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 چكيده

 بنيادي اصلی شيالتی بيولوژي و مديريت در ماهی رشد و سن تعيين

 و ميرو رگم نرخ نظير سن ازتعيين آمده دست هب وپارامترهاي است

 تحقيق اين در .باشد می آبزي جمعيت پويايی هاي مدل زيربناي رشد،

 آذرماه تا 1315 شهريور از (Otolithes ruber) شوريده گونه

 795      جمعا  بررسی، ماه 17 طی در گرفتند. قرار بررسی مورد 1311

 و سن و آوري جمع صيد تخليه مناطق از شوريده ماهی عدد

 ماهی 725 گوش سنگ  مجموع در شد. بررسی آن رشد پارامترهاي

 اين در نمونه 231 تعداد اين از كه شد نگهداري و استخراج شوريده

 تعيين .گشت تهيه آن از عرضی مقاطع و انتخاب برش براي تحقيق

 براي رشد معادله شد. انجام گوش سنگ برش استفاده با ماهی سن

  - 171/5( t + 364/1 ))  شوريده
e – 1 )52 = Lt اين در آمد. بدست 

 سن سال 27/5 كه بود متر سانتی 11 طول به نمونه كوچكترين تحقيق

 آن براي سال 1 سن كه متر سانتی 79 طول بزرگترين و داشت

 L 1261/3 با برابر شوريده براي وزن و طول رابطه شد. زده تخمين

5569/5 = W به شوريده براي كل ومير مرگ ضريب  گرديد. برآورد 

  آمد. دست هب 9656/5 مقدار
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Abstract 

The study of age and growth of aquatics is basic 

and necessary information for further fisheries 

management. By aging the fishes, we can estimate 

the population dynamics parameters such as 

growth and mortality rates. In this study the 

Otolithes ruber (Tiger toothed croaker) was 

selected as one of the most important and 

commercial species for aging from September 

2008 to November 2009. During 15 months, a total 

of 540 specimens were collected and 238 sagitta 

otoliths were extracted and then were sectioned in 

laboratory using microtome cutter. The sectioned 

otoliths were aged by reading the increment rings. 

The overall Von-Bertalanffy growth equation was 

estimated as L(t)= 72(1-e 
-0.151(t+1.369)

). The smallest 

fish was 18 cm total length and with an estimated 

age of 0.25 yrs; and the biggest size was 54 cm 

with the age of 8 yrs. The Length-weight 

relationship was found as W=0.0064 TL
3.1268

. The 

natural mortality of croaker was estimated 0.4604 

per year. 
 

Keywords: Aging, Growth, Hormuzgan, Persian 

Gulf, Tiger toothed croaker. 
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 مقدمه
 آبزیان بیولوژی و مدیریت در ماهی رشد و سن تعیین
 ازتعیین آمده دست هب پارامترهای و است بنیادی اصلی
 های مدل زیربنای رشد، و ومیر مرگ نرخ نظیر سن

 های داده آنالیز برای كه باشد می آبزی جمعیت پویایی
 ,Moralez-Nin) گیرد می قرار استفاده مورد صیادی

 پویایی شناخت برای تواند می سن مطالعات .( 1992
 ریزی، تخم فراوانی بلوغ، اولین در سن جمعیت،

 حاصله تغییرات به نسبت فردی و جمعیتی واكنشهای
 Britton et) گیرد قرار استفاده مورد غیره و محیط در

al., 2004). اجسامی استخوانی ماهیهای گوش سنگ 
 و تعادلی اندامهای عنوان به كه هستند كریستالی پلی

 كنند می وظیفه انجام داخلی گوش در شنوایی
(Forsberg, 2001). لاشكا دارای ها ماهی ساجیتای 

 درونی سطح در ها خانواده از عضیب در و است نامنظم
 در كه دارد وجود فرورفتگی از شكلی آن محدب

 ایفا را مهمی نقش ماهیان خانواده های گونه شناسایی
 (.Crabtree etal., 2001) كند می

 شده محسوب شیالتی ممتاز ماهیان از گونه، این
 & Fischer) باشد می لذیذی بسیار گوشت دارای كه

Bianchi, 1984). های پژوهش گونه این مورد در 
 است. پذیرفته صورت دنیا در كمی

 ذخایر ارزیابی در استفاده مورد رشد پارامترهای
 سواحل در كه است تحقیقی عنوان شوریده ماهی

 داد نشان كهارائه شد،  Iqbal (1995) توسط پاكستان
 بیشترین خرداد در گونه این زمان واحد در صید میزان
 دارد. خوبی       نسبتا  رشد نرخ گونه این و داشت را مقدار

Passoupathy & Anandan (1993) بین ارتباط 
 روش با شوریده ماهی كل طول و گوش سنگ طول

 نمودند بیان دادند. قرار مطالعه مورد را مربعات حداقل
 شود. می دیده فوق پارامترهای بین خطی رابطه كه

 و شناسی زیست شناسی، ریخت با رابطه در نیز تحقیقی
 در میگوئل سان خلیج در O. ruber جمعیت پویایی
 او (.Navaluna, 1982) است شده انجام فیلیپین
یده شور رشد اخیر سال بیست طی در كه شد متذكر

       نسبتا  گونه این ومیر تغییر چندانی نداشته ولی مرگ
 سن، و طول ارتباط كویت های آب در است. شده زیاد

 های گروه فراوانی و ومیر مرگ  و رشد پارامترهای
 است شده زده تخمین شوریده برای طولی

(Almatar, 1993.) Druzhinin & Filatova 
 ماهیان شوریده خانواده ماهیان از گونه هشت (1979)
 از یكی كه دادند قرار بررسی مورد را عدن خلیج در

 شوریده كه كردند خاطرنشان آنها بود. O. ruber ها گونه
 ضمن در كنند. می زندگی متر 833 زیر اعماق در ماهیان

 داشتند. نیز رشد پارامترهای و سن روی بر مطالعاتی آنها
Safahieh (1996) بررسی و بیولوژی روی بر مطالعاتی 

 وزن از استفاده با شوریده ماهی سن تعیین و رشد
 Eskandari همچنین است. داده انجام گوش سنگ

 خوزستان سواحل در شوریده مثل تولید روی بر (1997)
 است. داده انجام را مطالعاتی
 كه ذخایر مدیریت نیاز اساس بر تحقیق این

 برآورد برای ضروری فاكتورهای از رشد پارامترهای
 این اهداف است. شده انجام است گونه یک ذخایر
 k) رشد پارامترهای تعیین  -8 از: بودند عبارت پروژه

 و طول رابطه تعیین -9، شوریده ماهی (∞L و t0 و
  ومیر مرگ ضریب تعیین -9، وزن
 

 

 ها روش و مواد
 جنس گونه دو از یكی (Otolithes ruber) شوریده

Otolithes دارد. وجود فارس حلیج در كه است 
 در ماهی تخلیه مراكز از ماهی این برداری نمونه

 جزیره جنوب در سلخ بندر و جاسک بندر بندرعباس،
 و محلی رانیماهیگ توسط ها نمونه این شد انجام قشم
  شود. می انجام كف ترال و گوشگیر تور با       عمدتا 
 پایش پروژه گشت انجام با ماه آذر و مهر  های نمونه
 با شده جاروب مساحت روش به هرمزگان استان ذخایر
 ماه شهریور در شد. تهیه ترال تور توسط 8فردوس كشتی

 آذر و سیریک بندر تا میدانی راس از ها نمونه ماه مهر و
 اعماق در نایبند راس تا سیریک از سال دو هر ماه
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 ماهانه طور هب گونه این برداری نمونه گردید. صید مختلف
 بررسی، و مطالعه ماه 82 طی در بود. عدد 03 تا 92 بین
 شد. برداری نمونه  شوریده ماهی عدد 243      جمعا 

 (ماهی دمی باله انتهای تا پوزه ابتدای )از كل طول
 شد. گیری اندازه متر سانتی 2/3 دقت با و متر سانتی به

 دیجیتال ترازوی وسیله هب گرم 8/3 دقت با بدن وزن
 های  نمونه كل برای عملیات این شد. گیری اندازه
 نتایج كه پذیرفت انجام تفكیک به شده آوری جمع

 شده تهیه     قبال  كه سنجی زیست های فرم در حاصل
  .گردید ثبت بود

 جفت یک سنجی،زیست عملیات انجام از پس
  حلزونی در ساكول بخش  از (Otolith) گوش سنگ
  گردید. استخراج گوش

 ،ها گوش سنگ سازیآماده برای مرحله اولین
 )رزین شفاف شونده سخت ماده یک در آنها گیری قالب

 تا باشد می فایبرگالس( هایقایق ساخت در مصرفی
 از گیری قالب برای شود. فراهم آنها از برش تهیه امكان
 برای .(Kamali, 2002) شد استفاده مختلفی های قالب
 ماهی هر از ساجیتا گوش سنگ یک ابتدا گیری قالب این
 رزین سپس و داده قرار قالب در چپ( گوش سنگ)

 آن به را خاص های كننده سخت با شدهمخلوط استر پلی
 بین       معموال  كه ها قالب شدن سخت از پس .شد افزوده
 رزینی نمونه انجامید، می طولهب ساعت 09 تا 41

 نمونه سپس .شد می جدا اصلی قالب از گوش سنگ
  مدل سخت بافت برش دستگاه روی بر شده آماده

MC-201 مركز تنظیم از پس (.8 )شكل شد می ثابت 
 كم سرعت با برش عمل دستگاه، تیغ لبه با گوش سنگ
 نتیجه در و شده انجام (دقیقه در دور 23) دوار تیغ

 سپس .گشت می تهیه متر میلی 4/3 ضخامت با ییبرشها
 الم روی بر انتالن چسب با شده تهیه های شبر

 گوش سنگ  مجموع در شد. می چسبانده آزمایشگاهی
 ازاین كه شد نگهداری و استخراج شوریده ماهی 243
 انتخاب برش برای تحقیق این در نمونه 991 تعداد

 و است( بوده گوش سنگ بودن سالم انتخاب )مالک
  .(Kamali, 1998) گردید تهیه آن از عرضی مقاطع

 
 برای (Micro-catter) سخت بافت برش دستگاه .1 شكل 

 ها گوش سنگ برش

 
 الم آنها، شمارش و رشد های حلقه مشاهده برای
 داده قرار آب از پر دیش پتری ظرف یک در برش حامل
 یا لوب زیر در الم حاوی دیش پتری  سپس شد. می
 و نوربازتابی از استفاده با و شده گذاشته وسكوپئاستر
 شفاف( و تیره های )حلقه رشد های الیه ،سیاه زمینه

 مقاطع روی بر رشد های حلقه شمارش شد. می مشاهده
 با همزمان، شد. تكرار مجزا طور به مرتبه سه گوش سنگ
 ریزی تخم زمان های حلقه تشكیل تناوب زمان به توجه

(Kamali, 1998)، ضخامت و برداری نمونه زمان 
 شد. ها نمونه سن برآورد به اقدام ،گوش سنگ حاشیه
 در روشن و مات حلقه جفت چند شود ثابت كه این  برای
 ماهانه نسبت آزمون شود، می تشكیل یكسال طول

 گرفت قرار توجه مورد شفاف و مات های حاشیه 
(Brouwer & Griffiths, 2004). در منظور همین به 

 دارند، تر واضح های حلقه كه ییها گوش سنگ مورد
 و شده ثبت آنها مقطع خارجی حاشیه بودن مات یا شفاف
 حاشیه دارای كه ییها گوش سنگ نسبی فراوانی سپس
 گردید. رسم آن نمودار و محاسبه ماه هر برای بودند مات
 
 ماهی سن و طول رابطه

 مشاهده روش )به جمعیت كل برای مذكور رابطه
 برتاالنفی فون معادله پایه بر جنس تفكیک  به برش(
 ∞L  و t0 و k شامل كه رشد پارامترهای و شد بررسی
 برتاالنفی فون معادله شد. تعیین گونه این برای بودند
 :(Sparre & Venema, 1998) است زیر صورت به

Lt = L∞(1-e
- k(t- t0  )

)  
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 داریم: مذكور معادله در

Lt: سن زمان در ماهی طول، L∞: منحنی مجانب خط 
 میانگین شناسی، زیست نظر از )كه سن و طول رابطه
 گونه جمعیت در موجود های ماهی ترین مسن طول
 رشد منحنی شیب میانگین یا رشد نرخ :k، است(
 عدد :t0، برداری نمونه زمان در ماهی سن :t، ماهی
 دست هب سن و طول رابطه محاسبه از كه است فرضی

 زمانی در ماهی سن معادل نظری طور هب و آید می
 است. صفر برابر آن طول كه است

 حداقل روش به مزبور رشد پارامترهای مقادیر
 Carbtree) شد محاسبه (Least squares) مجذورها

et al., 2002). با رشد پارامترهای مقادیر همچنین 
 نیز FiSat برنامه در طولی فراوانی توزیع از استفاده
 گردید. محاسبه
 
  ماهی وزن و طول رابطه

 برای  نمایی مدل براساس ماهی وزن و طول رابطه
 آمد دست هب زیر معادله از استفاده با جمعیت كل
(Sparre & Venema, 1998): 

W = aL
b 

 : معادله این در كه
W :ماهی كل وزن ،L :ماهی كل طول ،a :ثابت عدد، 
b: باشد.می خط شیب 

 
 کل وميرمرگ ضریب

 از استفاده با شوریده  ماهی كل ومیرمرگ ضریب
 سنین در ماهی فراوانی و سن بین همبستگی آزمون
 ماهی فراوانی از گیریلگاریتم استفاده )با مختلف
 & Sparre) آمد دستهب مختلف( سنین در شوریده

Venema, 1998). 
 

 نتايج

 نامنظم شكل مثلثی -بیضی شوریده ماهی ساجیتای
 فرورفتگی از شكلی آن محدب درونی سطح در و بود

 (.9 )شكل اشتد وجود

 
 گوش سنگ  داخلی و بیرونی سطح ظاهری نمای .2 شكل

 شوریده ماهی

 
 گوش سنگ رشد های حلقه مشاهده

 جفت 991 بررسی، مورد شوریده ماهی عدد 243 از
 در رشد های الیه كه شد برداری نمونه آن گوش سنگ
 قابل چندان برش( )بدون ظاهری نظر از ها نمونه این

 كه شد تهیه هایی برش تعداد این از اما نبودند خواندن
 مشاهده قابل رشد دوایر ها برش این از عدد 822 در

 ماهی گوش سنگ برش نمونه یک 9 شكل بودند.
 و سیاه زمینه با سكوپمیكروویاستر با كه را شوریده

 تصویر این در دهد. می نشان را شده تهیه بازتابشی نور
 4 شكل گردد. می مشاهده روشن و تیره حلقه پنج

 ماهی دو گوش سنگ عرضی های برش تصاویر
 2 شكل دهد. می نشان را مختلف سنین در شوریده
 برش در شوند می شمارش خطای باعث كه را مواردی
 بیشتر در تیره های حلقه .دهد می نشان  شوریده اتولیت

 نوارهای صورت هب شوریده ماهی شده تهیه برشهای
 شود. می دیده رنگ شیری و باریک و مركز هم

 
 شوریده ماهی در ها حلقه تناوب دوره تعيين

 در شده مشاهده روشن و تیره های لبه فراوانی
 محاسبه ماهانه طور به ماهی این یها گوش سنگ
 نمودار ها الیه این فراوانی درصد اساس بر و گردید
 اوج یک نمودار این در (.6 )شكل گردید رسم مربوطه
 اوج یک و مرداد ماه در تیره های لبه برای فراوانی
 از گردید. مشاهده اسفند ماه در روشن های لبه فراوانی

 گوش سنگ عدد 823 در شده تهیه هایبرش كل
  بودند. تشخیص قابل روشن و تیره های لبه
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 رابطه طول ماهی با سن و وزن 

 قابل رشد های حلقه به توجه با ماهی عدد 822 سن
 تحقیق این در گردید برآورد ها برش در مشاهده

 92/3 كه بود متر سانتی 81 طول به نمونه كوچكترین
 كه متر سانتی 24 طول ترین بزرگ و داشت سن سال
 با طول رابطه شد. زده تخمین آن برای سال 1 سن
گوش  سنگ رشد های الیه خواندن از شدهمشاهده سن
 بر فون معادله اساس بر برآوردشده سن همچنین و

 نشان 0 شكل در  ها مجذور حداقل روش و تاالنفی
رابطه طول و وزن را نشان  1شكل  است. شده داده
 دهد. می

 از و ∞L و K رشد پارامترهای از استفاده با سن
 فراوانی توزیع از كه تاالنفی بر فون معادله طریق
 گردید محاسبه آمد دستهب شوریده ماهی طولی
 بود. سال 6 طریق این از سن حداكثر

 تعیین روش دو از آمدهدستهب رشد پارامترهای
  برش از سن مشاهده  روش از بودند عبارت سن

 گوش: سنگ
828/3 =K          09 = L∞          963/8- = t0 
 :طولی فراوانی توزیع روش
409/3 =K         2/62= L∞                 3 = t0 

صورت رابطه زیر به شوریده برای رشد معادله
 :آمد دست به

 (( 963/8 + t )828/3 -  
e – 8 )09 = Lt   

 با برابر شوریده برای وزن و طول رابطههمچنین 
8961/9 L 3364/3 = W گردید. برآورد   
 

 
 ساله 2گوش شوریده  نمایش تصویر یک سنگ. 3شكل 

 
 ساله9ساله و 4ساله، 6گوش شوریده  تصویر سه سنگ .4شكل 

 

 
 

 گوش شوریده های كاذب در سنگ نمایش الیه .5شكل 
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 شوریده گوش سنگ در روشن و تیره های الیه فراوانی تغییرات .6 شكل

 

 
 هرمزگان هایآب در شوریده برآوردشده سن با طول ارتباط نمودار .7 شكل

 

 
 شوریده ماهی وزن با كل طول رابطه نمودار .8 شكل
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 کل وميرمرگ ضریب محاسبه

 فراوانی مقادیر بین همبستگی آزمون از استفاده با
 b و a پارامترهای سن، و مختلف سنین در ماهی
 دست هب b مقدار از كل ومیرمرگ ضریب گردید تعیین
 فراوانی از گیریلگاریتم با بود. 4639/3 با برابر كه آمد

 این با سن رابطه مختلف، های سن در شوریده ماهی
 (.3 )شكل گردید معین مقادیر

 

 گيريو نتيجه بحث
با تا كنون تعیین سن چند گونه از ماهیان خلیج فارس 

گوش انجام شده است كه این  استفاده از برش سنگ
 ,Kamali) 8ها عبارتند از ماهی سرخو معمولی گونه

 (Dehghani, 2000) 9، ماهی هامور معمولی(2002
 4(، كوپرAl-Husaini et al., 2001) 9سنگسر معمولی

(Grandcourt et al., 2004حلوا سفید ،)2 (Abu-

Hakima et al., 1987 ماهی معمولی و سرخو ( هامور
دهنده  (. این امر نشانSamuel et al., 1990و شوریده )

توان با  این است كه سن اغلب ماهیان این منطقه را می
های آنها برآورد كرد،  گوش استفاده از عالئم رشد سنگ

های رشد خیلی كمتر از  حلقه هرچند كه وضوح
توجه های مربوط به مناطق شمالی معتدله است. با  نمونه
كه خلیج فارس و دریای عمان از نظر شرایط به این

توان  گرمسیری قرار دارد میوهوایی در منطقه نیمه آب

های ماهیان این منطقه  گوش گفت كه طرح كلی سنگ
های مناطق  گوش واسط سنگ های حد نیز ویژگی

 باشد. گرمسیری و معتدله را دارا می
ه گوش وجود دارد ك شماری در سنگعالئم بی
های حقیقی رشد را با اشكال مواجه  خواندن حلقه

كه عبارتند  شود سازد و باعث خطا در شمارش آنها می می
های  حلقه -9(، Checkهای ناپیوسته ) حلقه -8از 

 خطای دید. -4اشكال غیر آرگونیتی،  -9كمرنگ، 
Campana (1983 ) گزارش كرده است كه در اثر

های  فواصل ساالنه حلقهدوره تغذیه و عوامل محیطی در 
ها                              شوند كه عمدتا  در شمارش حلقه ناپیوسته ایجاد می
 Al-Husaini et al. (2001) كنند. اشكال ایجاد می

های كمرنگ، فقدان  اند كه علت ایجاد حلقه بیان داشته
كلسیم كافی در محیط آبی و عدم شرایط مناسب 

 باشد. در بعضی از مواقع محیطی و تغذیه نامناسب می
های روشن در اثر  های كلسیمی در قسمت الیه توده

رسوب بیش از حد كلسیم به اشكال غیر آرگونیتی 
های رشد  شوند كه مانع خواندن حلقه تشكیل می
 Vatariteشوند كه یكی از این تركیبات  واقعی می

گردد  ها می باشد كه موجب خطا در شمارش الیه می
(Forsberg, 2001بعضی از محققان حض .) ور حداقل
 دانند  ها الزم می نفر را برای شمارش حلقه 9
(Al- Husaini et al., 2001.) 

 

 
 شوریده ماهی در ومیر()مرگ مختلف سنین در فراوانی طبیعی لگاریتم تغییرات نمودار .9 شكل

 
1. Lutjanus johnii 
2. Epinephelus coioidcs 
3. Pomadasys  kakkan 
4. Argyrops spinifer 
5. Pampus argentens 
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 سن توان می آن وسیلههب كه شاخصی بهترین
 بود گوش سنگ شاخص كرد برآورد را شوریده ماهی

 فقرات ستون مهره و فلس های شاخص تحقیق این در
 رشد های الیه وضوح ولی گرفت قرار بررسی مورد نیز
 توان نمی كه یطور به بود ناچیز خیلی شاخص این در
 رشد های الیه كهاین وجود با كرد. برآورد را واقعی سن
 916 بین از ولی نبودند واضح ها گوش سنگ همه در

 دارای آنها از عدد 822 شدهآوریجمع گوش سنگ عدد
 محققین از تعدادی بودند. خواندن قابل های حلقه

 مناطق در را شوریده ماهی در سن شاخص بهترین
 Samuel et) اند دانسته گوش سنگ حاره، و  معتدله

al., 1990; Fennessy, 2000.) 
 است. شده داده نشان 6 شكل در طوركههمان
 مات حلقه كه ییها گوش سنگ نسبی فراوانی بیشترین

 ماههای به مربوط بود شده تشكیل آنها حاشیه در
 ماه در مات حاشیه كمترین و بود شهریور و مرداد
 در كه شده مشخص شكل این در شد. دیده اسفند
 یک و تیره های الیه بر فراوانی اوج یک یكسال طول
 این كه دارد. وجود روشن های حلقه برای فراوانی اوج
 یكسال طی در گونه این در كه است آن نشانگر امر
 ایجاد گوش سنگ در روشن حلقه یک و تیره حلقه یک
 حقیقی سن برابر را ها حلقه تعداد توان می پس شود. می

 كرد خاطرنشان Moralez-Nin (1992) نمود. تصور
 آن مصرف تیره های لبه فراوانی اوج یک وجود كه

 تیره( و )روشن  حلقه جفت یک وجود توان می كه است
 دانست. ماهی یک حقیقی سن سال یک معرف را

 تعیین برای فوق روش كرد نشان خاطر باید البته
 هایروش نیست. موجود روش تنها تناوب، زمان

 و ها حلقه تشكیل تناوب زمان تعیین برای متفاوتی
 دارد. وجود سن تعیین روش ساختن معتبر

 حداكثر شود می مشاهده 0 شكل در طوركههمان
 را متر سانتی 24 طول كه بود سال 1 شده برآورد سن

 برآوردشده طول و شده مشاهده طول ارتباط از داشت.
 با و مختلف سنین در برتاالنفی فوق معادله طریق از

 معین T0 و  K و ∞L جذورها حداقل روش از استفاده
 این كه (K  ,09 = L∞ ,963/8- = t0=828/3) شد

 طولی فراوانی توزیع طریق از كه پارامترهای با ها پارامتر
 متفاوت (K  ,2/62= L∞  ,3= t0=409/3) آمد دستهب

 بود سال 6 حداكثر طریق این از شده برآورد سن بودند
 موجود های طول كم تعداد علت به شاید اختالف این كه

 باشد. طولی فراوانی توزیع در شده استفاده
Brash & Fennessy (2005) بر را مطالعاتی 

 حداكثر و دادند انجام شوریده ماهی رشد و سن روی
 43 ماهی یک برای سال 1 را شدهمشاهده سن

 محاسباتی با همچنین آنها كردند. اعالم متری سانتی
   را ∞L میزان دادند انجام فراوانی توزیع طریق از كه

 آوردند. دست هب متر میلی 483
 شوریده ماهی روی بر فارس خلیج در ای مطالعه در

 سال در (=1/3K و = ∞91L) رشد پارامترهای
 با برابر (Z) كل ومیر مرگ تخمین با شد. زده تخمین

 در 46/8با برابر (F) صیادی ومیر مرگ و سال در0/9
 محاسبه 22/3 با برابر (E) برداری بهره ضریب و سال
 پائولی فرمول از استفاده با طبیعی ومیر مرگ .گردید

 در94/8 آمده دست به نتیجه كه گردید محاسبه (88)
 .(Niameymandi et al., 2003) باشد می سال

 این طول شده داده نشان  1 شكل در طوركه همان
 باالیی بسیار همبستگی دارای آن وزن با گونه

 بین آمده بوجود معادله به توجه با و  بوده (3032/3)
 مشهود      كامال  آنها بین نمایی رابطه پارامتر دو این

 و طول بین كه داشت بیان Biswas (1993) است.
 نمای طبق باشد. می برقرار نمایی رابطه ماهیان وزن

 آزمون از حاصل نتایج (891/9) 0شكل در آمدهدست هب
t مقادیر بین را معناداری اختالف وجود پائولی b به 

 جنس دو مجموع و ماده و نر جنس برای آمده دست
 متریکایزو رشد معرف بنابراین نداد نشان 9 عدد با

 یعنی ماهی رشد نوع ،b مقدار باشد. می همگون( )رشد
 كند می مشخص را بودن ناهمگون یا همگون

(Pauly, 1983). 
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 در یعنی هستند همگون رشد دارای كه ماهیانی در
 در نمایند می رشد یكسان خود بدن ابعاد تمام

 آن از تبعیت به وزن شود، برابر 9 بدن طول كه صورتی
  (Biswas, 1993; King, 1995)  شد خواهد برابر 1
 الذكر فوق ماهیان در كه گرفت نتیجه توان می لذا

 ناهمگون رشد كه صورتی در .باشد 9 برابر باید b مقدار
 ( bنباشد مساوی طور به ابعاد تمام در رشد) باشد
 

 ماهی گونه به بسته و بود نخواهد 9 مساوی
 منفی یا (<9b) مثبت ناهمگون رشد است ممكن

(9>b) باشد. 
 عوامل نوسانات Biswas  (1993) نظر طبق
 شرایط و اكسیژن نور، شوری، دما، نظیر محیطی زیست
      توان  مقدار تعیین در مهم عوامل جمله از ای تغذیه
  باشند. می 9 عدد از باروری نزدیكی و طول
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