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چکیده

تاریخ دریافت:

به منظور بررسی رابطه طول-وزن گونههای ساردین رنگیین کمیان  ،Dussumieria acutaیلیی هایاریطی Pelates

1396/2/10

 ،quadrilineatusپنجزاری  Leiognathus daureو گواف لکه دار  ،Nematalosa nasusتعداد  2688نمونه میاهی از
سواحل عسلویه در حد فاصل زمانی آذرماه  94تا فروردین  95بوسیله تورکاسهای ( )Purse Seineصید شیدند .طیول و
وزن نمونهها به ترتیب با استفاده از کولیس دیجیتال با دقت  0/01میلیمتر و ترازو دیجیتال با دقت  0/01گیر انیدازه-
گیری شد .بر اساس نتایج ،الگوی رشد در تمامی گونههای مورد بررسیی ایزومتریی و دامنیه ضیریب همبسیتگی مییان
نمونه-ها به میزان  0/928-0/986محاسبه شد که عالوه بر نمیای مییزان بیاهی همبسیتگی رابطیه بیین طیول و وزن،
بازگوکننده مشابه بودن این نتایج با دیگر بررسی های انجا شده در یلیج فارس است .همچنین روند تغییرات عاملهای
عرض از مبدا ( )aو شیب یط ( )bنیز مشابه هم بود به نحوی که با افزای مقیدار شییب ییط از مقیدار عیرض از مبیدا
کاسته میشد.
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مقدمه
امروزه رابطه طول-وزن به صورت گسترده در تجزیه و تحلیل داده گونه های آبزی در جات شنایت باتر ذیایر و روند تولید مثلیی
آنها مورد استفاده قرار میگیرد ( .)Andrade and Camos, 2002همچنین این نگرش در برنامه های نظارت بر محیط زیسیت (بیه
ویژه برای ارزیابی ذیایر) ،برآورد توده زنده و مدیریت زیست محیطیی بسییار حیااز اهمییت اسیت (،)Ghanbarzadeh et al. 2015
عالوه بر موارد ذکر شده نتایج این مطالعات راه کارهای کیاربردی جدییدی در جایت بابیود صییادی ،نحیوه اسیتفاده و بیازطراحی
هشمهی تورها برای گونه های مورد باره برداری ارااه مینماید ).(McAllister and Peterman, 1992
ساردین رنگینکمان  Dussumieria acutaیکی از گونههای مام و هدف برای صیادی با تورهای کاسهای ( )Purse Seineدر یلییج
فارس است ،زیرا از این گونه به طور گسترده برای تولید پودر ماهی در صنعت تولید غذای آبزیان و سیایر موجیودات اسیتفاده میی-
گردد .عالوه بر موارد اشاره شده این گونه دارای تنوع باه در فرآوری سنتی و صنایع تبدیلی مییباشید (.)Kim and Mendis, 2006
به طور معمول عالوه بیر سیاردین رنگیینکمیان گونیه هیای دیگیری ماننید یلیی هایاریطی  ،Pelates quadrilineatusپنجیزاری
 Leiognathus daureو گوافلکه دار  Nematalosa nasusنیز در روش صید کاسهای به صورت ضمنی برداشت میگردد .لذا همواره
تخمین هشمه تور مناسب برای روش صیادی به نحوی که کمترین ضرر را به دیگر آبزیان غیر هدف وارد نماید ،حیااز اهمییت میی
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باشد( .)Methot and Wetzel, 2013بنابراین اهمیت مطالعات طول-وزن به عنوان ی مدل تشریح کننده رشد گونیه و سین مفیید
برای برداشت ماهی بی از پی نمود پیدا میکند زیرا باعث میگردد عالوه برکاه صید ضمنی و صدمه به دیگر ذییایر ماهییان
با انتخاب زمان ،ادوات و روش مناسب صیادی ،میزان بارهوری افزای یابد ( .)Methot and Wetzel, 2013مطالعه حاضر بیا هیدف
بررسی رابطه طول-وزن گونه ساردین رنگینکمان و سه گونه  L. daure ،P. quadrilineatusو  N. nasusکه بیشترین میزان صیید
ضمنی این گونه را تشکیل میدهند در سواحل عسلویه یلیج فارس صورت پذیرفت.
مواد و روش ها
به منظور انجا این مطالعه در مجموع  2688نمونه ماهی مشتمل بر هاار گونه یلی هااریطی  ،Pelates quadrilineatusپنجزاری
 ،Leiognathus daureگواف ( Nematalosa nasusبه عنوان صید ضمنی) و ساردین رنگین کمان ( Dussumieria acutaبیه عنیوان
صید هدف) از سواحل عسلویه ( )27°27'N, 52°34'Eدر حد فاصل زمانی آذرماه  94تا فروردین  95بوسیله تورکاسهای ( فاصله گره
تا گره 20میلیمتر و طول  225متر) صید گردید .اندازهگیری طول نمونهها با استفاده از کولیس دیجیتال با دقت  0/01میلیمتیر و
وزن با استفاده از ترازو دیجیتال با دقت  0/01گر انجا شد .رابطیه طیول-وزن بیا اسیتفاده از معادلیه  W= aLbمحاسیبه گردیید
( )Ricker, 1973که در آن  Wوزن (گر ) است L ،طولکل (سانتیمتر) a ،عرض از مبدا b ،شیب یط میباشد .عاملهیای  aو  bدر
تجزیه و تحلیل رگرسیون یطی با استفاده از رابطه  log w = log a +b log L :به لگاریتم تبیدیل شید .همچنیین ،سیطح اطمینیان
 95٪برای  aو  bتعیین گردید .سپس عاملهای رابطه طول-وزن ( aو  )bبدست آمده از ایین مطالعیه بیا نتیایج موجیود در سیایت
 Fishbaseمقایسه شدند (.)Froese 1998, 2006
نتایج
نتایج بررسی رابطه طول-وزن گونههای مورد مطالعهی حاصل از این تحقیق در جیدول  1نشیان داده شیده اسیت .بیشییه ضیریب
همبستگی به میزان  0/986و کمینه آن به میزان  0/928به ترتیب برای گونه های  P. quadrilineautusو  N. nasusبدسیت آمید.
بیشترین میزان عرض از مبدا ( )aبه مقدار  0/0276برای گونه  N. nasusو کمترین میزان  0/0118برای گونیه  D. acutaمحاسیبه
شد .همچنین کمترین میزان شیب یط ( )bبرای گونه  N. nasusبه مقدار  2/96و بیشترین میزان آن به مقدار  3/02برای گونه L.
 daureبدست آمد (جدول .)1
جدول :1نتایج بررسی رابطه طول-وزن گونههای مورد مطالعه در سواحل عسلویه ،خلیج فارس

گونه ها

طول

وزن

(سانتی متر)

(گر )

تعداد کمینه بیشینه کمینه بیشینه

8/1 1337 D.acuta
8/4 237 L.daure

عرض از

شیب

محدوده اطمینان

ضریب
()r2

محدوده اطمینان

مبدا ()a

خط ( )bهمبستگی

12/26 31/01 20/6

0/0118

2/98

0/964

0/0078-0/0182

180/81 100/65 15/8

0/0179

3/02

0/979

0/012-0/045

2/9-3/22

160/37 102/55 14/3

0/0276

2/96

0/928

0/113-0/027

2/84-3/07

0/0174

2/99

0/986

0/0087-0/030

7/9 331 N.nasus
540/69 410/62 60/5 19/3 783 P.quadrilineautus

الگوی

عرض از مبدا ()a

شیب خط ()b
2/85-3/09

ایزومتری
ایزومتری

2/81-3/13

ایزومتری

رشد
ایزومتری

بحث
نتیجه رابطه طول-وزن در مطالعه حاضر نشان داد که الگوی رشد در تمامی گونههای مورد بررسی ایزومتری اسیت .در مطالعیات
پیشین این مقدار برای گونه  Dussumieria acutaدر فیلیپین  ،2/63ایران  ،2/99ترکیه  3/03و در اندونزی  3/14ثبت شده است.
همچنین شیب یط برای گونه  Leiognathus daureدر کشور فیلیپین به مقدار  3/11گزارش شده است .برای گونه Nematalosa
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...وزن چهار گونه تجاری-رابطه طول

 نییز تنایاPelates quadrilineatus  در تایوان ثبت شده و برای گونه3/67  در هین و3/10 ، در پاکستان2/94  این میزانnasus
.)Froese and Pauly, 2015(  صورت گرفته است2/95 ی گزارش از کشور ترکیه و به میزان
 بدست آمد که همبستگی باهی بین ویژگیهای طول و وزن0/928-0/986 ) در این مطالعه به میزانr2( دامنه ضریب همبستگی
وزن اطالعات سودمندی را در ایتیار- به نظر میرسد نتایج مطالعات رابطه طول.بین گونههای مورد مطالعه را نشان میدهد
 زیرا این اطالعات آن ها را قادر میسازد با محاسبه الگوی رشد گونههای اقتصادی و شنایتن مناسبترین،محققان قرار میدهد
سن برداشت به اصالح و بازطراحی تورها و روش های صیادی بپردازند که پیامد آن برداشت حداکثری از منابع طبیعی بدون آسیب
.به منابع تامین کنندهی نسل آینده یواهد بود
منابع
Andrade H. A. and Campos R. O. (2002). Allometry coefficient variations of the length–weight relationship of
skipjack tuna (Katsuwonus pelamis) caught in the southwest South Atlantic. Fisheries Research, 55(1), 307-312.
Froese R. and Pauly D. (Eds.) (2015). FishBase. World Wide Web electronic publication http://www.fishbase.org
(accessed on 5 July 2015).
Froese R. (1998). Length-weight relationships for 18 less-studied species. Journal of Applied Ichthyology, 14, 117118.
Froese R. (2006). Cube law, condition factor and weight-length relationships: History, meta-analysis and
recommendations. Journal of Applied Ichthyology, 22, 241–253.
Ghanbarzadeh M., Soofiani N.M., Keivany Y. and Taghavi-Motlagh S.A. (2015). Use of otolith length and
weight in age estimations of the kingsoldier bream, Argyrops spinifer, in the Persian Gulf. Iranian Journal of
Ichthyology 1(1), 1-6. (in Persian)
Kim S.K. and Mendis E. (2006). Bioactive compounds from marine processing byproducts–a review. Food
Research International, 39(4), 383-393.
McAllister M.K. and Peterman R.M. (1992). Experimental design in the management of fisheries: a review. North
American Journal of Fisheries Management, 12(1), 1-18.
Methot R.D. and Wetzel C.R. (2013). Stock synthesis: a biological and statistical framework for fish stock
assessment and fishery management. Fisheries Research, 142, 86-99.
Ricker W. E. (1973). Linear regressions in fishery research. Journal of the Fisheries Research Board of Canada, 30,
409–434.

1396  بهار/1  شماره/ دوره پنجم/شیل/ 3

1396  بهار/1  شماره/دوره پنجم

 انجمن علمی دانشجویی شیالت دانشگاه تهران- مجله علمی تخصصی شیل

Length-weight relationship for 4 economical species in north coast of Persian
Gulf
Farhad Konyeh

1*,

Fereshteh Zeraat Pisheh2

1

2

Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Sari University of Agricultural Sciences and
Natural Resources, Sari
*Corresponding author: farhadkonyeh@ut.ac.ir

Abstract
To evaluate the relationship among the length-weight species Rainbow sardine (Dussumieria acuta),
Fourlined terapon (Pelates quadrilineatus), Goldstripe ponyfish (Leiognathus daure) and Bloch,s gizzard
shad (Nematalosa nasus), 2688 the number of fish samples from Assaluyeh coast between December
2015 to April 2016 caught by Purse Seine and then morphometry of sample were done. Total lengths
(±1.0 mm) and body weight (±0.1 g) were recorded for each fish. Based on the results, isometric growth
pattern showed in all species studied and compute correlation coefficient between the samples at a rate of
0.928-0.986 respectively, that indicating the similarity of these results with other studies in the Persian
Gulf. Although, in the same way intercept (a) and the slope (b) were similar in a way that by increasing
the slope of the line from the intercept they are reduced.
Keywords: Length-weight relationship, Sardin, Assaluyeh, Persian Gulf
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