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 چکیده

 480شد.  تدد.اد    یزیریفارس پ یجخل Tunnus tonggolهوور  یوزن ماه-به رابطه طول یابیپژوهش جهت دست ینا

شان داد کده  نطول و وزن  یزهایاخذ ش.ن.  آنال یادیص یها از شناورهاش.ن.  نمونه سنجیزیستگونه  یناز ا یع.د ماه

   = 3.4891TL07-E4TWگونه برابر با  ینا یوزن برا-طولگونه وجود دارد  رابطه  ینطول و وزن ا ینب ییباال یهمبستگ

نشدان داد   گونه ینا یطول یاوانفر یگونه محاسبه ش.  بررس ینا برای 52/4±10/1 یزن یتوضد یبضر یزانب.ست آم.  م

 bکده عد.د    نشان داد T-testآزمون  ینمتر بوده است  همچن یلیم 750تا  650 یطول مربوط به بازه  یفراوان یشترینب

  باش.یمثبت برخوردار م یکآلومتر یگونه از رش. ینمتفاوت بوده و ا 3ب.ست آم.ه با ع.د 
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 مقدمه

خدانواده جدزو    یدن ا  باشد. یمد  (Scomberidae) یدان تدن ماه  یرانعمان ا یایفارس و در یجخل یانماه یهاخانواده ینتریکی از مهم

  (Froese and Pauly, 2013) دارند.  منداط   یندر ا یدیعمان بوده که پراکنش وس یایفارس و در یجو مهم در خل یاقتصاد یانماه

 ی.درص. از ص 70 یال 60 ینکه ب یخانواده بوده به نحو ینا یمهم اقتصاد یاناز ماه یکی Tunnus tonggol یهوور با نام علم یماه

  (Darvishi, 2003) ده.یفارس به خود اختصاص م یجرا در خل یانتون ماه

طدول،   ی روزن از ط بینییشهاست که توسط پآن یرذخا یابیو ارز یانآبز یجهت مطالده یهپا یهااز روش یکیوزن -طول یرابطه

در محاسدبات   ین(  همچند Garcia et al. 1998; Abdollahi and Gerami, 2013a) کند. یکمک مد  یانآبز ی.عملکرد تول یدر بررس

بده   به دلیل وزن یریگان.ازه یاییدر یط(  در محMartin-Smith, 1996کرد )رابطه استفاده  یناز ا توانیم یستاا تودهزی یک یزانم

ر ه یوزن برا-ولطساده است  رابطه  ی  اما گرفتن طول آبزممکن است یرغ یباًآب تقر یرگم ش.ن وزن در ز یا ی قا یهاتکان یلدل

 یدن (  اAbdollahi and Gerami, 2013b) یمکند  یلا بالدکس تبد. یکه وزن را به طول  ده.یاجازه را م ینا یگونه مشخص، به راحت

  ی.هوور ارائه نما یوزن ماه-مناسب در مورد رابطه طول اییهپژوهش درص.د است تا اطالعات پا

 شیل
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 هامواد و روش

هدا از  نمونده  480بند.ر لنگده انجدام شد.       هایی.گاهفارس و ص یجدر خل 1391 ینآغاز و تا فرود 1390 یبهشتاز ارد ینمونه بردار

قدت  دبدر حسدب گدرم بدا      (TW) متر و وزن کل یلیبر حسب م (TL) طول کل یریاخذ ش.ه و در محل ان.ازه گ یادیص یشناورها

 ریید تغ یتمیبده صدورت لگدار    bW=aL  (2003, Morey et al, 1993Biswas, )طدول وزن  یرابطه یز،  جهت آنالیرفتانجام پذ 01/0

 یمنحند  یبش b ثابت و یبضر a و متریلیطول کل بر حسب م L برابر با وزن کل به گرم، W که در آن ln W = ln a + b ln L یافت

اده ش.  جهت نوع رش. گونه استف یینب.ست آم.ه و تد b بودن اختالف داریمدن یجهت بررس t در نظر گرفته ش.  آزمون یونرگرس

 (:Biswas, 1993) استفاده ش. یراز فرمول ز یتفاکتور وضد یریان.ازه گ
) × 100bCF = (W/L 

 

و  Excel 2007از ندرم افدزار    یندر نظر گرفتده شد.  همچند    متریطول کل بر حسب سانت Lوزن کل بر حسب گرم و  Wدر آن  که

SPSS 19 ی.ها استفاده گردداده یلو تحل یهجهت تجز  

 نتایج

 1که در ج.ول  ثبت ش. یانطول و وزن ماه ینو کمتر یشترینش.  ب سنجیزیستهوور  یماه 480مجموعاً  یریگنمونه یهادر مجموع تالش

  آم.ه است یشبه نما

 فارس یجهوور در خل یوزن ماه-رابطه طول هایویژگی: 1جدول 

 متر()میلی طول کل  )گرم( وزن کل

 ح.اقل ح.اکثر میانگین  کمینه بیشینه میانگین

58/56±66/2775 7500 300  97/3±52/626 900 400 

 

 هوور در خلیج فارسخصوصیات رابطه طول وزن ماهی : 2 جدول

  95% (bشیب خط ) ح.ود اطمینان Sig T فاکتور وضدیت
ضریب 

 2R همبستگی
 وزن-رابطه طول

10/1±52/4 000/0 02/3-75/3 803/0 3.489107TL-TW = 4E 

 بحث

ب.ست  bپارمتردارد  این گونه وجود زن وبین طول و  مناسبیهمبستگی  (2)ج.ول  2Rبررسی نتایج نشان داد که بر اساس ع.د 

آبزی در طول  کن. بود که صحت پژوهش را اثبات می 5/3تا  5/2ی ( در بین بازهFroese, 2006آم.ه در این پژوهش بر اساس )

ب.ست آم.ه  b(  هنگامی که Bagenal, 1987است )کن. و داران نوسانات فصلی دوره زن.گی به طور کامل فرم ب.نش را حفظ نمی

گیرد است و رش. آبزی در همه ابداد به طور یکسان صورت می( Isometric) باش. آبزی دارای رش. همگون 3برابر یا نزدیک به ع.د 

(Wootton, 1990اگر  ) b ریک مثبت و اگر باش. آلومت 3تر از باش. رش. آلومتریک است  اگر بزرگ 3تر از تر یا کوچکبزرگ

عرضه  3را دقیقا برابر با  ب.ست آم.ه bع.د مطالدات ب.ست آم.ه برای این گونه  باش. آلومتریک منفی خواه. بود  3تر از کوچک

ب.ست آم.ه نتایج  b(  با توجه به Froese and Pauly, 2013) ایزومتریک این گونه در دیگر نقاط استدارن. که نشان از رش. می

مطالدات در مورد های استان هرمزگان برخوردار است خلیج فارس و صی.گاهنشان داده که این گونه از رش. آلومتریک مثبت در 

فاکتور وضدیت نشان داده است که این فاکتور با وضدیت چاقی این ماهی تناسب دارد ب.ین صورت که ماهیانی که فاکتور وضدیت 



         1396 تابستان /2دوره پنجم/ شماره                                دانشجویی دانشگاه تهران انجمن علمی -مجله علمی تخصصی شیل 

  

102  

 

              https://shilsj.ut.ac.ir; www.shil-journal.ir 

 است، پایین هاآندر  وضدیت فاکتور میزان که ماهیانی برعکس، و هستن. تریسنگین ماهیان ست نسبت به طولشانها باال ادر آن

 رابطه ی باالی   فاکتور وضدیت در مورد این گونه نشان ازTurkmen and Akyurt, 2000)هستن. ) سبکی ماهیان طولشان به نسبت

 وزن نسبت به طول می باش. 
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Abstract 

This study conducted to achieve Length-Weight Relationship of Tunnus tonggol in Persian Gulf. 480 

samples of this species were biometred. Analyses of length and weight showed that there was a high rank 

of correlation between length and weight of this species. Lenght-Weight Relationship for this species was 

calculated TW = 4E-07TL3.4891. Condition factor was computed 4.52±1.10. Result declared that maximum 

length frequency belonged to 650-750 mm range. In addition, Statistical T-test showed that that all b 

values are significantly vary from the expected b=3 value and this species had a positive allometric 

growth in this river. 

Keywords: Growth, Biometry, Tunnus tonggol, Persian Gulf 

 

 
 (Scan me) 

 جهت دسترسی به نسخه آنالین بارک. مقابل را اسکن نمایی.

 

 

 

 

 

How to cite this article: 

Gerami M. H., Dastbaz M. and Esmaei Zadeh A. (2017). Length-weight relationship of Tunnus 

tonggol in Persian Gulf. Shil, 5(2), 100-103. 

( Tunnus tonggolهوور ) یماه یتوضد یبوزن و ضر-طول یرابطه(. 1396) ح.، دست باز، م. و اسماعیل زاده، ع. .م،  گرامی

  103-100(، 2) 5، فارس یجدر خل

https://orcid.org/0000-0001-6146-9492

