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چکیده
این پژوهش جهت دستیابی به رابطه طول-وزن ماهی هوور  Tunnus tonggolخلیج فارس پیریزی شد .تدد.اد 480
ع.د ماهی از این گونه زیستسنجی ش.ن .نمونهها از شناورهای صیادی اخذ ش.ن .آنالیزهای طول و وزن نشان داد کده
همبستگی باالیی بین طول و وزن این گونه وجود دارد رابطه طول-وزن برای این گونه برابر با TW = 4E-07TL3.4891
ب.ست آم .میزان ضریب وضدیت نیز  4/52±1/10برای این گونه محاسبه ش .بررسی فراوانی طولی این گونه نشدان داد
بیشترین فراوانی طول مربوط به بازه ی  650تا  750میلی متر بوده است همچنین آزمون  T-testنشان داد کده عد.د b
ب.ست آم.ه با ع.د  3متفاوت بوده و این گونه از رش.ی آلومتریک مثبت برخوردار میباش.

Tunnus tonggol

خلیج فارس

مقدمه
یکی از مهمترین خانوادههای ماهیان خلیج فارس و دریای عمان ایران تدن ماهیدان ) (Scomberidaeمدیباشد .ایدن خدانواده جدزو
ماهیان اقتصادی و مهم در خلیج فارس و دریای عمان بوده که پراکنش وسیدی در این منداط دارند)Froese and Pauly, 2013( .
ماهی هوور با نام علمی  Tunnus tonggolیکی از ماهیان مهم اقتصادی این خانواده بوده به نحوی که بین  60الی  70درص .از صی.
تون ماهیان را در خلیج فارس به خود اختصاص میده)Darvishi, 2003( .
رابطهی طول-وزن یکی از روشهای پایه جهت مطالدهی آبزیان و ارزیابی ذخایر آنهاست که توسط پیشبینی وزن از طری طدول،
در بررسی عملکرد تولی .آبزیان کمک مدیکند )Garcia et al. 1998; Abdollahi and Gerami, 2013a( .همچندین در محاسدبات
میزان یک زیتوده ایستا میتوان از این رابطه استفاده کرد ( )Martin-Smith, 1996در محیط دریایی ان.ازهگیری وزن به دلیل بده
دلیل تکانهای قای یا گم ش.ن وزن در زیر آب تقریباً غیر ممکن است اما گرفتن طول آبزی ساده است رابطه طول-وزن برای هر
گونه مشخص ،به راحتی این اجازه را میده .که وزن را به طول یا بالدکس تبد.یل کندیم ( )Abdollahi and Gerami, 2013bایدن
پژوهش درص.د است تا اطالعات پایهای مناسب در مورد رابطه طول-وزن ماهی هوور ارائه نمای.
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مواد و روشها
نمونه برداری از اردیبهشت  1390آغاز و تا فرودین  1391در خلیج فارس و صی.گاههای بند.ر لنگده انجدام شد 480 .نموندههدا از
شناورهای صیادی اخذ ش.ه و در محل ان.ازه گیری طول کل ( )TLبر حسب میلی متر و وزن کل ( )TWبدر حسدب گدرم بدا دقدت
 0/01انجام پذیرفت جهت آنالیز ،رابطهی طدول وزن )Biswas, 1993, Morey et al, 2003( W=aLbبده صدورت لگداریتمی تغییدر
یافت  ln W = ln a + b ln Lکه در آن  Wبرابر با وزن کل به گرم L ،طول کل بر حسب میلیمتر و  aضریب ثابت و  bشیب منحندی
رگرسیون در نظر گرفته ش .آزمون  tجهت بررسی مدنیدار بودن اختالف  bب.ست آم.ه و تدیین نوع رش .گونه استفاده ش .جهت
ان.ازه گیری فاکتور وضدیت از فرمول زیر استفاده ش:)Biswas, 1993( .
b

CF = (W/L ) × 100

که در آن  Wوزن کل بر حسب گرم و  Lطول کل بر حسب سانتیمتر در نظر گرفتده شد .همچندین از ندرم افدزار  Excel 2007و
 SPSS 19جهت تجزیه و تحلیل دادهها استفاده گردی.
نتایج
در مجموع تالشهای نمونهگیری مجموعاً  480ماهی هوور زیستسنجی ش .بیشترین و کمترین طول و وزن ماهیان ثبت ش .که در ج.ول 1
به نمایش آم.ه است
جدول  :1ویژگیهای رابطه طول-وزن ماهی هوور در خلیج فارس
طول کل (میلیمتر)

وزن کل (گرم)
میانگین

بیشینه

کمینه

میانگین

ح.اکثر

ح.اقل

2775/56±66/58

7500

300

626/3±52/97

900

400

جدول  :2خصوصیات رابطه طول وزن ماهی هوور در خلیج فارس
فاکتور وضدیت

Sig T

ح.ود اطمینان شیب خط (%95 )b

4/1±52/10

0/000

3/3-75/02

ضریب
همبستگی
0/803

R2

رابطه طول-وزن
TW = 4E-07TL3.4891

بحث
بررسی نتایج نشان داد که بر اساس ع.د ( R2ج.ول  )2همبستگی مناسبی بین طول و وزن این گونه وجود دارد پارمتر bب.ست
آم.ه در این پژوهش بر اساس ( )Froese, 2006در بین بازهی  2/5تا  3/5بود که صحت پژوهش را اثبات میکن .آبزی در طول
دوره زن.گی به طور کامل فرم ب.نش را حفظ نمیکن .و داران نوسانات فصلی است ( )Bagenal, 1987هنگامی که  bب.ست آم.ه
برابر یا نزدیک به ع.د  3باش .آبزی دارای رش .همگون ( )Isometricاست و رش .آبزی در همه ابداد به طور یکسان صورت میگیرد
( )Wootton, 1990اگر  bبزرگتر یا کوچکتر از  3باش .رش .آلومتریک است اگر بزرگتر از  3باش .آلومتریک مثبت و اگر
کوچکتر از  3باش .آلومتریک منفی خواه .بود مطالدات ب.ست آم.ه برای این گونه ع.د  bب.ست آم.ه را دقیقا برابر با  3عرضه
میدارن .که نشان از رش .ایزومتریک این گونه در دیگر نقاط است ( )Froese and Pauly, 2013با توجه به  bب.ست آم.ه نتایج
نشان داده که این گونه از رش .آلومتریک مثبت در خلیج فارس و صی.گاههای استان هرمزگان برخوردار است مطالدات در مورد
فاکتور وضدیت نشان داده است که این فاکتور با وضدیت چاقی این ماهی تناسب دارد ب.ین صورت که ماهیانی که فاکتور وضدیت
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، ماهیانی که میزان فاکتور وضدیت در آنها پایین است، و برعکس.در آنها باال است نسبت به طولشان ماهیان سنگینتری هستن
( فاکتور وضدیت در مورد این گونه نشان از رابطه ی باالیTurkmen and Akyurt, 2000( .نسبت به طولشان ماهیان سبکی هستن
.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
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