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 Nemipterus japonicus (Bloch, 1791)گوازيمماهيمير  و مرگ وپارامترهاي رشد  تعيين

  )فارس يجشمال خل( در سواحل خوزستان فراواني طوليبا استفاده از 
  فرزانه فاضلي

  ايالم، دانشگاه پيام نور ايالم، واحد بدره، گروه زيست شناسي

  11/2/91 :تاريخ پذيرش  25/5/89 :تاريخ دريافت

  چكيده

تا اريبهشت ماه  84از خرداد (قطعه ماهي گوازيم به طور ماهانه در طول يكسال 763ارامترهاي رشد ماهي گوازيم، پ تعيينجهت 
در برنامه ودرال  -رگرسيون پاول اين ماهيان با استفاده از اطالعات فراواني طولي. از سواحل خوزستان جمع آوري گرديد) 85

FiSAT II  الت اين رگرسيونها، مقدار دست آوردن معادا به و بترسيم شدهL∞ )06/254ر براي جنس ماده براب) طول بي نهايت 
 ،FiSAT IIموجود در برنامه  ELEFAN 1برنامهاستفاده از با همچنين  .ميليمتر محاسبه گرديد 42/270ميليمتر و براي جنس نر، 

جنس ماده  و 684/0براي جنس نر ) مي باشد Lنشان دهنده سرعت رسيدن ماهي به كه  بوده اءنـتر انحـپارام(ساليانه K مقدار
براي جنس  به صورت بهينه t0مقدار تئوريكي  LFDA، با استفاده از برنامه Kو  ∞Lپس از محاسبه . محاسبه گرديد 546/0ر براب
 پارامترهاي رشد به دست آمده بيشتر بودن سرعت رشد در .سال محاسبه گرديد) -12/0(سال و در جنس ماده ) -19/0( نر

 .در مطالعات ديگري نيز گزاش شده است را نشان مي دهد كه اين موردجنس نر نسبت به ماده ها در ماهي گوازيم 

  .، خليج فارسFiSAT IIماهي گوازيم، پارامترهاي رشد، برنامه  :كليدي واژه هاي

  seacorales@yahoo.com :ي،پست الكترونيك ،0842-5722496: نويسنده مسؤل، تلفن

  قدمه م
از خانواده گوازيم (Nemipterus japonicus)  هي گوازيمام

بوده كه در آبهاي كم عمق ساحلي  (Nemipteridae) ماهيان
متري به سر مي برد، در مناطق صخره هاي  100تا عمق 

مرجاني نواحي گرمسيري به وفور يافت شده و با تور ترال 
، پراكنش گوازيم در منطقه ما در كفروب نيز صيد مي شود

 ).2(اسر خليج فارس و درياي عمان گزارش شده استسر
بيشترين پراكنش اين گونه در نواحي گرمسيري غرب 

 ).11(اقيانوس آرام مركزي و شرق اقيانوس هند مي باشد
مطالعه رشد آبزيان به معناي پيدا كردن رابطه طول و سن 

تمام روشهاي ارزيابي ذخاير، پويايي جمعيت و . است
 .باشد اساً بر مبناي همين اطالعات ميمديريت آبزيان، اس

امروزه روشهاي جديد و برنامه هاي رايانه اي پيشرفته اي 
طولي به اطالعات سني و  _براي تبديل اطالعات فراواني 

پارامترهاي رشد ماهي گوازيم در  .رشد توسعه يافته است
 با استفاده از اطالعات فراواني طولي ماهيانمطالعه حاضر 
  ). 13(محاسبه گرديد FiSAT IIنامه و با كمك بر

با توجه به اهميت اقتصادي اين ماهي، مطالعاتي در مناطق 
در آبهاي  .مختلف جهان بر روي آن صورت گرفته است

و پويايي  نرشد، س يژطالعه اي مبني بر بيولوكويت م
پويايي  .)10( انجام شده است ماهي گوازيم  جمعيت

در هند د با تور ترال جمعيت اين ماهي با استفاده از صي
 گوازيم پويايي جمعيتهمچنين . )15( بررسي شده است

 در سواحل شمالي خليج فارس در پاكستانو  )5( مالزير د
در گوازيم  يهامرشد ي ژبيولو .بررسي شده است نيز) 4(

تعيين  ،همچنين ساختار گناد .)7(هند بررسي شده است
اين  در (DAD)و عملكرد مجراي پشتيبان پشتيجنسيت 
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دم رشته اي و يك گونه ديگر از خانواده گونه 
در  .)14(شده استدر ژاپن مطالعه  (Nemipteridae)ماهيان

ميزان برداشت اين ماهي به وسيله شناورهاي مطالعه اي 
از  .)8(ستمشخص شده ا1972- 73گ كنگ در سال هن

گوازيم در تمام طول سال مشكالتي را  ماهي آنجا كه صيد
و پايداري  (Recruitment) ازسازي نسلدر توليدمثل، ب

به وجود مي آورد، همچنين با توجه به  اين گونه جمعيت
ماهي در سواحل اين رشد اينكه اطالعات دقيقي در مورد 

خوزستان در دسترس نبوده، لذا نياز به اطالعاتي در اين 
طول كردن مشخص  پارامترهاي رشد وتعيين زمينه جهت 
ز داليل اصلي انجام اين پژوهش ادر اين ماهي صيد مجاز 

  .مي باشد

  مواد و روشها
قطعه ماهي  343(قطعه ماهي گوازيم 763در اين بررسي 

به طور ماهانه در طول يكسال  )قطعه ماهي نر 420ماده و 
به طور تصادفي از دو ) 85تا اريبهشت  84از خرداد (

بوسيف و بحركان در سواحل خوزستان  - صيدگاه ليفه
صيد  كفروب نمونه ها به وسيله تور ترال(جمع آوري شد

نمونه ها در يخدانهاي حاوي يخ قرار داده ). بودندشده 
جهت تعيين . گرديدند و به آزمايشگاه منتقلشده 

پارامترهاي رشد، طول چنگالي و جنسيت آنها مورد مطالعه 
وان بر توسط  يك مدل رياضي. قرار گرفته است

رابطه اي بين  ئه شده كهاراراي رشد آبزيان ب) 16(يتاالنف
اين معادله مهمترين . طول آبزي و سن آن برقرار مي نمايد

معادله به كار گرفته شده در زيست شناسي صيد و صيادي 
   :معادله مذكور به صورت زير است . است

Lt = L∞ [1-exp–k (t-to)] 

. سن ماهي است tطول چنگالي ماهي و  Ltدر اين معادله 
ميليمتر و سن بر حسب سال طول چنگالي بر حسب 

ت كه ـولي اسـداكثر طـح(L) طول بي نهايت . ميباشد
تر ـپارام Kدر اينجا . يك آبزي مي تواند به آن برسد

و نشان دهنده سرعت  بوده (Curvature parameter)اءنـانح

در گونه هاي داراي طول . مي باشد Lرسيدن ماهي به 
رشد پهن تر كوچك است و منحني  Kعمر زياد، مقدار 

  ).13(برسد Lاست و چندين سال الزم است تا به 

مي باشد كه نشان دهنده زماني است كه  to ديگر رپارامت
اين . دمي باشطول معادل صفر داراي ماهي در آن زمان، 

زيست شناسي بي معني است زيرا كه رشد تعريف از نظر 
 نيز ماهي با تخم گشايي شروع مي شود كه در آن زمان

اين تعريف تنها  بوده و داراي طول بزرگتر از صفر  ماهي
 طول به عنوان ميانگين Lمقدار). 13(دجنبه تئوريكي دار

(Stock)همسن ترين ماهيهاي موجود در ذخير
تعريف مي  

. وجود دارد Lروشهاي ميانبر مختلفي براي محاسبه ، شود
 ودرال_، نمودار پاولLشايد بهترين روش بر آورد 

(Powell-Wetherall plot) پس از رسم منحني ). 13(باشد
صيد كاذب و به دست آوردن معادله رگرسيون خط رسم 

  :از طريق فرمول زير محاسبه گرديد ∞Lشده، 
L∞ = - a/b 

 FiSAT، با استفاده از نرم افزار رايانه ايLپس از محاسبه  

II، مقدار K برنامه الفان . )3(ساليانه را محاسبه مي نماييمI 
بهترين  با چند روش مختلف، FiSAT II   ود در برنامهموج

منطبق بر هيستوگرامهاي طولي را  (K) ءپارامتر انحنا
 مطمئن ترين روش موجود استفاده از. كند محاسبه مي

موجود در  Search) (Automatic جستجوي اتوماتيك
عالوه . بهينه را محاسبه مي نمايد  Kهمين برنامه است كه 

ودرال هم قابل محاسبه  –از معادله پاول  Kبر اين روش، 
و  (Z)در اين معادله با محاسبه مقدار مرگ و مير كل . است

  .را نيز محاسبه نمود  Kمقدار  رابطه موجود مي توان
Z/K = - (1+b)/b 

ساليانه محاسبه شد، آنگاه اين مقادير به K  و L وقتي 
با رسم داده مي شود تا  LFDA5ه عنوان درون داد به برنام

محاسبه  toبهترين خطوط منطبق بر داده ها، ميزان بهينه 
پس از تعيين پارامترهاي رشد با استفاده از برنامه  .)6(شود

FiSAT II   معادالت رشد براي هر جنس جداگانه به دست
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براي بررسي دقت و صحت پارامترهاي رشد به دست  .آمد
اين گونه بر  آمده و مقايسه آن با نتايج مطالعات انجام شده 

  جمعيتهاي ساير مناطق، از  شاخص مونرودر 
(Munro' s Phi prime test) 12(استفاده شد.(  

'(Phi prime) = Log K + 2Log L 
علت استفاده از شاخص مونرودر بررسي پويايي جمعيت، 
اهميت آن در تعيين صحت و اعتبار تحقيق انجام شده 

ده براي ذخاير است چرا كه منحني هاي رشد به دست آم
 L و K مشابه حتي با دارا بودن مقادير متفاوتي از

   ).13(مشابه داشته باشند  'توانند مي

  نتايج
رگرسيون از اطالعات فراواني طولي ماهيان  با استفاده

شكلهاي (براي هر جنس جداگانه ترسيم شدودرال،  -پاول
 t0ساليانه و  L∞  ،Kبا به دست آوردن مقادير  ).2و  1
ي را به ترتيب  براي وان بر تاالنف توان معادله رشد يم

جمعيت نر و ماده ماهي گوازيم در سواحل خوزستان به 
  : صورت زير نوشت

L(t) = 270.42[1 – e-0.684(t + 0.19)] 

L(t) = 254.06[1 – e-0.546(t + 0.12)] 

  ر مناطق مختلفد (Nemipterus japonicas)مقايسه پارامترهاي رشد ماهي گوازيم -  1جدول 

  مرجع  نوع طول جنس ' ساليانهL(mm) K  منطقه بررسي
  Samuel(1990)  طول كل نر 696/4 542/0 303  كويت
  Samuel(1990)  طول كل ماده 621/4 595/0 265  كويت

  Lee(1975)  طول چنگالي نر 442/4 19/0 382  هنگ كنگ
  Lee(1975)  طول چنگالي ماده 179/4 13/0 341  هنگ كنگ

  Takahashi et al (1989)  طول چنگالي نر 603/4 608/0 257  پنژا
  Takahashi et al (1989)  طول چنگالي ماده 087/4 248/0 222  ژاپن

  97/4  004/1  305  هند
هردو
  جنس

 &Vivekanandan  طول كل
James(1986) 

 Krishnamoorthi (1971)  طول كل  نر  929/4  983/0  294  هند

 Krishnamoorthi (1971)  طول كل  ماده  706/4  692/0  271  هند

  Iqbal (1991)  طول چنگالي  نر  753/4  693/0  286  پاكستان
  Iqbal (1991)  طول چنگالي ماده 608/4 582/0 264  پاكستان
  مطالعه حاضر  طول چنگالي  نر  697/4  684/0  270  خوزستان
  مطالعه حاضر  طول چنگالي ماده 546/4 546/0 254  خوزستان

  

شان دهنده مقادير پارامترهاي رشد به دست ن) 1(جدول
آمده در مطالعات مختلف روي ماهي گوازيم و مقدار 

محاسبه شده   (')مقدار فاي پريم. مي باشد  'محاسبه شده
  .مي باشد 08/4-  97/4در مناطق مختلف در دامنه 

  بحث 
ودرال در بررسي  - به دست آمده از روش پاول Lمقدار 

 270هي گوازيم در جنس نر، حاضر براي جمعيت ما

نتايج . ميليمتر به دست آمد 254ميليمتر و در جنس ماده، 
حاصل از ديگر مطالعات انجام شده روي ماهي گوازيم در 

همانطور كه مشاهده مي شود . آورده شده است) 1(جدول
ميليمتر قرار گرفته  222- 382بين محدوده ي  L مقدار 
ز شرايط محيطي مختلف اين تفاوت مي تواند ناشي ا. است

   ).1(و فشار صيد متفاوت باشد
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    y = -0.298x + 75.712       

R2 = 0.9786
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  ودرال رسم شده براي جنس ماده ماهي گوازيم - رگرسيون پاول - 1شكل 

           y = -0.68x + 183.89        

R2 = 0.9886
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  ودرال رسم شده براي جنس نر ماهي گوازيم -رگرسيون پاول:  2شكل 

 Nemipterus)ساليانه براي جمعيت ماهي گوازيم Kمقدار 

Japonicus)  جنس نر و ماده به ترتيب  براي اين مطالعهدر
به دست  Kمقادير  ،به دست آمد 546/0و  684/0برابر 

 004/1تا  13/0در محدوده نيز آمده در مطالعات مختلف 
كه مقادير به دست آمده در محدوده نتايج ساير  مي باشد

  . مطالعات مي باشد

ماده ها در بودن سرعت رشد در جنس نر نسبت به بيشتر 
در جنس نر نسبت  Kزرگ بودن مقدار  كه ب ماهي گوازيم

گزاش نيز ، در مطالعات ديگري به ماده را توجيه مي كند
  .)14و 5(شده است

-Ford)والفورد - روشهاي ديگري مانند نمودار فورد

Walford) هالت -و گولند(Gullan-Holt) يز براي ن
اساس اين دو روش،  ،وجود دارد Kو L محاسبه 
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روههاي طولي رسم شده به تشخيص نماهاي هيستوگرام گ
با توجه به كم بودن سرعت  ).13(صورت ماهيانه مي باشد

رشد ماهي گوازيم بخصوص در جنس ماده، همچنين كند 
شدن سرعت رشد ماهيان در سنين باالتر و در نتيجه 

استفاده از اين همپوشاني بين گروههاي طولي مجاور، 
 نخواهد از دقت كافي برخوردارروشها براي ماهي گوازيم 

  .بود

مطالعه جهت ارزيابي پارامترهاي رشد به دست آمده، نتايج 
ن گونه نتايج ساير مطالعات انجام شده بر روي ايبا  حاضر

نكته قابل توجه اين است كه نمي توان . مقايسه گرديد
بلكه براي . پارامترها را يك به يك با هم مقايسه نمود

بايد منحني هاي تعيين درصد اعتبار نتايج به دست آمده، 
كه در اين مطالعه  رشد ترسيم شده را با هم مقايسه نمود

شاخص استفاده از با پارامترهاي به دست آمده، 
  .مقايسه شدندمونرو

 مشخص گرديد كه مقدار) 1(با بررسي داده هاي جدول
به دست آمده براي مطالعه حاضر نيز  (')شاخص مونرو 

دارد كه خود دليلي بر  در محدوده نتايج ساير مطالعات قرار
البته . قابل قبول بودن نتايج به دست آمده خواهد بود

به دست آمده با ساير  شاخص اختالف كمي كه بين مقدار
نتايج  وجود دارد، ميتواند به علت موقعيت جغرافيايي، 
شرايط اكولوژيك و آب و هوايي حاكم بر خليج فارس، در 

  . مقايسه با ساير مناطق باشد

ل پويا بودن جمعيت و ذخاير ماهيان، پارامترهاي به دلي
حياتي آنها با گذشت زمان تغير كرده و ثبات طوالني مدت 
اين پارامترها به عنوان شاخص هاي ساختار جمعيت غير 
ممكن مي باشد به همين دليل اين پارامترها بايد در 

  ).9و1(زمانهاي مختلف بررسي شوند
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Identification on growth parameters and mortality of Nemipterus 
japonicus(Bloch, 1791) by using length frequency in Khuozestan 

Coastal (Northern Persian Gulf) 
Fazeli F. 

Biology Dept., Payam noor University of Ilam, Badreh Branch, Ilam, I.R. of Iran 

Abstract 

The growth parameters of Nemipterus japonicus were studied by using length frequency 
data of 763 specimens of this species that were collected monthly by trawl net from 
Khuozestan Coastal during Jun 2005 to May 2006. FiSAT II program was used to again 
Pauly regression and their equation, to determine the growth parameters. The Pauly 
equation indicated L∞= 254.06 for female and 270.42 for male fishes respectively. 
ELEFAN I program was used to catch Length- Frequency curve and amount of K 
parameter, K estimated 0.684 and 0.5465 in male and female respectively. After again 
amount of L∞ and K parameters, by using of this data and LFDA program, to was t0= (-
0.19) year and (-0.12) year for male and female respectively. Finally growth parameters 
showed highest growth rate in males rather than females, which has been recorded in 
other studies on this species. 

Key words: Nemipterus japonicus, growth parameters, FiSAT II program, Persian 
Gulf. 

 


