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چکيده

در این تحقیق نمونهبرداری ماهی بیاه ( )Liza macrolepisاز خورموسی
در استان خوزستان به وسیله تور گوشگیر با اندازه چشمه  20میلیمتر
به صورت تصادفی در یک دوره یک ساله از آبان  1388تا مهر 1389
انجام ش��د 449 .عدد ماهی بیاه که  300عدد این گونه ماهی نر و 149
ماهی ماده بود صید گردید .بیش��ترین گروه س��نی در جمعیت مورد
بررسی در ماهیان یک ساله ( )+1با  37/19درصد مشاهد شد .ماهیان
دو س��اله ( )+2با  30/51درصد ،ماهیان زیر یک س��ال ( )+0با 23/16
درصد ،ماهیان سه ساله ( )3+با  6/9درصد و ماهیان چهار ساله ()+4
با  2/22درصد از ترکیب س��نی را به خ��ود اختصاص دادند .ماهیان
دوس��اله ( ،)+2یکس��اله ( )+1و زیر یک س��ال ( )+0در تمام ماههای
نمونهبرداری در ترکیب س��نی مشاهده شدند .ماهیان سه ساله ()+3
در تمام ماه های نمونه برداری جز ماه اردیبهشت حضور داشتند .در
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد شیالت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان ،اهواز
 .2عضو هیات علمی پژوهشکده تحقیقات آبزیپروری جنوب کشور ،اهواز
 .3استادیار گروه شیالت .دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،ایران
 .4دانشجوی کارشنای ارشد شیالت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان ،اهواز ،ایران؛ mv.5908@gmail.com
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بین ماهیان نمونه برداری ش��ده بیشترین سن ماهیان با سن  +4سال
بود .ضریب تغییرات ماهی��ان  +3 ، +2 ،+1و  +4به ترتیب 3/3 ،5 ،10
و  2/5مش��اهده شد .با توجه اینکه ضریب تغییرات ماهیان تعیین سن
شده کمتر از  20میباشد تعیین سن در ماهیان بیاه به صورت مطلوب
انجام شده است.
واژههای کلیدی :تعیین سن ،فلس ،ماهی بیاه ،خورموسی

مقدمه

تعین سن و رشد ماهیان پایه زیستشناسی و
مدیریت صید آنها میباشد .شاخصهایی چون
رشد و مرگ و میر بر مبنای سن تعیین شده
و خود زیر بن��ای الگوهای پویایی جمعیت به
شمار میروند ( .)Moralez-Nain, 1992منظور
از تعیین س��ن ،مش��خص کردن سن تکتک
ماهیان مورد بررس��ی است .چنین دانشی به
نوبه خود یک مقیاس زمانی را برای سنجش
پدیدههایی مانند رشد و نمو ،بلوغ ،تخمریزی
فراهم م��یآورد (.)Sanders and Kedidi, 1983
معمو ً
ال روشهاي تعيين س��ن آبزيان شامل
روش تجرب��ي ،روش آماري با اس��تفاده از
توزي��ع فراوانيهاي طولي ،روش تش��ريحي
با استفاده از ساختمانهاي سخت بدن مانند
فلس و سنگریزههای شنوایی ،پیشینهپردازی
حلقههای موجود بر روی ساختارهای سخت،
روش جذب رادیو کربن ،روش نس��بت RNA
به  DNAمیباش��د (پرافکنده حقیقی.)1386 ،
یکی از روشهای تعیین سن در ماهیان روش
تشریحی میباشد ( )Manoock, 1987که در این
روش حلقهها یا عالئم رشد منظمی که بر روی
بافتهای سخت ماهی تشکیل شدهاند شمارش
میشوند (.)Mathews and Samuel, 1987
خانواده کفال ماهیان ش��امل  17جنس و 72
گونه میباش��د ک��ه در سرتاس��ر جهان در

آبهای نواحی معتدله و حاره پراکنش دارند
(عس��کری .)1384 ،اعضای ای��ن خانواده از
فراوانترین ماهیان ساحلی بوده که اغلب به
داخل مصبه��ا و رودخانهها کوچ مینمایند
و برخ��ی از آنه��ا در آب ش��یرین به س��ر
میبرند (قلیچی .)1381 ،این ماهیان اصوال از
جلبکهای بستر ،جانداران کوچک ساکن گل
و الی و ذرات آل��ی بس��یار ریز در قعر دریا
تغذیه می کنند ( .)Kindersley, 1996ماهی بیاه
( )Liza macrolepisماهی کمخوری اس��ت و
غذای اصلی آن فیتوپالنکتونها میباش��د که
البته در بس��یاری از م��وارد گل و الی را نیز
همراه مواد غذایی خود وارد دستگاه گوارش
مینماید (خ��دادادی .)1373 ،ای��ن ماهی در
بسیاری از قس��متهای اقیانوس هند ،ژاپن،
مجمع الجزایر فیلیپین و اس��ترالیا مش��اهده
میگردد .ماهی بیاه جز گونههایی اس��ت که
دارای ذخایر باالیی در خور موسی میباشد،
این ماهی دارای گوش��ت لذیذی است که در
جنوب کشور طرفداران زیادی دارد (ستاری
و همکاران1382 ،؛ عسکری.)1384 ،
تعیین سن در آبزیان سابقه طوالنی ندارد ،اما با
توجه به اهمیت آن در مطالعات زیستشناسی
پیشرفت قابل توجهی داشته است از مطالعات
ارزشمندي كه در حوزه تعيين سن انجام شده
است ميتوان به تحقیقات پقه و همکاران ()1383
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در یک دوره یک س��اله از آبان  1388تا مهر
در ماه��ی کلم��ه (،)Rutilus rutilus caspicus
 1389هر ماه یک بار انجام شد .تعداد ماهیان
خدادادی و عم��ادی ( )1383در ماهی هامور
صید شده در هر ماه به طور میانگین  38عدد
معمولی ( ،)Epinephelus coioidesاس��ماعیلی
با میانگین وزنی  70/80±17/74گرم بود که
و غالم��ی ( )1386در ماهـ��ی گورخـ��ری
طی نمونهبرداری دوره یک س��اله  449عدد
( ،)Aphanius ginaonisربانیه��ا و هم��کاران
ماهی بیاه صید ش��د (ش��کل .)1خورموسی
( )1387الرو چه��ار خانـ��واده Atherinidae
در س��واحل شمالی خلیج فارس و در جنوب
 ،Ophididae ، Solidaeو  ،Clupeidaeحس��ینی
غربی ایران واقع ش��ده اس��ت که در وسعت
و همکاران ( )1389در ماهــی سـفید (Rutilus
تقریبی  1347کیلومت��ر مربع در حالت جزر
 ،)frisii kutumدرسـتان ( )1389در میش ماهی
می باشد و طول آن  56کیلومتر و عرض آن
( ،)Argyrosmus hololepidotusاشاره نمود.
 35کیلومتر است.
ب��ا توجه به ع��دم وجود اطالع��ات دقیق در
پ��س از انجام عم��ل صی��د و نمونهبرداری،
زمینه تعیین س��ن به روش فل��س و فراوانی
ماهیان در دمای  -18درجه نگهداری ش��ده
سنی ماهی بیاه ،این تحقیق با هدف تعیین سن
و پس از مدت  6س��اعت به آزمایشگاه انتقال
به روش فلس در ماهی بیاه در خور موس��ی
یافتند .پس از یخ زدایی و شستش��و نمونهها
انجام گرفت.
در آزمایش��گاه ابت��دا ماهیان توس��ط تخته
زیستس��نجی  1ميليمتر بیومتری ش��دند و
مواد و روشها
طول استاندارد و طول کل آنها مورد بررسی
نمونهبرداری ماهی بی��اه ()Liza macrolepis
قرار گرفت .سپس توسط ترازوی دیجیتال با
توسط صیاد با حضور محققین از خورموسی
ش��ده
ها انداز
تور.)8گوشگیر
وسیله
خوزستان به
استان
یک در
واقع وشده است
گیریایران
جنوبهغربی
نمونوه در
وزنفارس
0/01خلیج
دقتشمالی
خورموسیبا در سواحل
(شکل
صید شد
عدد ماهی بیاه
ساله 441
در جداول مخصوص ثبت گردید.
اندازه چشمه  20میلیمتر به صورت تصادفی

که در وسعت تقریبی  8843کیلومتر مربع در حالت جزر می باشد و طول آن  11کیلومتر و عرض آن  81کیلومتر است.

محل نمونه برداری

شکل  .1موقعيت جغرافیایی منطقه نمونه برداري ماهی بیاه ()Liza macrolepis
شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقه نمونه برداری ماهی بیاه ()Liza macrolepis

پس از انجام عمل صید و نمونه برداری ،ماهیان در دمای  -81درجه نگهداری شده و پس از مدت  1ساعت به آزمایشگاه انتقال
یافتند .پس از یخ زدایی و شستشو نمونه ها در آزمایشگاه ابتدا ماهیان توسط تخته زیست سنجی  8میلیمتر بیومتری شدند و طول

فرعی بدلیل کمبود مواد غذایی که باعث وقفه در رشد می شود تشکیل می گردند ،البته در تابستان هم بدلیل کمبود اکسیژن ممکن اس
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حلقه های فرعی بوجود آیند (رضوی صیاد.)8811،

اساس معادله  1انجام شد .با کمک این معادله
مح��ل برداش��تن فلس جهت تعیین س��ن در
ضریب تغییرات ( )C.Vبر اس��اس محاس��به
ماهی��ان دارای فلس دایره ای (کپور ماهیان)،
ً  2007استفاده شد .تخمین درستی و دقّت در محاسبات سنی ( )Coefficient of Variationبر اساس معادله  8انجام شد
گردید که هرچه ضریب تغییرات کمتر باشد
تقریبا بین باله س��ینهای و باله ش��کمی یک
بیشتر
محاس��بات س��ن
باش��دبر اساس(کمتر از
ضریبجانبی م
ب��االی خط
تغییرات (
ردیفاین معادله
ی��ا چند کمک
باشد (کمتر از  )02دق
تغییراتّی کمتر
دقت هر چه ضریب
)20دید که
محاسبه گر
ی) C.V
خواه��د ب��ود (;Beamish & Fournier, 1981
(رضوی صیاد .)1368 ،برای مقایسه فلسها
محاسبات سنّی بیشتر خواهد بود ( & eamish & Fournier,1981 ; Chilton & Beamish,1982 ; Andrew
& Chilton & Beamish, 1982; Andrew
باید از یک محل در همه ماهیان گرفته شوند.
.)Mapstone,1987
Lagler,1969
.)Mapstone, 1987; Lagler, 1969
باش��ند و یا
هم;چس��بنده
فلس ه��ا نباید به
معادله :1
سها باقی بماند .شستش��و با
موادی روی
C.V= SD × 100
فل : 1
معادله
X
اس��تفاده از آب گرم یا محلول پتاس س��وز
تغییراتبرای هر ماهی
تعیین سن ها
میانگین
معیار= X ،
ی��اانحراف
= SD
(1978تغییرات،
درص��د ضریب
آور = C.V 5
ضریب
= C.V
محلول
)Bagenal,
 = SDانحراف معیار
آمونیاک (پرافکنده حقیقی )1379 ،و
ضعیف
نتایج
 = Xمیانگین تعیین سنها برای هر ماهی
یا پر اکسید سدیم یا پتاسیم  5درصد (نوری،
بر اساس آنالیز آماری در بین ماهیان نمونه برداری شده بیشترین سن ماهیان با سن  +4سال بود .ضریب تغییرات ماهیان 0 ،+8
 )1375میتواند انجام گیرد که در این بررسی
س0ها پس
درصد
از
نتایجتغییرات ( )C.Vکه بر اساس معادله  8برای ماهیان تعیین سن شده 4
مشاهده شد .ضریب
شد 8.وفل /1
استفاده/8 ،1
ترتیب ،82
آمونیاک و +45به
+8
بر اس��اس آنالیز آم��اری در بی��ن ماهیان
از ق��رار گرفتن روی الم با اس��تفاده از لوپ
( 0/1کمتر از  )02محاسبه گردید که نشان دهنده تعیین سن مطلوب است .کمترین سن مربوط می شود به سن  ،+2که به دل
نمونهبرداری ش��ده بیشترین سن ماهیان با
آینهدار  Nicon-SMZ-2Tساخت کشور ژاپن
بی معنی بودن این سن در فرمول از سن  +8محاسبه گردید .ضریب تغییرات برای ماهیان تعیین سن شده کمتر از  02نشان دهن
سن  +4س��ال بود .ضریب تغییرات ماهیان
با بزرگنمایی  20تعیین س��ن شدند که برای
 +3 ،+2 ،+1و  +4ب��ه ترتی��ب  3/3 ،5 ،10و
(جدول.)83عدد فلس
ماه��ی
ماهی از
 449قطع��ه
هراست
مطلوب
تعیین سن
 2/5مشاهده شد .ضریب تغییرات ( )C.Vکه
تعیین سن گردید .تصاویر تهیه شده از فلس
جدول :1تعیین سن ماهی بیاه ( )Liza macrolepisنر و ماده در خور موسی
بر اس��اس معادله  1برای ماهیان تعیین سن
با استفاده از لوپ  Blue light industryمجهز
میانگین ضریب
میانگین وزن (گرم)
میانگین طول
تعداد ماده
تعداد نر
تعداد کل
گروه سنی
شده ( 2/5 ،+4کمتر از  )20محاسبه گردید که
به دوربین  Sonyگرفته شد .حلقههای فشرده
تغییرات ()C.V
(سانتیمتر)
نشان دهنده تعیین سن مطلوب است .کمترین
در مرکز فلس نشاندهنده رشد در طی دوران
دلیل
17/،+0که ±به
س��ن مربوط
باش��د .در
الروی تا
72/44
شود به سن 20
ی16/40
/30م±1
22
قدی می 67
مرحله انگش��ت104
0+
سن+164
سن در فرمول از
45یمعنی بودن این
ب
102ههای
زمستانی یا حلق
طول زمستان1+حلقههای
10
/12±22/45
16/52±1/42
176
محاسبه گردید .ضریب تغییرات برای ماهیان
فرعی بدلیل کمبود مواد غذایی که باعث وقفه
4
62/57±33/16
12/02±1/37
45
22
136
2+
تعیین سن شده کمتر از  20نشاندهنده تعیین
در رشد میش��ود تشکیل میگردند ،البته در
3/3
(جدول 23/22±15/01 .)1
است12/66
سن مطلوب±2/07
10
به دلیل 31
تابس��تان هم3+
 21ممکن
کمبود اکس��یژن
بعد52از
(رضوی
2/4
ش��ده/44
نمونهبرداری±12/62
ه��ای20/25
3تم��ام فلس ±2/44
بوجود آیند 6
های فرعی 10
اس��ت حلقه 4+
مشاهده زیر لوپ به  6گروه تقسیم گردیدند.
صیاد.)1368 ،
نمونه اول مربوط میش��د به فلسهای تازه
جه��ت آنالیز آماری و تجزیه و تحلیل دادهها
تشکیل شده که جانشین فلسهای کنده شده
از نرماف��زار  SPSS17و آزم��ون  Tو ب��رای
4
و افت��اده میش��وند که به دلی��ل تمایز آن با
رس��م جداول و نمودارها از نرم افزار Excel
دیگر نمونه فلسه��ا عدم وجود حلقههای در
 2007استفاده شد .تخمین درستی و د ّقت در
حال تش��کیل بود که اینگونه فلس هیچگونه
محاسبات سنی ( )Coefficient of Variationبر

جهت آنالیز آماری و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSS17و آزمون  Tو برای رسم جداول و نمودارها از نرم افزار xcel

 +8و  +4به ترتیب  8/8 ،1 ،82و  0/1مشاهده شد .ضریب تغییرات ( )C.Vکه بر اساس معادله  8برای ماهیان تعیین سن شده ،+4
( 0/1کمتر از  )02محاسبه گردید که نشان دهنده تعیین سن مطلوب است .کمترین سن مربوط می شود به سن  ،+2که به دلیل
بی معنی بودن این سن در فرمول از سن  +8محاسبه گردید .ضریب تغییرات برای ماهیان تعیین سن شده کمتر از  02نشان دهنده
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تعیین سن مطلوب است (جدول .)8

خورموسی
 )Lizaونر و
سنسنماهی
تعیین
جدول .1
درموسی
مادهخور
ماده در
( )Lizamacrolepisنر
بیاه(macrolepis
ماهی بیاه
تعیین
جدول:1

گروه سنی

تعداد کل

2+
8+
0+
8+
4+

824
813
883
88
82

ضریب) خور موسی
Liza macrolepis
وزنبیاه (
ماهی
ولتشکیل یافته
تازه
تعداد ماده شکل :2فلس
میانگین
(گرم)
میانگین
میانگین ط

تعداد نر
تغییرات ()C.V
(سانتیمتر)
های سالیانه در -حال تشکیل بوده و حلقه ای به صورت
سال
حلقه11/
آنها14±81
 )+ 283( /42که در /02
یک±8/
های مربوط به01ماهیان زیر 82
فلس 31
82
34/80±01/11
83/11±8/10
11
821
(شکل .)8شکل  81مربوط می شود به یک ماهی بیاه ماد
 11نگردید ،نشان
مشاهده
است30/
ماه11±88
حدود چندین/83
در81/
ماهی21±
 41دهنده سن 8/81
8/8
18/11±81/28
81/33±0/21
82
08
زیر یک سال با طول کل  83سانتیمتر و طول استاندارد  84سانتیمتر با وزنی معادل  38/01گرم که در فروردین ماه در منط
0/1
11/14±81/30
02/01±0/44
8
3

موسی صید شد.

حذف
ندارد و
سن
برای
ارزشی
مربوط می شد به فلس های تازه
اولگروه
شدندبه 1
گردیدند .لوپ
زیر
مشاهده
گروهبعد از
شده
های
تمامازفلس
اولتازه
نمونههای
گردیدند.فلس
تقسیم شد به
مربوط می
نمونه
تقسیم
برداری1
تعیینبه
نمونهلوپ
زیر
مشاهده
ی نمونه برداری شده بعد

(شکل .)2شکل  2مربوط میشود به یک ماهی
بیاه نر یک س��اله با طول کل  17 /5سانتیمتر
شکل 0مربوط می شود به یک
ندارد0و حذف
ارزشی برای
سن هیچ
تعیین فلس
این گونه
تشکیل بود
(شکلبه.)0یک
شدندشود
مربوط می
سنشکل
تعیین.)0
(شکل
گونهحذف
ندارد و
ارزشی کهبرای
حال گونه
هیچ
شدندوزنی
س��انتیمتر با
اس��تاندارد 14/5
طول
د که این گونه فلس و
منطقه 4
اسفند
گرم که
معادل
معادل  11/28گرم که در اسفند ماه در
ماهمتردربا وزنی
سانتی
در 84/1
استاندارد
65/01طول
سانتیمتر و
ک ساله با طول کل 83 /1
خورموسی صید گردید.
سی صید گردید.

فلس ها عدم وجود حلقه های در
حلقهنمونه
وجود دیگر
تمایز آن با
نمونهکه به
دیگرشوند
افتادهبا می
دلیلشده و
هایبهکنده
شده که
های در
دلیل عدم
فلس ها
تمایز آن
فلس که
جانشینشوند
افتاده می
تشکیلشده و
ه جانشین فلس های کنده

(macrolepis
macrolepisبیاه
 .3فلس ماهی
شکل
 )+0( )Lizaخور موسی
یک سال
 )Lizaزیر
بیاه (
شکل :3فلس ماهی
زیر یک سال ( )+0خورموسی

نمونه دیگر مربوط می4شد به فلس ماهیان یک
س��اله ( )+1که مشاهدات حاکی از وجود یک
حلقه کامل س��الیانه در آن میباشد (شکل.)4
شکل  4مربوط میشود به یک ماهی بیاه ماده
ماهی بیاه
تشکیل یا
تشکیل( یافته ماهی
فتهتازه
فلس
شکل :2فلس تازهشکل .2
موسیسن یک س��ال با طول کل  18/5سانتیمتر
macrolepisبیاه )Lizaخور با
( )Liza macrolepisخورموسی
 16/5س��انتیمتر با وزنی
اس��تاندارد
وط به ماهیان زیر یک سال ( )+2که در آنها حلقه های سالیانه در حال تشکیل بودهو وطول
صورت کامل
حلقه ای به
معادل  82/20گرم که در مرداد ماه در منطقه
فلسهای مربوط به ماهیان زیر یک سال ()+0
د ،نشان دهنده سن ماهی در حدود چندین ماه است (شکل .)8شکل  8مربوط می شود به یک ماهی بیاه ماده با سن
خورموسی صید گردید.
که در آنها حلقههای سالیانه در حال تشکیل
طول کل  83سانتیمتر و طول استاندارد  84سانتیمتر با وزنی معادل  38/01گرم که در فروردین ماه در منطقه خور
گروه دیگر مربوط میش��ود به فلس ماهیان
بوده و حلق��های به صورت کامل مش��اهده
د.
دو س��اله ( )+2که در مش��اهده این فلسها 2
نگردید ،نش��اندهنده س��ن ماهی در حدود
عدد حلقه س��الیانه کامل دید ش��د (شکل .)5
چندین ماه اس��ت (شکل .)3ش��کل  3مربوط
شکل  5مربوط میشود به یک ماهی بیاه ماده
میش��ود به یک ماهی بیاه ماده با س��ن زیر
با س��ن دو س��ال با طول کل  21سانتیمتر و
یک س��ال با طول کل  17س��انتیمتر و طول
طول استاندارد  18سانتیمتر با وزنی معادل
استاندارد  14سانتیمتر با وزنی معادل 73/29
 116/35گرم ک��ه در فروردین ماه در منطقه
گرم که در فروردین ماه در منطقه خورموسی
خورموسی صید شد.
صید شد.

شکل :3فلس ماهی بیاه ( )Liza macrolepisزیر یک سال ( )+0خور موسی

سانتیمتر با وزنی معادل  10/02گرم که در مرداد ماه در منطقه خور موسی صید گردید.
نمونه دیگر مربوط می شد به فلس ماهیان یک ساله ( )+8که مشاهدات حاکی از وجود یک حلقه کامل سالیانه در آن می باشد
(شکل .)4شکل  4مربوط می شود به یک ماهی بیاه ماده با سن یک سال با طول کل  81/1سانتیمتر و طول  1سال
استاندارد 81/1
 26زیستشناسی کاربردی  /بهار و تابستان 1392
سانتیمتر با وزنی معادل  10/02گرم که در مرداد ماه در منطقه خور موسی صید گردید.
 1سال

شکل  :4فلس ماهی بیاه ( )Liza macrolepisیک ساله ( )+1خور موسی

گروه دیگر مربوط می شود به فلس ماهیان دو ساله ( )+0که در مشاهده این فلس ها  0عدد حلقه سالیانه کامل دید شد (شکل .)1
شکل  1مربوط می شود به یک ماهی بیاه ماده با سن دو سال با طول کل  08سانتیمتر و طول استاندارد  81سانتیمتر با وزنی

( )+1خور موسی
ساله ()+1
یک ساله
(Lizamacrolepis
ماهییاه (macrolepis
شکل.4:4فلس ماهی ب
شکل
خورموسی
 ))Lizaیک
بیاهموسی صید شد.
فلسمنطقه خور
معادل  881/81گرم که در فروردین ماه در

گروه دیگر مربوط می شود به فلس ماهیان دو ساله ( )+0که در مشاهده این فلس ها  0عدد حلقه سالیانه کامل دید شد (شکل .)1

شکل  1مربوط می شود به یک ماهی بیاه ماده با سن دو سال با طول کل  08سانتیمتر و طول استاندارد  81سانتیمتر با وزنی
 1سال
 2سال
معادل  881/81گرم که در فروردین ماه در منطقه خور موسی صید شد.

 1سال

 2سال

( )+2خور موسی
ساله ()+2
دو ساله
(Lizamacrolepis
بیاهmacrolepis
بیاه (
ماهی
شکل.5:4فلس
شکل
خورموسی
 ))Lizaدو
ماهی
فلس

همچنین نمونه های دیگر فلس ها مربوط می شد به فلس ماهیان سه ( )+8و چهار ساله ( )+4که به ترتیب  8و  4حلقه کامل

همچنین نمونههای دیگر فلسها مربوط میشد
جهت مشخص نمودن سن برای ماهیان باالی
بیاه (( )4+که
ساله
موسیاز ( +3 ،+2 ،+1و )+4
معموال
س��ال
 macrolepisیک
( )+1خور
ساله ()+2
 )Lizaدو
چهارماهی
(4 )+3و :فلس
به فلس ماهیان سه شکل
به ترتیب  3و  4حلقه کامل س��الیانه مشاهده
اس��تفاده میگردد ،زیرا ع�لاوه بر حلقههای
ماهیان سه ( )+8و چهار ساله ( )+4که به ترتیب  8و  4حلقه کامل
همچنین نمونه های دیگر فلس ها مربوط می شد به فلس
7
گردید (شکل  6و  .)7شکل  6مربوط میشود
کامل س��الیانه که س��ن را مشخص میکنند،
سالیانه مشاهده گردید (شکل  1و  .)3شکل  1مربوط می شود به یک ماهی بیاه ماده با سن سه سال با طول کل  01سانتیمتر و
به یک ماهی بیاه ماده با س��ن س��ه س��ال با
حلقههای س��الیانه در حال تشکیل نیز دیده
طول کل  26سانتیمتر و طول استاندارد 22/5
شد که نشاندهنده این است که ماهی صرف ًا
سانتیمتر با وزنی معادل  179/14گرم که در  7در سن  3 ،2 ،1و  4نمیباشد .به عنوان مثال
مردادماه در منطقه خورموسی صید گردید.
ماهی با س��ن ( )+1دارای سنی بزرگتر از 1
شکل  8نیز مربوط میشود به یک ماهی بیاه
و کمتر از  2میباش��د .بیشترین گروه سنی
ماده با سن  4سال با طول کل  23/5سانتیمتر
در جمعیت مورد بررسی در ماهیان یک ساله
و طول اس��تاندارد  19/5س��انتیمتر با وزنی
( )+1با  37/19درصد مشاهد شد .ماهیان دو
مع��ادل  134/9گرم که در آبان ماه در منطقه
س��اله ( )+2با  30/51درصد ،ماهیان زیر یک
خورموسی صید شد.
سال ( )+0با  23/16درصد ،ماهیان سه ساله
سالیانه مشاهده گردید (شکل  1و  .)3شکل  1مربوط می شود به یک ماهی بیاه ماده با سن سه سال با طول کل  01سانتیمتر و

طول استاندارد  00/1سانتیمتر با وزنی معادل  831/84گرم که در مرداد ماه در منطقه خور موسی صید گردید .شکل  1نیز مربوط
طول استاندارد  00/1سانتیمتر با وزنی معادل  831/84گرم که در مرداد ماه در منطقه خور موسی صید گردید .شکل  1نیز مربوط
884
می شود به یک ماهی بیاه ماده با سن  4سال با طول کل  08/1سانتیمتر و طول استاندارد  81/1سانتیمتر با وزنی معادل /1
می شود به یک ماهی بیاه ماده با سن  4سال با طول کل  08/1سانتیمتر و طول استاندارد  81/1سانتیمتر با وزنی معادل 884/1
گرم که در آبان ماه در منطقه خور موسی صید
بررسی
شد.تعیین سن ماهی بیاه ( )Liza macrolepisاز روی ساختار فلس در خورموسی 27
گرم که در آبان ماه در منطقه خور موسی صید شد.
 1سال
 2سال
 1سال
 3سال
 2سال
 3سال

شکل  :7فلس ماهی بیاه ( )Liza macrolepisسه ساله ( )+3خور موسی
()+3خور موسی
ساله ()+3
سه ساله
 ))Lizaسه
(Liza macrolepis
بیاهmacrolepis
ماهیبیاه (
فلسماهی
 .6فلس
شکل :7
شکل
خورموسی

( )+4خور موسی
ساله ()+4
چهار ساله
(Liza macrolepis
بیاهmacrolepis
ماهیبیاه (
فلسماهی
.7فلس
شکل:6
شکل
خورموسی
))Lizaچهار
شکل  :6فلس ماهی بیاه ( )Liza macrolepisچهار ساله ( )+4خور موسی

جهت مشخص نمودن سن برای ماهیان باالی یک سال ( )+8معموال از ( +8 ، +0 ،+8و  )+4استفاده می گردد ،زیرا عالوه بر حلقه
جهت مشخص نمودن سن برای ماهیان باالی یک سال ( )+8معموال از ( +8 ، +0 ،+8و  )+4استفاده می گردد ،زیرا عالوه بر حلقه
نتایج
در ج��دول  2مقادیر  aو  bب��ه همراه
( )+3با  6/9درصد و ماهیان چهار ساله ()+4
های کامل سالیانه که سن را مشخص می کنند ،حلقه های سالیانه در حال تشکیل نیز دیده شد که نشان دهنده این است که ماهی
ماهی
که
است
این
دهنده
نشان
که
شد
دیده
نیز
تشکیل
حال
در
سالیانه
حلقهبههای
ترکیب می کنند،
درصدسنازرا مشخص
سالیانه که
ب��اکامل
های
آم��اری (ضریب تعیی��ن ،خط اس��تاندارد،
خود
س��نی را
2/22
صرفا در سن  8 ،0 ،8و  4نمی باشد .به عنوان مثال ماهی با سن ( )+8دارای سنی بزرگتر از  8و کمتر از  0می باشد .بیشترین گروه
یشترین گروه
از می باشد .ب
حاصلاز 0
اطمینان)  8و کمتر
سنی بزرگتر از
سن ( )+8دارای
پراکنشماهی با
(نمودار.)1عنوان مثال
دادند 4نمی باشد .به
اختص��اص 8 ،0و
صرفا در سن ،8
رابطه
رگرسیون
فاصله
س��نی
درصد،
بی��اهساله ( )+0با 82/18
ماهیان دو
مشاهد
ساله ( )+8با 83/81
ی یک
ماهیان
مورد بررسی در
سنی در جمعیت
)macrolepis
شد.ماهی
وزن
درصد و
طول
دهد که
نش��ان م
( Lizaبا  82/18درصد،
ماهیان دو ساله ()+0
شد.
مشاهد
ماهیان 83/81درصد
ساله ( )+8با
ماهیان یک
بیاهبررسی در
ماهیمورد
جمعیتجمعیت
سنی در

چهارساله ( )+4در تمام ماههای نمونهبرداری
به جز بهمن ،اس��فند ،فروردین و تیر هرچند
به تعداد کم ولی در منطقه حضور داش��تند.
ماهیان س��ه س��اله ( )+3در تم��ام ماههای
نمونهب��رداری موج��ود بودند ،ج��ز در ماه
اردیبهشت مشاهده نش��دند .ماهیان دوساله
( ،)+2یکس��اله ( )+1و زیر یک س��ال ( )0+در
تمام ماههای نمونهبرداری در ترکیب س��نی
مشاهده شدند (نمودار.)2

6
6

در خورموسی بدون تفکیک جنسیت از آبان
ماه  1388تا مهرماه  1389نش��ان داده شده
اس��ت .مقدار ضری��ب  )b= 0/07±2/72( bو
مقدار ضری��ب  )a= 0/22±0/028( aبرآورد
گردید .بر این اس��اس معادل��ه نمایی رابطه
طول و وزن (بدون تفکیک جنسیت) برابر با
 y=0/0284 X 2/726و رابط��ه خطی آن برابر با
 y=12/45 X- 148/0بود (نمودار.)3

سنی را به خود اختصاص دادند (نمودار .)8پراکنش سنی جمعیت ماهی بیاه نشان می دهد که ماهیان چهارساله ( )+4در تمام ماه های نمونه
ماهیان زیر یک سال ( )+2با  08/81درصد ،ماهیان سه ساله ( )+8با  1/1درصد و ماهیان چهار ساله ( )+4با  0/00درصد از ترکیب

برداری به جز بهمن ،اسفند ،فروردین و تیر هرچند به تعداد کم ولی در منطقه حضور داشتند ..ماهیان سه ساله ( )+8در تمام ماه های نمونه
سنی را به خود اختصاص دادند (نمودار .)8پراکنش سنی جمعیت ماهی بیاه نشان می دهد که ماهیان چهارساله ( )+4در تمام ماه های نمونه

برداری موجود بودند ،جز در ماه اردیبهشت مشاهده نشدند .ماهیان دوساله ( ،)+0یکساله ( )+8و زیر یک سال ( )+2در تمام ماه های نمونه برداری
کاربردی /
شناسی
 1392کم ولی در منطقه حضور داشتند ..ماهیان سه ساله ( )+8در تمام ماه های نمونه
تابستان به تعداد
بهارو وتیر هرچند
فروردین
بهمن ،اسفند،
زیسبهتجز
28برداری
در ترکیب سنی مشاهده شدند (نمودار.)0
برداری موجود بودند ،جز در ماه اردیبهشت مشاهده نشدند .ماهیان دوساله ( ،)+0یکساله ( )+8و زیر یک سال ( )+2در تمام ماه های نمونه برداری
در ترکیب سنی مشاهده شدند (نمودار.)0

درصد توزیع

درصد توزیع

سن ماهیان

سن ماهیان

(macrolepis
سنی(جمعیت
درصدتوزیع
نمودار .1
)1322 -)Liza
موسی (25
بیاه) در خور
ماهیLiza
macrolepis
ماهی بیاه
سنی جمعیت
نمودار :1درصدتوزیع
در خور موسی ()1322 -25
)Liza macrolepis
ماهی بیاه (
()1388-89
خورموسی
نمودار :1درصدتوزیع سنی جمعیت در

درصد توزیع

درصد توزیع

در جدول  0مقادیر  aو  bبه همراه نتایج آماری (ضریب تعیین ،خط استاندارد ،فاصله اطمینان) حاصل از رگرسیون رابطه طول و
وزن ماهی بیاه ( )Liza macrolepisدر خور موسی بدون تفکیک جنسیت از آبان ماه  8811تا مهرماه  8811نشان داده شده است.
مقدار ضریب  )b=2/23±0/30( bو مقدار ضریب  )a=2/00±2/201( aبرآورد گردید .بر این اساس معادله نمایی رابطه طول و وزن (بدون
تفکیک جنسیت) برابر با  y=2/2014X0/627و رابطه خطی آن برابر با  y=80/41X-841/2بود (نمودار.)8
جدول  :2مقادیر  aو  bبه همراه نتایج آماری (رگرسیون خطی) رابطه طول -وزن ماهی بیاه ( )Liza macrolepisدر خور موسی
پارامتر a

بدون تفکیک جنسیت ()1322-25

پارامترb

خطای

فاصله

فاصله
خطای
مقدار
مقدار
سال ()+4
سال ( )+0تا
( )Liza macrolepisزیر یک
فراوانی سنی ماهی
چهار)%54
اطمینان(
استاندارد
بیاه)%54
اطمینان (
نمودار .2استاندارد
نمودار :2فراوانی سنی ماهی بیاه ( )Liza macrolepisزیر یک سال ( )+2تا چهار سال ( )+4در خور موسی ()1322-25
()1388-89
خورموسی
 -0/0124در
0/27
2/266-2/4
0/0660
2/627
0/0440
0/2222
0/0224
نمودار :2فراوانی سنی ماهی بیاه ( )Liza macrolepisزیر2یک سال ( )+2تا چهار سال ( )+4در خور موسی ()1322-25
R²

2

بحث

خورموسی
بدوندر
)Liza
(macrolepis
ماهی بیاه
طول -وزن
وزنرابطه
نمودار.3-
جنسیت ()1322-25
تفکیک
موسی
 )Lizaدر خور
macrolepis
ماهی بیاه (
نمودار :3رابطه طول
بدون تفکیک جنسیت ()1388-89

سن یک ماهی فاص له زمانی بین تولد تا یک زمان مشخص معموال زمان صید ماهی است .گروه سنی یا گروه ساالی از روی روز تولاد
تعیین می گردد .روز تولد یک گونه معین  ،نامشخص است ،برای رفع این مشکل یاک روز تولاد اختیااری بارای کال جمعیات یاک
ذخیره در نظر می گیرند که بر پایه زمان بیشینه تخم ریزی یا عوامل دیگر است که در تولید نسل جدیاد قطعاا دخالات دارناد .روز

مقدار ضریب  )b=2/23±0/30( bو مقدار ضریب  )a=2/00±2/201( aبرآورد گردید .بر این اساس معادله نمایی رابطه طول و وزن (بدون
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تفکیک جنسیت) برابر با  y=2/2014X0/726و رابطه خطی آن برابر با  y=80/41X-841/2بود (نمودار.)8

macrolepisماهی
رابطه(طول -وزن
خطی)
(رگرسیونآماری
همراه نتایج
همراه و b
مقادیر a
بیاه خور موسی
 )Lizaدر
ماهی بیاه
(رگرسیون وزن
خطی) رابطه طول-
نتایجبهآماری
 b.2به
جدول aو
جدول  :2مقادیر
جنسیت ()1388-89
کیک بدون
خورموسی
تفکیک)1388
جنسیت (-88
( )Liza macrolepisدربدون تف
پارامتر a

مقدار
2/2014

خطای
استاندارد
2/0001

فاصله
اطمینان ()%85
2/2442-2/2814

پارامترb

مقدار
0/301

خطای
استاندارد
2/2332

فاصله
اطمینان()%85
0/133-0/1

R²

2/11

س��ال ( 6/9 ،)+0درصد از جمعیت را ماهیان
بحث
س��ه س��اله ( 2/23 ،)+3درصد از جمعیت را
س��ن یک ماهی فاصله زمانی بین تولد تا یک
ماهیان چهار س��اله ( )+4تش��کیل میدهند.
زمان مش��خص معمو ً
ال زم��ان صید ماهی
حضور ماهیان مس��ن  +4در جمعیت ماهی
اس��ت .گروه س��نی یا گروه س��الی از روی
بیاه تنها در  7ماه از طول دوره نمونهبرداری
روز تولد تعیین میگردد .روز تولد یک گونه
مش��اهده گردید و ماهیان ج��وان تر زیر 4
معین ،نامشخص است ،برای رفع این مشکل
سال در تمام ماههای نمونهبرداری مشاهده
ی��ک روز تولد اختیاری برای کل جمعیت یک
شدند .بنابراین با توجه به ترکیب سنی بدست
ذخیره در نظ��ر میگیرند که ب��ر پایه زمان
آم��ده از جمعیت ماهی بی��اه میتوان نتیجه
بیشینه تخمریزی یا عوامل دیگر است که در
گرفت بعلت درصد بس��یار پائین افراد مسن
تولید نسل جدید قطع ًا دخالت دارند .روز تولد
مطالعه ،این
م��ورد
ماهی
جمعیت
ترکیب
()Liza 10در
اول (ژانویه
ش��مالی
نیمکره
استانداد
)1388-88
جنسیت (
تفکیک
موسی بدون
در خور
macrolepis
ماهی بیاه
طول -وزن
در :رابطه
نمودار3
ذخی��ره در معرض صید بیرویه قرار گرفته
بحثدی) و در نیمکره جنوبی ( 10تیر) است .البته
و باید فش��ار صید کاهش یابد .تحت شرایط
مشخصقابل
زمانباشند
مناس��ب
دیگر
تاریخ
معموال زمان صید ماهی است .گروه سنی یا گروه ساالی از روی روز تولاد
اگرتولد تا یک
همبین
زمانی
هایص له
ماهی فا
سن یک
صید شدید تراکم جمعیت کمتر شده و رشد
استفاده است (.)Moralez-Nain, 1992
تعیین می گردد .روز تولد یک گونه معین  ،نامشخص است ،برای رفع این مشکل یاک روز تولاد اختیااری بارای کال جمعیات یاک
سریعتر شود .البته نکته قابل توجه این است
برای تعیین سن خانواده کفال ماهیان میتوان
جمعیت روز
دخالات دارناد.
قطعاا
جدیاد
نسل
تولید
در
که
است
دیگر
عوامل
بیشینه تخم ریزی یا
اتولیتکه بر پایه
نظر ومی گیرند
ذخیره در
که تنها با استفاده از نتایج ترکیب سنی
(Carlander,
زمانکرد
اس��تفاده
فلس
از
هاایکرد.
قاطعی
تیر)نتیج
توان
نیمکره نم
تعیین
بن��درت
اتولیت
تولد،)1987
دیگار هام اگار مناساب
گیریتااریخ
است.ه البته
ی82
جنوبی (
برایو در
 82دی)
اول ژانویه (
هرچن��دشمالی
استانداد در نیمکره
در بررس��ی ترکی��ب س��نی ب��رای ماه��ی
)Moralez-Nain,1992حلقههای
شود چون خواندن
سن استفاده می
باشند قابل استفاده است (
 Liza saliensدر مرک��ز مدیتران��ه در خلی��ج
نزدیک مرکز آن بسیار مشکل است .مشخص
برای تعیین سن خانواده کفال ماهیان می توان از فلس و اتولیت استفاده کرد ( ،)Carlander,1987هرچند اتولیت بندرت برای تعیین سن
 Messolonghi-Etolikoنش��ان میدهد که از
ش��ده اس��ت که فق��ط  66% ، 67%و  64%به
اتولیت
ترتیب از
 %14به
سال %11 ،و
فقط %13
بسیار
نزدیک مرکز آن
حلقه های
خواندن
از چون
ترتیبشود
استفاده می
که35
است
موجود
استتاکه+7
مشخص+1شدهسال
مشکل است.س��ن
Liza
labrosm
ماهی��ان
های
اتولیت
 34/70درصد
سال&( )+2و
, 1969آنها دو
درصد از
Lizaو قاب��ل
 labrosmو
،Liza aurata
.)Kennedy
Fitazmaurice
خواندنخواندن است (
 Liza ramadaقابل
Liza ramada
aurata ،Liza
های ماهیان
از آنها س��ه س��اله ( )+3بودند با بیش��ترین
است (.)Kennedy & Fitazmaurice, 1969
8
فراوانی و همچنین  0/05درصد از ماهیان در
ب��ا توجه به توزیع س��نی جمعیت ماهی بیاه
گروه سنی هفت سال ( )+7بودند که کمترین
در منطق��ه مورد مطالعه ک��ه  37/19درصد
فراوان��ی را دارا بودن��د ( )Katselis, 1995که
از جمعیت را ماهیان یک س��اله (30/51،)+1
با نتایج حاصله در مورد تحت فش��ار بودن
درصد از جمعیت را ماهیان دو س��اله (،)+2
جمعیت به علت کم بود ماهیان مسن با تحقیق
 23/16درص��د از جمعیت را ماهیان زیر یک
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حاضر برابری می کن��د .در تحقیقاتی که در
آبه��ای رودخانه دجله ترکیه بر روی ماهی
( ،Liza abu (Unlu., 2000در آبهای رودخانه
تاگ��وس در پرتغال ب��ر روی (Liza ramada
 (Assis & Costa 1990و در دریاچه تونس در
کش��ور تونس بر روی ماهی (Liza ramada
 (Farrugio and Quignard., 1974انجام گرفت
گروهای سنی  +0تا  +4سال برای گونههای
فوق تخمین زده شد که با نتیجه حاصله برای
گروههای سنی این پژوهش مشترک است.
ترکیب س��نی جمعی��ت با گذش��ت زمان به
دالیل مختلف تغییر میکند .تولید مثل ،رشد،
بازسازی ،صید باعث تغییر در ترکیب سنی
یک جمعیت میش��ود .تولید مثل و بازسازی
از اصلیتری��ن عوامل اثرگذار بر س��اختار
سنی یک جمعیت میباشند .نسلی که موجب
بازسازی یا احیاء جمعیت میشود ،هرم سنی
را به س��مت خود منح��رف میکند ،مث ً
ال اگر
جمعیت توسط نسلی جوان بازسازی شود،
آنگاه نرخ ماهی��ان جوان در جمعیت افزایش
مییابد و بالعکس .به نظر میرسد که ذخیره
توسط نسلی جوان بازسازی میشود .تغییر
در منابع غذایی موجود در یک اکوسیستم با
تاثیر بر سرعت رش��د موجب تغییر ترکیب
سنی جمعیت می شود .اگر تراکم مواد غذایی
بیشتر از فراوانی جمعیت باشد به دلیل وفور
غذایی ماهیان س��ریعتر رشد کرده و زودتر
بالغ میش��وند در نتیجه سن جمعیت پایین
میآی��د ،در حالی که اگ��ر تراکم مواد غذایی
کمتر از فراوانی جمعیت باشد ،سرعت رشد
کاهش یافته ،بلوغ جنسی طوالنی شده و سن
متوس��ط جمعیت افزایش مییابد (Katselis,
 .)1995طی محاس��بات انجام ش��ده ضریب
تغییرات ب��رای ماهیان یک س��اله  ،10برای

ماهیان دو س��اله  ،5برای ماهیان س��ه ساله
 3/3و برای ماهیان چهار ساله  2/5محاسبه
ش��د .زمانی که عدد محاسبه شده برای هر
رده سنی زیر 20مشخص گردد تعیین سن
انجام ش��ده دارای اعتبار میباش��د بوده و
نتایج آن قابل اعتنا میباش��د (Beamish and

;Fournier,1981; Chilton and Beamish,1982

.)Andrew and Mapstone,1987; Lagler,1969
بطور کلی با توجه به نتایج این تحقیق مشاهده
میشود که گروههای سنی  4ساله ماهی بیاه
فراوانی بس��یار کمی در خورموس��ی دارند،
بنابراین اینگونه تحت فشار شدیدی قرار دارد.
همچنین با توجه تخمین دقت محاسبه سنی در
جدول  1مشاهده میش��ود که تعیین سن در
ماهی بیاه از روی فلس مورد تایید میباشد.
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مقاله حاضر از پایاننامه کارشناس��ی ارشد
دانش��گاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
خوزستان اس��تخراج شده است .نویسندگان
مقاله مراتب تشکر خود را از ریاست محترم
واحد و معاونین محترم پژوهشی و آموزشی
آن دانشگاه جهت همکاریهای الزم در پیشبرد
اهداف پژوهشی این تحقیق اعالم میدارند.
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