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ارزیابی رابطه طول و وزن ،شاخص وضعیت گربه ماهی خالدار Arius maculatus

) )Thunberg, 1792در خلیج فارس
مهین اندخش ،1سید عباس حسینی ،1رسول قربانی ،1هادی رییسی ،2محمد جواد شعبانی
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 1گروه شیالت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بندرعباس ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،بندرعباس ،ایران
 3پژوهشکده میگوی کشور ،بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر ،بوشهر
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مقاله کوتاه

هدف از این مطالعه ،بررسی رابطه طول و وزن ،شاخص وضعیت گربه ماهی خالدار در خلیی ایارب بیود
نمونه برداری ماهانه توسط تور ترال و مشتا از اروردین تا اسفند 2931صورت گرات میانگین طول کل و
وزن به ترتیب  13/93±0/93سانتیمتر و  906/63±22/66گرم بیود رابطیه طیول کیل -وزن بیه صیورت
 W=0/03L2/72با ضریب همبستگی  0/33محاسبه شد با توجه به عدم تفاوت معنیداری مقدار  bمحاسیبه
شده با عدد  9در سطح  33درصد ،نوع رشد ناهمگون منفی تعیین گردید میزان شاخص وضعیت  0/33از
اروردین تا شهریور روند اازایشی داشته و سپس تا آبان ماه کاهش داشته است
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گربهماهی خالدار
مشتا
Arius maculatus

مقدمـه
خانواده  Ariidaeیا گربهماهی دریایی از  290گونه تشکیل شده است ( )Marceniuk and Menezes, 2007که ساکن
محیطهای دریایی ،لب شور و آب شیرین بوده و در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر االت قاره وجود دارند ( Betancur et al.,
 )2007این خانواده شامل ماهیانی با اندازهی متوسط تا بسیار بزرگ است با پوزه و سر گرد یا از باال به پایین اشرده

بر اساب پروژه تحقیقاتی که از سال  2900-2932برای تعیین میزان توده زنده کفزیان خلی اارب و درییای عمیان بیه روش
مساحت جاروب شده صورت گرات مشخص شد که مقدار زیتوده گربه ماهیان در خلی اارب  9/6برابر درییای عمیان اسیت
(ولی نسب)2932 ،
 نویسنده مسئول ،پست الکترونیکandakhshparvaneh@yahoo.com :
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تا کنون  3گونه گربه ماهی دریایی از خانواده  Ariidaeبا نامهای گربه ماهی خاکی  ،Arius dussumieriگربه ماهی بزرگ
 ،A. thalassinusگربه ماهی پوزه گرد  ،A. bilineatusگربه ماهی زخمی یا خونی  A. tenuispinisو گربه ماهی خالدار A.
) maculatus (Thunberg, 1792در آبهای خلی اارب گزارش شده است (Carpenter et al., 1997؛ اعتماد و بابامخیر2999،؛
اسدی و دهقانی پشترودی2993 ،؛ دهقانی و همکاران 2909 ،و نادری و همکاران)2932،

ارزیابی رابطه طول و وزن ،شاخص وضعیت گربه ماهی خالدار...

اندخش و همکاران

در این مطالعه برخی خصوصیات موراومتریک گربه ماهی خال دار بیه منویور شناسیایی خصوصییات رخیایر ایین گونیه و ارا یه
اطالعات مفیدی جهت استفاده محققین و زیست شناسان برآورد گردید
مواد و روشها
نمونهبرداری از اروردین لغایت اسفند ماه سال  2931ازآبهای استان هرمزگان (از 19° 4′تا  19° 9′عرض شیمالی و 36° 6′
تا  36° 90′طول شرقی) به وسیله تور ثابت ساحلی مشتا و تور ترال صورت گرایت (شیکل )2تعیداد  966قطعیه میاهی میورد
زیست سنجی قرار گرات ،که از این تعداد  444قطعه ماهی تشریح شده شامل  192قطعه ماده و  129قطعه آن نر بود در ایین
مطالعه بعد از هر بار صید طول کل نمونهها با تخته زیست سنجی با دقت  2میلییمتیر و وزن میاهی بیا تیرازوی دیجیتیالی بیا
دقت 0/2گرم اندازهگیری شد

شکل 2موقعیت جغراایایی مکان نمونه برداری (نقاط نمونه برداری با دایره و مثلث مشکی مشخص شده است)

برای تعیین طبقات طولی از ارمول استورجس استفاده شد (:)Sturge, 1926
C= R/K

K= 1 + 3.3 log n

R= (Max – Min) + 1

که  nتعداد نمونه ها k ،تعداد دسته و  Cااصله طبقات می باشد
برای تعیین ارتباط بین طول کل و وزن بدن از رابطه نمایی زیر استفاده گردید ()King, 1995

W = aLb

در این رابطه  :wوزن ماهی بر حسب گرم :L ،طول کل ماهی برحسب سانتیمتر :a ،مقدار ثابت که وابسته بیه ایرم بیدن اسیت،
 :bشیب خط منحنی میباشد

در این معادله ) :sd(Lانحراف از معیار لگاریتم طول :sd(w) ،انحراف از معیار لگیاریتم وزن :r2 ،ضیریب همبسیتگی بیین طیول و
وزن :b ،توان طول( )Lدر رابطه طول -وزن :n ،تعداد نمونه میباشد
شاخص وضعیت را برای تعیین وزن بدن در یک طول معین استفاده میکنند برای تعیین ضریب چاقی ماهی از ارمول زیر
استفاده شد ()Biswas, 1993

CF=W/Lb ×105

401

] [ Downloaded from jae.hormozgan.ac.ir on 2023-01-07

اگر عدد به دست آمده برای  bبا عدد  9اختالف معنیداری نداشته باشد ماهی دارای رشد همگون است به منوور سنجش این
اختالف از آزمون  tاستفاده شد (:)Pauly, 1983

دانشگاه هرمزگان

دوره  ،4شماره  ،4بهـار 9314

مجله بوم شناسی آبزیان

در این ارمول  :CFضریب چاقی :L ،طول کل ماهی(سانتیمتر) :W ،وزن ماهی (گرم) میباشد
برای تشخیص جنس نر و ماده از یکدیگر ،از ااکتورهایی مانند رنگ و اندازه مخرج ،قطر یا برآمیدگی شیکم ،وزن و شیکل گنیاد
استفاده گردید برای مقایسه شیب خط ( )bبین جنس نر و ماده از آزمون  tپا ولی همچنین برای بررسی نرمال بیودن دادههیا و
سنجش اختالف معنیدار بین نسبت نر و ماده از آزمون  )χ2(chi-squareاستفاده شد برای محاسبات ارزیابی رخایر از نرماایزار
 Excelو  Spssنسخه تحت ویندوز استفاده گردید
نتایـج
در مجموع  966نمونه گربه ماهی خالدار مورد زیست -سنجی قرار گرات بزرگترین و کوچکترین ماهیان صید شیده از نویر
طول به ترتیب  40سانتیمتر و  29/1سانتیمتر بود همچنین از نور وزن بزرگترین و کوچکترین ماهی به ترتیب  2010گرم و
 92/91گییرم بییود بیشییینه وکمینییه میییانگین طییول کییل بییه ترتیییب در اییروردین ( 42/39± 0/62سییانتیمتییر) و خییرداد
(29/01±0/33سانتیمتر) به دست آمد بیشترین و کمترین میانگین وزن بیه ترتییب در ایروردین (692/03 ±40/93گیرم) و
خرداد (69/23±3/00گرم) ثبت شد نتای زیستسنجی ماهانه گربه ماهی خالدار در آبهیای اسیتان هرمزگیان در جیدول 2
ارا ه شده است
توزیع اراوانی جنس نر و ماده گربه ماهی خالدار در شکل  1ارا ه شده است بیشترین اراوانی طولی ماهیان در دامنیه 23-11
سانتیمتر به دست آمد میانگین طولی جنس نر و ماده به ترتیب (13/32±0/31سانتیمتر) و ( 19/44±0/36سانتیمتر) تخمین
زده شد (جدول )1تعداد مادههایی با طول بیش از  92سانتیمتر بیشتر از نرها بود

جدول 2میانگین طول کل ،طول چنگالی و وزن گربهماهی خالدار صید شده در خلی اارب طی اروردین تا اسفند 2931

طول کل (سانتیمتر)

ماه

وزن (گرم)

طول چنگالی (سانتیمتر)

اروردین31

13

40

42/39±0/62

19

42/3

93/19±0/39

203

2000

992/03±40/93

اردیبهشت31

24/3

14

23/91±0/31

29/9

12/3

26/00±0/44

41/40

239/96

03/92±92

خرداد31

29/1

14

29/01±0/33

22/93

10/03

24/33±0/49

92/91

299

69/23±3/00

تیر31

10

40

99/09±0/04

23

42

92/23±0/99

93

2010

329/20±30/99

مرداد31

23

40

91/39±2/03

23

43

10/13±0/33

93

2010

463/01±36/32

شهریور31

11

49

96/90±0/96

23

42

92/41±0/92

100

2010

949/21±30/01

مهر31

26/3

99

12/13±0/43

24/3

10/40

20/62±0/42

60/93

139/44

210/93±0/39

آبان 31

26/3

91

11/13±0/63

24/1

13

23/93±0/64

40

933

229/02±22/90

آرر31

10

99

19/90±0/09

29/31

92/03

14/60±0/91

34/40

404/41

199/09±23/39

دی31

11/3

90

10/14±0/46

23/69

91/63

14/60±0/90

21

323/33

142/01±22/40

بهمن31

10

40

13/33±0/39

29/31

93

13/60±0/90

34/40

2010

962/14±41/64

اسفند 31

12

49/3

99/63±0/30

20/96

40

13/09±0/03

209/36

944/63

420/32±10/31

کل دوره

91/1

40

10/36±9/90

22/93

42/3

14/36±6/99

21

2010

133/90±140/33
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حداقل

حداکثر

میانگین()±S.D.

حداقل

حداکثر

میانگین()±S.D.

حداقل

حداکثر

میانگین()±S.D.

ارزیابی رابطه طول و وزن ،شاخص وضعیت گربه ماهی خالدار...

اندخش و همکاران

جدول 1حداقل ،حداکثر و میانگین طول کل برای جنس نر و ماده گربه ماهی خالدار صید شده در سواحل خلی اارب طی اروردین تا اسفند 2931

جنس

حداقل طول کل (سانتیمتر)

حداکثر طول کل (سانتیمتر)

میانگین طول کل (سانتیمتر)

ماده
نر

29/1
29/1

40
46/3

19/44±0/36
13/32+0/31

شکل 1توزیع اراوانی طولی جنس نر و ماده گربه ماهی خالدار در آبهای استان هرمزگان

رابطه طول کل -وزن برای مجموع ماهیان و سپس برای جنس نر و ماده به دست آمد رابطه طول کیل -وزن مجمیوع ماهییان
 W=0/03 L2/72با ضریب همبستگی  0/33محاسبه شد رابطه طیول کیل -وزن در جینس میاده بیه صیورت  W=0/02 L2/74بیا
ضریب همبستگی  0/33و همچنین در جنس نر رابطه طول کل -وزن به صورت  W=0/03L2/69با ضریب همبسیتگی  0/39بیه
دست آمد (شکل )9نتای حاصل از آزمون  Tپا ولی اختالف معنیداری را بین مقدار  bبه دست آمده برای جنس نر و ماده با 9
نشان داد و بنابراین این ماهی دارای رشد ناهمگون منفی میباشد نسبت نر و ماده با سطح احتمال  3درصد معنی دار نبود

401

] [ Downloaded from jae.hormozgan.ac.ir on 2023-01-07

شکل  9رابطه طول کل -وزن جنس نر و ماده گربه ماهی خالدار در آبهای سواحل هرمزگان

دانشگاه هرمزگان
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میزان شاخص وضعیت در این مطالعه برای گربهماهی خالدار در سواحل هرمزگیان  0/33محاسیبه شید همچنیین بییشتیرین
شاخص وضعیت در شهریور 2/64و کمترین شاخص وضعیت در آبان 0/94مشاهده شد (شکل)0

شکل  0شاخص وضعیت گربه ماهی خالدار در سواحل هرمزگان طی اروردین تا اسفند 2931

بحث
میزان  aو  bدر رابطه طول و وزن برای گربه ماهی خالدار در این تحقیق به ترتیب  0/09و  1/91محاسبه شد آزمون  Tپا ولی
اختالف معنیداری را بین مقدار محاسبه شده  )1/91 ( bدر رابطه طول و وزن ماهی و عیدد  9نشیان داد ( ) p<0/05بنیابراین
می توان نتیجه گرات که رشد این ماهی در تمام ابعاد بدن به صورت یکسان انجام نمیشود و به عبارتی ناهمگون یا آلومترییک
است
بررسیهایی از سال  1003تا  1020برای پی بردن به ارتباط بین طول و وزن  A. maculatusتوسط ووشان چیو و همکیاران در
سواحل جنوب غرب تایوان انجام گرات مقدار  bدر رابطه طول -وزن در اصل پاییز کمتر از  )p<0.01( 9بود کیه نشیاندهنیده
این است که رشد ماهی در اصل پاییز آلومتریک و در بقیه اصول ایزومتریک اسیت  Arshadو همکیاران ( )1000در سیونگای
پوالی - 2شبه جزیرهای در مالزی -مقدار  aو  bرا برای گربه ماهی خالدار به ترتیب  0/013و  1/61با ضیریب همبسیتگی 0/39
به دست آوردند در سال  Mazlan ،1000و همکیاران در مصیب میالزی مقیدار  aو  bرا بیه ترتییب  0/040و  1/90بیا ضیریب
همبستگی  0/01تخمین زدند

میزان رشد ماهیان در اصول مختلف متفاوت میباشد و ماهیان معموالً نمیتوانند نسبت وزن به طول بدن خیود را طیی دوران
مختلف زندگی ثابت نگه دارند که به همین دلیل شاخص وضعیت را در زمانهیای مختلیف زنیدگی آبیزی محاسیبه مییکننید
( )Pauly et al., 1992در تحقیق حاضر میزان شاخص وضعیت گربه ماهی خالدار در کل دوره  0/33به دسیت آمید در میورد
ااکتور ضریب چاقی چنین به نور میرسد که در ماههای اروردین تا شهریور شرایط محیطی و اکولوژیکی مناسب بوده و میاهی
با استفاده از شرایط مناسب غذایی در محیط ،تغذیه مناسبی انجام داده و میزان این شاخص روند اازایشی داشته است از اواخر
شهریور میزان شاخص وضعیت روند نزولی داشته و این کاهش تا اواخر آبان ادامه داشته است بیه طیور کلیی عوامیل میؤثر بیر
تغییرات شاخص وضعیت ،شرایط و عوامل زیست محیطی و نوسانهای آن ،شرایط ایزیولوژی ماهی در زمان جمعآوری نمونیه،
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در رابطه طول -وزن مقادیر  aو  bنه تنها در گونههای متفاوت ،بلکه در گونههای یکسان نیز با یکدیگر تفاوت دارنید علیت ایین
اختالف را میتوان به نوسانات اصلی ،تغییرات پارامترهای زیست محیطی مثل درجیه حیرارت و شیوری ،شیرایط ایزیولوژییک
ماهی در زمان جمعآوری نمونه ،جنسیت ،شرایط تغذیهای و مراحل بیاروری میاهی نسیبت داد ( ;Weatherley and Gill,1987
)Biswas, 1993

... شاخص وضعیت گربه ماهی خالدار،ارزیابی رابطه طول و وزن
Biswas,1993; King,

اندخش و همکاران

(  مرحله رسیدگی تولید مثل ماهی و شرایط تغذییهای میاهی مییباشیند، پر بودن معده،سن و جنسیت
)2007

 براساب نتای تحقیق حاضر رشد گربه ماهی خالدار در تمام ابعاد بدن به صورت یکسان انجام نمیشیود و،در جمعبندی نهایی
 نتای این مطالعه بیانگر وجود توزیع اراوانی طولی متفاوت بین دو جینس نیر و میاده.به عبارتی ناهمگون یا آلومتریک میباشد
می باشد همچنین میانگین طولی این ماهی بین اصول مختلف متفاوت بود که به نوعی نشانگر وجود احیای اصیلی بیرای ایین
گونه می باشد اطالعات این مطالعه می تواند به عنوان پایهای برای مطالعات جامع تر پویایی شناسیی روی ایین گونیه اسیتفاده
شود
منابـع
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 ص116  اطلس ماهیان خلی اارب و دریای عمان سازمان تحقیقات و آموزش شیالت ایران2993  ر، دهقانی پشترودی،  ه،اسدی
 ص426  (ترجمه) ماهیان خلی اارب انتشارات دانشگاه تهران2999  م ر، بابامخیر،  ا،اعتماد
 گزارش پیایش رخیایر کفزییان آبهیای اسیتان2909  ح، اکبری،  ه، اسدی،  م، درویشی،  ب، بهزادی،  ع، کمالی،  ت، ولینسب،  ر،دهقانی
 ص03 هرمزگان به روش مساحت جاروب شده مؤسسه تحقیقات شیالت ایران
 سالنامه آماری سازمان شیالت ایران2993-2903 سازمان شیالت ایران
 ایران مجله علمی شییالت اییران،) از خلی ااربArius maculatus(  اولین گزارش گربه ماهی خالدار2932  پ، زارع،  ا، آزور،  م،نادری
243-234  صفحات،9  شماره،دوره بیست و یکم
 گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی تعیین میزان توده زنده کفزیان خلی اارب و دریای عمان به روش مساحت جاروب شده2932  ت،ولی نسب
211-212 سازمان تحقیقات شیالت ایران صفحات
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