافت می 25در اعماق کمتر از 

Ambak, 1996.) 

گذاري  کنند، درحالیکه سایرین نزدیک به ساحل تخم گذاري می ها در مناطق پالژیک تخم برخی گونه

در  هاییپیکها معموال طوالنی هستند و بطور کلی  گذاري براي اکثر گونه هاي تخم خواهند کرد. فصل

ها مورد بررسی قرار گرفته،  گذاري در حیات وحش تنها براي تعداد کمی از گونه هاي تابستان دارند. تخم ماه

 von. (Thresher, 1984گیرد ) اي صورت می گذاري بصورت مکرر و دوره رسد که تخم اما بنظر می

Westernhagen (5374رفتار تخم ) ها ) گذاري برخی از معمولترین گونهAlectis indicus ،Alectis 

crinitus ،Caranx ignobilis، Caranx sexfasciatus  وGnathodon speciosus را مورد )

ی ساحل نفر در هر گروه بودند، به نزدیک 555بیش از  گاهیهاي مورد بررسی که  بررسی قرار داد. ماهی

رسیدند. نرها به  متري از کف دریا می 9تا  2شدند، و به نزدیکی  گروه تقسیم می 4آمدند، سپس به سه تا  می

شوند. در نهایت یک نر با یک  آسانی با نواحی سیاه و سفید روي سر، و سطوح سیاهرنگ پشتی شناخته می

کنند. در زمان  کنار یکدیگر شنا می رسیدند و به آرامی در شد، دو ماهی به کف دریا می ماده جفت می

ها  توان به راحتی به آن کنند و در این زمان می ها را به آب رها می ها و اسپرم چرخش در کنار یکدیگر تخم

متر بوده  55هاي آزاد خلیجی یافت شده که عمق دریا حداقل  در آب Atule mateهاي  نزدیک شد. تخم

 (.Watson and Leis, 1974است )

( به Cha et al., 1994) ماهیان در دسترس است. ات بسیار کمی در مورد رفتار الروي گیشاطالع

هاي آب  % از الروهاي گیش ماهیان در ستون4/32پرداختند و دریافتند که  گیش ماهیانبرداري از الرو  نمونه

تکوین الروها به مراحل شوند.  متر یافت می 15هاي آبی باالتر از  ها در ستون % آن555متر، و  21باالتر از 

شود. اطالعاتی در مورد  دهد و صفات بالغان بتدریج کسب می ماهیان رخ نمی جوانی و بالغ مستقیما در گیش

 تغییرات نرخ تکوین بین مراحل موجود نیست. 

 

 دراز ی گیش ماهی پوزه خصوصیات گونه 1-1

هاي ایران نیز بعنوان یکی  و در آب( 9-5 شکل) ماهیان است  هاي مهم گیش یکی از گونهدراز گیش پوزه

هاي این خانواده  شناخته شده و میزان صید آن در میان گونه عمان از مهمترین ماهیان خلیج فارس و دریاي

هاي کش، سال این گونه در جنوب ایران با نام(. 5912در سطح باالیی قرار دارد )ولی نسب و همکاران، 
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ر گرفته شده است در شود نام هاي علمی مترادفی که براي آن در نظه مینیز شناخت ، مقواسال، جاله و حمام

 ذیل آمده است:
1- Caranx chrysophrys Cuvier, 1833 

2- Carangoides chrysophryoides Bleeker, 1851 

3- Caranx typus Gilchrist & Thompson , 1917 
 

 Carangoides chrysophrys نام علمی

 Long-nose trevally نام انگلیسی

 

 

 .تهیه شده است( بندرلنگه )تصویر از صیدگاه (C. chrysophrys) گیش پوزه دراز .9-1شکل 

 

 شناسی مشخصات ریخت 1-1-1

ي بزرگ و از شناگران سریع است. حداکثر طول ماهی در منابع مختلف  دراز داراي جثه ماهی گیش پوزه

کشیده و فشرده است ولی در انواع جوان تقرییبا بیضی شکل بدن افراد بالغ متر عنوان شده است.  سانتی 76

سوي باله شکمی ادامه دارد. اولین  اي فاقد پولک، که به سمت عقب شکم تا آنباشد. بخش گردنی سینهمی

عدد شعاع نرم  25تا  51شعاع سخت و باله پشتی دوم داراي یک عدد شعاع سخت و  1پشتی داراي  ي باله

عدد شعاع نرم است. بدن در پشت به رنگ سبز  57تا  54داراي یک شعاع سخت و مخرجی  ي است، باله

 .باشدهاي سیاه رنگ میاي و سفید رنگ است، سرپوش آبششی داراي لکهآبی و در ناحیه شکمی، نقره

طور مهندس صادقی(. مبدا شکاف دهان ب) عدد خار است 51الی  51آبششی داراي بخش پایینی اولین کمان 
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آن از  ي ، قطر چشم یک پنجم طول سر، فاصلههاي ریز است و داراي دندان محاذات زیر چشم واضح در

 گذرد اي و شکمی میباله سینه ي انتهاي پوزه تقریبا مساوي با دو برابر قطر آن، ناحیه لخت سینه از قاعده

(, 1984 Fischer and Bianchi.) 

 

 تغذیه 1-1-2

ي  هاي استرالیا مشخص شده که تغذیه دراز آب هاي پوزه گیش بر اساس مطالعات صورت گرفته بر روي

پوستان  ها، میگوها، سخت هایی همچون خرچنگ ي دوم از زئوبنتوس این ماهیان عمدتا از ماهیان و در درجه

 هاي صورت گرفته . سطح تروفی این ماهیان در بررسی(Salini et al., 1994تنان است ) دیگر و نرم

این ماهی بطور کلی  (.Kulbicki et al., 2005؛ Salini et al., 1994است ) محاسبه شده 4/4-2/4

دراز همانند بیشتر ماهیان در فصل تولید مثلی شود. ماهی گیش پوزه جزء آبزیان نسبتا پرخور محسوب می

ست کنند تا انرژي از د ریزي اقدام به خوردن غذاي بیشتري می کنند، اما پس از اتمام تخم کمتر تغذیه می

 (.Fischer and Bianchi 1984 ,)رفته را جبران کنند 

 

 تولیدمثل 1-1-9

ول زندگی یا نر هستند و یا ماده و تمام گیش ماهیان گونوکوریستیک هستند، و هر یک از افراد در ط

 (.Hurley, 2004ظرفیت تغییر جنسیت ندارند )

 

 پراکنش 1-1-1

گرمسیري از غرب در اقیانوس آرام، تا افریقاي جنوبی  هاي گرمسیري و نیمه دراز در آب ماهی گیش پوزه

و ماداگاسکار، از شمال تا دریاي سرخ و خلیج فارس، از شرق تا هند، جنوب شرقی آسیا، اندونزي، ژاپن و 

و د نکنمتر زیست می 65هاي ساحلی تا عمق  این گونه از آب .(Froese, 2008) فیجی پراکنش دارند

شوند.  ي بزرگ یافت می و گاهی در بنادر حفاظت شده (McGrouther, 2004) معموال در جزایر مرجانی

 هاي کدر و آلوده مقاومتر از خویشانشان هستند و افراد جوان مشخص شده که گیش پوزه دراز در برابر آب

در ایران، این گونه در بیشتر مناطق . (Rudy, 1994 and Borchert) شوندها نیز دیده میدر مصب

بزرگ و  ي جاسک تا کوه مبارك و منطقه قشم تا جزایر تنب شود. در منطقه ستان هرمزگان دیده میهاي ا آب

 (.5934 ،کمالی) فراوانی بیشتري دارند. کوچک
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 وضعیت ذخیره 1-1-1

با توجه به ارزش باالي  وسایل صید این گونه قالب، ترال کف و میان آبی و تور گوشگیر و تله است.

ز در صنعت شیالت و صید ترال در دریاي عمان، تالش صیادي باالیی براي این گونه تجاري گیش پوزه درا

و  Al-rasadyوجود دارد، اما بر اساس مطالعاتی که بر روي ذخایر این گونه در دریاي عمان توسط 

Govender (2552)  تا آن زمان برداشت بیش از حد از ذخایر این گونه صورت گرفت، مشخص شده که

هاي صیادي امکان وقوع برداشت بیش از  اند که با افزایش تالش ته و نویسندگان احتمال دادهصورت نگرف

 حد وجود خواهد داشت. 

 

 های جمعیت ماهیان عوامل مهم در بررسی ویژگی 1-1

 (L-WRوزن ) -ی طول رابطهفاکتور  1-1-1

هاي طول و وزن همراه با  گیري ر ارزشیابی شیالتی اهمیت زیادي دارد. اندازهد  وزن -ي طول رابطه

ومیر، رشد و تواند اطالعاتی پیرامون ترکیب موجودي، سن در حالت بلوغ، طول عمر، مرگ هاي سن می داده

وزن و پویایی جمعیت یکی از اصول اکولوژي کاربردي و زیست  -ي طول تولید ارائه دهد. بررسی رابطه

 الف( تبدیلها: ) آن جهت مهم است که آن وزن از -هاست. روابط طول هاي ماهی شناسی جمعیت گروه

پذیر امکان معادالت رشد در طول به رشد در وزن را براي استفاده در الگوهاي برآورد ذخیره موجودي

برآورد شرایط ماهی را )ج(  سازند؛ ورد زیست توده را از مشاهدات طولی امکانپذیر می)ب( برآ سازند؛ می

هاي خاص سودمند  هاي مختلف زندگی گونه اي تاریخچه اي بین منطقهه سازند؛ )د( براي مقایسه میسر می

 (.5934)کمالی و همکاران،  هستند

 

 فاکتورهای پویایی جمعیت 1-1-2

هاي بخصوص یا  ارزیابی ذخایر از نقطه نظر ماهیگیري بسیار مهم است، زیرا بهره برداري زیاد از گونه

م برداري ک ي ذخایر خواهد شد، در حالیکه ممکن است بهرهي معین منجر به کاهش جد هایی با اندازه گروه

که ناشی از تراکم باالي جمعیتی حاصل از مهاجرت افراد از نواحی  سبب کاهش غذاي موجودات زنده باشد

"ذخیره"(. در پویایی منابع آبزي بهره برداري شده، مفهوم اصلی Ebisawa, 1990مناسب دیگر است )
5 

شود که در یک ناحیه معین یافت  تی از ماهیان متعلق به یک گونه گفته میاست. ذخایر ماهی به کمی

اي از یک گونه است که با پارامترهاي رشد و مرگ و میر یکسان که  شوند، در حقیقت ذخیره زیرمجموعه می

(. بیوماس یک ذخیره با Sparre and Venema, 1992اند ) در یک منطقه جغرافیایی خاص سازش یافته

                                                           
1
 Stock 
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یابد، مفهوم ذخیره با مفهوم پارامترهاي  ومیر طبیعی و صیادي کاهش مییابد و با مرگ یا افزایش میرشد و اح

 ي ذخیره از و اندازه ومیرست شناختی از قبیل رشد، مرگومیر رابطه نزدیکی دارد. پارامترهاي زیمرگ

هاي مدیریتی  گیري ر تصمیمریزي و احیا نیز دفاکتورهاي مهم تعیین کننده تولید هستند، هرچند زمان تخم

هاي هدف و محیط را  هاي فراوانی طولی و اطالعات محیطی که روابط میان گونه حائز اهمیت است. داده

هاي مورد  (. مدلKing, 1995دهند در تخمین پارامترهاي رشد داراي اهمیت فراوان هستند ) نشان می

هاي آنالیزي،  شوند. مدل مدل آنالیزي تقسیم می استفاده در ارزیابی ذخایر به دو نوع مدل غیرآنالیزي و

( و به دلیل اینکه Gulland, 1991کنند ) یاضی توجیه و تفسیر میرهاي  مدل پارامترهاي زیستی را در قالب

دهند، بیشتر قابل اعتماد هستند و درصد خطا در  اطالعات ریز کمی و کیفی ذخیره را مورد استفاده قرار می

باشند. در  ناي این مدل میبومیر اساس و زیرست، بطوریکه پارامترهاي رشد و نرخ مرگها بسیار کمتر ا آن

گیرند و فرض بر این است که ذخیره همگن و  هاي غیرآنالیزي پارامترهاي کمتري مورد استفاده قرار می مدل

. (Sparre and Venema, 1992شود ) باشد و ترکیب طول و سن در نظر گرفته نمی دست نخورده می

شود. معموال طول کل به  شناسی استفاده می هاي مختلف زیست گیري طول و وزن ماهیان در بررسی اندازه

ها همچون وزن، سن، مرگ و میر و غیره بستگی دارد و همچنین ارتباط طول  طور تنگاتنگی با برخی ضریب

طول ماهی نسبت به وزن ماهی ها وجود دارد؛ زیرا در برخی از مراحل ارزیابی ذخایر،  و وزن در تمام گونه

( نقش مهم دیگري K( و نرخ رشد )∞L(. محاسبه ضرایب طول بینهایت )Biswas, 1993کند ) تغییر می

را در تعیین پارامترهاي پویایی جمعیت یک گونه دارد و از طرف دیگر، شناخت اولیه زیستی و مطالعات 

پارامترهاي (. Pauly, 1980افزایند ) سبات میانجام گرفته در خصوص آبزیان تا حدود زیادي بر دقت محا

رشد تحت تاثیر درجه حرارت هستند، بعلت تاثیرگذاري شرایط محیطی نظیر درجه حرارت، اکسیژن 

محلول، شوري و سایر عوامل محیطی بر متابولیسم ماهیان، پارامترهاي رشد براي یک گونه در نقاط مختلف 

یابد و مقدار  بطور لگاریتمی با افزایش درجه حرارت افزایش می Kباشد، از طرف دیگر مقدار  متفاوت می

L∞ با افزایش درجه حرارت کاهش می ( یابدSpaare and Venema, 1992.) 

 

 عادات غذاییفاکتور  1-1-9

بررسی عادات غذایی ماهیان همواره اطالعات ارزشمندي را در اختیار محققان در مورد موقعیت جاندار 

ان، بررسی وضعیت ذخیره با توجه به رژیم غذایی خاص ماهی در مناطق و فصول خاص در هرم غذایی آبزی

یی توسط اهر ترکیب غذب نتخااو همچنین نیازهاي غذایی ماهی در مراحل مختلف رشد خواهد گذاشت. 

مرتبط ه ندد زتوسط موجوب آن نتخاو انی اوافران میز، محیطایی در ترکیب غذآن نی اوابا فره ندد زموجو
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، تغذیهرد مودات کم موجواتر، فصل، مانند بستر تغذیهدي مل متعداتغذیه به عوخ ین نرابر وه باشد عالمی

 (.Prejs and Colonine, 1981) داردجنسیت بستگی و صید ه نحو

ها  گیرند که در برخی از آن هاي مختلفی در مورد بررسی عادات غذایی ماهیان مد نظر قرار می شاخص

هاي غذایی در ارتباط با جنسیت  هاي غذایی، ترجیح مواد غذایی، ترکیب وعده وعده عبارتند از: ترکیب

 Sley) هاي غذایی در ارتباط با فصل هاي غذایی در ارتباط با سایز ماهی، ترکیب وعده ماهی، ترکیب وعده

et al., 2005)یل به هاي غذایی ماهیان وجود دارد که در ذ وعدههاي مختلفی براي بررسی ترکیب  . روش

 گردد: ها اشاره می برخی از آن

ترین راه است ولی مشاهده مستقیم  )الف( مشاهده مستقیم: بدیهی است که این روش از نظر تئوري ساده

 تغذیه ماهی در طبیعت امري غیر ممکن است.

)ب( بررسی محتویات معده: استفاده از این روش در مورد جانوران آبزي نیز نسبتا ساده است. معهذا 

ایستی توجه داشت که این معایبی نیز دارد. غالبا مواد باقیمانده در معده به دشواري قابل تشخیص است و ب

 هاي سیال شکار خود را جذب نموده باشد، امکان اشتباه بسیار زیاد است. اگر حیوان مورد بررسی تنها بخش

یا  92-)مواد رادیو اکتیو( نظیر فسفرها  ها: با استفاده از رادیو ایزوتوپ )ج( استفاده از رادیو ایزوتوپ

هاي غذایی را مطالعه نمود.  و شبکه ي غذایی ي زنجیره هاي غذایی موجودات زنده توان رژیم می 597-سزیم

ها اغشته شده و سپس مسیر انتقال این  هاي گوشتخواران به رادیو ایزوتوپ در این روش گیاهان و یا طعمه

گردد.  هاي مخصوص مشخص می غذایی از طریق ردیابی با دستگاه ي هاي مختلف زنجیره مواد در حلقه

 (.Biswas., 1993هاي آن را ندارد ) هاي دیگر ویژگی روش است دقیق که هیچ یک از روش

 

 تولید مثلی هایفاکتور 1-1-1

گیرد، وضعیت تولیدمثلی جمعیت  جوامع آبزیان مورد توجه قرار می  عامل مهم دیگري که در بررسی

ي ماکروسکوپی  مشاهده توان به تعیین نسبت افراد نر به ماده، هاي مورد بررسی می جمله شاخص ست. ازا

ي وزن گناد  ، محاسبه(GSI) 5گنادوسوماتیک  ي شاخص ، محاسبهوضعیت گنادها در فصول مختلف

 ي وزن گناد بصورت کسري از وزن کل بدن که محاسبه 555ي  بصورت کسري از وزن کل بدن که با رابطه

ریزي  ي پتانسیل تخم دهنده)نشان ، هماوريآید( بدست میها / وزن گناد[  وزن کل بافت×] 555ي  با رابطه

ي تخمریزي در یک ماهی ماده  هاي تولید شده بین دو دوره بصورت تعداد تخم و فصلی یک ماهی است

زمان بلوغ، تعیین  ، طول درگردد( وري مطلق و نسبی بیان میآ. هماوري به دو روش همشود تعریف می

                                                           
1
 Gonadosomatic Index 
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هاي  ها روش . بمنظور تعیین هر یک از این شاخص(Biswas., 1993) ریزي و غیره اشاره کردفصل تخم

 پردازیم. ها می اند که ما نیز در تحقیق حاضر به بررسی برخی از آن استانداردي تعیین شده

 

 ضرورت انجام تحقیق  1-9

زیستی در دو اکوسیستم خلیج فارس و یستی و غیرهاي زکنون مطالعات متعددي در خصوص جنبهتا

هاي تحقیقاتی و یا ها و پروژهها که در قالب طرحدریاي عمان انجام شده است. در این دسته از پژوهش

هاي ومیر و بیولوژي گونههاي رشد و مرگهاي دانشجویی صورت پذیرفته، اطالعات از پارامترانجام رساله

هاي مهم بسیاري از آبزیان در این دو اکوسیستم پهناور فیزیکی و شیمیایی زیستگاهمهم تجاري و فاکتورهاي 

برآورد زي "دارتوان به دو طرح ادامه آوري شده است. از این دسته مطالعات میآبی در جنوب کشور جمع

که  "نفارس و دریاي عمامطالعه هیدرولوژي خلیج "و "عمانهاي خلیج فارس و دریايتوده کفزیان در آب

؛ 5976)کامرانی و همکاران، گردد اشاره نمودتوسط موسسه علوم تحقیقات شیالتی کشور هر ساله انجام می

و ابراهیمی و  5916دهقانی و همکاران، ؛5913و 5919؛5912؛ 5915؛ 5979ولی نسب و همکاران، 

اطالعاتی باشند، ارائه (. هر چند که نتایج حاصل از این گونه مطالعات بسیار با ارزش می5932همکاران،

منظور مطالعه ، بههاي زیستی ماهیان مهم تجاري خلیج فارس و دریاي عمان ارزشمند در مورد ویژگی

ترین اي در واقع اولین و مهمرابطه تغذیه. رسد بنظر می ضروري این مناطقسالمت اکوسیستم ماهیگیري 

هاي ب غذائی و انتقال زي توده در بین گروهگیري ضریاندازه هاي مختلف آبزیان است.رابطه بین گروه

تواند نماید، که این اطالعات میکرد آنها مهیا میمختلف، اطالعاتی در خصوص ساختار اکوسیستم و عمل

ها و چگونگی انتشار آنها در بین تمام اکوسیستم از طریق شبکه براي ارزیابی اثرات تغییر بر روي گروه

اي کمی در واقع نشان دهنده جریان انرژي در طول زمان یک مدل تغذیه دد،واقع گر غذائی مورد استفاده

هاي غذایی این دیدگاه را فراهم از طرفی مدل .هاي مختلف داخل اکوسیستم وجود دارداست که بین گروه

 آورد تا واکنش اکوسیستم  در پاسخ به تاثیر سطوح مختلف برداشت و نیز تغییرات محیطی سنجیده شودمی

Heymans et al.,2011).) 

لذا ، ي خلیج فارس و دریاي عمان هستند گیش ماهیان از جمله ماهیان تجاري مهم در منطقهاز آنجاکه 

هاي  هاي زیستی آن از قبیل پارامترهاي رشد و مرگ ومیر، فصل بلوغ، ضریب رشد، کالس شناسایی جنبه

مدیریت بهینه و یکپارچه بر این ذخایر در  ریزي و رژیم غذایی بمنظوربرداري، فصل تخم طولی مورد بهره

ي  توانند در ارائهها می رسد. اطالعات حاصل از این یافته راستاي دست یافتن به صید پایدار ضروري بنظر می

کارهاي مدیریتی به مدیران شیالتی، از قبیل ممنوعیت صید در فصول تخم ریزي و همچنین  برخی از راه

ه به ضریب بهره برداري محاسبه شده کارآمد باشد. همچنین از یافته هاي این افزایش یا کاهش صید با توج
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توان در مدیریت ادوات صید گوشگیرهاي این گونه موجود در استان در راستاي استاندراد سازي  تحقیق می

-بین گروهترین رابطه اي در واقع اولین و مهمصید با توجه به طول بلوغ این گونه استفاده نمود. رابطه تغذیه

هاي مختلف، اطالعاتی ها در بین گروه گیري فراوانی عددي و وزنی طعمههاي مختلف آبزیان است. اندازه

تواند براي ارزیابی اثرات نماید و این اطالعات میها مهیا می در خصوص ساختار اکوسیستم و عملکرد آن

سیستم از طریق شبکه غذائی مورد استفاده ها در بین تمام اکو ها و چگونگی انتشار آنتغییر بر روي گروه

 (.Arreguin- Sanchez et al., 2002واقع گردد )

 

 اساسی تحقیق  اهداف 1-1

 ي حاضر با اهداف زیر صورت گرفته است: مطالعه

 ()استان هرمزگان دراز در آبهاي خلیج فارس  ودریاي عمانتعیین رژیم غذایی ماهی گیش پوزه -5

 پوزه دراز در آبهاي خلیج فارس وید مثل و تعیین طول بلوغ ماهی گیشتول ریزي،تعیین فصل تخم -2

 دریاي عمان )استان هرمزگان(

 ومیر صیادي، طبیعی، کل وتعیین پارامتر هاي پویایی جمعیت از قبیل رشد، طول بی نهایت، مرگ -9

 درازبرداري  در گیش پوزهضریب بهره
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 همروری بر مطالعات گذشت 2-1

 موضوع با مرتبط دنیا مناطق سایر و عمان دریاي و فارسخلیج هايآب در شده انجام کارهاي به ادامه در

 :شد خواهد پرداخته پژوهش

 

 سابقه پژوهش در خارج از کشور 2-1-1

صورت گرفت الگوي تولید مثلی این گونه  2552در تحقیقی که توسط الرسادي و همکارانش در سال 

و سپتامبر  2551ها به صورت ماهانه و از ماههاي آپریل مورد بررسی قرار گرفت. نمونهدر دریاي عمان 

وري گردید. صید از دو صیدگاه ال الکبی و خور سوت صورت گرفت. نتایج آاز دو صیدگاه جمع 2556

( از سپتامبر شروع GSIحاصل از مطالعات این محققین نشان داد که تنها پیک شاخص گونادو سوماتیک )

ریزي است. مقادیر فاکتور وضعیت ي تخمدهنده و شاخص دورهرسد که نشانشده و در فوریه به پایان می

( تقریبا در طی سال ثابت بوده است این در حالیست که براي هر دو جنس نر و ماده این ویژگی Knنسبی )

برداري مشاهده دوره نمونه هاي نر و ماده طیبین جنس Knیکسان بوده است. و تفاوتی در مقادیر میانگین 

داري متر بود و به صورت معنی سانتی 51/42و  35/46% به ترتیب 15نشده است. طول نر و ماده در بلوغ 

 ترین ي این محققین درك ما را از زیست شناسی و تولید مثل این گونه که از مهممتفاوت بود. مطالعه

 (.Al-Rasady et al., 2012برد )رود باال میمی هاي تجاري و غذایی در دریاي عمان به شمارماهی

 نیز آن رشد پارارمترهاي و جمعیتی ساختار روي بر عمان دریاي سواحل هاي آب در گونه این ي مطالعه

 به اي مطالعه طی 2559 سال در همکارانش و این محقق .(Al-Marzouqi et al., 2013پذیرفت ) انجام

 در Carangoides chrysophorys درازپوزه ماهیان گیش ذخایر ابیارزی  و رشد بر مبتنی طول بررسی

 این به تا بود طول به مربوط هاي داده از استفاده مطالعه این از هدف. پرداختند عمان عرب، دریاي ساحل

 این به و بپردازند عمان عرب دریاي ساحل در ماهی گونه این ذخایر وضعیت و رشد سن، تخمین به وسیله

 براي مناسب سایز تحقیق این از حاصل نتایج طبق. گیرد صورت گونه این مدیریتی طرح سعهتو  ترتیب

 تعلق سالگی 5 – 5 سنین به ماهیان% 12 حدود در و است متر سانتی 72 تا 25 از گونه این اقتصادي صید

W = 0.0369L وزن – طول ارتباط. دارند
 ومیرمرگ و طبیعی میر و مرگ کل، ومیرمرگ میزان. بود 2.7123

 . در سال بود 46/5 و 74/5  ،2/5 ترتیب، به صیادي



19 
 

و همکارانش در بخش جنوبی خلیج فارس صورت  Grandcourtتوسط  2554در تحقیقی که در سال 

با  Gnathanodon speciosusو  Carangoides bajadي  و وضعیت دو گونه 5جمعیت شناسیگرفت، 

و  Hoenigهاي  مشخص شد. در این مطالعه نسخه طولو فرکانس  شناختی هاي زیست استفاده از ترکیب داده

Hanumara هاي فرکانس سایز داشتند. پارامترهاي رشد  تابع رشد برتاالنفی بهترین تناسب تجربی را با داده

)سال(،  t0=-91/5متر(،  )سانتی ∞L=91/45(، -5)سال k=131/5بدست آمده براي دو گونه عبارت بودند از: 

1/5- =ts (براي گونه )ي  سالC. bajad 154/5؛ و=k 99/72(، -5)سال=L∞ 75/5متر(،  )سانتی-=t0  ،)سال(

1/5- =ts ي  )سال( براي گونهG. speciosusي  هاي ژوئن و سپتامبر براي گونه هاي تخمریزي در ماه . پیک

C. bajard  و آوریل تا می برايG. speciosus ي  گزارش شد. نرخ مرگ و میر صیادي گونهC. bajard 

ي دیگر این نرخ باالتربوده و با حداکثر برداشت پایدار  کمتر از سطح برداشت ایمن بود، اما در مورد گونه

مرتبط بود. نرخ باقی ماندن جوانان و اختالف میان سایزهاي متوسط در اولین صید و سایزهاي متوسط در 

ایز قانونی ادوات صیادي مورد نیاز براي ي لزوم تغییر س برداشت حداکثر به ازاي رکروت نشان دهنده

 (.Grandcourt et al., 2005سواحل جنوبی خلیج فارس بود )

 Decapterusي  هاي زیست شناختی و پویایی جمعیت گونه اي بر روي برخی جنبه مطالعه 5335در سال 

russelli ي کاکینادا توسط  در صیدهاي ترال منطقهMurty وان برتاالنفی  صورت گرفت. پارامترهاي رشد

)سال(. طول و سن  t0= -51/5و  (-5)سال K=51/5متر(،  )میلی ∞L= 9/292براي این گونه عبارت بود از: 

تخمریزي  مرداد – آذرگیري شدند. این گونه در طول  سال اندازه 11/5متر و  میلی 515اولین بلوغ بترتیب 

تخمین زده شد. آنالیز برداشت به  F= 71/4و  Z ،35/5 =M= 61/6ها  ومیر متفاوت آنکرده و نرخ مرگ

بدون رسیدن به حداکثر،  Fبا افزایش  Yw/R، 6/5باالتر از  t0ازاي رکروت نیز به این ترتیب بود: با 

 (.Murty, 1991) حاصل شد 6/5فقط در  Yw/Rافزایش یافت. با اینحال باالترین 

Reuben هاي گونه صیادي و شناسی زیست هاي ارزیابی به اي مطالعه طی 5332 سال در همکاران و 

 هاي سال طی هند در ماهیان گیش ، صیدها آن ي مطالعه طبق. پرداختند هند هاي آب در ماهیان گیش مختلف

 تا 7/2 از کلی طور به ماهیان این ترکیب درصد حالیکه در بودند، تن 591123 و 97941 بین 5311 تا 5315

 (.Reubent et al., 1992) بود تن 74515 تقریبا ماهیان این سالیانه صید میزان. است بوده 5/1

 با خلیجی باز و اکتبردر نواحی مارس هاي درماه که است شده مشاهده هاي گیش ماهیان هاوایی درگونه

 69555  ماده جنس و دهد می رخ ها درصبح ریزي تخم تمام تقریبا .کنند می ریزي مترتخم55 حداکثر عمق

  .(Clarke, 1996ریزند ) می لهدر هر مرح تخم565555تا

                                                           
1
 Demography 
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Viette  تحقیقات بافت شناختی و آنالیزهاي آماري متغیرهاي زیست سنجی  5337و همکارانش در سال

( در Carangidaeي  )خانواده Trachurus mediterraneusي  هاي تولیدمثلی را بر روي گونه مرتبط با چرخه

ثلی براي این گونه در نظر گرفتند: فاز پیش تولیدمثلی از ها سه فاز تولیدم انجام دادند. آن Triesteخلیج 

ژانویه تا آوریل، فاز تولیدمثلی از می تا آگوست و یک فاز پس تولیدمثلی از سپتامبر تا دسامبر. محققان در 

ي بلوغ جنسی را در افراد نر و ماده تعیین کردند. شاخص گنادوسوماتیک ماهی در  این تحقیق پنج مرحله

گنادي ابتدا در افراد ماده  همبستگیي تولیدمثلی،  به حداکثر خود رسید. در انتهاي دوره مرداد-یرتهاي  ماه

ژوئن، آلومتري منفی در ژوالي  -هاي می وزن شرایط آلومتري مثبتی را در ماه - دیده شد. آنالیز ارتباط طول

 (.  Viette et al., 1997ها نشان داد ) و اوکتبر، و رشد ایزومتري را در سایر ماه

Crabtree ماهی  گیش 196 بررسی به 2555 سال در وهمکارانfalcatus Trachinotus هاي آب در 

 536 تا 266 از ها ماده بدن طول کردند. بررسی مثل تولید و رشد سن، نظر از را ها آن و پرداختند فلوریدا

 ماهیان گیش(. 655 میانگین)  بود ترم میلی 111 تا 274 از نرها بدن طول و( 657 میانگین) بودند متر میلی

 در برتاالنفی وان رشد مدل. شود می کند ها آن رشد سپس و کنند می رشد سرعت به سالگی 1 تقریبا سن تا

 بهار اواخر در ریزيتخم و است فصلی ها آن در گنادي رشد. نداشت داري معنی تفاوت هم با نرها و ها ماده

 نهایی مراحل در حالیکه در ها اووسیت حاوي هاي تخمدان. دهد می رخ يمتر 95 تا 55 اعماق در تابستان و

 (.  Crabtree et al.,2001) شوند می یافت جوالي تا می هاي ماه طی در هستند اووسیت بلوغ

Abaunza  ي  به بررسی پارامترهاي رشد و تولیدمثل گونه 2559و همکارانش در سالTrachurus 

trachurus (Horse mackerel) ي مذکور رشدي ایزومتریک  پرداختند. در این تحقیق مشخص شد که گونه

تواند در طول سال و در ارتباط با عرض جغرافیایی متغیر باشد. میزان  آلومتري می bدارد، هرچند پارامتر 

ریزي رشد در سال سوم بسیار سریعتر از رشد در مراحل بعدي زندگی ماهی است. این گونه فصل تخم

تا  56ماه( که بر اساس محل جغرافیایی متفاوت است. طول اولین بلوغ بین  1تی دارد )بیش از طوالنی مد

هاي بالغ است.  متر تخمین زده شد و البته مشخص شد که طول نرهاي بالغ کمی کمتر از طول ماده سانتی 21

اووسیت به ازاي  572-253در حدود  اي تخمریزي بستهسال بود.  4تا  2سن اولین بلوغ براي افراد ماده بین 

کشد. یک فرد ماده در  روز طول می 34تا  61ریزي فرد ماده بین هر گرم بدن فرد ماده گزارش شد. تخم

 9215تا  5545خواهد بود. فکاندیتی نسبی ساالنه از  بسته 56تا  1ریزي قادر به رهاسازي طول دوران تخم

 (.Abunza et al., 2003) اووسیت به ازاي هر گرم بدن فرد ماده تخمین زده شد

Jardas ( به بررسی ترکیب رژیم غذایی و شدت تغذیه2554و همکارانش )  ي ماهیTrachurus 

trachurus ي  )ماکرل اسبی( در بخش جنوبی دریاي آدریاتیک پرداختند. در این مطالعه محتویات معده

( مورد بررسی قرار گرفت. 2553 هاي زمانی ماهانه )ژانویه تا دسامبر سال نمونه ماهی در بازه 5255
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(، سرپایان و ماهیان ها و کریل پایان پوستان )دهاصلی بود: سخت ي این ماهی حاوي پنج گروه محتویات معده

مهمترین منبع غذایی از نظر وزن، تعداد و میزان شیوع هستند. ماهیان استخوانی دومین  ها کریلاستخوانی. 

و ده پایان غذاهاي اختیاري هستند. همچنین مشخص مایسید سرپایان،  ي مهم غذایی بودند، درحالیکه شاخه

برداري اندکی متفاوت  نمونه ي مهم در محتویات معده براساس فصل شد میزان هر یک از این پنج شاخه

 (.Jardas et al., 2004) است

Griffiths ماهیان یاديص مزایاي و جمعیت پویایی بررسی به اي مطالعه در 2551 سال در و همکاران 

Carangidae با ماهی تخمینی سن به دستیابی هدف با ها آن مطالعه که پرداختند، قانونی بزرگ ياندازه با 

 و رشد پارامترهاي و ریزيتخم زمان مثل، تولید ماهی، پویایی ومیرمرگ همچنین و هااتولیت کمک

سال   26/5 تا 56/5 تقریبا طبیعی ومیرمرگ میزان که دریافتند ها صورت گرفته بود. آن ماهی این بیولوژیکی

 Griffiths et) بود سال 41/5 تا91/5  تجاري و ورزشی صیادي ترکیبی ومیرمرگ میزان حالیکه در باشد، می

al., 2008.) 

و  Sivadasهاي کراالي هند توسط  در آب Rastrelliger kanagutraي  ي گونه آنالیز محتواي معده

Bhaskaran  متر از  میلی 555-215ماهی با طول کل  5115صورت گرفت. بدین منظور  2553در سال

%( بودند و 54%( و ماهیان )76آوري شدند. آیتم غذایی غالب در این گونه کوپه پودها ) تورهاي ترال جمع

 (.Sivadas and Bhaskaran, 2009) شد از محتویات معده را شامل میماسه و فرامینیفرا نیز بخشی 

Panda ماهیان گیش از گونه دو جمعیت پویایی بررسی به تحقیقی طی در 2552 سال در مکارانه و 

Decapterus russelli و Megalaspis cordyla پارامترهاي مطالعه این در. پرداختند مومباي هايآب 

 به ساالنه MSY میزان. گرفت قرار بررسی مورد طول و استحصال میزان ومیر،مرگ رشد، مانند جمعیت

 هاي آب در ها گونه این ذخایر میزان که داد نشان تحقیق این نتایج کل در و. بود تن 95 تقریبا میانگین ورط

 (.Panda et al., 2012) گیرد صورت ها آن براي جدي مدیریت باید و است دهنده هشدار مطالعه مورد

Panhwar  ي به بررسی ارزیابی ذخایر و صیادي گونه 2554و همکارانش در سال Scomberoides 

commersonianus وزن –ي طول  در سواحل پاکستان پرداختند. ضرایب بدست آمده براي رابطه 

(555/5=a  11/2و=bنشان دهنده )  ي رشد آلومتري منفی براي ماهی بودند. پارامترهاي رشد بدست آمده از

)سال(.  t0=-593/5( و -5)سال K =21/5متر(،  )سانتی ∞L= 1/596ي وان برتاالنفی عبارت بودند از:  معادله

( براي این ماهی با استفاده از منحنی Z=57/5( و کل )F=76/5(، صیادي )M=45/5ومیر طبیعی )نرخ مرگ

ي برداشت بیش از حد گونه بود و در  طول محاسبه شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان دهنده -صید

 (.  Panhwar et al., 2014)ید پایدار گونه پیشنهاد دادند. نتیجه محققان کاهش فشار صیادي را بمنظور ص
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Narido  ي  به بررسی پویایی جمعیت و صید گونه 2556و همکارانش در سالDecapterus tabl  در

متر(  )سانتی ∞L= 11/92دریاي کاموت، فیلیپین پرداختند. پارامترهاي رشد براي این گونه عبارت بودند از: 

( بترتیب برابر F( و صیادي )M(، مرگ و میر طبیعی )Zمیر کل ) و . همچنین نرخ مرگ(-5)سال  K= 37/5و 

بود که  316/2( برابر با LWRوزن ) -ي طول در رابطه b(. ضریب -5)سال  16/9و  75/5، 17/1بودند با 

ققان در بود و بنابراین مح 63/5( گونه برابر با Eي رشد ایزومتریک ماهی است. سطح برداشت ) نشان دهنده

 (.  Narido et al., 2016) باالیی از برداشت مواجهند سطوحاین مطالعه نتیجه گرفتند که ماهی مذکور با 

 

 سوابق مطالعاتی در ایران 2-1-2

 توده زي برآورد مطالعه به مربوط گیش ماهیان روي بر پذیرفته انجام مطالعه تنها کشورمان هاي آب در

 در کشور شیالتی علوم تحقیقات موسسه توسط و یک فردوس تحقیقاتی کشتی توسط که بوده آن ساالنه

و 5912، 5979؛ ولی نسب و همکاران، 5971)کامبوزیا و همکاران، است  پذیرفته صورت اخیر ساله چند

 تاکنون گونه این جمعیت پویایی چنین هم و زیستی مطالعات زمینه در(. 5919؛ دهقانی و همکاران، 5913

 بر عمان کشور سواحل هاي آب در. است نگرفته صورت ايمطالعه عمان دریاي و فارس خلیج هاي آب در

 .است شده گزارش ماه بهمن اوج تخمریزي و شده، مطالعه دراز پوزه گیش گونه مثلی تولید رفتار روي

 5935هاي استان هرمزگان از اسفند سال  در آب (C. chrysophrys)بررسی تغذیه طبیعی گیش پوزه دراز 

(. در مطالعه 5931توسط عیسی کمالی و همکارانش صورت گرفته است )کمالی و همکاران،  5932ا بهمن ت

عدد  597عدد ماهی ماده و  534نمونه جمع آوري گردید که از این تعداد  976ماه بررسی  52ها طی  ن آ

قرار گرفت. در عدد ماهی نابالغ بودند. و پس از ریخت سنجی، تغذیه آن مورد بررسی  41ماهی نر و 

 567معده نیمه پر و  11معده پر و  99معده گیش پوزه دراز تعد اد  211هاي انجام شده بر روي بررسی

معده خالی مشاهده شد. در بررسی تغذیه مشخص شد که ماهی گیش پوزه دراز از ماهیان نسبتا کم خور 

( و غذاي CV -43/61استخوانی )( ، اصلی مصرفی ماهی گیش پوزه دراز ماهی Fp -67/35بوده و غذاي )

( )ماهی Fp -57/4( )میگو و خرچنگ و عقربک( و نرم تنان )Fp -57/4تصادفی این ماهی سخت پوستان )

 مرکب، اسکوئید( بود. 

 سفید خال گیش ماهی پراکنش تعیین و ذخایر براورد به 5911 سال در همکاران و نوروزي

(Carangoides malabaricusو ) دار چانه گیش (Ulua mentaliدر ) محدوده در فارس خلیج هاي آب 

 نمونه متر 15 تا 95 و متر 95 تا 25 متر، 25 تا 55 عمقی الیه سه در ماهیان این.  پرداختند هرمزگان استان

. شد ارائه ها آن پراکنش نقشه و زنده توده همراه به ماهیان این بیومتري بررسی این طی و شدند برداري

 و بیشترین بود تن 612 دار چانه گیش زنده توده کل و تن 5637 سفید خال گیش دهزن ي توده مجموع



23 
 

 بلوغ .بود متر سانتی 99 تا 95 دار چانه گیش و متر سانتی 25 تا 53 هاي طول در دار خال گیش فراوانی

 متر میلی565تا515 بین ها آن طولی اندازه وقتی که شده برآورد ولی است نشده ومعین معلوم کامال جنسی

 .رسند می بلوغ به باشند

)محدوده  نهرمزگا نستاا يهادرآب Carangoides malabaricus سفید لخا گیش ییاغذ یمرژ سیربر

به صورت فصلی صید شد. این مطالعه توسط سادات  5935تا زمستان  5935خلیج فارس( طی بهار سال 

خال سفید در آبهاي شمال خلیج  منظور بررسی رژیم غذایی گیش به5939در سال صادقی و همکارانش 

نمونه به صورت تصادفی  511ي آنها  در کل فارس ) محدوده شهر بندر عباس ( صورت گرفت. طی مطالعه

 ها نمونه تمامی شد داده لنتقاا همایشگاآز به هشد فریز نماهیا يهانمونه از منطقه تخلیه صید گردید 

 ارقر سیربر ردمو کبد وزن و همعد تمحتویا وزن ه،دمع عنو ه،معد وزن و هشد شکافی کالبد تمحتویا

 نر و دهما جنس در ماهی ینا ییاغذ جحیتار که داد ننشا همعد تمحتویا سیربر از حاصل نتایج. گرفت

ها، باشد در بین نمونهدرصد می 51و 54درصد و سخت پوستان به عنوان غذاي فرعی به ترتیب  16و  11

درصد را در ترکیب  9درصد و گاو ماهیان  9درصد، بزماهیان  45و ماهیان درصد، موت 19پنج زاري ماهیان 

درصد در  93درصد و میگو  65در بین سخت پوستان خرچنگ پهن .دادندغذایی این گونه تشکیل می

داري را بین ارجحیت غذایی جنس نر و ماده نشان نداد محتویات معده یافت شد. آنالیز آماري تفاوت معنی

(P≥ 0.05)   اي درصد به دست آمد. گونه گیش خال سفید گونه 59/62میانگین شاخص خالی بودن معده

دهد که غذاي اصلی آن در منطقه مورد بررسی شامل ماهیان و گوشتخوار است و نتایج تحقیق نشان می

هاي شود و بیشترین درصد معدهباشد. این گونه جزء ماهیان نسبتا کم غذا محسوب میسخت پوستان می

 خالی در فصول بهار و پاییز به دست آمد. 

رژیم  خصوص در که باشدمی ماهیان گیش خانواده از تجاري مهم ماهیان از یکی بزرگ دهان سارم

 بر طول و بلوغ جنسیت، فصل، اثر و غذایی ترکیب بود. بررسی نگرفته صورت ایران در مطالعاتی آن غذایی

 خلیج غربی شمال در Scomberoides commersonnianus دهان بزرگ سارم شاخص گاستروسوماتیک

تا دي ماه سال  35طی ابان ماه سال (، 5936)توسط معصومی زاده و همکارانش  (خوزستان استان) فارس

 از بردارينمونه ماه 51 در طول بزرگ دهان سارم ماهی عدد 169 تحقیق این در. صورت پذیرفت 5935

 شاخص از حاصل نتایج .شدند آوري جمع خوزستان استان آبهاي در 5935 ماه دي تا 5935 آبان

 بین فقط نیز، فصل اثر در مورد. است بوده یکسان جنس دو در تغذیه شدت که داد نشان گاستروسوماتیک

 اختالف دیگر فصول بین که ( درحالیP ˃ 51/5ندارد ) وجود داريمعنی اختالف تابستان و بهار فصول

 است همچنین گرم فصول از تغذیه بیشتر شدت سرد فصول در ( وP ˂ 51/5) دارد وجود داريمعنی

 مقدار بیشترین به زمستان در ولی رسد می  شد مشاهده بهار فصل در (574/2تغذیه ) شدت میزان کمترین
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 ( است با465/2) بزرگ ماهیان از بیشتر (255/1کوچک ) ماهیان در تغذیه شدت ضمنا .است( 973/9)

 داراي بزرگ دهان سارم که دهند می نشان نتایج. یابد می افزایش وسوماتیکگاستر شاخص طول، کاهش

 دهند می تشکیل را گونه این فرعی و اصلی غذاي به ترتیب میگو و ماهی و بوده غذا تعیین در انتخابی رفتار

 شمسک و ماهیان یلی ماهیان، پنجزاري ماهیان، بز ماهیان، ماهیان، گیش شگ هايخانواده از عمده طور به و

 .کندمی تغذیه ماهیان

 فصل و جنسی نسبت آوري، هم بلوغ، طول تعیین به اي مطالعه طی 5934سال در همکاران و کمالی

 این در. ورزیدند مبادرت فارس خلیج  Selar crumenophthalmus درشت چشم گیش ماهی تخمریزي

 عدد 945 مجموع در و گرفت انجام هماهان طور به 5935 مرداد تا 5935 شهریور از برداري نمونه مطالعه

 ماهی این براي بلوغ طول. گردید براورد ماهی این براي وزن و طول رابطه. شدند مطالعه درشت چشم ماهی

 تا 5932 ماه اسفند از هرمزگان استان هايآب در دراز پوزه گیش ماهی وزن و طول رابطه. بود متر سانتی 53

 گونه این از ماهی عدد 976 تعداد. شد بررسی ماهی عدد 95 - 45 اهانهبرداري م نمونه با 5939 ماه اسفند

. بود گرم 51/5517 ± 57 و سانتیمتر 49/33 ±57/55 ترتیب به کل وزن و کل طول میانگین. شدند بیومتري

 و حداقل. شد گیري اندازه سانتیمتر 15 تا 21/ 1 بین مختلف ههاي ما درطی ماهی طول حداکثر حداقل و

وزن  و طول آنالیزهاي. شد گیري اندازه گرم 4915 تا 531 بین مختلف ههاي ما طی در ماهی وزن حداکثر

 در گونه این براي وزن -طول رابطه. دارد وجود گونه این در وزن و طول بین باالیی همبستگی که داد نشان

 و W=0/0181 L 2/8707 ،W=0/0156 L 2/3556 ترتیب به جنس و ترکیب دو ماده جنس نر، جنس

3555/W=0/0162 L 2 گیش ماهی طولی فراوانی بیشترین داد طولی نشان فراوانی بررسی. آمد بدست 

 به آمده بدست  b عدد که داد نشان T-test آزمون. یباشد م سانتیمتر 15 تا 47 طولی کالس در دراز پوزه

 ماهی براي وضعیت خصشا میزان. باشد می برخوردار ایزومتریک رشد از گونه این و است نزدیک 9 عدد

 میزان محاسبه، این براساس. شد محاسبه 52/5 هرمزگان استان در فارس خلیج هاي آب در دراز گیش پوزه

 .است داشته کاهش مهرماه تا سپس و داشته افزایشی روند خرداد تا ماه فروردین از وضعیت شاخص

 زمان. است برخوردار ایزومتریک رشد زا مذکور ماهی وزن و طول رابطه به توجه با که داد نشان مطالعات

 (5934)کمالی و همکاران،  شده است. تعیین ماه تیر تا اسفند از نیز ماهی این ریزيتخم
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 و زیست سنجی گیش ماهی پوزه دراز برداری نمونه 3-1

(، حوزه  3بستانهگان )گاه غرب استان هرمز سه تخلیهاز  C. chrysophrysدراز هماهی پوزی گیشها نمونه

 (2های جاسک و سیریک استان )صیدگاه شرق تخلیه گاه( و 1و قشم های شهر بندرعباس گاه مرکزی )تخلیه

آغاز و تا اسفند همان سال از  1331سال  فروردین. نمونه برداری از (1-3)شکل  آوری شدو جمع تهیه

. شدند آوری تعیین جنسیت ها پس از جمع هو نمون دراز به صورت ماهانه صورت پذیرفتماهی پوزهگیش

 معتبر شناسایی کلیدهایاز طریق  های مورد شکار شناسایی شدهگونهمحتویات شکمی نیز خالی گردید و 

 ,Wolfgang و ،Bruyne, 2003 ؛ Fisher and Bianchi, 1984 ؛ Smith and Smith, 2003)شد انجام

 دسته بندی و مرتب شدند. Excellری در فایل و اطالعات بدست آمده از نمونه بردا (. 1986
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 (C. chrysophrys) درازی گیش ماهی پوزه  تصاویری از محل تهیه 1-3شکل 

 

ای، نمونه برداری جهت عملیات زیست سنجی و ثبت مشخصات زیستی انجام بعد از ثبت ترکیب گونه

میلی متر اندازه گیری شد  1با دقت مشخصاتی مانند طول کل و طول چنگالی  زیست سنجیشد. برای 

 (.3-3گرم ثبت شد )شکل  1/0با دقت  دیجیتالی(. وزن ماهی به کمک ترازوی 2-3)شکل 

 
 متر میلی 1گیری طول کل و طول چنگالی ماهیان با دقت  . اندازه2-3شکل 
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 گرم. 1.1. توزین ماهیان به کمک ترازوی دیجیتالی با دقت 3-3شکل 

 

 به تفکیک ماهمونه ها تعداد ن 1-3جدول

 مجموع نابالغ نر ماده ماه

 96 5 57 53 فروردین

 99 5 57 56 اردیبهشت

 21 5 57 55 خرداد

 93 55 1 24 تیر

 41 1 51 21 مرداد

 92 25 6 6 شهریور

 24 5 56 1 مهر

 93 5 25 51 آبان

 97 5 25 57 آذر

 41 5 25 27 دی

 95 5 59 51 بهمن

 44 5 51 26 اسفند

 445 93 516 251 مجموع
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 بررسی محتویات معده 3-2

  نمونه برداری محتویات معده 9-2-1

گرم اندازه گیري شد. جهت  5/5محتویات شکمی )معده و روده( به وسیله ترازوي دیجیتال با دقت 

عملیات ر بودند، استفاده شد. پس از انجام پهایی که داراي معده تعیین عادات غذایی این ماهی از نمونه

زیست سنجی و کالبد شکافی، دستگاه گوارشی ماهی )عمدتا معده و روده( مورد بررسی قرار گرفت و رژیم 

غذایی این ماهی مطالعه شد. براي پی بردن به محتویات دستگاه گوارش پس از شکافتن شکم، محتویات آن 

ها و سایر فلس، ستون مهرهرا درون ظرف خالی نموده و از روي بقایاي طعمه مثل استخوان، اتولیت، 

هاي سخت آن نسبت به تعیین عادات غذایی اقدام گردید، در صورت تجزیه بیش از حد و یا عدم قسمت

حضور وجود ساختارهاي سخت، ماده مصرف شده به عنوان ناشناس )هضم شده( قلمداد شد. جهت 

 . (Biswas, 1993)فتگیري قرار گرهاي ذیل مورد اندازهبررسی رژیم غذایی این ماهی شاخص

 

 (Fullness indexدرجه پربودن معده ) 9-2-2

درجه پربودن معده براساس کشیدگی عضالت معده و حجم غذا درون آن به سه دسته پر، نیمه پر و 

توان براي محاسبه شاخص پربودن معده و ، از اطالعات به دست آمده در این قسمت میگردیدخالی تقسیم 

 . (Dadzie et al., 2000)محاسبه گردیداز طریق معادله زیر 

                                                                               (5-9)معادله 

 که در این رابطه 

Nsf ها با درجه پرشدن مشابه= تعداد معده 

Nt ها مورد بررسی= تعداد کل معده 

بندي باال قرار ها در تقسیممود که در هر ماه چند درصد از معدهن نییتوان تعبا استفاده از این شاخص می

 گیرند. می

 

 (Vacuity indexشاخص خالی بودن معده ) 9-2-9

 (:55-9آید )معادله  این شاخص با استفاده از معادله زیر بدست می

VI= (ES/TS)*100                                                                                       (2-9)معادله 

هاي مورد تعداد معده TSهاي خالی و تعداد معده ESشاخص خالی بودن معده،  VIدر این رابطه      

 25و  5بین  VIکند. اگر باشد، این شاخص تخمینی از پرخوري ماهی شکارچی را محاسبه میمطالعه می
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باشد، نتیجه منطقی آن  45و  25بین  VIباشد. اگر خور میباشد نتیجه منطقی آن است که آبزي مورد نظر پر

باشد نتیجه منططقی آن است که آبزي  65و  45بین  VIباشد. اگر است که آبزي مورد نظر نسبتا پرخور می

باشد، نتیجه منطقی آن است که آبزي مورد نظر نسبتا  15و  65بین  VIمورد نظر تغذیه متوسطی دارد اگر 

باشد باشد نتیجه منطقی آن است که آبزي مورد نظر کم خور می 555و  15بین  VIاگر  باشد.کم خور می

(Chrisafi et al., 2007.) 

 

 GaSI، شاخص شدت تغذیه 9-2-1

 GaSI شاخص باشد و پري دستگاه گوارش و شدت تغذیه از طریقشدت تغذیه براساس پري روده می

 ,.Desai et alشود محاسبه شده است )ه کار برده میکه بصورت وسیعی در برآورد شدت تغذیه ماهیان ب

در این شاخص برخالف شاخص درجه پرشدگی معده که براساس تعداد دسته بندي  (.1-9( )شکل 1970

 شود.رود و از طریق رابطه زیر محاسبه میشوند، وزن معده پارامتر اصلی بشمار میمی
 w/W  =GaSI 100*                                                                               (9-9ي  )معادله

w )وزن دستگاه گوارش )گرم : 

W)وزن ماهی )گرم : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیش ماهی پوزه دراز تصاویری از مراحل مختلف توزین و بررسی محتویات دستگاه گوارش 1-9شکل 
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مرحله تقسیم شدند که عبارتند از: ماهیانی با  همچنین ماهیان بررسی شده از نظر شدت تغذیه به چهار

ها حدود  (، ماهیانی که محتویات دستگاه گوارشی آن5دستگاه گوارش خالی و یا محتواي بسیار کم )گروه 

شامل ماهیانی بود با دستگاه گوارش پر و در نهایت  9(، گروه 2حجم آن را پر کرده است )گروه  9/2

 (.Hyslop,1980گیرند ) قرار می 4متورم بوده و در گروه  ها ماهیانی که دستگاه گوارش آن

 

 1ترجیح غذایی یا شاخص فراوانی حضور )شاخص وقوع صید( 9-2-1

ها به عنوان طعمه اصلی، فرعی و یا  اي در تخصیص آنوفور طعمه در محیط نقش بسیار مهم و عمده

محاسبه   4-9ي  توان با معادله را می(. شاخص فراوانی نوع غذا Chrisafi et al., 2007تصادفی دارد )

 نمود: 

FP= (NSJ/NS) *100                                                                            (4-9ي  )معادله 

، NS( و Jهاي داراي طعمه مورد نظر )= تعداد معدهNSJشاخص فراوانی نوع غذا،  FPدر این رابطه 

 (.Hyslop, 1980داراي شکار است )هاي تعداد کل معده

 باشد طعمه غذاي اصلی است.  FP <%  15اگر 

 % باشد طعمه غذاي فرعی است.  FP < 55 >%  15اگر 

  باشد طعمه غذاي اتفاقی است.  FP >% 55اگر 

 

 (IRI)شاخص اهمیت نسبی  9-2-9

باشد، این شاخص از  هدف از مطالعه این شاخص اهمیت نوع شکار در معده شکارچی مورد مطالعه می

 باشد: قابل محاسبه می 1-9معادله خطی 

 Ni+IRI= %Fi*(%Wi%)                                                                     (1-9ي  )معادله

به ترتیب تعداد، وزن و فراوانی وقوع شکار اقالم غذائی در معده مورد بررسی  Fو N  ،Wکه در آن: 

 (.Yankova et al.,2008است )

 

 های تولید مثلی بررسی تولید مثل و شاخص 9-9

 و بررسی ماکروسکوپی غدد جنسی برداری از گنادهانمونه 9-9-1 

 بررسی ظاهري بر روي  ي ها بوسیله پس از باز کردن شکم ماهی با یک قیچی ظریف، جنسیت آن

هاي نابالغ تعیین شد. گنادها توسط ترازوي ( و بررسی میکروسکوپی روي نمونه6-9هاي بالغ )شکل نمونه

                                                           
1
 Food Preference Index 
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 ماکروسکوپی ايمرحله 1گرم توزین شد و مراحل رسیدگی جنسی براساس روش  555/5الکتریکی با دقت 

(Biswas ،1993شناسایی شده است. در این روش غدد جنسی ماهیان با ویژگی ) :هاي زیر شناسایی شدند 

هاي جنسی به صورت نوارهاي  ها اندام ان نابالغ است که در آنغ: شامل ماهییا ماهیان نابال 5ي  مرحله

 شوند. نخی شکل دیده می

تر شده و معموال به رنگ  ها حجیم)در حال رسیدگی یا ترمیم پس از تخم ریزي(: تخمدان 2ي  مرحله

تی بین دس ي بسیار کوچک به کمک میکروسکوپ و یا ذره ها در اندازهشوند. تخمکصورتی مات دیده می

ي قبل قابل مشاهده  تر و کمی ضخیمتر از مرحله اند. اندام جنسی نر به صورت نخی ولی پررنگ قابل مشاهده

 است. 

تر  ها نازك و شفافي محافظ تخمک تر شده و پوستهها حجیم )در حال رسیدن(: تخمدان 9ي  مرحله

-ن مرحله رنگ شیري بخود گرفتهها در ایشوند. بیضهها ریز ولی با چشم غیر مسلح دیده می است. تخمک

 هاي جنسی اشغال شده است.  ي شکمی توسط اندام ي سه رسیدگی، حدودا دو سوم منطقه اند. در مرحله

ها حجیم  ي شکمی را پر کرده است و تخمدان )رسیده(: غدد جنسی بخش اعظم محوطه 4ي  مرحله

ها بزرگ و رنگ کامال شیري و سفید یضهشوند. بها بزرگ و شفاف و بصورت آزاد دیده میاند، تخمکشده

 رنگ دارند. 

ها چروکیده و شل هستند. معموال در داخل  )تخم ریزي کرده(: در این مرحله تخمدان 1ي  مرحله

 ها هم سست و شل هستند. شود. بیضهتخمدان چند تخمک از بین رفته به همراه تعدادي رگ خونی دیده می

 

 

 

 

 

 

 
 گیش پوزه دراز ن)چپ( و بیضه)راست(تخمدای  نمونه 1-9شکل 

 

اي در این  مرحله 1آوري مطلق، از روش تشخیص میکروسکوپی  آوري نسبی و هم بمنظور برآورد هم

 .(Biswas, 1993پژوهش استفاده شده است )
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 هماوری مطلق و نسبی 9-9-2

ده در مراحل رسیدگی به منظور تهیه نمونه جهت محاسبه همآوري ابتدا از هر یک از گنادهاي ماهیان ما

 ,Agarwalداري شد)ر ظروف تیره در محلول گیلسون نگه(، مقدار دوگرم برداشته و د1و 9،4جنسی)

(، سپس به طور منظم در هر دو روز یکبار به آرامی تکان داده شد، پس از گذشت یک ماه نمونه 2005

ناد برداشته شده تعداد نهائی برداشته شده خشک و توزین گردید، سپس با یک تناسب نسبت به وزن تر گ

 از معادالت زیر استفاده شد 2و نسبی 5آوري مطلقمبراي محاسبه ه .هر تخمک در هر ماهی محاسبه شد

(Berkeley et al., 2004)(:7-9و  6-9هاي  )بترتیب معادله 

                                                                    (6-9ي  )معادله

تعداد تخمک شمارش شده در زیر نمونه و  SCCIوزن کل تخمک،  EWآوري مطلق، هم AF که

SSWi  باشد.  میگرم   9تا  5وزن زیر نمونه که بین 

                                                                                  (7-9ي  )معادله

برداري  در نمونه وزن تخمدان است. GWوزن کل ماهی و  TWآوري نسبی،  هم RFي باال،  در معادله

 هاي قدامی، میانی و خلفی نمونه گرفته شود.  از گنادها سعی شده که از بخش

 

 آوری مطلق و طول کل بدن و وزن بدنرابطه میان هم 9-9-9

 Excelزار به میزان بررسی رابطه میان هماوري مطلق و طول کل بدن و وزن بدن از رابطه زیر و نرم اف

 استفاده شد. 

 (1-9)معادالت 
F= L

b 

F=W
b 

به ترتیب معادل طول کل )سانتی متر( و وزن  Wو  Lمعادل هماوري مطلق بوده و  Fکه در این رابطه 

Rرابطه برابر با شیب منحنی و ضریب همبستگی بدست آمده از منحنی برابر با  در این bکل )گرم( است. 
2 

 هاي یاد شده است. ارتباط قوي بین مولفهبراي ضریب همبستگی نشان دهنده  3/5است. مقادیر باالتر از 

                                                           
1
 Absolute fecundity 

2
 Relative fecundity 
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 تعیین نسبت جنسی 9-9-1

هاي نر و ماده در هر ماه محاسبه گردیده که براي پی براي مشخص کردن توزیع نسبت جنسی، جنس     

ت. که از رابطه زیر استفاده شده اس Chi-Squareبردن به یکنواختی توزیع جنس هاي نر و ماده از آزمون 

 (:3-9ي  ( )معادلهBiswass, 1993مد )بدست آ

                                                                                 (3-9ي  )معادله

 (I=1ي تعداد مورد انتظار است ) نشان دهنده Eiي تعداد مشاهده و  نشان دهنده Oiي فوق،  در معادله

 

 تعیین فصل تخمریزی( و GSIشاخص گونادوسوماتیک ) 9-9-1

برداري توزین و ثبت براي تعیین فصل تخم ریزي ابتدا وزن غدد جنسی نر و ماده پس از هر نمونه     

( مشاهده، رسیدگی مراحل GSIگردید و فصل تخم ریزي بر پایه تغییرات ماهانه میانگین مراحل گنادي )

ختلف تعیین و توزیع ماهانه مراحل گنادي مشخص گردید. شاخص گنادي هر نمونه از هاي م جنسی در ماه

 (:55-9( )معادله  Fennessy،2555معادله زیر حساب گردید )

                                                                       ( 55-9)معادله 

برابر وزن کل ماهی است. براي توزین غدد جنسی  BWجنسی، و برابر وزن غدد  GWدر این معادله 

گرم استفاده شد. پس از محاسبه شاخص گنادي براي هر ماهی یک  555/5از  ترازوي دیجیتال با دقت 

ها  هاي مربوط به به همان ماه  گرفته شد که بر پایه همین میانگینماهانه از ماهی GSIمیانگین ماهانه 

 از اوج این نمودار زمان تخم ریزي معین گردید. نموداري رسم شده و 

 

 (LM50) تعیین طول ماهی در زمان بلوغ 9-9-9

تخمین بلوغ جنسی براي تعیین راهکارهاي مدیریت شیالتی براساس ساختار سنی و طولی در زمینه 

 LM50(. طول ماهی در زمان بلوغ جنسی بر پایه Lebreton, 1992ارزیابی ذخایر بسیار مهم است )

ها بالغ هستند( محاسبه گردید. در تعیین طول در زمان بلوغ جنسی، درصد فراوانی  % از ماهی15)طولی که 

هاي طولی مشخص گردید که با استفاده از مجذور کمینه مربعات خطا و  در دسته  1 تا 9هاي مراحل  نمونه

معادله زیر نمودار مربوطه محاسبه صورت گرفت و از طریق  Excell برنامه در  solverبه کمک ابزار 

 (:55-9ي  ( )معادلهKing, 1995رسم شد )

 P= 1/(1+exp[rm(L-Lm)]                                                                     (55-9)معادله  

P ،نسبت بلوغ پیش بینی شده =Lm ،طول در زمان بلوغ =rmشیب منحنی =. 
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 اسی جمعیتپارامترهای پویایی شن 9-1

 کل وزن -کل  ی طول رابطه 9-1-1

شود. براي تعیین ي طول و وزن فاکتور مهمی در مطالعات ارزیابی ذخایر آبزیان محسوب می رابطه     

 (:  ,2557Kingشود )رابطه طول و وزن ماهی از رابطه زیر استفاده می

W=a × L                                                                                         ( 52-9)معادله 
b 

معادل عدد ثابت رابطه  aمتر،  طول چنگالی ماهی بر حسب میلی Lوزن ماهی به گرم،  Wدر این رابطه 

برابر و یا نزدیک به عدد سه باشد  bشیب خط است. الزم به ذکر است که چنانچه  bیا عرض از مبدا و 

 bي رشد آلومتریک از نوع منفی و چنانچه دهنده باشد نشان 9گر کوچکتر از معرف رشد ایزومتریک، و ا

، مقدار tي رشد آلومتریک مثبت است. براي تعیین الگوي رشد از طریق آزمون دهنده باشد، نشان 9بیشتر از 

b گیرد. بدست آمده بشرح زیر مورد ارزیابی قرار می 

 t= (b-3)/ Sb                                                                                        ( 59-9)معادله 

 است.  bبرابر با انحراف معیار شیب خط یا  Sbبرابر با شیب خط و  bکه در این معادله 

 

 پارامترهای رشد -های  رشدبررسی پیراسنجه 9-1-2

 FiSAT IIی  برنامه 9-1-2-1

است که براي تخمین  FiSAT II ،ELEFAN Iرم افزار موجود در ن ELEFANاساس برنامه 

باشد. در این روش بیشترین امتیاز دهی بین طول هاي طولی میپارامترهاي رشد به کار رفته که پایه آن، داده

هاي فراوانی طولی بدست شود. در روش جستجوي خودکار داده( میKو ضریب رشد داده ) ∞Lنهایت بی

بیشترین  Rnروند. ها و فرودها به کار مید بر اي مشخص شدن فرازها یا پیکآمده در مناطق تخلیه صی

آید. مجموع فرازها از محاسبه بیشترین مجموع امتیازي است که براي بهترین فرازها و فرودها بدست می

آید. رشد منحنی رشدي که از بیشترین پیک عبور و از هاي طولی بدست مینقاط موجود در فراوانی

نهایت داده شده براساس گردد. در این روش میزان طول بیکند انتتخاب مین فرودها دوري میبیشتری

، به عنوان داده، ضرایب رشد احتمالی را آنقدر کم و زیاد ELEFANاطالعات طولی داده شده به برنامه 

قدار ضریب رشد ترین میزان برسد تا مها به مجموع فرودها به بیشسنجد تا نسبت مجموع فرازکرده و می

اشاره کردند که استفاده از روش آنالیز شفرد بر پایه  5315در سال  Wilsonو  Boxمناسب به دست آید. 

هاي پیاپی براي رسیدن به بهترین پاسخ استوار و گاهی اوقات نتایج آن بیش از تخمین استفاده از آزمون

از امتیازدهی بین  FiSAT IIدر برنامه موجود  ELEFANمورد انتظار است. نتیجه این روش در برنامه 

-ها بهترین نتیجه را ارائه می نهایت و ضریب رشد مناسب بدست آمده و بهترین همخوانی بین آن طول بی
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هایی تشکیل شده که بر حسب مقدارشان با  Rnاست که از مجموعه  55*  55دهد. نتیجه آن یک ماتریس 

 شوند. هاي مختلف نمایش داده میرنگ

( این روش زمانی Gayanilo et al.,2003دهد )رنگ قرمز بهترین نتیجه را گزارش می دهمحدو

(، Bhattacharyaنهایت از روش دیگري محاسبه شود. از طریق روش باتاچاریا )مناسب است که طول بی

چپ شوند. آغاز این روش از بخش سمت هاي طولی در یک توزیع فراوانی به توزیع نرمال تبدیل می گروه

سازد و این روش براي بقیه هاي مختلف را از توزیع نرمال جدا می منحنی توزیع نرمال بوده که کوهورت

 شود:ها ادامه پیدا نموده که اسا روش باتاچاریا است. این روش به چند مرحله تقسیم میکوهورت

 ( تعیین و تشخیص شیب توزیع نرمال در بخش سمت چپ کل توزیع 5

 نرمال اولین کوهورت و تبدیل آن به یک خط مستقیم( تعیین توزیع 2

 ها از توزیع کل  ( تعیین تعداد ماهی در هر گروه طولی متعلق به اولین کوهورت و سپس کاستن آن9

 ( تکرار روش براي توزیع نرمال بعدي 4

ا هبه تفاوت سنی بین کوهورت 4و  5هاي تعیین شده در مرحله هاي میانگین کوهورت( نسبت طول1

اي است که مقدار عددي آن برابر با میانگین طولی گروه هم محل برخورد خط مستقیم با محور افقی نقطه

 (. Bhattacharaya, 1967باشد )سن می

تفاوت روش جستجوي خودکار و آنالیز سطح پاسخ شفرد در این است که در روش جستجوي خودکار 

ها لی که در روش آنالیز سطح پاسخ شفرد تغییر رنگآید، در حا بهترین جواب براساس امتیاز بدست می

  گیرد.نشانه بهترین پاسخ است. بدین جهت براي محاسبات نتایج روش جستجوي کار مبناي کار قرار می
 

 نهایت ضریب رشد و طول بی 9-1-2-2

ارجی رشد ماهیان حتی در شرایط کنترل شده و آزمایشگاهی هم شرایط ثابتی ندارد. عالوه بر عوامل خ

مثل درجه حرارت آب و فراوانی غذا، یکسري عوامل داخلی همانند شرایط تولید مثلی و بلوغ هم تاثیر 

( این ظرفیت را دارد که طیف وسیعی از آبزیان 54-9ي  )معادله 5زیادي روي رشد دارند. مدل رشد برتالنفی

 (.King, 2007را پوشش دهد )

Lt=L∞ [1-e                                                                                (54-9)معادله 
-k(t-t0)

] 

نهایت یا حداکثر طولی است که ماهی در طول عمر  ل بیطو ∞t ،L طول ماهی در سن Ltدر این مدل، 

دهد ماهی با چه سرعتی  ضریب رشد است که در حقیقت نشان می K خود خود ممکن است به آن برسد.

هاي مختلفی  سن ماهی در طول صفر است. براي محاسبه رشد روش to رسد و نهایت خود می به طول بی

                                                           
1
 Von Bertalanffy plot 
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هاي سخت بودن و روش  هاي طولی، استفاده از قسمت توان به توزیع فراوانی وجود دارد که بطورکلی می

 در این مطالعه ضریب رشد با استفاده از روش(. King, 2007گذاري و صید مجدد اشاره کرد ) عالمت

 پاول ودرال نرم افزار فاي ست برآورد و ارزیابی شده است.

 

 ی سن در طول صفر محاسبه 9-1-2-9

 ,Sparre and Venemaي زیر استفاده شده است ) از رابطه t0ي سن در طول صفر یا  براي محاسبه

1992.) 

 t0 = t + (1/K) × (ln((L∞-Lt)/L∞))                                                       (51-9ي  )معادله

t0 سن ماهی در طول صفر = 

Lt  طول ماهی در سن =t 

L∞ نهایت = طول نهایی ماهی یا طول بی 

t سن ماهی به سال = 

K .ضریب رشد = 

 

 ΄Φآزمون فی پریم مونرو  9-1-2-1

یکسان هاي  براي گونه ΄Φ نهایت و ضریب رشد، میزان ي معکوس بین طول بی با توجه به وجود رابطه

هاي رشد برآورد شده از  ي شاخص براي مقایسه(. لذا، Saprre and Venema, 1992ثابت خواهد بود )

 (:56-9ي  )معادله آزمون فی پریم مونرو استفاده شد

 ∞Φ΄ = log K + 2 × log L                                                                   (56-9ي  )معادله

اي اصالح = ضریب رشد است. برK، و نهایت طول نهایی ماهی یا طول بی=  ∞Lاین معادله، ، در      

 Solverها از منوي  احتمالی ضرایب زیستی برآورد شده و یا باصطالح به حداقل رساندن مربع باقیمانده

 (.King, 2007استفاده شد ) Excelي  برنامه

 

 ومیری مرگ محاسبه 9-1-9

 (Mطبیعی )ومیر مرگ 9-1-9-1

با استفاده از آزمون  Pauly( محاسبه شد. 5331ومیر طبیعی با استفاده از فرمول تجربی پائولی )مرگ

گونه  571ومیر طبیعی گراد(، مرگ هاي رشد و میانگین درجه حرارت محیطی آب )سانتی رگرسیون پیراسنجه

 (:57-9ي  ادلهآبزي را محاسبه و بر این اساس مدلی را بصورت زیر ارائه نمود )مع
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 ( 57-9ي  )معادله

((T )ln  ×469/5 ( +K )ln 6149/5 ( +L∞ )ln  ×273/5 – 5512/5)exp  ×1/5  =M 

درجه حرارت متوسط سطحی آب دریا است که براي  Tمرگ و میر طبیعی )بر سال( و  Mکه در آن: 

گراد استفاده شد که از  تیدرجه سان 26ي استان هرمزگان  بخش شمالی خلیج فارس و دریاي عمان در منطقه

 (.5932هاي الکترونیک مستقر روي شناورها بدست آمد )ابراهیمی و همکاران،  طریق دستگاه

 

 (Z) مرگ و میر کل  9-1-9-2

استفاده  Age structured catch curve (ACC) از روش Z براي برآورد ضریب مرگ و میر کل یا

و میزان و ترکیب (  Xیک رابطه میان سن گیش ماهیان )محورشده است. در این روش با استفاده از ایجاد 

میر ضریــب مــرگ و میر کل  .خواهد بود Z= -b ان مرگ و میر کل برابر بامیز ،(Yسنی صید )محور

آبزیــان به دلیل اهمیــت آن در انجام محاســبات دیگر، بخصوص میزان بهره برداري از ذخایر، از چندین 

 گردید:روش مختلف محاسبه می

 (Sparre et al., 1998ودرال ) -روش پاول -الف

Z/K= - (1+b)/b (51-9ي  )معادله                                                                                 

 روش تبدیل فراوانی طولی به منحنی صید -ب

نه آبزي مورد بررسی و تبدیل طول میانه این روش با استفاده از پارامترهاي رشد محاسبه شده براي گو

کند. نسبت تعداد ماهی در هر گروه طولی هر گروه طولی به سن نسبی، میزان مرگ و میر کل را محاسبه می

گردد. در این روش صرف نظر از تعداد کل ماهیان نمونه برداري شده، به صورت ماهیانه محاسبه می

( Nهاي حاصل شده براي هر گروه طولی )شوند. نسبتگرفته میهاي هر ماه با وزن مساوي در نظر  نمونه

 بر مدت زمانی که الزم است تا آبزي رشد کند و از طول کرانه پایین به کرانه باال گروه برسد، تقسیم 

به ازاي سن نسبی مربوطه و رگرسیون خطی کمه منطبق بر  N/∆tشود. سپس با رسم لگاریتم طبیعی می

(. شیب خط موجود بیانگر 21-9ي  شود )معادله( منحنی صید باشد تعیین میبخش نزولی )سمت راست

 میزان مرگ و میر کل خواهد بود.

 Ln [ Ni / ∆ti] = a + b. ti                                                                 ( 53-9ي  )معادله 

Ni / ∆ti طولی هاي تعداد ماهیان مجود در هر کدام از گروه∆ti  است، زمان الزم براي رشد از کرانه

 پایین به باال است. 
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 (F) مرگ و میر صیادی 9-1-9-9

 (.King, 2007محاسبه شده است ) F + M = Z نیز بر اساس رابطه F مرگ و میر صیادي یا

Zگ و میر کل: مر 

M :مرگ و میر طبیعی 

 F :مرگ و میر صیادي 

 

 1نرخ بهره برداری 9-1-1

برآورد شده است. در این شرایط، بهترین حالت زمانی است که  E = F/Z ي برداري از رابطه نرخ بهره

بیشتر است و  1/5از  E باشد. معموال زمانی که ذخیره تحت فشار صیادي باشد، مقدار 1/5برابر   E مقدار 

ولی معموال براي  کمتر خواهد بود 1/5از  E برداري کمتري از ذخیره صورت گیرد، میزان در صورتیکه بهره

 (.King, 2007) گیرند نیز در نظر می 7/5ماهیان کوتاه عمري مثل میگوها این مقدار را کمی باالتر و تا 

 

 ثبت و تجزیه و تحلیل اطالعات 9-1

اند. کارهاي آماري و تجزیه  ثبت شده Excel هاي جمع آوري شده در رایانه به کمک نرم افزار تمام داده

ي پارامترهاي  صورت گرفته است. در برآورد و محاسبه SPSS به کمک برنامه آماريو تحلیل اطالعات 

 FAO که توسط سازمان FISAT پویایی جمعیت، برنامه
 و2

9
ICLARM ( مرکز بین المللی مدیریت

هاي طول، وزن و یا  هایی مثل فراوانی ذخائر آبزیان( تهیه شده مورد استفاده قرار گرفت. در استفاده از داده

رد ارزیابی قرار گرفت. مو اسمیرنوف -ها از طریق آزمون کولموگرو ن ابتدا تست نرمال بودن توزیع آنس

هاي  هاي مستقل از جامعه توسط آزمون اي مثل شدت تغذیه در ماهیان بعنوان نمونه ي متغیرهاي رتبه مقایسه

 ویتنی و کروسکال والیس صورت گرفتند.-مان

 

 

 
 

 

 

                                                           
1
 Explotation Rate 

2
 Food and Agriculture Organization 

3
 International Center for Living Aquatic Resources Management 
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 بررسی پارامترهای جمعیتی  1-1

 های طولی  فراوانی کالس 1-1-1

ماهی گیش پوزه دراز در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. طول کل تمام  445بطور کلی تعداد 

بندي شد و فراوانی، بیشینه و هاي طولی تقسیمهاي مختلف سال به کالسهاي صید شده در ماه نمونه

ها به صورت جداگانه در طولی براي ترکیب جمعیتی )نر و ماده( و هرکدام از جنسي هر کالس  کمینه

 نمایش داده شده است.  5-4جدول 

 
های  در آب (C.chrysophrysهای طولی و درصد از کل جمعیت ماهی گیش پوزه دراز ). بیشینه و کمینه کالس1-1جدول 

 استان هرمزگان

فراوانترین کالس  تعداد نام علمی

 طولی

کمترین کالس  فراوانی

 طولی

 فراوانی

 % 5/5 77-79 % 1/51 43-41 445 گیش ماهی پوزه دراز ترکیب جمعیتی

 % 5/5 77-15و  77-79 % 2/24 43-41 516 گیش ماهی پوزه دراز نر

 % 5/5 79-77و  79-63 % 6/51 43-41 251 گیش ماهی پوزه دراز ماده

 

ها و پراکنش نمونه راي ترکیب جمعیتی به کار رفته است و( ب5-4شکل نشان داده شده در ذیل )شکل 

هاي بررسی شده با موید این مطلب است که بیشترین فراوانی در بین نمونه ،ها پس از نرمال سازيداده

 %( بوده و کمترین فراوانی مربوط به  1/51متر )سانتی 43تا  41استفاده از طول کل در کالس طولی 

 93تعداد است. وجود نداشته است اينمونه 79-77 و%(5.1) 63-79%( و 5.3) 15-77 طولی هايکالس

 بودند.غیر قابل تشخیص  جنسیت آن عدد



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

های  ( در آبC. chrysophrysهای طولی )طول کل( مختلف در گیش ماهی پوزه دراز ) ی  فراوانی در کالس . مقایسه1-1شکل

 1931در سال  استان هرمزگان

 

هاي نر و ماده بصورت جداگانه نیز مورد بررسی  هاي طولی براي جنس اوانی هر یک از کالسدرصد فر

الف( نشان داد که بیشترین درصد  ،2-4(. نمودار بدست آمده براي جنس نر )شکل 2-4قرار گرفت )شکل 

%( 5.1) 63-79هاي % و کمترین کالس طولی مربوط به گروه 2/24با  41-43فراوانی مربوط به کالس طولی 

)ب( نشان داد که در جنس ماده  2-4است. همچنین شکل  نمونه اي وجود نداشتهبا  77-15و  79-77 و

% و کمترین کالس طولی مربوط به  6/51با  41-43بیشترین درصد فراوانی مربوط به کالس طولی 

 است. وجود نداشته  اينمونه 79-77و  63-79 %( و5.3) 77-15هاي گروه
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 ( گیش ماهی پوزه درازب -( و ماده )پایینالف-های طولی )طول کل( در جنس نر )باالمقایسه فراوانی در کالس 2-1شکل 
  (C. chrysophrysدر آب ) 1931در سال  های استان هرمزگان 

 

   بررسی وضعیت تغذیه 1-2

عدد  15عدد ) 37هاي ماهی برداشت شده به تفکیک فصول، در فصل بهار در تحقیق حاضر تعداد نمونه

عدد داراي جنسیتی که قابل  91عدد نر و  11عدد نر،  26عدد ) 553عدد ماده(، فصل تابستان  46نر و 

عدد  12عدد ) 524عدد ماده( و در فصل زمستان  49عدد نر و  17عدد )  555تشخیص نبود(، فصل پاییز 

هاي نمونه عدد هم داراي جنسیت غیر قابل تشخیص( و در کل تعداد قطعه ماهی 5اده و عدد م 75نر، 

 عدد بود.  445برداري شده 

 

 (Fulling index)درجه پربودن معده  1-2-1

 آمده است.  9 -4برداري شده در شکل درجه پرشدگی معده در ماهیان گیش پوزه دراز نمونه

   1931براساس ماههای سال C. chrysophrys)دراز وضعیت معده( گیش ماهی پوزهدرجه پرشدگی معده )شاخص  9-1شکل 
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دهد. بیشترین هاي خالی تشکیل می، معدهي سالهاها در تمامی ماهبر این اساس بیشترین تعداد معده

، %51/17هاي تیر و شهریور و ماههاي آبان، دي و اسفند است )بترتیب هاي خالی در ماهتعداد معده

هاي هاي نیمه پر در ماه( وجود داشته است. بیشترین درصد معده25/15%، 69/15%، 51/12%، 59/14%

هاي خرداد و هاي پر نیز در ماه(. بیشترین تعداد معده%41/91، %23/93خرداد و بهمن بوده است )بترتیب 

رجه پرشدگی معده وضعیت معده یا همان د 4-4(. در اشکال %41/91، %75/91بهمن بوده است )بترتیب، 

 به صورت تفکیک جنسیتی )نر و ماده( به صورت ماهانه آورده شده است. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1931 درجه پرشدگی معده در گیش ماهی پوزه دراز نر و ماده در طی ماههای سال 1-1شکل 

 

 (Vacuity indexشاخص خالی بودن معده ) 1-2-2

که شاخصی از پرخوري یا کم خوري ماهی است را ها هاي خالی به تعداد کل معدهمیزان کل معده

نامتد این شاخص براي گیش ماهی پوزه دراز در مطالعه حاضر یک ماهی کم شاخص خالی بودن معده می

هاي مورد بررسی % از تعداد کل معده 9/15بدست آمده براي این گونه در طی سال برابر با  CVخور است. 

ابطه بیان شده براي پرخوري یا کم خوري ماهی، از آنجایی که شاخص نمونه( بوده است. که بنابر ر 445)

باشد. در شکل زیر باشد، بنابراین این ماهی یک ماهی کم خور میمی 555الی  15بدست آمده در دامنه بین 

هاي ماه مورد نظر( هاي خالی به تعداد کل معدههاي خالی به صورت فراوانی ماهانه )درصد معدهتعداد معده

در ماههاي  ها )پر، نیمه پر، خالی(ورده شده است. نتایج حاکی از این است که بیشترین درصد در بین معدهآ

 ماههاي تیر، شهریور، آبان، دي و اسفند بیشترین درصد فراوانی هاي خالی است. مربوط به معدهسال 

 (.%1/15و  %69/15، %51/12، %4/14، %2/17اند )بترتیب،هاي خالی را در طی سال داشتهمعده
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 1931آبهای استان هرمزگان در سال های خالی در ماههای سال در گیش ماهی پوزه دراز در فراوانی )%( معده 1 -1شکل 
 

 (GaSIشاخص معدی ) 1-2-9

به صورت منحنی و همراه با  شاخص معدي ماهیان نر و ماده در طول ماههاي سال( 4-6)در شکل ذیل 

 بدست آمده است.  ر انحراف معیا

 

 

 

 

 
 

 1931گیش ماهی پوزه دراز طی ماههای سال  مادهشاخص معدی ماهیان )الف(  9-1شکل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1931گیش ماهی پوزه دراز طی ماههای سال  نرشاخص معدی ماهیان  )ب( 9-1شکل 
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شت با اندکی توان اذعان دامی)شاخص معدي(،  GaSIبراساس نتایج بدست آمده در رابطه با شاخص 

بیشترین روند افزایش یا کاهش براي هر دو جنس در طول سال تقریبا الگوي ثابتی داشته است. تغییرات 

% براي جنس ماده( ثبت شده است.  13/2% براي نر و  67/9در دو جنس در آذر ماه )به ترتیب،  GaSIمیزان 

%( است. براي  39/5% و  5ه ترتیب،  کمترن مقادیر ثبت شده براي جنس نر مربوط به شهریور و مهر )ب

 (.29/5% و  59/5جنس ماده کمترین مقادیر ثبت شده مربوط به شهریور و اسفند )به ترتیب، 

 

   :حضور )شاخص وقوع(یح غذایی یا شاخص فراوانی ترج 1-2-1

ر هاي بدست آمده د آمده است، مطابق داده 2-4پوزه دراز در جدول  ماهی گیش 5(FPترجیح غذایی )

هاي شناسایی شده در معده گیش پوزه دراز بیشترین فراوانی مربوط به ماهیان استخوانی است  بین گونه

(، از طرفی =77FPشود ) و ماهیان به عنوان غذاي اصلی گیش ماهی پوزه دراز محسوب می(.1-4)شکل 

 . (FP=18) شوندش ماهی پوزه دراز محسوب مییسخت پوستان به عنوان غذاي فرعی گ
 

در فصول دوره بررسی  (C. chrysophrys) پوزه درازدرصد آبزیان شناسایی شده در محتویات معده ماهی گیش  2-1جدول 

 های استان هرمزگان. در آب

 (FPدرصد فراوانی ) نوع

 77 ماهیان

 51 پوستان سخت

 4 تنان نرم

 5 نامعلوم

 555 مجموع

 

 
 

 

 

 

 

 
 (C. chrysophrys)های موجود  در معده گیش پوزه دراز  اع طعمهای فراوانی انونمودار دایره 1-1شکل 

 1931های استان هرمزگان در سال  در آب 

                                                           
1
 Food preference 
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ي هر دو جنس ماهی گیش پوزه  با توجه به باال بودن درصد فراوانی ماهیان استخوانی در محتویات معده

توان نتیجه  ، میFP% = 15از % بترتیب در نر و ماده( و همچنین باالتر بودن این درصدها 71% و 77دراز )

هاي اصلی گیش پوزه دراز در تمامی فصول سال هستند. همچنین  گرفت که ماهیان استخوانی طعمه

شوند. درصد  هاي اتفاقی در نظر گرفته می تنان بعنوان طعمه هاي فرعی و نرم پوستان بعنوان طعمه سخت

هاي نر و ماده نیز گزارش شد  به تفکیک جنسي گیش ماهی پوزه دراز  هاي موجود در معده فراوانی طعمه

از آنجایی که این شاخص در محاسبه  (.55)پیوست که براي مطالعات بیشتر در قسمت پیوست آمده است 

شاخص اهمیت نسبی بسیار مهم است براي هر کدام از گروههاي شکار شده به تفکیک خانواده نیز برآورد 

  .آورده شده است شکل زیرکه در  شده است

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1931های تاکسونومیک شکار شده توسط گیش ماهی پوزه دراز در آبهای استان هرمزگان سالفراوانی وقوع گروه 1-1شکل 

 

 

در آبهای استان هرمزگان  )سمت راست(، میکتوفیده )سمت چپ(گیش پوزه دراز شامل خرچنگ محتویات معده )الف(  3-1شکل 

 1931سال 
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ده( )سمت چپ( و ماهیان استخوانی هضم ز شامل ماهیان استخوانی )میکتوفیمحتویات معده گیش ماهی پوزه درا )ب( 3-1کل ش

 1931در آبهای استان هرمزگان سال  شده )سمت راست(
 

 (nشاخص عددی ترکیب غذایی ) 1-2-1

ماهیان،  يشده در گروهها در جدول ذیل محتویات معده گیش ماهیان پوزه دراز به صورت تفکیک

این نوع  .آورده شده است همراه با درصد فراوانی هر گونه در گروه موردنظر سخت پوستان و نرم تنان

فراوانی شامل فراوانی عددي است به عبارتی تعداد شکار مورد نظر به تعداد کل شکارها. فراوانی عددي در 

رده شده در جدول ذیل به تفکیک توجه داشته باشید که شاخص فراوانی عددي آوجدول زیر آمده است. 

هر کدام از گروهها صورت گرفته است به عنوان مثال تمامی ماهیان را در گروه ماهیان و تعداد کل براساس 

جامعه آماري ماهیان برآورد شده است و به همین صورت در برآورد فراوانی عددي سخت پوستان و نرم 

از هم در نظر گرفته شده است. به همین دلیل شاخص  تنان نیز تعداد کل براساس دو گروه و جداگانه

فراوانی وقوع و فراوانی وزنی و عددي تمام گروهها بدون احتساب تفکیک گروهها نیز برآورد شده است که 

 در ادامه آورده شده است.
 

)با در نظر گرفتن  1931( ترکیب غذایی گیش ماهی پوزه دراز در آبهای استان هرمزگان در سال nفراوانی عددی ) 9-1جدول 

 تفکیک گروههای ماهیان سخت پوستان و نرم تنان از هم(

 )%(فراوانی            نرم تنان )%(فراوانی      سخت پوستان )%( فراوانی                      ماهیان
 94/19 (Loliginidae) اسکوئید 11/77 (penaeidae) میگوها 19/59 (Leiognathidae)ماهیان  پنج زاری

 66/56 (Sepia.sp)ماهی مرکب  41/22 (Protnus.sp)  خرچنگ ها 97/23 (Engraulidaeموتو ماهیان )

  37/2 (Mullidaeبز ماهیان )
 74/21 (osteichthysماهیان استخوانی )

 9/9 (Nemipteridaeماهیان ) دم ریش
 95/2 (Clupeidaeساردین ماهیان )

 69/9 (Apagonidaeدهان النه ماهیان )
 66/5 (Platycephalidaeزمین کن ماهیان )

 33/5 (Gerridaeچغوك ماهیان )
 19/56 (Myctophidaeفانوس ماهیان )
 99/5 (Pleuronectidaeکفشک ماهیان )
 99/5 (Haemulidaeسنگسر ماهیان )
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 گیش ماهی پوزه دراز در آبهای فراوانی )شاخص( عددی تمامی گروههای تاکسونومیک در معده  14-1شکل 

 1931استان هرمزگان سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به صورت تفکیک گروهها )ماهیان، سخت پوستان، نرم تنان(  (n)شاخص عددی  نمودار محتویات معده 11-1شکل 

 1931معده گیش ماهی پوزه دراز در آبهای استان هرمزگان سال در 
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توسط گیش ماهی  )بدون تفکیک گروهها( هاي شکار شدهخانواده فراوانی وزنی و عددي تمامیزیر  شکل

 دهد. یکسال نشان می  پوزه دراز را در طی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یش ماهی پوزه دراز در آبهای استان هرمزگان گروههای تاکسونومیک موجود در معده گوزنی و عددی  درصد فراوانی 12 -1شکل 

 1931در سال 

 

داري بین ا استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که تفاوت معنینتایج آنالیزهاي آماري ب

هاي غذایی مورد شکار گیش پوزه دراز وجود دارد به نحوي که تفاوت گروه ارجحیت غذایی در بین گروه

تفاوت تنان هاي سخت پوستان و نرماما بین گروه  (>P 51/5)دار بوده است ها معنیماهیان با سایر گروه

داري وجود ندارد. با توجه به درصد بدست آمده براي ماهیان به عنوان شکار به دلیل اینکه شاخص  معنی

درصد است ماهی به عنوان غذاي اصلی این گونه در نظر گرفته  15ارجحیت غذایی براي کاهی بیشتر از 

به اینکه براي  ارجحیت غذایی  توان گفت که با توجه(. در رابطه با سخت پوستان نیز میFP ≤ 15شود )می

( غذایی است که در اولویت jدرصد است بنابراین شکار خورده شده ) 15تا  55براي این گروه از غذا بین 

شود که غذاي اصلی در دسترس نباشد. در رابطه با  باشد. این غذا در صورتی مصرف می دوم )فرعی( می

شود و  ر به عنوان غذاي تصادفی گیش پوزه دراز محسوب میتوان گفت که این گروه از شکامیتنان نیز نرم

 شود.به هیچ عنوان غذاي آبزي محسوب نمی

 

 ای گیش ماهی پوزه دراز.تغذیهرفتار  دراهمیت نسبی شکار  1-2-9

ي مورد بررسی در بخش تغذیه، درصد فراوانی عددي، درصد فراوانی وزنی و  نمونه 445از میان 

هاي شکار موجود در معده گیش پوزه دراز بصورت جداگانه در هر  از گونهشاخص وقوع براي هر یک 

نمایش داده شدند. در نهایت مقادیر شاخص اهمیت نسبی هر دسته براي  4-4فصل محاسبه و در جدول 
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ماهی گیش پوزه دراز مشخص شد. ماهیان شناسایی شده در معده ماهیان مورد بررسی متعلق به خانواده 

( و Nemipteridae) ماهیان گوازیم،( Leiognathidaeماهیان ) پنج زاري(، Engraulidaeموتو ماهیان )

 دهان الله ماهیانها نیز مانند خانواده (  بودند. در این بین ماهیان سایر گونهMullidaeبزماهیان )

(Apagonidaeو همچنین نمونه )  پوزه هایی از رده سخت پوستان شامل میگو و خرچنگ نیز در معده گیش

 (. 55-24هاي  دراز مشاهده و شناسایی شدند )پیوست

 
 1931شاخص اهمیت نسبی گروههای شکار شده توسط گیش ماهی پوزه دراز در آبهای استان هرمزگان در سال   1-1جدول 

 

 % W %n %f IRI IRI% گروه شکار

 29/52 41/55 44/7 51/576 16/1 (Leiognathidaeماهیان ) پنج زاری

 11/51 16/24 17/55 69/475 11/54 (Engraulidaeان )موتو ماهی

 17/9 73/2 71/1 65/25 61/5 (Nemipteridae) گوازیم ماهیان

 76/1 15/2 95/9 97/27 16/5 (Mullidaeبز ماهیان )

 ( osteichthys ) سایر ماهیان
56/95 73/25 92/45 17/2546 76/67 

 (Clupeidaeسار دین ماهیان )
65/2 36/5 61/5 14/7 24/5 

 (Apagonidaeدهان النه ماهیان )
79/5 57/9 61/5 32/7 21/5 

 (Platycephalidaeزمین کن ماهیان )
59/5 16/5 61/5 73/2 53/5 

 (Gerridaeچغوک ماهیان )
41/5 14/5 19/5 57/5 59/5 

 (Myctophidaeفانوس ماهیان )
16/9 21/54 41/2 35/44 42/5 

 (Pleuronectidaeکفشک ماهیان )
51/5 21/5 19/5 25/5 54/5 

 ( Haemulidae سنگسر ماهیان )
99/2 21/5 19/5 57/2 57/5 

 (Penaeidaeمیگوها )
36/1 65/55 32/3 59/534 59/6 

 (Protnus.spخرچنگ ها )
94/9 57/9 73/1 55/97 57/5 

 (Loliginidae) اسکوئید
64/4 45/5 59/4 31/24 73/5 

 (Sepia.sp) ماهی مرکب
11/5 21/5 19/5 73/5 56/5 
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 بررسی وضعیت تولیدمثلی 1-9
 بررسی ماکروسکوپی غدد جنسی  1-9-1

هاي  توان غدد جنسی نر و ماده را از یکدیگر تمیز داد، اما در ماهی در زمان فصل تخمریزي براحتی می

بود. غدد جنسی نابالغ تمایز افراد نر از ماده با بررسی شکل ظاهري امري بسیار دشوار و حتی غیر ممکن 

ماده در ابتدا حالتی بیضی شکل داشته و کرم رنگ هستند، اما در مراحل نهایی تکوین، بدلیل خونرسانی باال 

شوند. غدد جنسی نر نیز در ابتدا به رنگ کرم  ها به رنگ کرم مایل به قرمز مشاهده می در این منطقه، تخمدان

در مطالعه حاضر نتایج  یابند. ه خاکستري تمایل میشوند و در مراحل رسیدگی کامل ب روشن مشاهده می

 باشد.پارامترهایی از تولید مثل که مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می
 

 گیش ماهی پوزه دراز هماوری مطلق و نسبی 1-9-2

به نمایش  1-4براي ماهی گیش پوزه دراز محاسبه و در جدول  سالیانهمقادیر هماوري مطلق و نسبی 

 . استه درآمد
 

 1931سال  های استان هرمزگان در آب (C. chrysophrys)میزان همآوری مطلق و نسبی گیش پوزه دراز  1-1جدول 

 میانگین طول )سانتی متر( میانگین وزن بدن )گرم(
 میانگین همآوری نسبی

 وزنبه 
 میانگین همآوری مطلق

59/5527 19/44 57 ± 52/565 1793 ± 515797 

از طرفی بوده است.  515797 ± 1793برابر با وزه دراز طلق سالیانه براي گیش ماهی پمیانگین هماوري م

  بدست آمده است. وزنبه  52/565 ± 57میزان هماوري نسبی براي این گونه در مطالعه حاضر 
 

 بدن وزن و بدن کل طول و هماوری میان رابطه 1-9-9

 دهد.میلی متر( را نمایش مینمودار زیر رابطه میان هماوري مطللق و طول کل بدن )

 

 
 

 

 

 
 

 1931های استان هرمزگان در سال  ی میان طول کل و هماوری مطلق در ماهی گیش پوزه دراز در آب رابطه 19-1شکل 
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شود آورده شده است. همانگونه که مشاهده می 59-4ي میان همآوري مطلق با طول کل در شکل  رابطه 

Rمطلق وجود دارد، به نحوي که ضریب همبستگی یا  رابطه قوي میان طول کل و هم آوري
 37/5برابر با  2

 باشد.  می

دهد. همانطور که نمودار ذیل رابطه میان هماوري مطلق و وزن بدن را در گیش ماهی پوزه دراز نشان می

R= 6699/5شود رابطه قوي بین این دو مولفه برقرار نیست )مشاهده می
2.) 

 
 1931های استان هرمزگان در سال  و هماوری مطلق در ماهی گیش پوزه دراز در آب وزن کلی میان  رابطه 11-1شکل 

 

 تعیین نسبت جنسی 1-9-1

عدد ماهی به منظور مطالعات تولید مثلی کالبد شکافی شده و  445در طول دوره مطالعاتی در مجموع 

مورد بررسی قرار گرفتند. از تعداد بررسی شده در مجموع  ها خارج گردید و به دقت هاي جنسی آنبافت

عدد( در  93ها تشخیص داده نشد ) هایی که جنسیت در آن ماهی نر و ماهی ماده وجود داشت و ماهی 455

هاي نر و ماده در گیش پوزه به برخی از پارامترهاي بررسی شده بین جنس 6-4جدول  نظر گرفته شدند.

ها شامل تعداد ماهیان نر و ماده، نسبت جنسی بین ماهیان نر و ماده نسبت ن شاخص دراز پرداخته است. ای

هاي بررسی شده است. که به هم، شاخص کاي مربع ماهیانه و همچنین وجود معنی داري بین شاخص

گرفت. ها در هر ماه مورد بررسی قرار در ابتدا تعداد نرها و ماده نمودارهاي هر کدام نیز متعاقبا آمده است.

پس از بدست آمدن تعداد ماهیان نر و ماده با استفاده از  سپس نسبت جنسی بین هر دو جنس بدست آمده و

دار مورد بررسی قرار ( بین نسبت جنسی نر و ماده وجود اختالف معنیχ2محاسباتی مانند آزمون مربع کاي )
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ت جنسی پایدار هستند این رقم به هایی که داراي نسباند. در جمعیتآمده 6-4گرفت و نتایج در جدول 

رسد در گونه گیش ماهی پوزه دراز مورد بررسی در مطالعه حاضر نتایج ذیل مشهود است. می 5-5نسبت 

 نمایش داده شده است. 51-4نمودار مربوط به نسبت جنسی ماده به نر در شکل 
 

های  های خلیج فارس در ماه در آب  (C. chrysophrys) نسبت جنسی )ماده به نر( در ماهی گیش پوزه دراز 9-1جدول 

 1931مختلف سال 

 معنی دار بودن χ2 نسبت جنسی )ماده به نر( مجموع نابالغ نر ماده ماه

  74/5 52/5 96 5 57 53 فروردین

  16/5 34/5 99 5 57 56 اردیبهشت

  26/5 61/5 21 5 57 55 خرداد

 ** 55/5 15/4 93 55 1 24 تیر

  55/5 67/5 41 1 51 21 مرداد

  55/5 5/5 92 25 6 6 شهریور

  55/5 15/5 24 5 56 1 مهر

  69/5 16/5 93 5 25 51 آبان

  62/5 11/5 97 5 25 57 آذر

  93/5 23/5 41 5 25 27 دی

  97/5 91/5 95 5 59 51 بهمن

  29/5 44/5 44 5 51 26 اسفند

  51/5 56/5 445 93 516 251 مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 
 .به تفکیک جنس های استان هرمزگان دراز در آب (C. chrysophrys)ماهیان گیش پوزه دراز تعداد  11-1شکل 
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( نشان دهنده نسبت جنسی نر و ماده در طی ماههاي سال است. همانطور که مشاهده 4-56شکل ذیل )

 (.15/4گردد )می بیشترین میزان نسبت جنسی در تیر ماه مشاهدهو تعداد ماده خیلی بیشتر از نر بوده شود می

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1931در سال  های استان هرمزگان در آب (C. chrysophrys)نمودار نسبت جنسی نر و ماده در گیش پوزه دراز  19-1شکل 

 

ها طی ماههاي مختلف سال آورده شده است. فراوانی هر کدام از در شکل باال اختالف بین نرها و ماده

بهمن و با توجه به شکل باال در ماههاي تیر، مرداد و دي و است.  ها به صورت تعداد مشخص شدهجنس

نشان دهنده نمودار کاي مربع ( 4-57)شکل هاي ماده نسبت به جنس نر باال بوده است. تعداد جنس اسفند

 ماهیانه است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1931در سال  های استان هرمزگاندر گیش ماهی پوزه دراز در آب مربع کای نمودار 11-1شکل 

 

با توجه به نمودار رسم شده براي کاي مریع ماهیانه در گیش پوزه دراز بیشترین میزان کاي مربع در 

 . (55/5) ( و کمترین آن در تیر ماه بدست آمده است55/5شهریور ماه  بوده است )
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 فصل تخم ریزیتعیین ( و GSIشاخص گونادوسوماتیک )  1-9-9

هاي نر و ماده به صورت جداگانه در جدول زیر کدام از جنس( براي هر GSI) شاخص گونادوسوماتیک

شود بیشترین میانگین شاخص گنادي براي  (. همانگونه که مشاهده می7-4آورده شده است )جدول 

( و کمترین میانگین شاخص گنادي براي هر دو 33/2و  35/2هاي نر و ماده در فروردین ماه )بترتیب  ماهی

 ( بدست آمد. 93/5و  57/5اه )بترتیب جنس نر و ماده در خرداد م

 
 در ماههای مختلف سال  (C. chrysophrys)ضریب رسیدگی جنسی ماده گیش ماهی پوزه دراز  1-1جدول 

 در آبهای استان هرمزگان

 نر در جنس GSI ماده در جنس GSI ماه

 35/2 ± 97/5 33/2 ± 51/5 فرروردین

 44/5 ± 93/5 75/5 ± 94/5 اردیبهشت

 57/5 ± 55/5 93/5 ± 57/5 خرداد

 12/5 ± 27/5 11/5 ± 15/5 تیر

 96/5 ± 21/5 11/5 ± 16/5 مرداد

 42/5 ± 56/5 95/5 ± 56/5 شهریور

 91/5 ± 12/5 35/5 ± 22/5 مهر

 91/5 ± 27/5 13/5 ± 49/5 آبان

 51/5 ± 52/5 15/5 ± 45/5 آذر

 74/5 ± 19/5  13/5 ± 99/5 دی

 92/2 ± 16/5 15/5 ± 55/5 بهمن

 79/5 ± 19/5  51/2 ± 54/5 اسفند

 

نشان داده شده است.  51-4هاي مختلف در شکل ( در ماهGSIتغییرات میانگین شاخص گنادي )

همانگونه که در نمودار نیز مشخص است، یک پیک بهاره در فروردین و اردیبهشت ماه و یک پیک پاییزه 

 پیک بهاره قویتر بوده است.شود که البته  نیز در مهر و آبان ماه دیده می
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پایان تخم ریزي و نزدیک شدن به زمان استراحت باشد که با نمودار باال نشان دهنده این موضوع می

 یابد.میزان تغذیه افزایش می
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  (C. chrysophrys)هاي مختلف در گیش ماهی پوزره دراز  مراحل باروري )درصد مراحل جنسی( در ماه فراوانی تغییرات 53-4شکل 
 هاي استان هرمزگان.آبدر 

 

هاي مختلف نشان داده شده است. با توجه به نمودار فراوانی  تغییرات درصد مراحل باروري در ماه

ریزي قرار دارد که از دي ماه تا اردیبهشت ماه  ي تخمشود که این گونه در یک دوره بدست آمده مشاهده می

 (53-4انجامد )شکل به طول می

 

 (LM50) مان بلوغ جنسیطول ماهی در ز 1-9-1

ه بندي طول ماهی گیش پوزه دراز در کل سال و در نظر داشتن درصد فراوانی مراحل رسیده تبا دس

( که با استفاده 25-4باروري در هر کالس طولی نمودار طول ماهی در زمان بلوغ جنسی رسم گردید )شکل 

بلوغ تعیین گردید. این کمیت براي  از این نمودار و همچنین روش مربعات طول چنگالی ماهی در زمان

 ماهی گیش پوزه دراز 

رسیدگی جنسی  4و  9باشد. در محاسبه این کمیت تخمدانهایی که در مراحل متر میمیلی 914برابر با 

قرار داشتند به عنوان نمونه هاي بالغ در نظر گرفته شدند که فراوانی آنها در در دسته هاي طولی بدست آمد 

  یز محاسبه گردید.و درصد آنها ن
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( در گیش ماهی پوزه دراز Lm50در زمان بلوغ جنسی ) (mmچنگالی ) نمودار طول 24-1شکل 

(C.Chrysophrys در سال )در آبهای استان هرمزگان. 1931 

 

 بررسی میکروسکوپی غدد جنسی 1-9-1

ي  راز ماده نشان دهندهبررسی تصاویر میکروسکوپی بدست آمده از بافت جنسی ماهی گیش پوزه د

 :بودي مختلف در تکوین گناد است. این مراحل بصورت زیر قابل مشاهده  مرحله 1وجود 

شوند و هنوز هیچ تکامل  اي و شفاف مشاهده می ها بصورت توده (: در این مرحله تخمدان5ي  )مرحله

هاي بافتی بدست  در برش باشند. هاي جنسی قابل تشخیص نمی جنسی رخ نداده است، بنابراین هنوز سلول

شوند و داراي  هاي تخمک بصورت کروي، بیضوي و یا چند وجهی دیده می ها، سلول آمده از این تخمدان

هاي بافتی به رنگ آبی تیره  امیزي ي بزرگی هستند. سیتوپالسم بدلیل قلیا دوست بودن، در رنگ هسته

 (. 4-25شود. )شکل  مشاهده می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تکوین.  1ی  ( در مرحلهC. chrysophrysبافتی تهیه شده از یک تخمدان ماهی گیش پوزه دراز )برش  21-1شکل 
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کنند و تخمدان نیز بصورت متراکمتر و  هاي خونی دراین مرحله شروع به تکوین می (: رگ2ي  )مرحله

مشاهده  هایی در سیتوپالسم ها در این مرحله افزایش یافته و واکوئل آید. قطر تخمک زرد رنگ درمی

اي فولیکولی اطراف  آید. الیه گردند. هسته بزرگتر شده و کروماتین در هسته بصورت متراکم در می می

 (. 22-4گیرد و اووپالسم برهمکنش کمتري با هماتوکسیلین خواهد داشت )شکل  تخمک شکل می

رنگ صورتی در (: تخمدان در این مرحله، رنگ زرد و شفافیت خود را از دست داده و به 9ي  )مرحله

ها  هاي بافتی بدست آمده از این تخمدان اند. در برش هاي خونی به خوبی تکوین یافته آید، زیرا رگ می

توان مشاهده  ها را مشاهده کرد. تجمع زرده را بصورت کامال محسوس می توان مقاطع عرضی رگ بخوبی می

هاي کوچکی نیز در  ته هستند. هستکها در حال بهم پیوستن و بزرگتر شدن در اطراف هس کرد. واکوئل

 (.29-4شوند )شکل  اطراف هسته مشاهده می

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 تکوین. 2ی  ( در مرحلهC. chrysophrysبرش بافتی تهیه شده از یک تخمدان ماهی گیش پوزه دراز ) 22-1شکل 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 تکوین. 9ی  ( در مرحلهC. chrysophrysبرش بافتی تهیه شده از یک تخمدان ماهی گیش پوزه دراز ) 29-1شکل 
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دهند،  ي بدن را تشکیل می ها در این مرحله بخوبی تکوین یافته و دو سوم از حفره (: تخمدان4ي  )مرحله

ها با چشم غیر مسلح نیز قابل رویت  اند و تخمک هاي خونی در سطوح داخلی و خارجی تکوین یافته رگ

ها  دهد )اسید دوست(. واکوئل مرحله با ائوزین واکنش میها در این  ي یک، تخمک هستند. برخالف مرحله

 (.24-4شود )شکل  اند و هسته به شکل چند ضلعی مشاهده می و اجسام زرده شدیدا هسته را محاصره کرده
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 تکوین. 1ی  ( در مرحلهC. chrysophrysبرش بافتی تهیه شده از یک تخمدان ماهی گیش پوزه دراز ) 21-1شکل 

 

ها در این مرحله به حداکثر رشد خود رسیده و رنگ کرم و زرد دارند. تعداد  ي پنج(: تخمدان رحله)م

ها آب  ها در این مرحله بشدت کمتر شده و اووپالسم هنوز خاصیت اسید دوستی دارد. تخمک هستک

السم، زیادي جذب کرده و شفاف هستند. بدلیل وجود تعداد زیادي واکوئل بزرگ و جسم زرده در اووپ

 (.21-4هاي شعاعی کمتري دارد )شکل  هسته به شکل کنگره دار درامده و الیه

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 تکوین. 1ی  ( در مرحلهC. chrysophrysبرش بافتی تهیه شده از یک تخمدان ماهی گیش پوزه دراز ) 21-1شکل 
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بالغ در نظر گرفته  قرار دارند به عنوان ماهی 4و  9ها در مراحل  در این روش ماهیانی که تخمدان آن

شیب منحنی،  rmدرصد ماهیان بالغ در گروه طولی مشخص،  P(. در این معادله 5339شدند )بیسواس، 

LM50  اند(، درصد از ماهی ها به بلوغ رسیده 15طول ماهی در زمان رسیدگی جنسی )طولی که در آنL 

 باشد.  متر می متوسط کالس طولی یر حسب سانتی

 

 جمعیت شناسی ویاییپارامترهای پ 1-1

 وزن کل  -رابطه طول کل 1-1-1

ها، انحراف معیار و همچنین شیب خط، ضریب همبستگی و دامنه طولی و وزنی گونه ،1-4در جدول 

عرض از مبدا آورده شده است. عالوه بر موارد مذکور کمینه و بیشینه طول کل و وزن کل، همراه با میانگین 

 ارائه گردیده است. ها نیز  و انحراف از معیار آن

گیري طول و وزن مورد بررسی قرار گرفتند.  عدد ماهی گیش پوزه دراز اندازه 445در مجموع تعداد 

رابطه طول کل با وزن کل و طول چنگالی با وزن کل براي مخلوط دو جنس نر و ماده به تفکیک هر جنس 

w=aLبه طور جداگانه براساس معادله 
b   شد، مقادیر محاسبه و تجزیه و تحلیلa  وb  در هر مرحله بشرح

 (.1-4ذیل برآورد گردید )جدول 

 
گیش ماهی پوزه دراز  دامنه طول و وزن کل، مقادیر عرض از مبدا، شیب منحنی و ضریب رگرسیون برای 1-1جدول 

(C.chrysophrysداده .) اند. ها برای ترکیب جنسیتی، و جنس نر و ماده بصورت جداگانه نمایش داده شده 

* a  وb اند.از رابطه طول و وزن به دست آمده 

دامنه طول کل  نام علمی

 )سانتی متر(
 تعداد

میانگین طول کل 

 انحراف معیار ±

 ±میانگین وزن  دامنه وزن )گرم(

 انحراف معیار

عرض از 

 (aمبدا )

شیب 

 (bمنحنی )

ضریب 

 رگرسیون

گیش پوزه 

 دراز

)ترکیب دو 

 جنس(

21-15 445 1/3 ± 4/41 4915 – 1/535 7/99 ± 4/5527 5516/5 3571/2 319/5 

گیش پوزه 

 دراز

 )جنس نر(

21-75 516 5 ± 46 9119 – 1/535 1/66 ± 1/5511 5596/5 3911/2 3772/5 

گیش پوزه 

 دراز

 )جنس ماده(

21-15 251 6/3 ± 2/41 4915 - 252 3/75 ± 1/5546 5569/5 131/2 3195/5 
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به ترتیب  bو  aبررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت مقادیر  دو جنس با هم مورد مجموعزمانی که 

Rو مقدار  3571/2و  5516/5برابر 
بود که نشان دهنده همبستگی باالي دو متغیر طول کل و  319/5برابر   2

(. معادله نهایی براي ترکیب دو جنس به شکل زیر محاسبه 26-4وزن کل در ترکیب دو جنس دارد )شکل 

 (:5-4گردید )معادله 

 اند.عدد از نظر جنسی غیرقابل تشخیص بوده 93البته 

 

W= 5516/5  L 3571/2                                                                                (5-4ي  )معادله  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های استان  ( در آبC. chrysophrysوزن کل برای ترکیب دو جنس گیش ماهی پوزه دراز ) -رابطه طول کل 29-1شکل 

 1931در سال  هرمزگان

 

ها نیز به صورت تفکیک شده مورد بررسی قرار گرفت و ي بین طول کل و وزن در جنس رابطه

ترسیم گردید  Excelنمودارهاي جداگانه براي به دست آوردن رابطه بین طول و وزن با استفاده از نرم افزار 

برابر  (. در رابطه با جنس نر رابطه بین طول کل و وزن کل21-4و  27-4اند )اشکال که در ذیل آورده شده

3411/2با 
L 5596/5  =W ( بدست آمد که مقادیر عرض از مبداa( و شیب منحنی  )b براي جنس نر به )

است )شکل  3772/5بدست آمد. ضریب رگرسیون براي این جنس برابر  3411/2و  5596/5ترتیب برابر 

4-27.) 
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  های استان هرمزگان ( در آبC. chrysophrysوزن در جنس نر گیش ماهی پوزه دراز ) -رابطه طول کل 21-1شکل 

  1931در سال  

 

1316/2برابر با  در رابطه با جنس ماده نیز رابطه بین طول کل و وزن کل
L 5569/5 =W  بدست آمد )شکل

بدست  1316/2و  5569/5(. که مقادیر شیب منحنی و عرض از مبدا براي این جنس به ترتیب برابر 4-21

 است. 3195/5آمد. ضریب همبستگی براي این جنس برابر 

 

 

 
 

 

 

 

 

  های استان هرمزگان ( در آبC. chrysophrysوزن در جنس ماده گیش ماهی پوزه دراز ) -رابطه طول کل 21 -1شکل 

 1931در سال 

 

دو جنس نر و ماده در سمت  طول کل و وزن  نیب یدر خصوص همبستگ رسونیحاصل از آزمون پ جینتا

 همبستگی از شود نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان همانطور که مشاهده می پیوست آورده شده است.

در دو جنس  بیآزمون به ترت نیا یهمبستگ کهي به نحو هر دو جنس بوده است، دو مولفه در نیا نیکامل ب
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براي دو جنس نر و ماده محاسبه شده شیب منحنی  رباشد. مقادیمی 33/5و  31/5نر  و ماده به ترتیب برابر 

بدست آمد که نشان از ایزومتریک بودن و به عبارتی همگن بودن  1316/2و  3411/2نیز به ترتیب برابر  با 

در تمام ابعاد بدن  دو جنس نیرشد ا گردی عبارتهاي نر و ماده گیش پوزه دراز است. یا به  رشد در جنس

 .شد يرگیجهینت کسانی

در جنس نر باالتر از جنس ماده بود ولی این میزان اختالف  bدر بررسی رابطه نمایی طول و وزن، مقدار 

 باشد. (، به هر حال، در هر دو جنس نر و ماده  مدل رشد از نوع ایزومتریک میp> 51/5دار نبود )معنی

 

 پارامترهای رشد 1-1-2

، پارامترهاي رشد، FiSAT II با استفاده از فراوانی طولی و با استفاده از طول چنگالی در نرم افزار

5نهایت و فی پریم مونرو  ضریب رشد، طول بی
(φ′) ها و همچنین ترکیب جنسیتی  براي هر کدام از جنس

بدست آمده که مقدار  2-4ا استفاده از معادله (. فی پریم مونرو بPauly and Munro, 1984برآورد گردید )

ارائه شده  3-4هاي نر و جداگانه محاسبه گردیده و در جدول آن براي ترکیب جنسیتی و هر کدام از جنس

 است.

 Logk+2Log (L ∞ ) =                                                                                ( 2-4)معادله 
/ 

 

 های استان هرمزگان در آب( C. chrysophrys)پارامترهای رشد به صورت ترکیب جنسیتی گیش ماهی پوزه دراز  3-1جدول 

 1931در سال  

 

ودرال، براي ترکیب جنسیتی و هر جنس به -با استفاده از اطالعات فراوانی طولی ماهیان، رگرسیون پاول

، t0سالیانه و   K ، ∞L، الف، ب وج(. با به دست آوردن مقادیر 23-4 صورت جداگانه ترسیم شد )شکل

-4شرح ذیل برآورد گردید )معادله  معادله ون بر تاالنفی براي جمعیت گیش ماهی پوزه دراز به

 (:1و  2، 5هاي  ()پیوست9

-935/5(t-52325/5)[                                                                      (9-4)معادله 
e-5[16/66 =Lt 

                                                           
1
 Phi-prime or Growth Performance Index 

" نوع طول گونه
 ɸ K سالیانه L∞ متر( )سانتی t0 منطقه بررسی 

 گیش پوزه دراز

 )ترکیب جمعیتی(

 اي استان هرمزگانه آب -52325/5 16/66 935/5 245/9 چنگالی
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استان هرمزگان های  ( در آبC.chrysophrysوردرال برای گیش ماهی پوزه دراز )-ترسیم رگرسیون پاول 23-1شکل 

 بصورت ترکیب جنسیتی )الف(، جنس نر )ب( و جنس ماده )ج( بصورت جداگانه.
 

 پارامترهای مرگ و میر 1-1-9

آمده است. این  55-4مقادیر بدست آمده براي پارامترهاي مرگ و میر براي ترکیب جمعیتی در جدول 

 مقادیر به شرح ذیل است:

 
 1931در سال  های استان هرمزگان در آب( C. chrysophrys)گیش پوزه دراز  پارامترهای مرگ و میر برای 14-1جدول 

 

 مرگ و میر کل گونه

 )بر سال(

 مرگ و میر صیادی

 )بر سال(

 مرگ و میر طبیعی

 )بر سال(

 داری ضریب بهره

 )بر سال(

 4/5 765/5 443/5 25/5 گیش پوزه دراز
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 (Mمرگ و میر طبیعی ) 1-1-9-1

( از معادله تجربی پائولی و همچنین با استفاده از میانگین دماي Mمیر طبیعی )ي مرگ و  براي محاسبه

هاي استان هرمزگان محاسبه و تخمین زده شد. مقادیر مرگ و میر  هاي خلیج فارس و آب ساالنه دماي آب

طبیعی و مرگ و میر کل براي ترکیب جنسیتی محاسبه شد. مقادیر و جداول آورده شده براي کل ترکیب 

 .C( در Mعبتی است. بنابر محاسبات انجام شده میزان بدست آمده براي مرگ و میر طبیعی )جم

chrysophrys  بر سال بدست آمد. محاسبات نرم افزاري مربوطه به این محاسبات با 765/5برابر با FiSAT 

II.در پیوست آمده است ،  

 

 (Zمرگ و میر کل ) 1-1-9-2

ي آبزي مورد بررسی و تبدیل طول میانه هر گروه  اسبه شده براي گونهبا استفاده از پارامترهاي رشد مح

( با استفاده از منحنی روش Zطولی به سن نسبی، میزان مرگ و میر کل محاسبه گردید. مرگ و میر کل )

  Zصید و بر اساس لگاریتم طبیعی محاسبه شد با استفاده از روش تبدیل فراوانی طولی به منحنی صید مقدار 

برابر  FiSAT IIه گردید. مقدار این کمیت بر اساس بهترین منحنی معرفی شده توسط نرم افزار محاسب

 (.6)پیوست  و 95-4شکل  بدست آمد 25/5
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)پایین( گیش ماهی پوزه  های مختلففراوانی طول در ماهمیزان مرگ و میر کل برای ترکیب جمعیتی)باال( و  94-1شکل 

 . FiSAT IIهای استان هرمزگان با استفاده از نرم افزار  در آب (C. chrysophrysدراز )

 

 (Fمرگ و میر صیادی ) 1-1-9-9

 .Cمحاسبه شد که این کمیت در تحقیق حاضر براي گونه  F=Z-Mمقدار این کمیت با استفاده از رابطه 

chrysophrys  بدست آمد.  443/5برابر با 

 

 برداری نرخ بهره 1-1-9-1

استفاده گردید، میزان محاسبه شده در این مطالعه  QUOTE برداري از معادلهبه نرخ بهرهبه منظور محاس

 ه است.بدست آمد 4/5برابر با  (C. chrysophrys)براي گونه 
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 پنجمفصل  

 بحث و نتیجه گیری
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 مقدمه 1-1

تواند می یهاي مختلفهاي بدست آمده از هر پژوهش برحسب اهداف مورد نظر هر تحقیق، به روشیافته

توان براساس بر حسب اهداف، به بررسی و هاي حاصل از پژوهش حاضر را مییز و پردازش گردد. دادهآنال

بندي نمود.  دستهاي  و فاکتورهاي تولید مثلی تحلیل پارامترهاي پویایی جمعیت و فاکتورهاي تغذیه

کند، در نتیجه ثبات میجمعیت و ذخایر ماهیان پویا هستند و پارامترهاي حیاتی آنها با گذشت زمان تغییر 

هاي ساختار جمعیت غیر ممکن است. به همین جهت این عنوان شاخص هها بطوالنی مدت این شاخص

(. در مطالعه حاضر، آنچه هدف از Begg et al., 1999پارامترها باید در زمانهاي مختلف بررسی شوند )

عات اولیه و اساسی براي بررسی اکولوژي فاکتورهاي انتخاب شده بود، در وهله اول جمع آوري اطال مطالعه

و بررسی تاثیرات  C.chrysophrysاي و تولید مثلی و تعیین ذخایر گونه گیش ماهی پوزه دراز و رفتار تغذیه

هاي اصلی ماهیان سطح زي و به عنوان محیطی و انسانی بر روي گونه مورد نظر است. گیش ماهیان از گروه

اي بزرگترین شوند و در خلیج فارس از نظر تنوع گونهمحسوب می ترکیب اصلی آبهاي جنوب کشور

باشد. مطالعه ارزیابی ذخایر و تخمین میزان ذخایر گونه مورد نظر با هدف پیشنهاد برداشت خانواده می

ها، ( است. خود این دادهTotal allowable catchهاي مدیریتی از قبیل مجاز برداشت )ساالنه گونه و توصیه

مدیریت کارآمد و موثر  ،تواند ارائه دهد عالوه بر اینات مفیدي در خصوص اکولوژي این گونه میاطالع

صید، نیازمند اطالعات قابل اطمینان در رابطه با پارامترهاي جمعیتی از قبیل رشد و مرگ و میر ذخیره 

 (.Ahmed et al.,2003) باشدمیبرداشته 

 

 ای رفتار و عادات تغذیه 1-2

 ، ترجیح غذاییGaSIهای فراوانی، خالی بودن معده، شاخص خصشا 1-2-1

هاي همانگونه که در مطالعه رژیم غذایی نتیجه گیري شد، شکارهاي ماهی گیش پوزه دراز در گروه

 اند.سخت پوستان و نرم تنان را تشکیل داده استخوانی،تاکسونومیک ماهیان 

هاي مورد مطالعه در این پژوهش را شکار گونه در تقسیم بندي شکارها، ماهیان استخوانی بیشترین

 گردد که مشاهده است. این وابستگی زمانی آشکار می دهد. که موید ماهی خواري این گونهتشکیل می

گردد ماهیان استخوانی، از نظر عددي بیشینه تعداد شکار و از نظر وزنی بیشترین وزن کل شکار را این می
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اند. ماهیان شکار شده توسط این گونه طیف وسیعی از ه خود اختصاص دادهها را در فصول مختلف بگونه

اي از بستر دریا هاي نیمه پالژیک، کفزي و میان زي را در بر گرفته و از منظر زیستگاهی دامنه گستردهگونه

هاي مختلف ماهیان استخوانی خاب گونهنتدهند، این گستردگی در اتا سطح آب را به خود اختصاص می

بودن شدید به تغذیه از ماهیان استخوانی تعدیل نماید. به  هها را در وابستاید بتواند نقیصه محدودیت آنش

شود، اما تنوع در عبارت دیگر هر چند که در تغذیه این شکارچیان غالبیت تغذیه ماهیان استخوانی دیده می

ده شاید بتواند تا حدودي برطرف کننده هاي شکار شها از منظر جایگاه بوم شناسی و نوع گونهانتخاب گونه

محدودیت دامنه انتخاب شکار بوده، به نحوي که در غیاب یک یا چند شمار به دالیل مختلف، شکار 

دیگري بتواند جایگزین آن گردیده و با کاهش رقابت غذایی بین آنها از وارد آمدن تکانه به سالمت 

 ماهیگیري کفزیان کاسته شود. 

از سایر محققین در بیشتر موارد نتایج حاصل از پژوهش حاضر را در خصوص رژیم  نتایج بدست آمده

هاي انجام شده غذایی گونه مورد نظر تائید و موید رژیم غذایی آن است. در مطالعه حاضر،  طی بررسی

ر ماههاي تیهاي معده گیش ماهی پوزه دراز بیشترین میزان شاخص خالی بودن معده مربوط به برروي نمونه

درصد  بوده است. و پاییز تابستان ( به عبارتی فصل% 51/12و  4/14و  2/17)به ترتیب،   و آبان و شهریور

هاي خالی نشان دهنده آن است که ماهی گیش پوزه دراز ماهی نسبتا کم خوري است. شاخص باالي معده

یق در رابطه با شاخص . نتایج حاصل از این تحقبدست آمد 9/15خالی بودن معده در فصول مختلف سال 

( مطابقت دارد. بیشترین درصد 5934خالی بودن معده با نتایج به دست آمده از تحقیقات کمالی و همکاران )

% به ترتیب( مشاهده گردید. نتایج حاصل از  36/71% و  72هاي خالی در فصول تابستان و پاییز )معده

شان داد که تغذیه این گونه در بهار به اوج محاسبه شاخص معدي براي جمعیت گیش ماهی پوزه دراز ن

-رسد، که احتماال دلیل آن میخود رسیده و پس از آن در فصول تابستان و پاییز به کمترین مقادیر خود می

تواند شروع فصل تخم ریزي باشد. بنابراین شاخص معدي کاهش پیدا کرده است که در واقع بیانگر کاهش 

 (. Sivakami, 1988)تغذیه در زمان تولید مثل است 

طبق تحقیقات کمالی و همکاران در رابطه با تغذیه ماهی گیش پوزه دراز مشخص شد که این ماهی یک 

(. طبق تحقیقات آنها غذاي اصلی گیش پوزه دراز ماهی استخوانی =CV 43/61ماهی نسبتا کم خوري بود )

%( جزء غذاهاي تصادفی  57/4ان )%( و نرم تن 57/4دهد و گروه سخت پوستان )%( تشکیل می 67/35)

شوند. عالوه بر این تحقیقات آنها نشان داد  بیشترین گونه ماهی استخوانی شکار شده موتو محسوب می

هاي خورده شود. بقیه گونهی براي گیش پوزه دراز محسوب میوده و این ماهی به عنوان غذاي اصلماهی ب

، چغوك، پنج زاريزمین کن، آپاگون، کوپر، بزماهی،  شده عبارت بودند از میگو، میکتوفیده، کفشک،

توان به عنوان غذاي تصادفی مطرح کرد. در پژوهش حاضر اسکوئید، ماهی مرکب، خرچنگ و عقربک را می
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هاي شکار شده توسط گیش % به ترتیب در نر و ماده( بیشترین طعمه 71% و 77نیز ماهیان استخوانی با )

%( و نرم  51هاي فرعی )مطالعه حاضر سخت پوستان به عنوان طعمه ردادند. دیماهی پوزه دراز را تشکیل م

ها %( در نظر گرفته شدند. عالوه بر این درصد فراوانی هر کدام از گروه4هاي اتفاقی )تنان به عنوان طعمه

% (، 4م تنان )% (، نر 77براي ماهیان نر و ماده گیش پوزه دراز به شرح مقابل بدست آمد. ماهیان استخوانی )

%(  51% (، سخت پوستان ) 4% (، نرم تنان ) 71%( براي جنس نر و ماهیان استخوانی ) 51سخت پوستان )

دار بین ارجحیت براي جنس ماده. نتایج آنالیز آماري واریانس یک طرفه نیز حاکی از وجود تفاوت معنی

دارد این تفاوت بین ماهیان استخوانی و  هاي شکار شده در گیش ماهی پوزه دراز وجودغذایی در بین طعمه

داري مشاهده (، اما بین نرم تنان و سخت پوستان تفاوت معنیP ˂ 51/5دار بوده است )ها معنیسایر گروه

نشد. نتایج این قسمت با نتایج بدست آمده از مطالعات کمالی و همکاران مطابقت دارد. براساس مطالعات 

Sivakami (5311خانواده گیش ،)  ماهیان، ماهیانی گوشتخوار هستند و از دسته ماهیان گوشتخوار پالژیک

کنند. ماهیان جوان به عنوان ارجحیت غذایی روند، که غالیا از ماهیان و سخت پوستان تغذیه میبه شمار می

به خصوص گیش  Decapterus dayiو  Megalaspis cordyla  ،Alepes djedabaبراي گیش ماهیانی مانند 

دارد که گیش ماهیان در ارجحیت روند. این محقق اذعان میبه شمار می Stolephorous sppان جنس ماهی

دهند. به نحویکه ماهیان هاي جوان این ماهیان و بالغین آن گوناگونی از خود نشان میغذایی بین گروه

لغین آن بیشتر از جوانتر این خانواده داراي ارجحیت غذایی سخت پوستان پالژیک بوده در حالی که با

گیرد که این عمل هاي این خانواده غالبا در طول شب صورت میکنند. از طرفی تغذیه گونهماهیان تغذیه می

دهند. این خانواده مانند سایر گروههاي ماهیان هاي بینایی خود انجام میرا توسط سیتم خط جانبی و اندام

و زیستگاهی داراي مهارجرت هستند. گستره متنوعی  نواحی کم عمق براي دسترسی به شرایط بهتر غذایی

هاي غذایی براي رژیم غذایی ماهیان در نظر گرفته شده است، که بیشتر این گزارشات در رابطه با از گزینه

صورت گرفته است که  Decapterus dayiو  Megalaspis cordyla ،Alepes djedabaهایی مانند گونه

 A. kallaرود در حالیکه ارجحیت غذایی در گونه تر به سمت ماهیان جوان میها بیشرژیم غذایی این گونه

اي نیز در هاي رژیم غذایی درون گونه(. تنوعKagwade, 1971بیشتر سخت پوستان است ) A. atropusو 

هاي سنی شود، که حاکی از رژیم غذایی انتخابی در گروهارجحیت غذایی بین گیش ماهیان مشاهده می

( به این نتیجه رسید که گیش 5313) Kuthalingamر ماهیان این خانواده است. بنابراین در حالیکه مختلف د

کند. در حالیکه ماهیان باالتر از سخت پوستان تغذیه می ،میلی متر 225با اندازه کمتر از  M. cordylaماهی 

نین سیستم مشابه انتخابی در رژیم کنند. چمیلی متر در همین گونه از ماهیان نواحی ساحلی تغذیه می 225از 

 .Sغذایی براي سخت پوستان در مراحل جوانی و همچنین انتخاب رژیم غذایی ماهی در بالغین براي گونه 

leptolepis  ( مشاهده شده استVenkataramani and Natarjan, 1988.) 
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به این دلیل باشد که  ( بر این است که احتماال این انتخاب پذیري رژیم غذایی5343) Chakoاعتقاد 

-کنند و از طرفی هم محتواي روغنهاي گیش ماهیان از رقابت مستقیم و رو در رو با شکار اجتناب میگونه

به دلیل اینکه این  آنهمتواند دلیلی بر این موضوع باشد، هاي غنی موجود در سخت پوستان پالنکتونیک می

توان الزم و ضروري است. دلیل احتمالی دیگري که میهاي غنی براي رشد گنادها مراحل تحت بلوغ روغن

در رابطه با این امر دانست این است که ممکن است در ارتباط با تغییر در توانایی جستجو و شکار 

ها و کاهش توانایی این ماهیان در شکار شکارهاي با اندازه شکارهاي متحرك بزرگتري در بالغین این گونه

 باشد. نتایج بدست آمده در تحقیق حاضر با نتایج بدست آمده از سایر کوچکتر نظیر سخت پوستان 

اي گیش ماهیان، تغذیه از سخت پوستان و هاي این خانواده در یک راستا است در واقع مشخصه تغذیهگونه

انجام  2555در سال   Carnax latusبرروي عادات غذایی گیش ماهی  Silvanoماهیان است. در تحقیقی که 

برد. جستجو براي شکار در حالیکه در اي را به کار میه این نتیجه رسید که این گونه دو شیوه تغذیهداد. ب

هاي ماهی دو روش مذکور هاي نیمه عمیق در حال شنا است و دنبال کردن انفرادي شکار سایر گونهآب

دهد. بر طبق شکیل میاست. از طرفی رژیم غذایی این ماهی را ماهیان جوان و سخت پوستان پالنکتونیک ت

است. فصل،   B. Rufusتحقیقات این محقق عادات غذایی این ماهی داراي همپوشانی باالیی با گونه 

اي هستند که شدت هاي غذایی انتخابی، دوره تولید مثلی، و زمان ماهیگیري عوامل عمدهدسترسی به آیتم

 ماههاي طی M. cordylaه نحویکه شدت تغذیه دهند. بتغذیه را در گیش ماهیان مختلف تحت تاثیر قرار می

هاي خالی در ماهیان نابالغ و جوان کمترین میزان خود را دارد پس از بادهاي موسمی بهتر بوده و تعداد معده

(Srineevasan, 1974 در حالیکه گیش ماهی .)D. dayi شدت تغذیه بیشتري را در طی دوره پیش از ماه-

هاي نوامبر و دسامبر(. یه و می( و ماههاي پس از آن داشته است )ماهرهاي فوهاي موسمی )ماههاي بارندگی

هاي تخم ریزي هم داراي تاثیرات اساسی بر روي نرخ و شدت تغذیه در گیش ماهیان به خصوص دوره

هستند. به نحویکه این ماهیان در طی دوره بالغ شدن و شرایط بازیابی پس از تخم  S. Leptolepsisگونه 

(. در Venkataramani and Natarajan, 1988کنند )بیشتر از ماهیان جوان و ماهیان بالغ تغذیه می ریزي

 ,Sivakamiشود )هاي پس از تخم ریزي دیده مینیز بیشترین شدت تغذیه در دوره .djedaba Aگونه 

1988.) 

ولید مثل در ماهیان است در اي با فرایند تعادات غذایی به عنوان یکی از عوامل مهمی که در ارتباط ویژه

هاي متنوعی از گیش ماهیان یک نوع ارتباط درونی عمیق را بین تغذیه و تولید مثل شود. گونهنظر گرفته می

ریزي اند. به عنوان یک قانون کلی، غالبا شدت تغذیه در اکثر گیش ماهیان در فصل تخماز خود نشان داده

 Venkataramani andباشد )خالی دلیلی بر این موضوع می هايآید، که درصد باالي معدهپایین می

Natarajan, 1988 .) 
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 های فراوانی حضور و اهمیت نسبی شکار در گیش ماهی پوزه دراز شاخص 2 -1-2

هاي موتو به خانوادهماهیان شناسایی شده در معده گیش ماهیان پوزه دراز نمونه برداري شده متعلق 

(، و بزماهیان Nemipteridae) ماهیانگوازیم (، Leiognathidaeماهیان ) ج زاريپن(، Engraulidae) ماهیان

(Mullidae)ماهیان ، فانوس (Myctophidae)، ماهیان کفشک (Pleuronectidae)، ماهیان سنگسر 

(Haemulidae)، میگوها (Penaeidae)، هاخرچنگ (Protnus.sp)، اسکوئید (Loliginidae)  مرکب ماهیو 

(Sepia.sp) ماهیان النه دهانها از قبیل بودند. در این بین ماهیان سایر خانواده (Apagonidae و همچنین )

هایی از رده سخت پوستان شامل میگو  و خرچنگ نیز در معده گیش پوزه دراز مشاهده و شناسایی نمونه

 فصول نشان  شدند. تغییرات فراوانی شکار در گیش ماهی پوزه دراز بر حسب تعداد و وزن به تفکیک

تابستان است  دهد که بیشترین فراوانی عددي و وزنی مربوط به موتو ماهی و ماهیان استخوانی در فصلمی

هاي سال در رژیم غذایی دهد که موتو ماهیان در تمامی فصلروند نوسانات فراوانی وزنی و عددي نشان می

ي این نوع شکار در طی سال باالتر از سایر گیش ماهی پوزه دراز حضور داشته است و فراوانی وزنی و عدد

ماهیان شکار شده توسط گیش ماهی بیشتر بوده است. کمینه فراوانی عددي شکار مربوط به نرم تنان موجود 

( و ماهیان غیر قابل شناسایی Sepia.sp( و ماهی مرکب )Loliginidaeها از جمله اسکوئید )در معده نمونه

ی نهاي تاکسونومیک عددي و وزز آزمون واریانس یک طرفه توکی در ردهتخمین زده شد. نتایج حاصل ا

اختالف بارز بین شکار ماهیان استخوانی و موتو ماهی شکار شده توسط گیش ماهی پوزه دراز بوده است 

(51/5 ˂ P( به صورتیکه بیشینه فراوانی وزنی در ماهیان استخوانی .)و موتو ماهی31%، پائیز 4/97 ) 

%، کل سال( تخمین زده شده 51/5( بوده است و کمترین این مقدار در خرچنگ )31تابستان %،  2/12) 

دهند، که است. در تقسیم بندي شکارها، ماهیان استخوانی بیشترین شکار گونه مورد مطالعه را تشکیل می

بوده و سعی باشد به عبارتی ارجحیت غذایی در این گونه از نوع انتخابی موید ماهی خواري این گونه می

باشد. باشد و این امر نشان دهنده وابستگی آنها از نظر غذایی به ماهیان میاین گونه در شکار ماهیان می

گیرد، زي را در بر میها طیف وسیعی از ماهیان پالژیک و میانماهیان استخوانی شکار شده توسط این گونه

شکار شده توسط این ماهی نقیصه محدودیت  این گستردگی و طیف وسیعی انتخابی در ماهیان استخوانی

نماید. به عبارت دیگر هرچند که در تغذیه آنها را در وابسته بودن شدید به یک نوع گونه خاص تعدیل می

ها از منظر جایگاه بوم شناسی و نوع این شکارچیان غالبیت با ماهیان استخوانی بوده است اما تنوع در گونه

تواند تا حدودي برطرف کننده محدودیت دامنه انتخاب شکار باشد. به نحوي که هاي شکار شده شاید بگونه

در غیاب یک یا چند شکار به دالیل مختلف، شکار دیگري بتواند جایگزین آن گردد. تغییر در مقادیر 

توان هاي شکار شده در طی فصول سال را میفراوانی وزنی، عددي و شاخص فراوانی حضور انواع گونه

( در نظر گرفت که طی تحقیق او بر روي عادات غذایی 5311) Sivakamiهمراستا با تحقیق  مطابق و
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ها داراي الگوي فصلی در انتخاب شکار هستند که مشخص شد که خانواده گیش ماهیان در برخی از گونه

گیش ماهیان  هاي غذایی مورد تغذیهتحت تاثیر پدیده مانسون قرار دارد، یعنی زمانی که پیک وقوع ارگانیزم

هاي غذایی در فصول مختلف سال مشهود بود توان گفت حضور تمامی گروهافتد. در مجموع میاتفاق می

هاي ماهیان استخوانی با نرم تنان داري بین گروهاما بین مقادیر عددي و فراوانی وقوع شکارشان تفاوت معنی

 و سخت پوستان داشته است. 

 

 (Fدر گیش ماهی پوزه دراز ) شاخص فراوانی حضور شکار 1-2-9

%، بهار 91/2(،  ماهی مرکب )31%، بهار 97/2کمینه شاخص حضور فراوانی شکار در گوازیم ماهی )

%، 11/19( بوده است و بیشینه فراوانی حضور مربوط به ماهیان استخوانی )31% ، بهار 91/2(، اسکوئید )31

( بوده است. نتایج حاصل 31%، زمستان 1/52وتو ماهی )( و م31%، بهار  67/6) ماهیان پنج زاري(، 31بهار 

هاي تاکسونومیک در شاخص فراوانی، نشان دهنده اختالف بارز از آزمون واریانس یک طرفه توکی بین رده

گردد (. آنچه از مطالعه شکارها استنباط میP ˂ 51/5ها بوده است )میان ماهیان استخوانی با سایر گروه

الت انتخابی داشته و ارجحیت غذایی این گونه براي ماهیان استخوانی و در این بین گیش ماهی در شکار ح

هاي حاصل از عادات غذایی گیش ماهی پوزه دراز در موتو ماهیان بوده است. بنابراین با مقایسه یافته

این پژوهش حاضر با مطالعه انجام شده در آبهاي استان هرمزگان توسط کمالی و همکاران ارجحیت شکار 

( و غذاي تصادفی این Fp=91/67باشد. براساس تحقیقات آنها ماهی استخوانی )گونه ماهیان استخوانی می

( )ماهی مرکب و Fp=4/17( )میگو، خرچنگ و عقربک( و نرم تنان )Fp=4/17ماهیان سخت پوستان )

 اسکوئید( بود.

 

 (IRIشاخص اهمیت نسبی شکار در گیش ماهی پوزه دراز ) 1-2-1 

اهمیت نسبی شکار، هر سه مولفه اندازه گیري شده )فراوانی وزنی، فراوانی عددي و فراوانی  شاخص

ها را به تصویر بکشد. تواند عادات غذایی این گونهدهد، لذا این مولفه بهتر میحضور شکار( را پوشش می

شود مشاهده می چهارمهمانگونه که از نتایج به دست آمده در مورد شاخص اهمیت نسبی شکار در فصل 

%( 11/54%( و موتو ماهی )76/67در رده بندي تاکسونومیک شکار گیش ماهی پوزه دراز، ماهیان استخوانی )

چغوك اند. و کمینه مقدار این شاخص مربوط به بیشنه شاخص اهمیت نسبی را به خود اختصاص داده

گونه تحقیقات در رابطه با عادات غذایی باشد. در رابطه با این %( می54/5) کفشک ماهیان%( و 59/5) ماهیان

اند. اما شود به تحقیقات کمالی و همکاران که آنها در مطالعه خود به بررسی این شاخص نپرداختهمربوط می

داري به عنوان آنچه که از نتایج مشخص است این گونه در شکار خود ماهیان استخوانی را با تفاوت معنی
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هاي طولی مختلف نمونه ه است. از آنجایی که در این تحقیق برروي گروهارجحیت غذایی خود انتخاب کرد

هاي طولی مختلف داراي ارجحیت غذایی از نوع ماهیان توان بیان داشت که گروهبرداري شده است می

 باشد که همراه با رشد ماهی اقالم غذایی آن نیز تغییر کردهباشند. اما ذکر این نکته نیز مهم میاستخوانی می

شود، زیرا ماهی با اندازه بزرگتر شود میانگین اندازه شکار آن نیز بزرگتر میو هر چه یک ماهی بزرگتر می

در صورتی که بخواهد از شکار کوچکتر تغذیه نماید بایستی انرژي بیشتري صرف نماید در نتیجه به سمت 

هاي غذایی در رژیم ر آیتم(. حضوWootton, 1995یابد )صید بزرگتر جهت صرف انرژي کمتر گرایش می

غذایی ماهیان شکارچی پیچیده بوده و تحت تاثیر عوامل متعددي از قبیل قابلیت در دسترس بودن شکار، 

(، فراوانی شکار، مقدار انرژي و انتخاب اندازه شکار و تغییرات Mobilityمیزان قابلیت تحرك شکار، )

تحت تاثیر فاکتورهاي درونی )مانند اندازه، رفتار، رده  باشد. به عالوه رژیم غذایی بیشتر ماهیانفصلی می

(. اطالعات بدست آمده Wootton, 1995تواند قرار گیرد )بندي( و عوامل بیرونی )تیپ زیستی و ناحیه( می

از عادات غذایی و دانش پی بردن به کمیت و کیفیت غذاي گرفته شده توسط یک ماهی براي فاکتورهایی 

ها از فاکتورهاي آوري، هم جنس خواري و تغذیه کردن برروي سایر گونهبلوغ و هم مانند رشد، تغییرات

(. افزایش موفقیت در شکار شدن شکارها Ratz, 1992باشد )مهم در سالمت و مدیریت ماهیگیري می

توسط شکارچیان از جمله موضوعاتی است که به عوامل متعددي از قبیل سرعت شکارچی، قدرت دید و 

تواند بر شاخص اهمیت نسبی شکارها ر بستگی دارد که با تاثیر خود بر تنوع و تراکم شکارها میعوامل دیگ

 (. Mensah, 1996در مجموع تاثیر گذار باشد )

هاي ها تخمین زده شده است، از آنجائیکه در آبدو فصل بهار و زمستان بیشترین فصل تغذیه در گونه

ها بهمن تا خرداد ماه گزارش شده است، نتایج این تحقیق ي گونهاستان هرمزگان بیشترین ماههاي تخم ریز

نماید. در خصوص تغذیه گیش پوزه دراز به منظور افزایش انرژي در قبل و بعد از تخم ریزي را تائید می

افزایش تغذیه در طول و قبل از فصول تولید مثل عموما به دلیل تخلیه مقدار زیادي پروتئین و چربی به 

گردند، اما باشد. قسمتی از این مواد جذب بدن میهاي تخم و اسپرماتوزوئیدها میعه سلولمنظور توس

هاي شوند و در فصولی که فعالیتهاي چربی نگه داري میها و انداماي از آنها در کبد، ماهیچهقسمت عمده

هاي مناطق یاري از گونهدارد بس(. این محقق بیان میBiswass, 1993شوند )گردد استفاده میماهی زیاد می

نمایند. نیمه گرمسیري در زمان رسیدگی جنسی در مراحل باال و هم چنین در فصول تخم ریزي تغذیه نمی

هاي تغذیه و هاي مورد مطالعه عدم همزمانی زمانهاي خالی را در نمونهتوان درصد باالي معدهاز طرفی می

محققین در رابطه با فیزیولوژي تولید مثلی و ارتباط آن با  يهاتواند باشد. اما بررسیزمان نمونه برداري می

هاي حاصل از این پژوهش در خصوص عدم تغذیه ماهیان در فصل تخم ریزي را شدت تغذیه، همواره یافته
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تواند دال بر این موضوع باشد که خالی بودن معده در فصول گرم سال همانطور که نمایند، که میتایید نمی

 تواند مرتبط باشد. هاي تخم ریزي نمیشود در آبهاي هرمزگان تنها با فعالیتاضر نیز دیده میدر تحقیق ح

Jarre ( گزارش نموده5331و همکاران ،)هاي شفق تغذیه اند که بیشتر ماهیان گوشتخوار در ساعت 

م غذایی یک ترین اقالمعتقد است هنگامی که ماهی یکی از مهم Longhurst (5317،)نمایند، همچنین می

هاي روزانه کمتر شده لذا تعداد ی، دریافتپنج زاریدهد به دلیل مقدار ارزش باالي شکارچی را تشکیل می

هاي حاصل از آن دارد عملیات صید و استرس(، اذعان می5331) Woottonگردد. هاي خالی بیشتر میمعده

اي هاي تغذیههاي خالی و فعالیتیان با معدههاي خالی تاثیر گذار بوده است. به عالوه، ماهبرروي معده

(. شاخص Zacharia, 2003ضعیف در چندین گونه از ماهیان مناطق گرمسیري به کرات گزارش شده است )

تواند بستگی داشته باشد و هاي مختلف به فراوانی غذا در هر منطقه میتهی بودن معده یک ماهی در مکان

تواند در اثر رقابت درون و یا برون گروهی رخ دهد. به عالوه، می هاي خالی زیاد در یک جمعیتمعده

Goncalves ( زیاد بودن تعداد معده5337و همکاران ،)اي روزانه هاي تغذیههاي خالی را مرتبط به فعالیت

 اند.هاي تولید مثلی شکارچی مرتبط دانستههمراه با مقدار غذاي قابل دستري و فعالیت

 

 مثلی وضعیت تولید  1-9

 GSIشاخص  1-9-1

هستند به عبارتی تک جنسی  5( گونوکوریستیکCarangidaeهاي خانواده گیش ماهیان )تمامی گونه

هاي خانواده گیش ماهیان در تمامی دوران هاي نر و ماده در هیچکدام از گونههستند و هیچکدام از جنسبت

(. تاکنون به جز تحقیقات المزروقی و Hurley et al.,2004زندگی خود توانایی تغییر جنسیت ندارند )

( تحقیق جامعی برروي 5931( و کمالی و همکارانش )2559(، الرسادي و همکارانش )2552همکارانش )

فیزیولوژي تولید مثلی و رفتارهاي تولید مثلی در گیش ماهی پوزه دراز در آبهاي اقیانوس آرام و هند 

نه که بیشترین مطالعات برروي آنها صورت گرفته است هاي هم جنس این گوصورت نگرفته است. گونه

Carangoides bajad  وGnathanodon speciosus بوده است که در خلیج عربی مورد مطالعه قرار گرفته-

. این تحقیق برروي تولید مثل اینگونه در آبهاي استان هرمزگان و دریاي (Grandcourt et al.,2004)اند 

( به GSIاین مطالعه دوره تخم ریزي با استفاده از شاخص گنادوسوماتیک ) عمان صورت گرفته است. در

دست آمده و تعیین شده است. تغییرات در شاخص گنادوسوماتیک به صورت همزمان در هر دو جنس نر و 

شود. روند این افزایش و کاهش در هر دو جنس تقریبا داراي روند مشابهی است. دو پیک ماده دیده می

گنادوسوماتیک در طی دوره یک ساله نمونه برداري براي هر دو  مشاهده شد. پیک ابتدایی در براي شاخص 

                                                           
1
 : gonochoristic 
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ها در بهمن ماه فروردین مشاهده شده و پیک دوم از شهریودر شروع و در مهر ماه به اوج خود رسید. ماده

در اسفندماه  به باالترین پیک شاخص گنادوسوماتیک رسیدند. پیک آنها قبل از رسیدن پیک سوم نرها و

ها قبل از پیک نرها و در سپتامبر ( نیز پیک ماده2552و همکاران ) Al-rasady  شروع شد. در مطالعه

ها و از دي ماه تا بهمن ماه نشان داد. مشاهده شد. شاخص گنادوسوماتیک یک فصل تخم ریزي را در ماده

را در هفت ماه از سپتامبر تا ماه  که گنادهاي رسیده برجسته Lutjanus carponotatusماهی گرمسیري 

مارس را در آبهاي خلیج بیر نشان دادند یک فصل تخم ریزي طوالنی را طی کردند و این دیدگاه کلی را 

هاي بلند تقویت کردند که ماهیان نواحی گرمسیري در مقایسه با ماهیان نواحی سردسیري در طی سال دوره

اي، عوامل محیطی از جمله دماي (. عالوه بر شرایط تغذیهKritzer,2004کنند )ریزي را سپري میمدت تخم

(. Lam, 1983آب و دوره نوري، به صورت مستقیم با رشد و پیشرفت گنادها در ارتباط تنگاتنگ هستند )

 ° Cاین در حالیست که دما در دریاي عمان در سواحل عمان به دو منحنی سالیانه یکی در ماه ژانویه )

(. این احتمال وجود دارد که این دماي پایین C ° 24( )Rayner et al., 2006ر آگوست )( و دیگري د3/24

هاي گیش پوزه دراز را براي رشد گنادي در طی ماه تحت تاثیر قرار در بهمن ماه از نظر فیزیولوژیکی ماده

ن است سایر اند. دما ممکداده است و گنادها در این جنس در طی این ماه به رشد حداکثري خود رسیده

 Scomberoidesگیش ماهیان را در نقاط مختلف جغرافیایی به تخم ریزي القا کند. تخم ریزي سارم )

commersonnianusهاي بارندگی بین سپتامبر و فوریه قرار دارد که پیک هاي مانسون یا فصل( در طی ماه

(. فصل تخم Griffiths et al., 2006هد )دآن در بین ماههاي نوامبر و فوریه در آبهاي شمالی استرالیا رخ می

 57( از می تا اکتبر یعنی زمانی که دماي آبهاي عمقی بین Kaiwarinus equulaریزي ماهی جک باله سفید )

(. Kundo, 1985کشد که دلیل آنهم رخ دادن جریان کوروشیو است )درجه سانتی گراد است، طول می 25تا 

دو پیک بهاره در فروردین و اردیبهشت و  GSIدر رابطه با شاخص  (5931در مطالعه کمالی و همکاران )

باشد. طی مطالعات آنها بیشترین میانگین شود که پیک بهاره قویتر میپیک پاییزه در مهر و آبان دیده می

(، براي ماهی نر مربوط به فروردین ماه بوده 16/2شاخص گنادي براي ماهی ماده مربوط به فروردین ماه )

براي ماده  493/5در خرداد براي هر دو جنس )5یا به عبارتی مرحله استراحت ( و کمترین مقدار 11/2است )

(. در براي نر( محاسبه گردید. بر همین اساس اوج تخمریزي در اردیبهشت ماه برآورد گردید.  565/5و 

 Batchته ماهیان را در سرتاسر سال میتوان این گونه از دس GSIگونه گیش پوزه دراز با توجه به میزان 

Spawnner  .دانست 

                                                           
1
 Rest 
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 رابطه میان طول کل بدن و همآوری 1-9-2

آوري  مطلق وجود دارد به نحویکه ضریب براساس مطالعه حاضر رابطه قوي میان طول کل و هم

بوده است. نتایج این تحقیق با نتایج بدست آمده  37/5گیش پوزه دراز در این مطالعه برابر  برايهمبستگی 

( همسو نیست به نحویکه ضریب همبستگی بدست آمده در برابر 5931تحقیقات کمالی و همکاران )از 

 آوري مطلق است. بین طول کل و هم قوي بوده است که نشان از عدم وجود همبستگی 191/5

 : میتوان به عوامل ذیل اشاره نمود عوامل موثر بر هماوري

  (Brenda, 1993)(اندازه تخم 2. (Roce, 1984)( تغذیه 5

 (Shelby, 1967)(طول و وزن والدین 9

 (Roce, 1984)(فصل تخم ریزي 4

 ( فاکتورهاي زیست محیطی.6آب.  PH( درجه حرارت و 1

 ( استرس55(عوامل ژنتیکی . 3(مراقبت والدینی .1( مهاجرت. 7
 

 ت جنسینسب 1-9-9

جمعیت ماده  رصد تشکیل دهندهبدست آمد. د 5به  5در مطالعه حاضر نسبت جنسی ماده به نر تقریبا 

هاي که داراي نسبت جنسی پایدار هستند این رقم به درصد بود. این در حالیست که در جمعیت 71/19

( نسبت جنسی 5931نزدیک است. این در حالیست که براساس مطالعه کمالی و همکاران ) 5به  5نسبت 

بین نسبت جنسی ماده به نر با  کاي مربعمون بدست آمد. در مطالعه حاضر آز 5به  45/5کلی ماده به نر 

دار نشان داده است اما در سایر ماههاي نمونه برداري این تفاوت ( در تیر ماه تفاوت معنی5:5حالت نرمال )

ها بر نرهاي گیش ماهی تواند نشان دهنده غلبه تعداد مادهدار مشاهده نشد. نسبت جنسی میبه صورت معنی

گردد. در حالیکه طی مطالعه ( مشاهده می5931ن حالت در مطالعه کمالی و همکاران )پوزه دراز باشد که ای

ها بر نرها باشد. الرسادي و دار نیست که نشان از غلبه مادهحاضر این نسبت به حدي چشمگیر و معنی

بدست  5به  56/5( نسبت جنسی مادهاي گیش پوزه دراز را به نرهاي همان جمعیت 2552همکاران )

هاي نسبت جنسی در طول سال مشابه مطالعه حاضر ند که به نتایج تحقیق حاضر نزدیکتر است. نوسانآورد

به صورت مجزا از  هاي زمانی خاصشاید نشان دهنده این مطلب باشد که اجتماعات نر و ماده در دوره

بب غالب شدن کنند. از جمله عواملی که سهاي زمانی دیگري در کنار هم زندگی میهیکدیگر و در دور

شود تفاوت زمان صید، ادوات صید و مکان صید است )ولی نسب جمعیت یک جنس بر جنس دیگري می

 Pogonias( گزارش کردند که در گونه 5339و همکاران ) Fizhugh(. به عنوان مثال 5911و همکاران، 

cromis یت دارد و در اعماق نزدیک هاي بالغ غالبطی فصل تخم ریزي، اجتماع نرهاي بالغ در اعماق بر ماده
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هاي بالغ بیش از نرهاي بالغ هستند. از عوامل دیگري که باعث تفاوت بین تعداد نرها و سواحل، اجتماع ماده

ها در منطقه تخم ریزي به مدت بیشتر نسبت شود، توقف مادههاي مختلف سال و کل سال میها در ماهماده

اي افراد توان به جدا شدن دفعهعلت اختالف جنسی نر را می(. همچنین Nikolsky, 1963به نرها است )

تر یک جنس نسبت به جنس دیگر و رغبت ها و احتمال صید آسانبالغ از منطقه، رفتار متفاوت میان جنس

تر به علت بازار پسندي بیشتر، رشد متفاوت جنس نر و ماده و اختالف مرگ و میر صیادان به ماهیان درشت

 (. Sandovy et al., 1994ها نسبت داد )در نرها و ماده

 تغییرات موثر بر نسبت جنسی: 

 .(Hariati et al., 2005)(وضعیت ذخیره و میزان بهره برداري 5

، کاهش میل به تغذیه، تمایل کمتر 4(فیزیولوژي تولیدمثل جنس ماده)پر بودن حفره بدنی ماده مرحله 2

به میزان کمتري از نرها در تورهاي صیادي به دام افتادن  به تغذیه وبه طرف سطح آب و نور و در نتیجه

(Octaviani, 2014.) 

 Polovina and Ralston, 1987)(رشد متفاوت و مرگ و میر دو جنس )9

نوسانات نسبت جنسی در طول سال، شاید نشان دهنده این مطلب باشد که اجتماعات نر و ماده در دوره 

گر و در دوره هاي زمانی دیگري، در کنار هم زندگی می هاي زمانی خاص بصورت مجزا از یکدی

 . (Fitzo, 1993)کنند

 

 ریزیفصل تخم 1-9-1

ریزي ماهی مطرح گردد  تواند به عنوان شاخص تخم( میGSIمطالعه نسبت وزنی گناد به وزن کل ماهی )

و همکاران،  هاي ماده معموال بیشتر است )حسین زاده صحافیو دامنه تغییرات این شاخص در ماهی

شود هها بیشتر از نرها مالحظه می(. با توجه به اینکه در ماهیان تغییرات فصلی وزن گنادها، در ماده5911

ریزي مطرح است. شاخص بلوغ جنسی تخمدان به عنوان یک روش غیر مستقیم براي تخمین فصل تخم

طی یک سال در جنس ماده محاسبه  ریزي، شاخص گنادي را درتوان براي تعیین الگوي تخمبدین منظور می

یاید اوج رسیدگی رسد و سپس کاهش مینمود و زمانی که مقدار این شاخص به بیشترین مقدار خود می

 جنسی و فصل تخم ریزي است. 

هاي دریاي ( فصل تخم ریزي گیش ماهی پوزه دراز در آب2559و همکاران ) Al-rasadyطی تحقیقات 

هاي سپتامبر و فوریه تعیین گردید. از طرفی طی تحقیقات کمالی و ین ماهعمان در سواحل کشور عمان ب

طی دوره تحقیق در دو ماهه اسفند و فروردین  GSI( و براساس نتایج بدست آمده شاخص 5931همکاران )

به طور نسبی باالتر بوده است بطوریکه بیشترین مقدار را در فروردین ماه داشته است. سپس سیر نزولی آن 
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رسد. پس از آن در مهر ماه افزایش ز شده تا جائیکه در خرداد، تیر و مرداد ماه به پایین ترین حد خود میآغا

یافته و از آن پس تا آذر ماه سیر نزولی داشته است. اگرچه در تمام طول سال ماهیانی با رسیدگی باالي 

ص در این ماهی است لیکن بر این ( مشاهده شد که بیانگر نداشتن فصل تولید مثل خا1تا  9جنسی )مراحل 

اساس بیشترین زمان رسیدگی جنسی در فروردین بوده است و اوج تخم ریزي این ماهی در اردیبهشت بوده 

است. نتایج حاصل از این پژوهش و مطالعات قبلی انجام شده در رابطه با گیش پوزه دراز نشان داد که 

هاي بهار و پاییز شته است و اوج تخمریزي آن در فصلاحتماال این گونه یک دوره تخم ریزي طوالنی دا

( مشخص شد، فصل تخم ریزي این گونه را 2552بوده است و همانطور که توسط الرسادي و همکارانش )

کردند. البته شایان ذکر است که در مطالعه آنها  (اسفند تعیین)در آبهاي عمان از سپتامبر )شهریور( تا فوریه 

هاي ماده ماهیان در بحث تولید مثلی انرژي بیشتري ریه گزارش شده است. جنسریزي در فواوج تخم

اي تخم ریزي را بهتر از هاي دورهها فعالیت( بنابراین تخمدانKing,1995کنند )نسبت به نرها را صرف می

ل (. از طرفی بررسی تغییرات درصد مراحSadovy, 1996دهند )نرهاي همان گونه در ماهیان بازتاب می

تواند تعیین کننده باشد. براساس پژوهش حاضر بیشترین ریزي میتواند در تعیین فصل تخمباروري می

هاي مرحله چهار در ماههاي بهمن، اسفند، و فروردین مشاهده شد. و همچنین ضریب رسیدگی درصد ماده

 5/9شته است )به ترتیب جنسی ماده گیش پوزه دراز در ماههاي فروردین و اسفند بیشترین میزان خود را دا

تواند موید این (،  که می3/5و  9/5شود )به ترتیب ( و پیک دوم که در شهریور و مهر ماه مشاهده می2/2و 

مطلب باشد که فصل تخم ریزي این ماهی در فصل بهار و پاییز بوده است. با توجه به نتایج بدست امده از 

رین عواملی که در نقاط جغرافیاي مختلف سبب وجود تتوان اذعان داشت از عمدهسایر مطالعات می

توان تفاوت شرایط جغرافیایی، تفاوت عمق و خصوصیات باشد میاختالف در پارامترهاي مشاهده شده می

هاي بوم شناختی حاکم بر منطقه و شرایط اقلیمی از جمله نور و به فیزیکی و شیمیایی و نیز تفاوت

ها و طول دوره تخم ریزي در ب اختالف در زمان تخم ریزي گونهخصوص نوسانات درجه حرارت آب سب

مناطق مختلف را نام برد. عوامل زیست محیطی از جمله شدت و مدت تابش نور، نوسانات درجه حرارت و 

باشد. مجموعه این عوامل بر فرایندهاي ترشح شوري آب در رشد و بلوغ جنسی ماهیان استخوانی موثر می

ارتباطات متقابل محور هیپوتاالموس، هیپوفیز و گناد اثر گذاشته و با فعال سازي این  هاي جنسی وهورمون

 (.Morgan et al., 2013سازند )ها را ممکن میمحور روند رشد و تمامل اووسیت

 

 1-9-1 LM50 

 ، آنها به این نتیجه رسیدند که طول در زمان بلوغ براي2555طی تحقیقات الرسادي و همکاران در سال 

داري، داراي اختالف بوده بوده است و به صورت معنی 51/42و  35/46هاي نر و ماده به ترتیب جنس
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هاي به مراتب پایین تر از هاي این گونه در اندازهاست. براساس تحقیقات این محققین مشخص شد که ماده

متر تعیین سانتی 46رابر با را ب LM50( میزان 5931رسند. از طرفی کمالی و همکاران )نرها به سن بلوغ می

هاي بالغ در نظر گرفته بودند به عنوان نمونه 4و  9کردند. در محاسبات آنها تخمدانهایی که در مراحل 

میلی متر بدست آمد که از میزان  4/91شدند. مقدار بدست آمده براي اولین طول بلوغ در مطالعه حاضر 

رسد میزان طول و بلوغ کاهش یافته است که به نظر میباشد. بدست آمده توسط مطالعات قبلی کمتر می

(. از Sparre and Venema, 1992تواند به علت تغییر شرایط اکولوژیکی یا افزایش فشار صیادي باشد )می

تواند برروي اندازه و یا سن ماهیان گرفته شده تاثیر بگذارد. طرفی ویژگی انتخاب پذیري ادوات صیادي می

هاي مختلف تفاوت داشته و حتی سن یا طول بلوغ ممکن است بین وغ جنسی بین گونهزمان رسیدن به بل

هاي تواند فعالیت(. از طرفی فاکتورهاي زیست محیطی میKing, 2007هاي مشابه نیز متفاوت باشد )گونه

موثر فیزیولوژیکی را دستخوش تغییر نماید، که در نتیجه بر طول اولین دوره بلوغ و بر زمان تخم ریزي 

هاي زیست محیطی به درجه حرارت آب ریزي عالوه بر ویژگیاست. شایان ذکر است تفاوت در دوره تخم

 (. Dutta et al., 2012بستگی دارد )

در تجزیه و تحلیل وضعیت تولید مثل ماهی نقش مهمی داشته و می توان از آن در  LM50استفاده از 

 (.Dadzie et al., 1998کرد ) مدیریت صید بر اساس داده هاي طولی استفاده

 عوامل موثر در سرعت رسیدن به بلوغ:

 .Rajasilata (1992) ( شرایط تغذیه ماهی5

 (تغییرات تراکم ماهی :2

 (Morgan, 2004الف( بطور مستقیم سبب محدودیت ذخیره انرژي براي رشد گنادها میگردد)

 ,Engelhard and Heinoاثر می کند )ب( بطور غیر مستقیم بر روي رشد اثر بگذارد که بلوغ را مت

2004 .) 

  (Helser and Almeida.1997) .( تغییرات در دماي آب اثرات تغییرات اقلیمی9
 

 بافت شناسی  1-9-9

تغییر ساختار بافتی و ریخت شناسی تخمدان در طی روند اووژنز توسط محققین مختلف مورد مطالعه 

خوانی داراي دو نوع استراتژي تخم ریزي هستند. در نوع اول که قرار گرفته است. به طور عمده ماهیان است

هاي ( است، بدین معنی که تخمکSynchronousریزي همزمان )شود نوع تخمماهیان دیده می ربیشتر د

شوند در حالیکه در ماهیانی نظیر تون ماهیان رسیده در یک زمان یا دوره مشخص از تخمدان خارج می

هاي تولید مثلی خود هاي مختلف فعالیتهمزمان است که به دفعات متعدد و طی زمان ریزي از نوع غیرتخم
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دهند. نتایج مطالعت بافت شناسی گیش ماهی پوزه دراز در آبهاي استان هرمزگان نشان داد که را انجام می

پی هاي میکروسکومرحله رسیدگی جنسی است. و از طرفی با بررسی برش 1جنس ماده این گونه داراي 

است. با توجه به  Batch spownerتوان بیان نمود که احتماال این گونه از دسته ماهیان مراحل جنسی می

کند و اینکه در تغییرات شاخص گنادي در جنس ماده که روند خاصی را طی یک دوره منظم ساالنه طی می

ها حل رشد و تکامل تخمکهاي بافت شناسی تهیه شده از تخمدان فقط یک مرحله از مراهر کدام از برش

اي است که فقط یکبار در طول سال تخم ریزي کرده و توان نتیجه گرفت که این ماهی گونهمشاهده شد می

کند. بنابراین گیش ها را یکباره در یک دوره زمانی نسبتا کوتاه در فصل تخم ریزي رهاسازي میهمه تخمک

ها و از لحاظ بلوغ اووسیت 5ايه تخم ریز یک دفعهماهی پوزه دراز از لحاظ نحوه تخمک ریزي در گرو

 (. Moyle and Geeh, 1988شود )هایی است که تخمدان آنها طی یک دوره تخلیه میجزء گونه

King (2557بیان می ) دارد که گناد بسیاري از جانداران دریایی داراي مرحله استراحت نسبتا طوالنی

گیرد. نتایج پژوهش حاضر، نتایج بدست یکبار در سال صورت می ها تخم ریزياست و در بسیاري از گونه

ي کند و نشان دهنده( را تائید می2552( و الرسادي و همکاران )5931آمده توسط کمالی و همکاران )

ها با منحنی شاخص گنادي است که فصل تخم ریزي را نشان ارتباط مستقیم بین فراوانی مراحل بلوغ ماهی

اي فروردین و شهریور که زمان اوج  شاخص رسیدگی جنسی است اغلب ماهیان ماده در دهد. در ماههمی

هایی با مراحل باالي بلوغ بودند و در بقیه سال اکثر گنادها در مراحل اولیه بلوغ این گونه داراي تخمدان

 شوند. دیده می

 

 جمعیتی پویایی شناسی 1-1

روش به دست آوردن پارامترهاي رشد ماهیان مناطق  هاي فراوانی طولی متداولتریناستفاده از داده

ها دهد و حتی این دادهی نشان میهاي سنگرمسیري است و حتی برخی مواقع نتایج بهتري نسبت به داده

دهند. هاي سنی نشان میبراي محاسبه پارامترهاي رشد در شرایط گفته شده، نتایج بهتري نسبت به داده

هاي ها کم هزینه بوده و نیاز به مهارت خاص ندارد و اگر در مورد گونهدادهگذشته از آن جمع آوري این 

توان با تعداد محدودي نمونه به راحتی نماهاي جدا از هم را در با سرعت رشد باال به کار برده شوند می

لی باید هاي طومشاهده نمود. به منظور تخمین پارامترهاي جمعیتی به وسیله داده هفراوانی طولی بدست آمد

(. این در حالیست که Hoeing et al.,1987هاي جمعیت واقعی نزدیک باشند )ها به طولسعی شود این داده

برداري گسترده از ماهیان انجام شود  ها نماینده واقعی جمعیت باشند باید نمونهبراي اطمینان از اینکه نمونه

(Gulland,1987عالوه بر این اطالعات طولی و وزنی مع .) مولترین نوع اطالعاتی هستند که در صید و

                                                           
1
 Total spawner 
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هاي (. بحث در خصوص یافتهTingley,2004آید، زیرا جمع آوري آنها راحت است )صیادي بدست می

حاصل از این پژوهش در سه بخش مجزا )پارامترهاي رشد و ساختار جمعیتی، رژیم غذایی و پارامترهاي 

اسفانه به دالیل مختلف گونه مورد نظر در پژوهش حاضر در تولید مثلی( مورد تفسیر قرار خواهد گرفت. مت

کشورمان و هم چنین در دنیا به ندرت مورد مطالعه قرار گرفته است. آنچه این پژوهش را نسبت به سایر 

ها به منظور یافتن تواند متمایز نماید، آنالیز یافتهمطالعات پیشین در منطقه خلیج فارس و دریاي عمان می

 موجود و نشان دادن وضعیت سالمت ماهیگیري ماهی مورد نظر مطالعه حال حاضر است. هاي تکانه

گیري در دو منطقه، تواند شامل تفاوت در کمیت نمونههاي طولی مینتایج مختلف با استفاده از روش

اي که ه(، استفاده از ابزارهاي صید گوناگون، موقعیت اکولوژیک ناحیMissing dataهاي از دست رفته )داده

-گیري در آن صورت گرفته، تغییرات فصل و تاثیر شدت صید بر یکی از مناطق، نزدیکی یکی از محلنمونه

هاي گیري به بازارهاي خارجی و غیره باشد. در کنار همه این موارد، شباهت در ویژگیهاي نمونه

(. تور گوشگیر 5911لنگرودي، اي باید مدنظر قرار گیرند )امامی هیدرولوژیک و جغرافیایی و ترکیب گونه

نماید. هر باشد و ماهیان کوچکتر و بزرگتر از آن را صید نمیداراي محدوده مشخص براي صید ماهیان می

هاي طولی بیشتر باشد. امکان حضور افراد مختلف بیشتر شده و در نتیجه برداري از ردهچه دامنه نمونه

باشند. هاي طولی مختلف با یکدیگر متفاوت میمرگ و میر ردهباشد. زیرا نرخ رشد و تر میبرآوردها دقیق

اعداد بدست آمده از تحقیقات مختلف در رابطه با زیست سنجی و توزین ماهیان نمونه گیري شده نشان 

کند. رشد وزنی مانند رشد طولی در دهنده این مطلب است که با افزایش طول، وزن بدن نیز افزایش پیدا می

جدول  (.Sparre and Venema,1998بوده و بطنی بوده و در سنین پایین بسیار سریع است)سنین باال کند 

 پرداخته است.مختلف مطالعات پارامترهاي رشد گیش ماهی پوزه دراز در  به بررسی و مقایسه 1-5
 

 ( در نقاط مختلف جهانC. chrysophrysمقایسه پارامترهای رشد گیش ماهی پوزه دراز )  1-1 جدول

R ه مورد بررسیمنطق
2 

b a Lmin(mm) Lmax(mm) منبع 

 ,.Al-mqrzouqi et al 725 255 5963/5 7529/2 3674/5 دریاي عمان

2013 

 ,.Al-Rasady et al 776 295 5235/5 7752/2 3662/5 دریاي عمان
2012 

 155 221 5562/5 3554/2 3167/5 آبهاي استان هرمزگان
کمالی و همکاران 

(5931) 

 تحقیق حاضر 155 215 5516/5 3571/2 319/5 ان هرمزگانآبهاي است
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هاي در مطالعه حاضر بیشترین فراوانی طولی براي ترکیب جمعیتی گیش ماهی پوزه دراز در بین نمونه

%( بود و کمترین فراوانی طولی مربوط به  1/51سانتی متر با فراوانی ) 43تا  41بررسی شده در کالس طولی 

%( بود. توزیع طولی بین دو جنس نر و ماده گیش ماهی پوزه دراز  5/5سانتی متر ) 77تا  79کالس طولی 

نتایج این تحقیق با مطالعات کمالی و همکاران  (.P ˃ 51/5داري را از خود نشان نداد )اختالف معنی

متر تیسان 15تا  47هاي طولی لی گیش ماهی پوزه دراز را در کالسمطابقت داشت آنها بیشترین فراوانی طو

 گزارش کردند.

به عنوان یکی از ضروریترین ابزار  که در مطالعه حاضر نیز بدان پرداخته شده است، وزن -رابطه طول 

(. Rodriguez-Romero et al.,2009در مطالعه ذخایر و مدیریت ذخایر آبزیان در نظر گرفته شده است )

و  a=  5516/5قیق براي گونه مورد نظر مقدار وزن کل نیز محاسبه شده که در این تح -رابطه بین طول کل 

بدست آمد. در بررسی الگوي رشد ماهی گیش  319/5مقدار ضریب همبستگی بین طول کل و وزن کل 

R ≥ 51/5پوزه دراز مشخص شد که طول کل و وزن داراي همبستگی مثبت است )
(. از طرفی با وجود 2

یا ضریب  bمایی بین آنها کامال مشهود است. مقدار معادله بدست آمده بین طول کل و وزن کل، رابطه ن

هاي مختلف گونه وزن نه تنها میان جمعیت -در رابطه طول  bمیزان  بدست آمد. 3571/2رگرسیون برابر با 

هاي مشابه نیز متفاوت است و عوامل مختلفی براي آن تواند باشد بلکه میان ذخایر مختلف گونهمتفاوت می

گذارد حتی روز تاثیر می و صلی در پارامترهاي محیطی، رسیدگی جنسی، فصلاز قبیل تغییرات ف

(Bangenal,1978( از طرفی ذکر این نکته ضروري است که میزان ضریب رگرسیون .)b به طور معمول در )

ترین شود در جامعاست. قانون یا اصل آلومتري که اصل سنجش رشد نیز خوانده می 4و  2ماهیان بین عدد 

نماید که ترین قانون مربوط به رشد نسبی است، به دلیل اینکه این قانون به طور ساده بیان مین سادهشکل آ

، b(. مقدار Bertalanffy, 1938مقدار ثابتی است )  x به افزایش نسبی متغیر  Yنسبت افزایش نسبی متغیر 

که داراي رشد همگون هستند  کند. در ماهیانینوع رشد ماهی یعنی همگون یا ناهمگون بودن را مشخص می

نماید در صورتیکه طول بدن سه برابر شود، و وزن به تبعیت از ماهی در تمام ابعاد بدن خود یکسان رشد می

 (. King, 1995برابر خواهد شد ) 1آن 

(. به عبارت دیگر همانگونه که در P ˃51/5باشد )بیانگر رشد ایزومتریک در گیش پوزه دراز می tآزمون 

محاسبه شده در این پژوهش اختالف  bدهد که مقادیر این واقعیت را نشان می  tج مشاهده شد آزمون نتای

باشد. بنابراین نداشته که بیانگر رشد ایزومتریک و همگون در گیش ماهی پوزه دراز می 9داري با عدد معنی

است. این در حالیست که  9برابر  bتوان گفت در بررسی حاضر، در گیش ماهی پوزه دراز مقدار عددي می

نخواهد بود رشد در تمام ابعاد به صورت مساوي  9برابر  bدر ماهیان داراي رشد ناهمگون مقدار عددي 

خواهد  9بزرگتر از  bنیست و بسته به گونه ماهی ممکن است رشد ناهمگون مثبت باشد که در آن مقدار 
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 bاین مقدار کوچکتر از عدد سه خواهد بود. لذا اگر  بود و در ماهیانی که داراي رشد آلومتریک منفی هستند

دهد نشان می 9نسبت به طول افزایش بیشتري دارد، اما عدد کمتر از عدد  باشدوزن آبزي 9بیش از عدد 

بیان داشت که بین طول و وزن  5339در سال  Biswasباشد. وزن نسبت به طول داراي افزایش کمتري می

 ,Biswasبیانگر رشد ایزومتریک است ) 9است و توان به دست آمده نزدیک به  ماهیان رابطه نمایی برقرار

محاسباتی  bشود و نزدیک بودن وزن کیفیت گفته می -(. در واقع به اختالفات موجود در رابطه طول 1993

هاي فصلی به همراه گویند و انحراف از این قانون ناشی از نوسانبه عدد سه را قانون توان سوم می

ها، در رامترهاي زیست محیطی، پیشرفت گنادها، شرایط فیزیولوژیک ماهی در زمان جمع آوري نمونهپا

تواند باشد برداري در محیط زیست آنها میدسترس بودن غذا و شرایط تغذیه کردن آبزي در زمان نمونه

(Biswass, 1993 طی تحقیقاتی در سال .)توسط  2559Al-marzouqi ه با گونه گیش و همکارانش در رابط

و ضریب همبستگی  7529/2را  bو مقدار عدد  5936/5را برابر با  aماهی پوزه دراز انجام شد آنها مقدار 

است  25-72بدست آوردند. در تحقیق آنها نمونه برداري در ماهیانی با دامنه طولی  367/5طول و وزن را 

(Al- mazrouqi et al.,2013 متفاوت بودن .)b تواند دالیل مختلفی هاي یکسان میلف در گونهدر نقاط مخت

توان به نوسانات فصلی در پارامترهاي زیست محیطی، شرایط ترین آنها میداشته باشد که از مهم

اي در محیط فیزیولوژیک ماهی در زمان جمع آوري، جنیست، پیشرفت و رشد غدد جنسی و شرایط تغذیه

 Megalaspisد آلومتریک در بین گیش ماهیانی از قبیل، (. رشBiswas, 1993زیست ماهی اشاره کرد )

cordyla ،Decapterus russelli ،Caranx carangus ،Selaroides leptolepis ،Atropus atropus ،

Alepes kalla ،Alepes djedaba ،Atule mate ( در سواحل هند معمول استReuben et al., 1992 ،

Kalita and Jayabalan,1997بر این طی تحقیقات  (. عالوهGrandcourt  و همکاران نیز رشد آلومتریک را

در آبهاي امارات متحده عربی گزارش  Gnathanodon speciosusو  Carangoides bajadهاي براي گونه

 (.Grandcourt et al.,2004اند )کرده

نشان از به عالوه نتایج حاصل از آزمون پیرسون در خصوص همبستگی بین طول کل و وزن کل 

وزن  -دارد روابط طول (، اظهار می5339) Biswassهمبستگی بین این دو مولفه در این پژوهش بوده است. 

تواند به باشد که علت این اختالف میهاي مشابه نیز داراي اختالف میهاي مختلف در گونهعالوه بر گونه

دارد به جز در برخی ( بیان می2557)  Kingعوامل متعدد محیطی و درونی یک آبزي مرتبط باشد. همچنین 

نزدیک است. همچنین گزارش شده است که  9عموما به عدد  bهاي متفاوتی دارند مقدار از ماهیان که شکل

نه تنها در میان ذخایر یک گونه بلکه در ذخایر متفاوت نیز با یکدیگر اختالف  bدر جوامع گوناگون مقدار 

توانند می سایر عواملییرات فصلی، رسیدگی گنادهاي جنسی، تغذیه و دارند و عوامل متعددي هم چون تغ

از نرها  بیشترها هاي مادههاي طبیعی جمعیت(. معموال در محیطBangenal,1987بر آن تاثیر گذار باشند )



87 
 

باشند و متاثر از برخی عوامل بیولوژیکی مانند باشند. رابطه طول و وزن الزاما در طول سال ثابت نمیمی

دسترسی به مواد غذایی بوده که در طول دوران بررسی ساالنه قابل تغییر بوده است. الزم به ذکر است 

Haimovichi  وCanziani (2555معتقدند عوامل زیادي مانند اندازه نمونه، شرایط نمونه ) ،ها در زمان صید

 وزن دخیل باشند.  -هاي حاصل از رابطه طول توانند در صحت دادههاي طولی میجنسیت و کالس

وزن ممکن است بین فصول گوناکون سال تغییر  -روابط سالیانه طولمعتقد است که  Woottonاز طرفی 

در ایجاد این  توانندمییابد و عوامل بسیاري از جمله بلوغ، دما و شوري، در دسترس بودن غذا و اندازه 

به شکل فصلی براساس درجه بلوغ جنسی، رابطه طول و وزن ممکن است بعبارتی د. نگوناگونی دخیل باش

هاي بررسی شده، آثار هاي نگهداري نمونه، تعداد نمونهجنسیت، جیره غذایی، پر بودن معده و تکنیک

(. همانطور که گفته شد به طور معمول در Wootton, 1995محیط، فصل و مدت نمونه برداري تفاوت یابد )

ها از رشد همگن ورد تن ماهیان ثابت شده است که این گونهاست. در م 4و  2بین عدد  bماهیان مقدار 

رسد براي یک گونه خاص از ماهیان، وزن مخصوص بقایاي بافتی در تمام طول عمر برخوردارند. به نظر می

باشد. این قانون به قانون کعب  9نزدیک به عدد  bثابت بوده و بنابراین در بیشتر حاالت مقدار عددي کمیت 

ذکر این نکته مهم است که به طور معمول، ماهیان شکل بدن خود را در سراسر مدت زمان معروف است. 

 (. Biswas, 1993تواند تغییر یابد )کنند و لذا قانون یاد شده میزندگی حفظ نمی

 Pauly ( معتقدند که 5332و همکاران )باشد و متفاوت می ،میزان رشد ماهیان در در فصول مختلف

توانند نسبت وزن به طول بدن خود را طی دوران مختلف زندگی ثابت نگه دارند که به میماهیان معموال ن

(. Pauly et al., 1992کنند )هاي مختلف زندگی آبزي محاسبه میهمین دلیل شاخص وضعیت را در زمان

 اهیمت ضرایب رگرسیونی طول و وزن در مطالعات ارزیابی ذخایر ماهیان به عنوان یک شاخص کاربردي

تواند نشانه استراتژي مصرف انرژي به وسیله ماهی باشد باشد و میبراي تعیین وضعیت رشد ماهی می

(Vollestad and Bee Lund, 1990.) 

 هاي آبزي است،که یکی دیگر از پارامترهاي مهم در بررسی رشد گونه شاخص وضعیت یا ضریب چاقی

و در کل تعیین وضعیت سالمت جمعیت کاربرد براي مقایسه کیفیت ماهی از نظر وضعیت تناسب ماهی 

اي از شرایط جسمی و فیزیولوژیکی ماهی از نقطه نظر دارد. این شاخص غالبا به عنوان معیار عمومی ساده

 Pulliainen and)رود اندازه نسبی بدن، چاقی، تغیه، رشد،  مرحله جنسی و سطح انرژي بدنی ماهی بکار می

Korhonen 1990.) نی که شاخص وضعیت یا ضریب چاقی در آنها باالست نسبت به طولشان براي ماهیا

ماهیان سنگینی هستند و بالعکس ماهیانی که شاخص وضعیت یا ضریب چاقی در آنها پایین است، نسبت به 

گیش ماهی  (. در تحقیق حاضر میانگین شاخص وضعیتWootton, 2003طولشان ماهیان سبکی هستند )

بدست آمد. در مورد فاکتور ضریب چاقی  26/5ماههاي مختلف برابر با ( طی C. chrysophrysپوزه دراز )
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رسد که از فروردین تا اواخر خرداد داراي روند ثابتی بوده ولی از ماه تیر تا شهریور داراي چنین به نظر می

شترین میزان که پس از آن در ماههاي مهر و آبان  با یک کاهش همراه بوده که بی ،روند افزایشی بوده است

گردد. پس گردد و مجددا در آذر افزایش این شاخص مشاهده میشاخص وضعیت در این دو ماه مشاهده می

رسد که در شود. به نظر میاز آن آخر آذر ماه تا دي ماه داراي کاهش بوده و این روند تا آخر مشاهده می

و ماهی با استفاده از شرایط مناسب ماههاي خرداد تا شهریور شرایط محیطی و اکولوژیک مناسب بوده 

است.  همراه بوده رو به افزایشروند با یک غذایی در محیط، تغذیه مناسبی انجام داده و میزان این شاخص 

توان شرایط مناسب اکولوژیک و میشود،. همانطور که بیان شد این حالت در ماههاي آبان و آذر هم دیده می

ن افزایش دانست. دوره کاهش میزان شاخص وضعیت همزمان با فصل تخم ها دلیل ایغذایی را طی این ماه

باشد. به طور کلی عوامل موثر بر تغییرات شاخص وضعیت، شرایط و عوامل ریزي گیش پوزه دراز می

هاي آن، شرایط فیزیولوژي ماهی در زمان جمع آوري نمونه، سن و جمعیت، پر زیست محیطی و نوسان

(. عالوه براین در King, 2007باشند )اي میگی تولید مثلی ماهی و شرایط تغذیهبودن معده، مرحله رسید

تحقیقی که آژیر برروي برخی خصوصیات زیستی ماهی شوریده در آبهاي دریاي عمان انجام داد به این 

نتیجه رسیدن که مقدار شاخص وضعیت یا همان ضریب چاقی با اوج تخمریزي داراي رابطه قوي است. 

طه از نوع معکوس است به عبارتی اوج تخمریزي با اوج شاخص وضعیت داراي رابطه عکس است این راب

بر روي فیزیولوژي تولید مثلی گیش  2552(. در تحقیقی که الرسادي و همکارانش در سال 5916)آژیر، 

ایداري پوزه دراز انجام دادند مقادیر شاخص وضعیت را براي هر دو جنس نر و ماده را به صورت نسبتا پ

ثابت بدست آوردند در حالیکه در برخی ماهها داراي یک اوج بود در مطالعه آنها جنس ماده داراي وضعیت 

تري نسبت به جنس نر بوده است. عالوه بر این در تحقیق آنها مشخص شد آلبه نسبت بهتر و شرایط ایده

طول دوره مطالعاتی مشاهده اي در فاکتور شاخص وضعیت در بین دو جنس در که تفاوت قابل مالحظه

(. در حالت کلی نرها داراي میانگین شاخص وضعیت باالتري نسبت به Al-Rasady et al., 2013نگردید )

تواند بازتابی از سرمایه گیري شده باشد(، که میجنس ماده هستند )با فرض اینکه جرم کل بدن اندازه

(. بسیاري West,1990هاي نر همان گونه باشد )ه جنسگذاري بیشتر ماهیان ماده در امر تولید مثل نسبت ب

اي ماهی از دانشمندان عقیده دارند که فاکتور وضعیت نسبی بیشتر به عنوان شاخص وضعیت و شرایط تغذیه

شود. بسیاري از این محققین شاخص وضعیت را بدون در نظر گرفتن وزن روده و گناد در نظر گرفته می

 Herrera etاي ماهی است )ظر آنها این شاخص بیشتر در ارتباط با شرایط تغذیهکنند. چون به نمحاسبه می

al., 1988 .) باشند که و شاخص وضعیت، پارامترهاي بیولوژیک مهمی در ماهیان میوزن  -طول روابط

براي تعیین وضعیت رشد ذخایر ماهیان و بررسی فراهم بودن منابع غذایی و همچنین تعیین احتمالی بین 

 (. King. 2007گیرند )هاي یکسان مورد استفاده قرار مییر مجزاي گونهذخا
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 ضریب رشد سالیانه، طول بی نهایت، فی پریم مونرو و پارامترهای مرگ و میر 1-9

 با کارهاي انجام شده در  آنها در این بخش با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر و مقایسه

پرداخته شده به بحث مناطق دنیا در خصوص پارامترهاي پویایی جمعیت  هاي استان هرمزگان و سایرآب

اطالعات پارامترهاي پویایی جمعیت گونه بدست آمده در این پژوهش و کارهاي  2-1است. در جدول 

( مرگ Z)ضریب رشد(، ) K)طول بی نهایت(   ∞Lانجام شده جهت مقایسه ارائه شده است. در این جدول 

)ضریب بهره  E)فی پریم مونرو( و  ΄Φ( مرگ و میر طبیعی، Mو میر صیادي، )( مرگ Fو میر کل، )

 باشد. برداري( می
 

 طی مطالعات مختلف در سطح جهان برخی پارامترهای پویایی جمعیت گزارش شده گیش ماهی پوزه دراز 2-1جدول 

 منابع ∞E Φ΄ M F Z K L مکان

 5932لی و همکاران کما 1/73 436/5 452/5     هاي استان هرمزگانآب

 6/71 47/5 2/5 46/5 74/5 49/9 91/5 دریاي عمان
 

Al-Marzouqi et al.,2013 

 

، FiSATIIدر مطالعه حاضر با استفاده از فراوانی طولی و با استفاده از طول چنگالی در نرم افزار 

ها به صورت م از جنسپارامترهاي رشد، ضریب رشد سالیانه، طول بی نهایت و فی پریم مونرو براي هر کدا

، میزان  245/9جداگانه و به صورت ترکیب جمعیتی بدست آمد. مقدار فی پریم مونرو در ترکیب جمعیت 

بدست  16/66گیري شده بر اساس طول چنگالی ، و میزان طول بی نهایت اندازه935/5ضریب رشد سالیانه 

جمعیت  يبه دست آمده برا ∞Lسانتی متر،  61آمد. با توجه به وجود نمونه ماهی با بیشینه طول چنگالی 

باشد.  طول بی نهایت گزارش شده براي گیش ماهی پوزه دراز در این پژوهش این ماهی قابل قبول می

و ال مرزوقی و همکاران،  5971نسبت به طول بی نهایت گزارش شده در همین منطقه )دهقانی و کمالی، 

محیطی مختلف، فشار صید و  ناشی از شراي تواندیل آن می( کمتر گزارش شده است، که یکی از دال2559

در  2559و همکارانش در سال  Al-Marzouqiبرداشت بیش از حد ذخایر در دو دهه گذشته باشد.  

اي که برروي سن و رشد ماهی گیش ماهی پوزه دراز با روش توزیع فراوانی طولی را در سواحل مطالعه

سانتی متري اعالم کردند. آنها  72سال براي ماهی  1ر سن مشاهده شده را جنوبی عمان انجام دادند و حداکث

 - 97/5را  t0و  47/5را  K، 6/71را  ∞Lهمچنین با محاسباتی که از طریق توزیع فراوانی انجام دادند میزان 

بدست آمده در این تحقیق با دیگر تحقیقات صورت گرفته در  ∞Lبدست آوردند. در واقع مقایسه مقدار 

، حاکی از کاهش طول بی نهایت 2559و همکارانش در سال  Al-Marzouqiاین منطقه براساس تحقیقات 

تواند به دلیل افزایش این کاهش می همانطور که گفته شد، جمعیت گیش پوزه دراز در سالهاي اخیز است که
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ی به آنها داده نشده است. فشار صید در چند سال اخیر باشد. در واقع به دلیل فشار صید باال اجازه رشد کاف

هاي اکولوژیکی ایجاد شده در شمال خلیج فارس باشد که روي رفتار تواند به دلیل تفاوتهمچنین می

در سواحل  Paulyو  Foeseطی تحقیقی که  2555اي این گونه تاثیر داشته است. پیش از این در سال تغذیه

سانتی متر )طول کل( بدست آورده  65بیشینه را  ایران در خلیج فارس و دریاي عمان انجام دادند طول

هاي بزرگتر بودند. این نشان دهنده این واقعیت است که گونه گیش ماهی پوزه دراز در حال رشد به اندازه

 Foese andتواند تولید مثل باال و شرایط مناسب محیطی باشد )در دریاي عرب بوده است که دلیل آن می

Pauly,2011هاي رشد بدست آمده براي یک گونه مشخص در مناطق اوت در پیراسنجه(. از طرفی تف

توان به رفتار اکولوژیک این گونه تواند دالیل دیگري نیز داشته باشد که از مهم ترین آنها میبرداري مینمونه

(. Al-Yamani et al, 1997در نقاط مختلف اشاره کرد که به طبع بر روي تغذیه نیز تاثیرگذار است )

( تحت تاثیر درجه حرارت ∞Lو  Kاند که هر دو پارامتر رشد معادله ون برتاالنفی )حقیقات نیز نشان دادهت

ممکن است ناشی از به  5هاي رشد(. وي معتقد است که تفاوت در پیراسنجهJones,1981قرار دارند )

هاي این در بررسیآوري اطالعات در نقاط مختلف باشد. عالوه بر کارگیري ابزار متفاوت براي جمع

براي  41/61براي ماده و  67( در دو جنس متفاوت بوده است )∞Lها مقادیر طول بی نهایت )جداگانه جنس

براي نر(.  455/5براي ماده و  535/5نیز در دوجنس با هم متفاوت بود ) (Kنر(. مقادیر ضریب رشد سالیانه )

ولی آهنگ رشد رسیدن به این  ،شتر از جنس نر بودهنهایت بیتوان گفت که در جنس ماده مقدار طول بیمی

طول در جنس نر بیشتر از مقدار جنس ماده بوده است. این نتایج با نتایج به دست آمده توسط المزروقی و 

هاي مختلف یک گونه نشان دهنده توان گفت تفاوت در الگوي رشد جمعیتهمکاران متفاوت است که می

 (. Mann,1991باشد )یز میتنوع پذیري رشد در آن گونه ن

هاي اندازه بزرگترین توان به تفاوتهاي یک گونه را از یک طرف مینهایت در جمعیتتنوع در طول بی

ها و از طرف دیگر به تنوع پارامترهاي جمعیتی یک گونه نسبت داد که هاي درون هر یک از جمعیتنمونه

آید )پاتیمار و اي به وجود میدما و شرایط تغذیهدر شرایط مختلف محیطی غالب در مناطق به خصوص در 

(. با توجه به انتخاب پذیر بودن ابزار صید در مورد این گونه و مهاجر بودن آن، تخمین 5935همکاران، 

پارامترهاي رشد مشکل است، چرا که هر چه انتخاب پذیري ابزار صید کمتر باشد تخمین پارامترهاي رشد 

تر از مراکز تخلیه صید این گونه صورت پذیرفته گیري بیشضمن اینکه نمونهبه واقعیت نزدیکتر است. 

خورد. براي ارزیابی هاي طولی کوچک و بزرگ وجود نداشته و فقدان آن به چشم میاست، پس گروه

اي که تحت در ذخیره ذخایر گونه مورد نظر بهتر است تمامی مراکز صیادي تحت پوشش قرار گیرد.

نهایت ماهی خواهد داشت تر از طول بیاي کم، همیشه بزرگترین ماهی صید شده اندازهبرداشت شدید است

                                                           
1
 Growths parameter 
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درصد بیش از  55نهایت انتخابی باید دست کم و غیر از آن در بررسی مجازي جمعیت هر گونه، طول بی

نهایت موثر گیري و ابزار صید بر تخمین طول بیها باشد. اما امروزه پراکنش طولی نمونهبیشینه طول نمونه

است. تور گوشگیر به علت سنگین شدن بخش پایین آن در هنگام صید و صید ماهیان بزرگتري که در عمق 

به دلیل اینکه صید گیش ماهی پوزه دراز  .(King, 1986نهایت تاثیر دارد )برند، بر تخمین طول بیبه سر می

پذیري ابزار صید ذکر شده، ماهیان داراي گیرد و با توجه به انتخاب در ایران با تور گوشگیر صورت می

 شوند، حتی ماهیانی که طول بیشتر از چشمه مورد نظر  را دارند نیز صید هاي کمتر صید نمیطول

هاي نتیجه با دقت کافی هاي طولی این روشگردند. پس به دلیل صید نشدن تعدادي زیادي از گروهنمی

 دهند.نمی

هاي کامال وابسته به عوامل فیزیولوژیک بوده و استرس (Kn) شدباید توجه داشت پارامتر ضریب ر

محیطی به شدت بر آن تاثیر گذارند. براي ماهیان کوچک و سطح زي رابطه زیر بین مرگ و میر طبیعی و 

. در هاي محیطی به شدت بر آن تاثیر گذارندضریب رشد کامال وابسته به عوامل فیزیولوژیک بوده و استرس

 زي رابطه زیر بین مرگ و میر طبیعی و ضریب رشد وجود داردي ماهیان کوچک سطحبرا حالت کلی

 2≤K/M≤55 .Wootton (5332) توان به ها از نظر طول یا وزن را میمعتقد است که تغییرات رشد ماهی

سازگاري با شرایط محیطی مثل درجه حرارت، مواد مغذي، کیفیت غذایی، نوع سیستم آبی و همچنین 

هاي مختلف در یک مکان هاي ژنتیکی تفسیر نمود و به این ترتیب نوسانات الگوري رشد در زمانفاوتت

معتقد است تفاوتهاي موجود در طول بی نهایت  King(. از طرفی Wootton,1992قابل توجیه خواهد بود )

تولید مثلی، ( خصوصیات King,2007باشد )و ضریب رشد متاثر از تفاوتهاي اکولوژیک هر ناحیه می

ها با توجه به محل زیست آنها و براساس انتخاب طبیعی، مرفولوژیک، اندازه جمعیت و فراوانی ژنی گونه

رابطه  ∞Lو  K(. میزان Adams,1980دهند )الگوهاي انطباقی متفاوتی در طول حیاتشان از خود نشان می

 ,Sparre and Venemaابد و بر عکس )یافزایش می Kمیزان  ∞Lعکس با یکدیگر دارند و با کاهش میزان 

(. در مکانهاي مختلف با توجه به شرایط محیطی و تغییر طول بی نهایت و ضریب رشد، میزان سن در 1998

 کند. طول صفر نیز تغییر می

شود، حرارت زیاد می ش( معتقد است با توجه به نرخ متابولیت بدن ماهی که همراه با افزای5331پائولی )

ماهی در آبهاي گرمتر ضریب رشد بیشتري نسبت به آبهاي سردتر دارا است. همین افزایش در در نتیجه 

گردد. بطور کلی هر چه از مناطق سردسیر به نهایت آنها نیز میتواند باعث کاهش طول بیآبهاي گرمتر می

علت آن یابد که رویم، طول بی نهایت کاهش و ضریب رشد افزایش میمناطق به مناطق گرمسیري می

باشد، افزایش حرارت، باعث افزایش نرخ متابولیتی بدن ماهی و در نهایت احتماال افزایش حرارت آب می
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(. میزان سن در طول صفر Mohamadkasim et al.,2000شود )موجب افزایش ضریب رشد در ماهیان می

 (.Sparre and Venema, 1998باید )با افزایش ضریب رشد و کاهش طول بی نهایت؛ افزایش می

نیز که در این تحقیق به عنوان یکی از  (΄Φضریب تغییرات شاخص رشد یا شاخص فی پریم مونرو )

هاي پویایی جمعیت است. این از مهمترین شاخص پارامترهاي پویایی جمعیت بدان پرداخته شده است،

ي هم خانواده و هاشاخص مقایسه رشد بین ذخایر یک گونه و همچنین ذخایر یک گونه خاص با گونه

سازد. استفاده از شاخص فاي پریم مونرو به منظور تعیین صحت و اعتبار نتایج بدست مرتبط را ممکن می

تواند مشابه باشد متفاوت می ∞Lو  Kباشد چرا که این مقدار براي ذخایر مشابه حتی با وجود آمده می

(Sparre and Venema,1998محققین معتقدند که ضریب تغییرا .) ت شاخص رشد در بین ذخایر مختلف

هاي پارمترهاي جمعیتی یک گونه در درصد باشد، این معیار براي صحت تخمین 1یک گونه نباید بیشتر از 

دارند در بین ( بیان می5332) Venemaو  Sparre(. Gayanilo and Pauly, 1997شود )نظر گرفته می

باشند، که این بدان معنی بوده که مناطق یکسان می هاي رشد در تمامهاي یکسان شاخصها و گونهجنس

باشند. مقایسه مقادیر شاخص فاي پریم مونرو منحنی رشد ضریت تغییرات شاخص رشد مشابهی دارا می

براي این است که بین طول بی نهایت و ضریب رشد همبستگی وجود داشته و منحنی رشدي که بوسیله 

ست که در زمان و اندازه متفاوت، داراي اغییرات ثابتی است. شود داراي نرخ رشدي اآنها تولید می

 ∞Lو  Kتواند بر میزان  همانگونه که بیان شد اختالف در شرایط اکولوژیکی و تغیر عرض جغرافیایی، می

هاي زمانی گردد و حتی در یک منطقه در دورهرا شامل می ΄Φتاثیر داشته و این تغییرات میزان متفاوتی از 

 (.King,2007توانند، میزان متفاوتی بعلت تغییر شرایط محیطی داشته باشد )مختلف می

هاي خانواده اند که گونهپیشنهاد داده 2554و همکارانش در سال  Grandcourtبراساس این شاخص، 

Carangidae گونه( هاي با رشد سریعی هستندGrandcourt et al.,2004 دامنه این شاخص در فیلیپین و .)

؛  Corpuz et al., 1985گزارش شده است ) 91/2-94/9هاي مختلف گیش ماهیان مابین در بین گونههند، 

Reuben et al.,1992هاي (. در خلیج عدن، شاخص فی پریم مونرو براي زیر گونهGnathanodon ،41/9 

از  G. speciosusو  Carangoides bajadهاي ( و براي گونهEdward et al., 1985بدست آمده است )

(. بنابراین Grandcourt et al.,2004بدست آمد ) 49/9و  59/9آبهاي جنوبی خلیج فارس به ترتیب برابر 

تواند ( کمتر از آبهاي خلیج عدن است که می245/9مقدار بدست آمده براي این شاخص در تحقیق حاضر )

ي خلیج عدن داراي رشد سریعتري ي گیش ماهی پوزه دراز در آبهاي این واقعیت باشد که گونهنشان دهنده

هستند. از طرفی همانگونه که مشخص شد، مقدار شاخص فاي پریم مونرو در دامنه محاسبه شده براي 

گیش ماهیان قرار گرفته است که این خود دلیلی بر قابل قبول بودن نتایج خواهد بود. اندك اختالف موجود 

ه تفاوت موقعیت جغرافیایی و شرایط اکولوژیک و آب بین مطالعه حاضر و سایر مطالعات ممکن است نتیج
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و هوایی حاکم بر خلیج فارس در مقایسه با مناطق دیگر باشد. عالوه بر این سایر عواملی که برروي 

 تواند دخیل باشد. پارامترهاي رشد آبزیان موثرند نیز می

ر ارزیابی ذخایر آبزیان، همچنین هاي تحلیلی دهاي مدلبا توجه به ارتباط طول و سن در آبزیان و نظریه

توان نتیجه گرفت به علت درصد پایین افراد مسن در ترکیب کاهش میانگین طولی در چند سال اخیر می

جمعیت ماهی مورد مطالعه، این ذخیره در معرض فشار صیادي قرار گرفته است و باید فشار صید کاهش 

توان نتیجه با استفاده از نتایج ترکیب سنی جمعیت نمیداده شود البته ذکر این نکته ضروري است که تنها 

هاي (، محققین دیگري هستند که تفاوت5331) Bianchiniو   Ragonoseگیري قاطعی نمود. از طرفی 

هاي مختلف که تاثیر گذار برروي رشد بوده از جمله مواد مغذي، فاکتورهاي زیست محیطی در مکان

-دارند روشهاي شاخص رشد دانسته، هر چند عنوان میدر گزارش محیطی و غیره را علل اصلی اختالف

 گردد. هاي مورد استفاده در برآورد این شاخص بسیار تاثیرگذار بوده که باعث اختالف در گزارشات می

 

 پارامترهای مرگ و میر 1-1

آورده  C. chrysophrysجدول ذیل به نتایج مطالعات سایر محقیقن در رابطه با گیش ماهی پوزه دراز در 

 .شده است

 
 دریای عمان پارامترهای مرگ و میر بدست آمده از سایر تحقیقات در منطقه 9-1جدول 

M (y مکان
-1

) Z(y
-1

) F E M/K منبع 

 2559المزروقی و همکاران  13/5 91/5 46/5 2/5 74/5 آبهاي دریاي عمان

 کمالی و دهقانی    452/5  آبهاي دریاي عمان

 

اشاره شد ارزیابی ذخایر وضعیت یک گونه آبزي را در گذشته و حال بررسی  به آن الهمانطور که قب

کند کرده، چگونگی تغییر وضعیت آن را در مقابل شرایط مدیریتی حال و آینده پیش بینی می

(Cooper,2004پارامترهاي رشد و نرخ .)اسبات ارزیابی ذخایر را تشکیل هاي مرگ و میر هسته اصلی مح

روند. وزن توده زنده ذخایر آبزي به این پارامترها از عوامل مهم تغییر در ذخیره ماهیان به شمار می دهند.می

 Sparre andیابد )یابد و همزمان تحت تاثیر مرگ و میر طبیعی و صیادي کاهش میوسیله رشد افزایش می

Venema,1998ضمحالل جامعه الزم (. ضرایب مرگ و میر )صیادي و طبیعی( براي درك سرعت زوال و ا

اي ) ترجیحا سالیانه ( آنها الزم کند. بنابراین محاسبه دورهاست. چون این ضرایب با گذشت زمان تغییر می

 است. 
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y( براي گونه گیش ماهی پوزه دراز )Mدر مطالعه حاضر میزان مرگ و میر طبیعی )
بدست آمد   76/5( 1-

و  Al-Mazrouqiقدار داراي یک اختالف جزئی با مطالعه شود. این مکه تخمین مناسبی در نظر گرفته می

مقادیر متفاوتی از جفت  FiSAT( معتقد است که  نرم افزار 5312) Pauly( است. 2559همکاران )

هاي واقعی که از جمعیت نمونه برداري شده است را پارامترهاي ضریب رشد و طول مجانب را با داده

اي در پویا شناسی هاي تک گونهدهد که مناسب با بررسی را ارائه می کند و نتایج قابل قبولیمی پردازش

و طول مجانب به تنهایی براي تفسیر یک جمعیت  Kجمیعت آبزیان است. این در حالیست که دو پارامتر 

گردند. هاي ارزیابی ذخایر استفاده میفاقد کارایی بوده و با یکدیگر در معادالت رشد استفاده شده و در مدل

( در ارتباط K( با عمر ماهی و در وهله بعدي با ضریب رشد سالیانه )Mاز آنجایی که مرگ و میر طبیعی )

هاي تاکسونومیک مشابه تقریبا ثابت است هاي نزدیک به هم و گاهی در گروهدر گونه M/Kاست ضریب 

(Beverton and Holt, 1959 در ماهیان، ضریب .)M/K دارد ) 1/2تا  5اي بین غالبا داراي دامنهBeverton 

and Holt, 1959 بدست آمده است. 34/5(. در تحقیق حاضر میزان این شاخص براي گیش ماهی پوزه دراز 

y( در پژوهش حاضر براي گیش ماهی پوزه دراز برابر با Fمرگ و میر صیادي )
بدست آمد. از  443/5 1-

یان و طول آنها بر روي مرگ و میر طبیعی آنها (، بر این اعتقاد است که دوره زیستی آبز2557) Kingطرفی 

(، بر این عقیده هستند که بسیاري از عوامل محیطی مانند 2559و همکاران ) Garciaبسیار تاثیرگذار است. 

هاي مختلف زیست آبزي هاي طبیعی در دورهها و سایر پدیدهشکار شدن بوسیبه آبزیان دیگر، بیماري انگل

زیستی آبزي طوالنی و بیشتر باشد این اثر نیز به  یر آبزیان شده و هر چه طول دورهتوانند باعث مرگ و ممی

عمر  یابد. شایان ذکر است این مطلب بدان معنی نیست که آبزیان بزرگتر که داراي طولطبع افزایش می

یر به باشند، به دلیل اینکه ضریب مرگ و مبیشتري هستند داراي ضریب مرگ و میر ساالنه باالتري می

گردد. همچنین صورت ساالنه است نه کل دوره زیست آبزي و این واحد معموال بر حسب سال بیان می

King  (5331 اعتقاد دارد یک استراتژي عمومی براي کاهش مرگ و میر صیادي تغییر اننتخاب چشمه )

-ل در اولین صید میباشد، که نتیجه این عمل افزایش طوهاي بزرگتر میادوات صیادي براي انتخاب گونه

باشد. عنوان شده است که کنترل مرگ و میر صیادي به ویژه در مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري به واسطه 

(. بنابراین ارائه راهکارهایی منطقی و Griffiths et al.,2006اي کار بسیار مشکلی است )باال بودن تنوع گونه

ن جوان و مولدین آماده تخم ریزي و هم چنین رهاسازي علمی به صیادان از قبیل از اجتناب صید ماهیا

هاي لقاح یافته مولدین آماده تخم ریزي به دریا بالفاصله پس از صید ارائه یکی از راهکارها به منظور تخم

براي پارامتر مرگ و میر  1/5( معتقد است مرگ و میر 5331) Kingشود. ها تلقی میمدیریت این گونه

یابد کاهش گردد و مرگ و میر طبیعی یک گونه خاص ماهی وقتی که آن ماهی رشد میمقداري کم تلقی می

کند و بیشتر آبزیان از این الگو مرگ و میر تبعیت یابد، این اصل براي بیشتر موجودات زنده صدق میمی
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هش در هاي خونگرم کاهش تغذیه و کادارد که براي بیشتر گونه(، اذعان می5334) Atkinsonنمایند. می

شود، که اثرات آنها برروي بلوغ هاي باالتر با هم نوعان خود دیده میهاي رشد نسبت به مناطق عرضنرخ

تواند نشان از شود. نرخ مرگ و میر طبیعی پایین براي گیش ماهی پوزه دراز در مطالعه حاضر میدیده می

 ازه زمانی مورد مطالعه باشد.هرمزگان در ب نسالمت اکوسیستم ماهیگیري این گونه در آبهاي استا

گردند هاي مورد بررسی در این تحقیق با ادوات صید متفاوتی صید میهمانگونه که قبال ذکر شد گونه

بنابراین مدیریت صید آنها نیز تقریبا کار مشکلی است. شاید یکی از راهکارهاي محافظتی نظارت بر تخلیه 

ماهی پوزه دراز زیر اندازه بلوغ و  ن به صید و عرضه گیشگاهها و بنادر صیادي به منظور ممانعت صیادا

-(، بیان می5336و همکاران ) Newmanتاکید بر بازگرداندن زنده آنها به دریا بالفاصله پس از صید باشد. 

دارد تخمین پارامترهاي رشد براي ماهیان با رشد طوالنی به دلیل تغییرات زیاد در مسیر رشد کار مشکلی 

هاي دهند در صورتی که بالغین و گونههاي رشد سریعی نشان میها منحنیهاي این گونهاناست زیرا جو

دارد هنگامی (، بیان می5335) Isaccباشند. همچنین ها مرحله رشد بسیار کندي را دارا میبزرگ این خانواده

از زندگی بایسیتی بسیار با شود به دلیل رشد سریع در این مراحل ها کار میهاي کوچک این گونهکه با نمونه

هاي سنی نامطمئن یا فراوانی احتیاط عمل نمائیم. همچنین، تخمین پارامترهاي رشد مخصوصا وقتی از داده

 طولی بدست میآید بایستی حتما با مطالعات قبلی مقایسه شده باشد. 

و از طرفی نباید  باشد 1/5میزان ضریب بهره برداري و نرخ بهره برداري در جمعیت نبایستی بیش از 

مرگ و میر صیادي بیش از مرگ طبیعی باشد، زیرا نشاندهنده صید بی رویه است )طاهري میرقائد و 

(. ضریب بهره برداري، نشان دهنده تحت فشار بودن ذخیره مورد مطالعه است و براي 5934همکاران، 

از ذخیره کاهش یابد. براي هر نوع رسیدن به حداکثر محصول پایدار بایستی مقداري از میزان بهره برداري 

شود و به عنوان سطح اپتیمم و بهینه در نظر گرفته می 1/5( نزدیک به Eذخایر ماهی، نرخ بهره برداري )

شد که میزان برداشت پایدار زمانی به حالت بهینه تبدیل شده است که پیشتر این قضیه در نظر گرفته می

زان مرگ و میر طبیعی با میزان مرگ و میر صیادي برابر باشد برقرار باشد. به عبارتی می F=Mرابطه 

(Gulland, 1971 میزان تخمینی .)E بدست آمد که  4/5 نزدیک براي گیش ماهی پوزه دراز در تحقیق حاضر

شود. در حالت کلی نتایج بدست آمده در پژوهش حاضر نشان دهنده نزدیک سطح بهینه در نظر گرفته می

 یر گیش ماهیان در منطقه مورد مطالعه زیر نقطه بحرانی برداشت است. این امر است که ذخا

براي طبقه بندي میزان آسیب پذیري ماهیان براساس خصوصیات زیستی و بومی آنها، معیارهاي مختلفی 

( است، که در جدول ذیل نمایش داده AFSوجود دارد که یکی از این معیارها، طرح مجمع شیالتی آمریکا )

(. با توجه به پارامترهاي رشد و مرگ و میر بدست آمده از ماهیان Cheung et al., 2004شده است )
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( این ماهیان جزء ماهیان با آسیب پذیري AFSپژوهش حاضر و براساس شاخص انجمن شیالتی آمریکا )

 آید. حساب میه متوسط رو به زیاد ب

قرار  بردارياز حد مورد بهره شیب رهیکه ذخ دهدیباشد نشان م 1/5از  شتریاگر مقدار محاسبه شده ب

برداشت دارد. تصور  تیهنوز قابل رهیآن بوده که ذخ گرانیمحاسبه شد، ب 1/5مقدار کمتر از  نیگرفته، و اگر ا

 ریبا مرگ وم يادیص ریمرگ وم یعنیبوده،  1/5است که برابر  یشاخص زمان نیاست مقدار مطلوب ا نیبر ا

 (.Gulland and Rosenberg, 1992) باشد برابر یعیطب
 

 : طبقه بندی میزان آسیب پذیری ماهیان براساس پارامترهای زیستی1-1جدول 

 پذیری خیلی زیادآسیب آسیب پذیری زیاد آسیب پذیری متوسط آسیب پذیری کم پارامترهای زیستی

 Lmax≤ 50 Lmax≤ 100 ˂ 15 Lmax≤ 150 ˂ 555 Lmax ˂ 515 (Lmaxطول حداکثر )

 1/5 ˃ K 1/5 ≤ K ˂ 1/5 2/ 5 ˂ K ≤ 1/5 2/5 ≤ K (K)ضریب رشد 

 1/5 ˃ M 1/5 ≤ M ˂ 91/5 91/5 ≤ M ˂ 2/5 2/5 ≤ M (Mمرگ ومیر طبیعی )

 

( است. در مواردي که ضریب 1/5برداري در جمعیت این گونه کمتر از حد بهینه ) میزان ضریب بهره

بل اجرا، افزایش قطر تور گوشگیر مورد استفاده براي برداري بیشتر از حد بهینه باشد بهترین راه حا قابهره

هاي و سایر برنامه FiSATهاي انتخاب پذیري و بکارگیري برنامه باشد. با انجام آزمایشصید این گونه می

 توان بهینه قطر چشمه تورهاي گوشگیر مورد استفاده براي صید این گونه را تعیین نمود. موجود، می

 دقیق محصول آینده معموال غیر ممکن است چون ذخیره بندرت به صورت ثابت در بینی و پیشگویی پیش

توان سطح توده زنده ذخیره و محصول آینده را هاي ریاضیاتی پیشرفته، میآید. امروزه با استفاده از روشمی

د، تا حدودي پیش بینی نمود که جهت پیشگویی اثرات توسعه و مدیریت مثل افزایش یا کاهش ادوات صی

 باشد. بنابرین این تغییر در کمینه چشمه تور، ممنوعیت صید در فصول خاص و مناطق مجاور مفید می

شوند. در واقع پایه و ها سبب ایجاد ارتباط مستقیمی بین ارزیابی ذخایر ماهی و مدیریت ذخایر میمدل

ا براي ارائه تدابیر مدیریتی روند و زمینه الزم رهاي زیستی و اقتصادي به شمار میاساس تجزیه و تحلیل

کنند. این تدابیر باید در جهتی باشد که به بهره بداري از منابع به صورت مناسب منابع طبیعی فراهم می

MSY  یا بیشینه محصول ثابت منجر گردد تا هیچ تخریت بیولوژیکی و اقتصادي بر روي ذخیره ایجاد نشود

(Sparre and Venema,1998.) 

باشد می 91/5ري بدست آمده براي گیش پوزه دراز در آبهاي مناطق نمونه برداري برابر برداضریب بهره

توان براي افزایش محصول فشار صید را خود نرسیده است. پس به ظاهر می Emaxبنابراین هنوز به مقدار 

ن این نتیجه گیري توااندکی افزایش داد. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده براي گیش ماهی پوزه دراز می
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باشد، بلکه شرایط براي برداري از ذخایر این آبزي در این ناحیه در معرض تهدید نمیرا نمود که نه تنها بهره

هاي متفاوت صید وجود دارد. زیرا حالت صید بیش از حد زمانی به وقوع ها با روشتوسعه صید این گونه

اما در مناطق گرمسیري به دلیل وجود مرگ ومیر طبیعی  باشد. 1/5پیوندد که مقدار این ضریب بیش از می

 Sparre andدر نظر گرفته شود ) MSYبه عنوان سطح  E10باال و احتمال خطا، توصیه شده است تا 

Venema,1998 میزان تولید با اتخاذ سیاست .)E10  همواره اندکی کمتر ازEmax  خواهد بود و به طور کلی

 بیش باالتري است. داراي کارایی اقتصادي کم و 

کامال فرضی است. بعبارت دیگر هیچ دلیل نظري مبنی بر اینکه محصول یک ذخیره، با  E10سیاست 

شود، به حداکثر می رسد یا در  E10برداري در حد اعمال ضریب مرگ و میري که سبب حفظ ضریب بهره

دار قراردادي است که در یک مق E10رسد حد مطلوب خواهد ماند، وجود ندارد. در حقیقت به نظر می

اغلب موارد عملکرد خوبی داشته باشد. این سیاست از مهمترین تغییرهاي ایجاد شده در نحوه مدیریت 

 (.5973باشد )پارسا منش، ذخایر آبزیان می

 

  پیشنهادهاجمع بندی و  1-9

 اردیبهشتاز  درازتوان گفت با توجه به فصول تخم ریزي در گیش ماهی پوزه در جمع بندي مطالب می

ریزي این گونه قابل پیشنهاد است. همچنین  ، اعمال محدودیت زمانی صید با توجه به زمان تخمخردادتا 

هاي هدف صید صیادان است و بررسی منظم پایش مداوم صید با توجه به اینکه این گونه یکی از گونه

کارآمد در خصوص مدیریت بهینه ذخایر هاي مختلف زیستی این گونه به منظور انجام اقدامات وساالنه جنبه

از طرفی مطالعات بیشتري باید در رابطه با انتخاب یک اندازه مناسب در ادوات .و بهره برداري پایدار 

هاي سنی از جوانترهاي صیادي تاسیسات و تجهیزات ماهیگیري سنتی صورت بگیرد تا بتوان از تمامی گروه

ل آورد تا بتوان تخمین مناسبی از تمامی پارامترهاي مورد مطالعه این گونه تا بزرگترین سنین صید به عم

 بدست آورد. 

 ..بررسی ژنتیکی براي شناسایی سایر گونه هاي خانواده و تعیین ذخیره از راه مولکولی و 

  مطالعات تکمیلی بررسی زنجیره غذایی گونه هاي مختلف گیش ماهیان با ماهیان استخوانی سطح

 موتو ماهیان توسط شناور تحقیقاتی پیشنهاد میگردد. زي از قبیل ساردین و
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. تعیین طول بلوغ، هم آوري، نسبت جنسی و فصل تخم ریزي ماهی گیش 5939 ،کمالی، ع. دهقانی، ر. حسینی، ع. .51

. 1( در خلیج فارس )استان هرمزگان(. مجله آبزیان و شیالت. دوره Selar crumenophthlamusچشم درشت )

 ص. 11-64. 25شماره 
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( ماهی گیش پوزه دراز K. رابطه بین طول و وزن و تعیین ضریب چاقی )5934 ،حسینی، ع.کمالی، ع. دهقانی، ر.  .56

Carangoides chrysophrys  29در آبهاي استان هرمزگان. فصلنامه علمی پژوهشی آبزیان و شیالت. شماره .

 ص. 79-61

یش پوزه دراز  . بررسی تغذیه طبیعی ماهی گ 5931 ، کمالی، ع. دهقانی، ر. درویشی، م. حسینی، ع. .57

Carangoides chrysophrys  .در آبهاي استان هرمزگان. چهارمین همایش ملی شیالت 

 ؛ 253ص  .اول جلد آن. پیدایش و ساختمان فارس خلیج .5945 ، ا. مستوفی، .51

ع.،  مصطفوي، ح.، کیابی، ب.، عبدلی، الف.، محرابیان، ال.، ابراهیمی، م.، سلمان ماهینی، ع.، کمی، ح.، نقی نژاد، .53

ي حفاظت شده مند. تهران: انتشارات دانشگاه -، تنوع زیستی منطقه5916دلشب، ح.، مرادي، الف. و بنه گزي، ب.، 

 شهید بهشتی. 

 بر طول و بلوغ جنسیت، فصل، اثر و غذایی ترکیب . بررسی5936زاده، ز. پازوکی، ج. ولی نسب، ت. معصومی .25

 فارس خلیج غربی شمال در Scomberoides commersonnianusدهان  سارم شاخص گاستروسوماتیک

 .63-15. ص 9شناسی دریا. شماره . مجله علمی پژوهشی زیست(خوزستان استان)

 سفید  خال گیش پراکنش تعیین و ذخایر . برآورد5911 ، نوروزي، ح. ولی نسب، ت. وثوقی، عبدالرحیم. .25

Carangoides malabaricus هرمزگان.  استان محدوده ، فارس لیجخ آبهاي در شده جاروب مساحت روش به

 . همایش بین المللی خلیج فارس.5911

 معمولی سنگسر ماهی مثلی تولید خصوصیات بررسی. 5911. ع کمالی،. ن معروف، صدقی. ا کیوان،. ت نسب، ولی .22

Pomadasys kaakan هشمار پنجم، دوره دریایی، فنون و علوم مجله(. فارس خلیج) هرمزگان استان آبهاي در 

 .33-17 صفحات چهارم، و سوم

. تعیین میزان توده زنده کفزیان 5913ولی نسب، ت.، آژیر، م.، مومنی، م.، مبرزي، ع.، صفی خانی، ح. و دریانبرد، ر.،  .29

 . 917فارس و دریاي عمان به روش مساحت جاروب شده. موسسه تحقیقات شیالت ایران. ص  خلیج

ایـر کفـزیـان بـه روش مسـاحـت جـاروب ـش ذخـپای. 5912نـی، ر.، ولـی نسـب، ت.، دریـانبـرد، غ. و دهقـا .24

 (. موسسه تحقیقات شیالت ایران.5915درآبهاي دریاي عمان ) شـده

. پایش 5919ولی نسب، ت.، دریانبرد، غ.، کمالی، ع.، بهزادي، س.، درویشی، م.، حسینی، س.،ع.، وساالرپور. ع.،  .21

به روش مساحت جایروب شده. موسسه تحقیقات و آموزش شیالت ایران. هاي استان هرمزگان ذخائر کفزیان آب

 صفحه.74تهران. 

. گزارش گشت اول پروژه ارزیابی ذخایر منابع کفزي 5979طالب زاده، ع. و کامرانی، ا.،  .،دهقانی، ر.، ت ولی نسب، .26

 .مرکزتحقیقات شیالتی دریاي عمان به روش مساحت جاروب شده در آبهاي استان هرمزگان.

. برآورد کفزیان خلیج فارس )اعماق 5915، ر.،ودهقانی ، ا.،،کامرانی.ك.، ا،پارسامنش، ا ،ولی نسب،ت.، خورشیدیان .27

 .صفحه 71تهران،  .موسسه تحقیقات شیالت ایران.(5979-5971متر( به روش مساحت جاروب شده ) 15تا 55
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 هی پوزه دراز در آبهای استان هرمزگان.: شکل: نمودار پاول ودرال برای ترکیب جمعیتی گیش ما1پیوست شماره 

 

 

 
 

 برای ترکیب جمعیتی گیش پوزه دراز FiSAT: فی پریم مونروی بدست آمده با استفاده از نرم افزار 2پیوست شماره 
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دراز در برای جمعیت نر گیش پوزه  FiSATII: ال بی نهایت و فی پریم مونروی بدست آمده با استفاده از نرم افزار 9پیوست شماره 

 آبهای استان هرمزگان.

 

 
 

برای جمعیت ماده گیش پوزه دراز  FiSATII: ال بی نهایت و فی پریم مونروی بدست آمده با استفاده از نرم افزار 1پیوست شماره 

 در آبهای استان هرمزگان.
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 FiSATIIود در برنامه ( به دست آمده برای گیش ماهی پوزه دراز  از روش الفان موجK: ضریب رشد )1پیوست شماره 

 

 
 : محاسبه مرگ و میر کل برای ترکیب جمعیتی گیش ماهی پوزه دراز در آبهای استان هرمزگان.9پیوست شماره
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 های استان هرمزگان. : آنالیز واریانس یک طرفه شاخص معدی در ماهی گیش پوزه دراز در آب1پیوست 

 

 
 

 های استان هرمزگان. در جنس ماده گیش پوزه دراز در آب : آنالیز واریانس یک طرفه شاخص معدی1پیوست 
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 های استان هرمزگان. : آنالیز واریانس یک طرفه شاخص معدی در جنس نر گیش پوزه دراز در آب3پیوست 

 
 

 %( در جنس ماده گیش پوزه دراز در آبهای استان هرمزگان.FP: آنالیز واریانس یک طرفه ارجحیت غذایی )14پیوست 
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 .های استان هرمزگان های فراوانی وزنی گیش ماهی پوزه دراز ترکیب جمعیتی در آب: آمار توصیفی داده11وست پی

 

  
 های استان هرمزگان. های شکار گیش ماهی پوزه دراز در آبهای فراوانی وزنی گونه: آزمون هموژنیتی داده12پیوست 
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های استان  ها( در آبهای شکار گیش ماهی پوزه دراز )موتو ماهی با سایر گروه: آنالیز آماری نتایج فراوانی وزنی گونه19پیوست 

 هرمزگان.
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-های شکار گیش ماهی پوزه دراز )ماهیان استخوانی شناسایی نشده و سایر گروه: آنالیز آماری نتایج فراوانی وزنی گونه 11پیوست 

 های استان هرمزگان. ها( در آب
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 های استان هرمزگان. های شکار گیش ماهی پوزه دراز در آبری فراوانی عددی گونه: آنالیز آما11پیوست 
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های استان  ها( گیش ماهی پوزه دراز در آبهای شکار )موتو ماهی با سایر گروه: آنالیز آماری فراوانی عددی گونه19پیوست 

 هرمزگان.

 



121 
 

 
های  ها( گیش ماهی پوزه دراز در آبار )موتو ماهی با سایر گروههای شک: آزمون هموژنیتی نتایج فراوانی عددی گونه11پیوست 

 استان هرمزگان.

 

 
 

های  ها( گیش ماهی پوزه دراز در آبهای شکار )موتو ماهی با سایر گروه: آزمون هموژنیتی نتایج فراوانی عددی گونه11پیوست 

 استان هرمزگان.
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های  ها( گیش ماهی پوزه دراز در آبهای شکار )ماهی استخوانی با سایر گروهنه: آنالیز آماری نتایج فراوانی عددی گو24پیوست 

 استان هرمزگان.
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 های استان هرمزگان. های شکار گیش ماهی پوزه دراز در آبهای شاخص نسبی گونه: آمار توصیفی داده21پیوست 

 

 
 های استان هرمزگان. ی پوزه دراز در آبهای شکار گیش ماههای شاخص نسبی گونه: تست هموژنیتی داده22پیوست 
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 هاي  ها( گیش ماهی پوزه دراز در آبهاي شکار )موتو ماهی با سایر گروههاي شاخص نسبی گونه: آنالیز آماري داده29پیوست 

 استان هرمزگان.
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ها( گیش ماهی پوزه با سایر گروههای شکار )ماهیان استخوانی شناسایی نشده های شاخص نسبی گونه: آنالیز آماری داده21پیوست 

 های استان هرمزگان. دراز در آب
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Abstract: 

The long nose trevally, Carangoides chrysophrys is one of important commercial species of 

family carangidae in the Persian Gulf and Oman Sea .population dynamic parameters, 

reproductive biology and feeding habits of this species were studied from April 2016 to march 

2017 in the Coastal Waters of Hormuzgan province. Length frequency analysis of 440 

specimens of C.chrysophrys with total length (TL) ranged from 250 to 800 mm were shown 

isometric growth.    

Growth parameters including K, L  and t0 were calculated 0.390 (1/year), 66.86 Cm and 

0.029 Year respectively. The instantaneous rate of total mortality (Z), natural mortality (M) 

and fishing mortality (F) were estimated 1.21, 0.761 and 0.449 (1/year) respectively. 

Exploitation rate was 0.4 per year indicated that fishing effort on this species is in a moderate 

condition. Reproductive studies showed that C.chrysophrys has long spawning period with 

two peaks in spring and autumn respectively. Females reached 50% sexual maturity at 38.4 

cm. Stomach content analysis of this species revealed that bony fishes (% 77) formed main 

food and followed by crustacean (% 18) and molluscs (% 5) as random food. 

Key words: Carangoides chrysophrys, Feeding habits, Population Parameters, Spawning 

season, Persian Gulf, Oman Sea. 

 



126 
 

 

 

 

SLAMIC AZAD UNIVERSITY 

SCIENCE AND RESEARCH BRACH 

Faculty of Natural Resources and Environment Department of 

Marine Science 

 

Ph.D Thesis Marine Biology 

 

 

 

Subject: 

Population dynamic and biological characteristics of Longnose 

trevally Carangoides chrysophorys in  the Persian Gulf & Oman 

Sea (Hormozgan Province) 

 

 

Thesis Advisor: 

F.Keymaram Ph.D. 

E.Kamrani Ph.D. 

 

 

Consulting Advisor: 

Sh.Jamili  Ph.D. 

E.Ramezanifard Ph.D. 

 

 

 

 

By: 

Fariborz Hashemipour 

 

Summer 2019 

 


