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 30/02/1400تاریخ پذیرش:  1400 /02/02تاریخ دریافت: 

 چکیده
دد کوسه ع 190نمونه ) 381با استفاده از  Chiloscyllium arabicumی رشد کوسه گربه ماهی عربی هاو شاخص دوریختی جنسی در صفات اندازشی

های استان های آن در آب( به منظور کمک به ارزیابی ذخایر جمعیت99تا مرداد  98عدد کوسه ماه( در بازه زمانی یک سال )شهریور  191نر و 

و برای جنس ( 93/58± 44/6)میانگین متر سانتی 7/37-5/70نر طول کل برای جنس هرمزگان، خلیج فارس برای اولین بار مطالعه شد. محدوده 

به طور  اول ی مورد بررسی نسبت میانگین ارتفاع باله پشتیهاشاخصبین  زبرآورد شد. ا (49/59± 24/8 )میانگین مترسانتی 9/37-6/75ماده 

ها به استثنای نسبت فاصله نوک پوزه تا باله دمی، نسبت نسبت(. از طرف دیگر نیز سایر  p<05/0) بدست آمدداری برای جنس ماده بیشتر معنی

با توجه . ( p>05/0) فاصله نوک پوزه تا باله پشتی دوم، نسبت فاصله نوک پوزه تا ابتدای باله شکمی در جنس ماده بیشتر از جنس نر محاسبه شد

جنس ماده  ورت آلومتریک منفی بدست آمد که میزان آن درنوع رشد در جنس ماده به صورت آلومتریک مثبت و در جنس نر به ص bبه مقدار 

ل کل مجانب و ضریب رشد برای جنس نر و ماده به در این مطالعه طو. (> 05/0p) بدست آمد( 93/2داری بیشتر از جنس نر )( به طور معنی23/3)

ر نو برای جنس  -79/0ن در طول صفر  برای جنس ماده در سال برآورد شد. س 94/0متر ، سانتی 85/75در سال و  93/0متر، سانتی 9/75ترتیب 

 تواند برای حفاظت و مدیریت این گونه با هدف حفظ تنوع زیستی مفید باشد.نتایج حاصل از این مطالعه میمحاسبه گردید.  -8/0

 .، تنوع زیستیآلومتریک طول کل مجانب، رشد رشد،ضریب سنجی، صفات ریخت :کلیدی واژگان
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Abstract 
Sexual dimorphism based on morphometric characters and some growth parameters in the Arabian carpet 

shark, Chiloscyllium arabicum was investigated using 381 collected samples (190 males and 191 females) with 

the aim of its stock assessment and dynamic population in Persian Gulf for first time. The total length range 

was between 37.7-70.5 cm (mean of 58.93±6.44 cm) for males and 37.9-75.6 cm (mean of 59.49±8.24 cm) for 

females. First dorsal fin height was significantly higher in female (P<0.05). Also, all of the morphometric 

parameters except pre-caudal fin length, pre-second dorsal fin length, pre pelvic-fin length were higher for 

female sharks (P>0.05). Male and female sharks showed negative and positive allometric growth respectively. 

Also, the b value of females (3.23) was more than male (2.93) (P<0.05). Asymptotic length (L∞), growth rate 

(k) and t0 of males were 75.9 cm, 0.93 per year and -0.8; those for females were 75.85 cm, 0.94 per year and -

0.79 years respectively. The results derived from data of this study can be useful for determining the strategies 

to preserve the biodiversity of C. arabicum.  

Keywords: morphometric traits, asymptotic length, growth rate, allometric growth.  
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 مقدمه .1
رویه و عدم های گذشااته بر ا ر صااید بیدر طی سااال

یان  ماه یاری از  ند بسااا هدفم ید   غضاااروفیوجود صااا

(Chondrichthyes)  در جهان با یک کاهش جمعیت مواجه

 ؛Baum and Myers, 2004؛ Dulvy et al., 2003اند )شده

Worm et al., 2013  این ماهیان در مقایسااه با سااطو .)

سته و همچنین  شد آه شت به دلیل نرخ ر پایدار قابل بردا

به و آوری پایین دارای پتانساایل پایین بازسااازی بوده هم

؛ Simpfendorfer et al., 2000ند )پذیرترآن آساایب تبع

Musick et al., 2000.) خانواده ماهیان اعضااای کوسااه 

 ماهیانی با اندازه، (Hemiscylliidae) گربه کوسااه ماهیان

شود یم اطالقبامبو های ها کوسهبه آنعموماً  اند وکوچک

و در نواحی گرمساایری غرب اقیانوس آرام و اقیانوس هند 

ند خانواده جنس (Cornish, 2005) پراکنش دار . در این 

Chiloscyllium جنس با هفت گونه و Hemiscyllium  با

ین پنج گونه وجود دارد که با توجه به گونه دارای طولی ب

 (.Compagno, 2001متر هستند )سانتی 107تا  43

سه ماهی عربی گربه ( Chiloscyllium arabicum) کو

سه ست ای کوچک و باریک کو به  هاکه حداکثر طول آنا

مقطع  ی ریختی آن شااااملهاویژگی .رسااادمییک متر 

پوزه کوتاه و دهان عرضاای،  عرضاای ساایلندری شااکل،

ها تیز، فشرده با شیارهای بین دهان و پوزه مشهود، دندان

یانی و  باً یک رأس م نهغال جانبی با جوا  اسااااتهای 

(Compagno, 2001 .)های ساااکن آبماهیان این کوسااه

ها عمده پراکنش آنو  ندمتر 100الی  3ساااحلی از عم  

ند )در نواحی غربی  یانوس ه (، از Compagno, 1984اق

سواحل  ستان تا  شبه جزیره عرب خلیج فارس بین عراق و 

 ;Weigmann, 2012شاارقی هند گزارش شااده اساات )

Froese and Pauly, 2014.) 

برداری های مورد بهرههای رشد گونهشاخصآگاهی از 

کارآمد  های مدیریتیبرای صااید و صاایادی پایدار و برنامه

ستضروری  شدهای شاخص .ا به منظور برآورد میزان  ر

های بازسازی یک ذخیره آبزی در مدلبرداشت و پتانسیل 

 ,Baremore and Passerotiشااوند )ارزیابی اسااتفاده می

کمی  مهم خصوصیتیک اندازه بدن از سوی دیگر (. 2013

ظه بل مالح قا ت  یر  که  ای روی یک موجود اساااات 

سااوخت و ساااز( و خصااوصاایات فیزیولونی )نظیر میزان 

فت گیری( دارد  یت ج ماوری و موفق یدمثلی )نظیر ه تول

(McNab, 1971; Blanckenhorn and Demont, 2004 .)

سی عالوه بر آن صل از برر های ریختی امکان اطالعات حا

کدیگر را دارد ماده از ی مایز را بین دو جنس نر و  جاد ت  ای

(Mohapatra et al., 2010)  عات در مطالکه این موضااوع

به عنوان ابمعیتی میج ند  نده قوی در توا یل کن زار تکم

 محساااوب شاااود ذخایر ارزیابی و ننتیکی کنار مطالعات

(Cadrin, 2000.) نابراین عات  ب در دساااترس بودن اطال

صیات ریختهاشاخصمربوط به  صو سی خ شد و برر ی ر

شناسی سنجی به عنوان گامی مهم جهت مطالعات زیست

 (.Kuliev, 1984رود )میشناسی آبزیان به شمار و بوم

ماهی عربی انجام شده کوسهتاکنون مطالعات اندکی روی 

و ( Abed, 2018) ساانجیاساات که شااامل مطالعه ریخت

های در آب( Al-Lammy et al., 2017) استراتژی تولیدمثل

( و Mehdizadeh et al., 2017) عراق، مطالعه رنیم غذایی

( در Porforugh et al., 2018تخمدان )مراحل توساااعه 

ی هاشاااخصای در مورد . هیچ مطالعهاسااتهای ایران آب

ست.  تا کنون این گونه رشد ز هدف ا بنابراینانجام نشده ا

خت عه بررسااای ری طال سااانجی نسااابی و تعیین این م

در  C. arabicumماهی عربی ی رشااد کوسااههاشاااخص

 های خلیج فارس بود.آب

 

 هاروشمواد و  .2
تا  98سااال از شااهریور برداری در بازه زمانی یکنمونه

 های اسااتان هرمزگان با اسااتفاده از توردر آب 99مرداد 

شگاه  ترال شد. در آزمای صیت ریختی  18کف انجام  خصو

ستفاده از خط ستبا ا  متریک میلیسنجی با دقت کش زی

گیری وزن همچنین برای اندازه .(1)شکل  شد گیریاندازه

شد.  ستفاده  جنسیت  نوعبدن و گناد از ترازوی دیجیتال ا

از طری  مشاهده وجود اندام کالسپر در باله لگنی )جنس 

 شد. مشخصنر( و عدم وجود آن )جنس ماده( 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D8%B3%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 صوصیات ریختی.خاندازه فواصل ( به همراه Chiloscyllium arabicumکوسه گربه ماهی ) تصویر شماتیک -1شکل 

چشم،  ابتدای تا پوزه نوک فاصله -5اول،  پشتی باله تا پوزه نوک فاصله -4دوم،  پشتی باله تا پوزه نوک فاصله -3دمی،  باله تا پوزه نوک فاصله -2طول کل،  -1

 و شکمی باله بین فاصله -9مخرجی،  باله ابتدای تا پوزه نوک فاصله -8شکمی،  باله ابتدای تا پوزه نوک فاصله -7ای، سینه باله ابتدای تا پوزه نوک فاصله -6

 باله ارتفاع -14اول،  پشتی باله طول -13اول،  پشتی باله پایه طول -12اول،  پشتی باله بیرونی حاشیه ، طول11شکمی،  و ایباله سینه بین فاصله -10مخرجی، 

 دوم. پشتی باله ارتفاع -18دوم،  پشتی باله طول -17دوم،  پشتی باله پایه طول -16دوم،  پشتی باله بیرونی حاشیه طول -15اول،  پشتی

 

بطااه طول و وزن نر و ماااده  را برای هر دو جنس 

سه ستفاده از رابطه زیر  C. arabicumماهی کو ست با ا بد

 (:King, 1995) آمد

W = aLb 

: نقطه a: طول کل، L: وزن بدن، Wکه در این فرمول 

و  bبرای محاسابه مقدار  : شایب خط می باشاد.bتقاطع، 

از فرم لگاریتمی رابطه طول و وزن اسااتفاده  aمقدار  ابت 

 (:King, 1995شد )

LnW =  Ln a + bLnL 

بدن: LnWکه در این فرمول  گاریتم طبیعی وزن  ، ل
LnL ،لگاریتم طبیعی طول کل :Lna : ضااریب شااکساات

شد.شیب خط منحنی می :b، منحنی برابر  bاگر مقدار  با

به صااورت ایزومتریک  آبزیباشااد رشااد  3یا نزدیک به 

صورتیکه مقدار عددی  شتر  b)همگون( خواهد بود. در  بی

باشااد، نشااان دهنده رشااد آلومتریک مثبت و مقدار  3از 

 آبزیباشاااد به معنی این اسااات که  3کمتر از  bعددی 

 (.Pauly, 1987دارای رشد آلومتریک منفی می باشد )

سبه  شد )هاشاخصمحا (، نرخ ∞Lمجانب ) طولی ر

ی هاشااااخصجهت انجام آنالیز مربوط به  0t( و kرشاااد )

به عربی  کوسااه ماهیرشااد و مرو و میر، توزیع فراوانی 

وارد نرم افزار  مترسااانتی 4طور ماهانه با فاصااله طبقاتی 

FISAT II  شد و در ادامه از برنامهELEFAN I  به منظور

سبه  شد.هاشاخصمحا ستفاده  شد ا از معادله پائولی  ی ر

ضی  سن فر سبه  سهجهت محا شد 0t) ماهیکو ستفاده  ( ا

(Pauly,1983.) 

Log (−t0) =  0.3922 − 0.2752 Log L∞ − 1.038 Log k 

 طول: L∞، ماهیکوسهسن فرضی  0tکه در این معادله 

 .در نظر گرفته می شوند: نرخ رشد kمجانب و 

نشاااان داده می (φ'فای پریم مونرو که با نماد) مقدار

 ,Pauly and Munroشود توسط فرمول زیر محاسبه شد )

1984.) 

′φ = Log k + 2Log L∞ 

 طول: ∞L: شاااااخص مونرو، φ'که در این فرمول 

ی هاشاااخصبه منظور مقایسااه  .اند: نرخ رشاادkمجانب و 

( با سااایر تحقیقات در این ∞Lو  kرشااد به دساات آمده )

 زمینااه از آزمون فااای پریم مونرو اساااتفاااده شااااد 

(Pauly and Munro, 1984.) 

کولموگروف ها از آزمون جهت بررسی نرمال بودن داده
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شد ) ستفاده  سمیرنوف ا سی وجود Zar, 1996ا (. برای برر

های مختلف از ی طولی مختلف در ماههااختالف بین گروه

و توکی اسااتفاده شااد. تجزیه و تحلیل  ANOVAآزمون 

و  2007نسااخه  Excelها با اسااتفاده از نرم افزارهای داده

SPSS  انجام شد. 24نسخه 

 

 نتایج .3
عربی در گربه ماهی کوساااهعدد  381در این مطالعه 

سال جمع شد که از این تعداد طول یک   قطعه 190آوری 

درصااد(  13/50) قطعه 191درصااد( جنس نر و  86/49)

های نر در دامنه جنس ماده بود. بیشااترین فراوانی کوسااه

دیده شد. میانگین طول کل برای  مترسانتی 61-65طولی 

. این در بودمتر سااااانتی 3/63 ± 12/1این گروه طولی 

نه طولی  که کمترین فراوانی جنس نر در دام حالی بود 

کل متر ساااانتی 41-37 یانگین طول   38 ± 42/0با م

های ماده (. در مورد کوسه2مشاهده شد )شکل متر سانتی

. بودمتر سااانتی 65-69بیشااترین فراوانی در دامنه طولی 

کل یانگین طول   91/66 ± 38/1این گروه طولی  برای م

ست آمد. همچنین کمترین فراوانی جنس ه بمتر سانتی د

با میانگین طول متر ساااانتی 73-77ماده در دامنه طولی 

شکل ه بمتر سانتی 5/74 ± 55/1کل  ست آمد ) (. 12د

دارای  به ترتیب صااید شااده و ماده کوچکترین کوسااه نر

گرم  164و  144وزن متر، سااانتی 9/37و  7/37طول کل 

و  2/70ترین کوسه نر صید شده دارای طول کل بزرو و 

 بود. گرم 1624و  1180وزن  متر،سانتی 6/75

 

 به تفکیک جنسیت. (Chiloscyllium arabicum)عربی گربه ماهی کوسهفراوانی طولی  نمودار -2شکل 

 

سه شترین فراوانی کو ساس دامنه وزنی، بی های نر و برا

ده شاااد که مشااااه گرم 664-924 در دامنه وزنی ماده

 ± 67میااانگین وزن در این گروه وزنی برای جنس نر 

گرم  37/805 ± 63گرم و برای جنس ماااده  39/786

 (.3محاسبه شد )شکل 

بدن کوساااه یانگین وزن  ماده )م  9/774±7/31های 

به طور معنی بدن گرم(  یانگین وزن  داری بیشاااتر از م

(. > 05/0pگرم( بدست آمد ) 4/692 ± 21های نر )کوسه

سه های نر و ماده به ترتیب همچنین میانگین طول کل کو

متر محاسبه شد سانتی  49/59± 24/8و  ±93/58 44/6

به > 05/0P) بوددار که دارای اختالف معنی جه  با تو  .)

شد در جنس در رابطه طول و وزن،  b ضریب ارمقد نوع ر

ماده به صااورت آلومتریک مثبت و در جنس نر به صااورت 

آلومتریک منفی بدساات آمد که میزان آن در جنس ماده 

به طور معنی23/3) ( 93/2داری بیشاااتر از جنس نر )( 

 (.4)شکل  (> 002/0pمحاسبه شد )
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 به تفکیک جنسیت. (Chiloscyllium arabicum)عربی گربه ماهی کوسهفراوانی وزنی نمودار -3شکل 

 

 

 به تفکیک جنسیت. (Chiloscyllium arabicum)عربی گربه ماهی کوسهرابطه طول کل و وزن بدن در  -4شکل 

 

ی مورد بررساای نساابت میانگین هاشاااخصدر بین 

ماده  داری برای جنسبه طور معنی اول باله پشااتیارتفاع 

(. از طرف دیگر نیز سایر  p<05/0بیشتر از جنس نر بود )

سبت صله نوک پوزه تا باله دمی، ن سبت فا ستثنای ن ها به ا

صله  سبت فا شتی دوم، ن صله نوک پوزه تا باله پ سبت فا ن

نوک پوزه تا ابتدای باله شااکمی در جنس ماده بیشااتر از 

 .(1)جدول ( p>05/0حاسبه شد )جنس نر م

( k( و ضریب رشد )∞Lدر این مطالعه طول کل مجانب )

در  93/0متر، سانتی 9/75برای جنس نر و ماده به ترتیب 

در سال برآورد شد. سن  94/0 و مترسانتی 85/75سال و 

برای  -79/0در طول صفر به کمک روش تجربی پائولی، 

 برای جنس نر محاسبه گردید.  -8/0جنس ماده و 
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 (.Chiloscyllium arabicum) متر( در کوسه گربه ماهیی محاسبه شده به طول کل )سانتیهاشاخصنسبت  -1جدول 

 مقدار آماری کوسه ماده کوسه نر شاخص

 39/0 02/67 ± 06/5 04/67 ± 58/2 انحراف معیار±میانگین نوک پوزه تا باله دمی

 35/0 56/36 ± 35/1 36/36 ± 48/1 انحراف معیار±میانگین نوک پوزه تا باله پشتی اول

 08/0 96/57 ± 39/2 07/58 ± 88/1 انحراف معیار±میانگین نوک پوزه تا باله پشتی دوم

 98/0 96/4 ± 75/0 73/4 ± 7/0 انحراف معیار±میانگین نوک پوزه تا ابتدای چشم

 67/0 47/16 ± 19/1 39/16 ± 14/1 انحراف معیار±ایمیانگین نوک پوزه تا ابتدای باله سینه

 93/0 66/33 ± 28/2 84/33 ± 27/2 انحراف معیار±میانگین نوک پوزه تا ابتدای باله شکمی

 75/0 82/71 ± 53/2 56/71 ± 71/2 انحراف معیار±نوک پوزه تا ابتدای باله مخرجیمیانگین 

 9/0 87/34 ± 6/1 61/34 ± 66/1 انحراف معیار±میانگین بین باله شکمی و مخرجی

 9/0 45/9 ± 65/0 3/9 ± 62/0 انحراف معیار±میانگین طول باله پشتی اول

 26/0 85/9 ± 04/1 43/9 ± 94/0 انحراف معیار±میانگین طول حاشیه بیرونی باله پشتی اول

 07/0 11/7 ± 53/0 98/6 ± 45/0 انحراف معیار±میانگین طول پایه باله پشتی اول

 *04/0 53/7 ± 01/1 09/7 ± 91/0 انحراف معیار±میانگین ارتفاع باله پشتی اول

 54/0 43/9 ± 03/1 96/8 ± 98/0 انحراف معیار±میانگین طول باله پشتی دوم 

 39/0 08/8 ± 44/0 93/7 ± 54/0 انحراف معیار±میانگین طول حاشیه بیرونی باله پشتی دوم 

 11/0 48/6 ± 41/0 37/6 ± 34/0 انحراف معیار±میانگین طول پایه باله پشتی دوم 

 79/0 19/6 ± 4/0 15/6 ± 39/0 انحراف معیار±میانگین ارتفاع باله پشتی دوم

 9/0 6/15 ± 12/1 1/15 ± 09/1 انحراف معیار±ای و شکمی میانگین بین باله سینه

  - 17/1 ± 11/0 انحراف معیار±میانگین طول کالسپر

 دار بین مقادیر محاسبه شده است.دهنده وجود اختالف معنی* نشان

 

 بحث .4
تایج، نه براسااااس ن کل نمو در  جنس نربرای  هاطول 

حدوده  ماده در  مترساااانتی 7/37-5/70م و برای جنس 

قرار داشااات. بیشاااترین متر ساااانتی 9/37-6/75محدوده 

های طولی نر و ماده به ترتیب در کالس هایکوسااهفراوانی 

مطالعات  سایرمشاهده شد. در متر سانتی 65-69و  65-61

جام شاااده محدوده   مترساااانتی 6/52-2/69 طول کلان

(Rastgoo, 2018) ،1/73-4/30 جنس نر برای متر سااانتی

، (Abed, 2017) جنس ماده برایمتر سانتی 2/26-2/71و 

متر سااانتی 32-89متر برای جنس نر و سااانتی 62-4/35

نس ماااده ج  66-35، (Gladston et al., 2017) برای 

متر برای جنس سانتی 38-64متر برای جنس نر و سانتی

گزارش ی این کوساااه ابررا  (Raeisi et al., 2016) ماده

 برای مترساااانتی6/75 کل طول حداکثرتاکنون  اند.کرده

 شاااده گزارش فارس خلیج از ،مطالعه این درو  ،گونه این

این اختالف در اندازه ممکن است به دلیل تفاوت در  است.

ها، نوع اکوسااایساااتم مورد مطالعه و های صاااید آنروش

شد ها های متفاوت گونهپاسخ شرایط زیست محیطی با به 

(Safaei et al., 2014.) 

مات قدا مدیریتی، نظارتی،  اهداف الزم برای از جمله ا

ارزیابی زیساااتی و ارزیابی ذخایر آبزیان آگاهی از روابط 

نتایج ارتباط  (.Froese, 2006) اساااتطول و وزن آبزیان 
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دهنده رشاااد آلومتریک بین طول کل با وزن بدن نشاااان

بت برای  یک منفیمث ماده و رشاااد آلومتر برای  جنس 

از طرف دیگر مقدار عددی شااایب خط در  د.بوجنس  نر 

( در محدوده شااایب خط قابل 93/2-23/3این مطالعه )

شت )5/2-5/3انتظار )  Froese, 2006.) Rastgoo( قرار دا

رشد برای ترکیب دو جنس الگوی نوع  (2018) همکاران و

مقدار نر و ماده کوساااه ماهی عربی را آلومتریک مثبت و 

دیگر مطالعه در  برآورد کردند. 5/3ط را خعددی شااایب 

شده روی  سه ماهی عربیانجام  شد،  کو بدون تعیین نوع ر

برای  93/2برای جنس نر و  88/2مقدار عددی شیب خط 

نس  برای  39/3(، Al-Lammy et al., 2017ه )مااادج

(، Raeisi et al., 2016برای جنس ماده ) 93/2جنس نر و 

 باارای جاانااس ماااده  69/2باارای جاانااس ناار و  68/2

(Gladston et al., 2017) اند.گزارش کرده 

در مطالعات تحقیقاتی و مدیریتی  ،تعیین ساان و رشااد

. در معادله از جایگاه پژوهشی خاصی برخوردار استآبزیان 

ستی یک مقدار عددی  شد ون برتاالنفی، طول مجانب بای ر

نزدیک به بیشاااترین طول مشااااهده شاااده در و منطقی 

بایستی کوچکتر از صفر باشد که این بدان  0tجمعیت باشد، 

صفر می تواند یک  سن  ست که گونه مورد نظر در  معنی ا

شد شته با شد طولی مثبت دا (. Moreau et al., 1986) ر

مقدار ضریب رشد ممکن است که بین مقدار عددی صفر 

های دارای طول عمر زیاد و و یک در هر ساااال برای گونه

نه یک برای گو فاوت بیشاااتر از  تاه مت های دارای عمر کو

در این مطالعه طول مجانب و نرخ (. Pauly, 1987باشااد )

متر، سانتی 9/75رشد در کوسه ماهی نر و ماده به ترتیب 

 2بدست آمد. در جدول  94/0متر، سانتی 85/75و  93/0

 ماهی ی رشااد برآورد شااده برای کوسااههاشاااخصمیزان 

C. arabicum ها مقایسه شده است.ماهیبا دیگر کوسه 

 .های دیگرکوسه ماهی در مقایسه با  Chiloscyllium arabicumدر کوسه  هی رشد محاسبه شدهاشاخص -2جدول 

 شاخص

 

 گونه

 0t (kضریب رشد )
∞L 

(cm) منبع 
 ماده نر ماده نر ماده نر

Chiloscyllium arabicum 93/0 94/0 8/0- 79/0- 9/75 85/75 مطالعه حاضر 

Chiloscyllium plagiosum 19/0 2/0 9/0- 95/0- 9/100 9/95 (Chen et al., 2007) 

Squalus acanthias 27/0 15/0 24/0- 68/0- 8/72 2/101 Yigin and Iamen, 2016)) 

Squalus acanthias 14/0 1/0 67/2- 9/2- 49/82 5/100 (Nammack, 1982) 

Squalus acanthias 71/0 04/0 2/5- 7/6- 8/101 9/152 (Bonham et al., 1949) 

Squalus acanthias 1/0 05/0 1/1- 3/1- 3/116 2/147 (Orlov et al., 2011) 

Squalus acanthias 11/0 12/0 - - 23/94 7/100 (Bubley et al., 2012) 

Furgaleus macki 42/0 36/0 47/0- 54/0- 5/121 7/120 (Simpfendorfer et al., 2000) 

 

Branstetter (1987،) بندی براسااس میزان یک طبقه

شد ) سهkنرخ ر یی با نرخ هاداد )گونهماهیان انجام ( در کو

در سااال دارای ساارعت رشااد آهسااته،  05/0-1/0رشااد 

دارای سااارعت رشاااد  1/0-2/0هایی با نرخ رشاااد گونه

 2/0 مساااوی و بزرگتر ازهایی با نرخ رشااد متوسااط، گونه

دارای سااارعت رشاااد ساااریع هساااتند(. براسااااس این 

های ماهی عربی در آبکوسااهمشااخص شااد بندی، طبقه

سریع  خلیج فارس دارای شد  ستنرخ ر هایی نظیر . گونها

Rhizoprionodon terraenovae ،Carcharhinus brevipinna، 

C. limbatus ،Prionace glauca ،Furgaleus macki ،

Mustelus canis ،M. manazo ،M. henlei ، 

M. californicus ،C. plagiosum  نه با گو به   نیز مشاااا
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C. arabicum ند با نرخ رشاااد ساااریع گزارش شاااده  ا

(Chen et al., 2007; Simpfendorfer et al., 2000; 

Francis, 1981; Cailliet et al., 1990; Yudin and 

Cailliet, 1990; Sanchez-de et al., 2011 .) اختالف در

تواند ناشی از عوامل درونی یا بیرونی ی رشد میهاشاخص

تار ن یایی، ساااااخ جه )عرض جغراف نتیکی، تغییرات در

 حاارارت، مااناابااع غااذایاای در دسااااتاارس، باایااماااری 

(Wootton, 1998 ؛Vivekanandan, 2005 بااایااان )

های زمانی متفاوت، باشاااد های مختلف یا دورهجمعیت

(Anthony and Waring, 1980 ؛Molloy, 1980 .)

عداد افراد  ند زمان، مکان و ت مان مل  همچنین ساااایر عوا

نه هده شااااده در نمو  برداری نیز مو ر اساااات مشااااا

(Le Cren, 1951.) 

)طول  شاخصبر اساس یک  مقایسه الگوی رشد، فقط

(. به Pauly, 1979مجانب و نرخ رشد( گمراه کننده است )

یل در این تحقی  از شااااخص فای پرایم مونرو  همین دل

شد. مقدار فای پرایم در این تحقی  برای جنس  ستفاده  ا

یب  به ترت ماده  مد 4/3و  42/3نر و  در دیگر  .بدسااات آ

شده روی  سه ماهیمطالعات انجام  ، میزان فای هادیگر کو

قدار  به این م یک  ندبدساااات آوردهپرایم مونر را نزد   ا

(Chen et al., 2007; Simpfendorfer et al., 2000; 

Conrath et al., 2002; Yudin and Cailliet, 1990; 

Cailliet et al., 1990.)  این مطااالعااه برای اولین بااار

ی رشااد این نوع کوسااه هاشاااخصاطالعاتی را در مورد 

ی ورودی هاشااااخصتواند به عنوان د که میداماهی ارائه 

با هدف  زیساااتی در ارزیابی ذخایر، حفاظت و مدیریت 

 .بکار رودحفظ تنوع زیستی این گونه در خلیج فارس 
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