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   Arius thalassinusشناسی جمعیت در گونهبررسی پویایی
  فارس)در شرق جزیره قشم (شمال خلیج

  
  4احمد نوري و 3زاده، اسما گلمرادي2، احسان کامرانی1صادق رستمی*

  دانشیار گروه شیالت،2 قشم، ،دانشگاه هرمزگان ارشد گروه شیالت،آموخته کارشناسیدانش1
  گروه شیالت، ارشدآموخته کارشناسیدانش3 بندرعباس، دانشگاه هرمزگان،

 ، بندرعباساستاد گروه شیالت، دانشگاه هرمزگان4 بندرعباس، دانشگاه هرمزگان،

  27/8/91 ؛ تاریخ پذیرش: 30/7/91تاریخ دریافت: 
  1چکیده

شاخص  ،رشدو بررسی  Arius thalassinus شناسی جمعیت گونها هدف پویاییب این پژوهش
مرگ و میر و بازگشت شیالتی در ناحیه ساحلی شرق جزیره قشم در  ،نسبت جنسی ،عملکرد رشد

و  یدفصل در دو جنس ص 4طی  1391تا تابستان  1390یز یها از پافارس صورت گرفت. نمونهخلیج
اي سمت چپ صورت گرفت. سینه استخوان باله تعیین سن گونه توسط .به آزمایشگاه منتقل گردیدند

و  t(2/0-[ exp -1{36/90=tL-7/0([ { نتایج نشان داد که معادله رشد وان برتاالنفی براي جنس نر
ل بدن و ک میانگین طول .باشدمی t(17/0-[ exp -1{89/101=tL-41/0([ { براي جنس ماده این گونه

و  دست آمدکیلوگرم به 64/1±11/1متر و سانتی 47/63±46/13ترتیب جنس نر بهوزن ماهیان براي 
کیلوگرم محاسبه شد. مقدار شیب  37/1±27/1 متر وسانتی 17/52±40/12 ترتیببراي ماهیان ماده به

این گونه منفی  متریکرشد آلو که نشانه ها بودماده 20/2نرها و  99/2با  وزن برابر -خط رابطه طول
از آزمون آماري  دست آمدهبهبود که نتایج  77/1:1رابر با در این گونه بنر به ماده است. نسبت جنسی 

2χ  دست آمد. به 423/3نشان داد که نسبت جنسی در بزرگ برابر است. شاخص عملکرد رشد نیز
و براي جنس نر برابر با =m 36/0 میزان مرگ و میر طبیعی براي جنس ماده در این گونه برابر بود با

                                                
  rostami.hormozgan@gmail.comمسئول مکاتبه: * 
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33/0 m=توان بیان کرد که گونهري کلی میگیباشد. در یک نتیجهمی A. thalassinus  داراي ضریب
یالتی این گونه با باشد. همچنین الگوي بازگشت شرشد پایین، مرگ و میر کم و نسبت جنسی برابر می

  ندارد. هاي گرمسیري تفاوتیمناطق حاره گونهدیگر ماهیانی 
  

، شرق جزیره قشم، Arius thalassinus هماهی گونشناسی جمعیت، گربهپویایی کلیدي: هايواژه
  فارسخلیج

  
  مقدمه

هستند و یکی از متمایزترین  Siluriformesشکالن ماهیماهیان دریایی متعلق به راسته گربهگربه
دهنده وجود تاریخچه تکاملی مستقل ها نشانشناسی ویژه آنریخت باشند، کههاي ماهیان میگروه

گونه  2600خانواده و بیش از  33اند و متشکل از این راسته بسیار متنوعهاي گونهها است. طوالنی آن
اهی بزرگ (با نام محلی گلو م. گونه گربهبرنددر آمریکاي جنوبی به سر می هادرصد آن 64بوده که 

شوند. می هاي شور یافتماهیان دریایی بوده که در آباز خانواده گربه Arius thalassinus ماهی)
شوند. این ها یافت میخلیج خصوصمناطق حاره و تحت حاره جهان بههاي این خانواده در آب

زي مهرگان کفکنند و به تغذیه از بیصورت اجتماعات پر سر و صدا به اطراف شنا میماهیان به
  دهند.را در دهان خود انجام می هاگشایی تخمخمپردازند. ماهیان نر این خانواده تمی

ممکن است شامل  که متعلق به یک گونه خاص هستند،گروهی از آبزیان صورت جمعیت ماهی به
ا ناحیه جغرافیایی خاص بوده و ن در یک منطقه صیادي یهاي ماهی باشد که ساکتعدادي از گله

بال و گردند (مشابه خود جدا می هگونهاي ر جمعیتشان از دیگهاي پراکنشیانقطاع زیستگاه وسیلهبه
شناسی جمعیت، فرایند مستمر جایگزینی نسل در طی زمان، تولد نسل، رشد و ). پویایی1984رائو، 

شناسان ماهی که در سرتاسر ). زیست1984بال و رائو، دهد (مرگ و میر آن را مورد بررسی قرار می
فارس دهند. خلیجنات فراوانی جمعیت را مورد توجه قرار میکنند نوساجهان بر روي ماهی کار می

ترین مناطق آبی در دنیا مبدل اي به یکی از مهمدلیل خصوصیات منحصر به فردش از نظر تنوع گونهبه
باشد که می Arius thalassinusماهی بزرگ ربهگهاي منحصر به فرد آن گردیده است که یکی از گونه

ین منظور ه اهاي اکولوژیکی این گونه صورت نگرفته است. باي بر روي شاخصلعهتاکنون در ایران مطا
  یابد.فارس ضرورت میاکولوژي و بررسی ساختار جمعیت این گونه در ناحیه خلیج بررسیپژوهش و 
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در شرق  Arius thalassinusماهی بزرگ ربهگمنظور بررسی ساختار جمعیت پژوهش کنونی به
هاي سنی، نسبت جنسی، هاي گروهته است. در این مطالعه به بررسی شاخصجزیره قشم صورت گرف

) و همچنین بعضی فاکتورهاي Recruitment( روابط طول و وزن، تعیین الگوي بازگشت شیالتی
برابر (زمانی که طول ماهی  0t و زمان )K)، آهنگ رشد (L∞نهایت یا مجانب (رشد مانند طول بی

  .صفر است) پرداخته شده است
 

  هامواد و روش
این پژوهش در ناحیه ساحل شرقی جزیره قشم در استان هرمزگان صورت گرفت.  :مورد مطالعه منطقه

و عرض  ثانیه 75دقیقه و  85درجه و  42برداري شامل طول جغرافیایی مشخصات جغرافیایی مکان نمونه
و  UTM (Position Format) باشد که توسط دستگاهثانیه می 23دقیقه و  81درجه و  29جغرافیایی 

GPS گیري شد.اندازه  
به طول انجامید، در مجموع  1391تا تابستان  1390یز یدر این مطالعه که از پا :برداريروش نمونه

آوري گردید. جامعه آماري در این جمع A. thalassinusماهی بزرگ گونه ربهگنمونه از  136تعداد 
صورت فصلی و در بهدر دو جنس نر و ماده بودند که  Arius thalassinusماهی گونه پژوهش گربه

طور عمده متري و به 15- 30آوري گردید. صید ماهیان در دامنه عمق ماهی جمع 34 هر فصل تقریبا 
حس شدن در آب یخ قرار منظور بیفاصله پس از صید بهها بالتوسط گرگور صورت گرفت. نمونه
کل بدن توسط  ). طول2007واگن و همکاران، ل گردیدند (کروتداده شده و سپس به آزمایشگاه منتق

متر گزارش شد، همچنین سنجش وزن با گیري و بر حسب سانتیمتر اندازهبر حسب میلیکولیس 
  ).1978گرم صورت گرفت (باگنال و تچ،  01/0ترازوي دیجیتالی با دقت 

دقیقه  20مدت سمت چپ ماهی جدا و بهاي ماهی بزرگ باله سینهمنظور تعیین سن گربهبه :تعیین سن
ل ماهیچه و گوشت، استخوان گونه ماده اضافی مث در آب جوش قرار گرفت. سپس براي زدودن هر

درصد قرار داده شد. سپس استخوان با آب مقطر شسته،  3ساعت در محلول سود  19-21مدت به
هایی تیره وي استخوان حلقهرر نمایی مشخص مشاهده شد. ببرش تهیه گردید و زیر لوپ با بزرگ

وضوح تصویر استخوان  برايینده یک سال از عمر ماهی است. ) که هر حلقه نما1مشخص شد (شکل 
  ).2005زیر لوپ از محلول گلیسیرین استفاده شد (تگاکی و نانمی، 
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  Arius thalassinus ساله از گونه 4اي چپ ماهی سینه تصویر باله -1شکل 
  

صورت زیر اساس ارتباط بین طول و وزن بهگیري رشد را براندازه رابطه: وزن -طول کل رابطه
  ).1980پائولی، پیشنهاد شده است (

  

bW=a L 
  

در  .باشدشیب خط می: bیک ضریب ثابت و : a ،طول دهندهنشان: L، وزن یندهما: نW ،که در آن
افزار اکسل در نرم Solverابت از ب ثیمنظور تعیین بهترین ضراپایان پژوهش پس از ترسیم نمودار به

 -توان رابطه طول دست آمدهبهمقایسه مقادیر  براي. )2011زاده و همکاران، (گلمرادي استفاده گردید
مقادیر  ین منظور با گرفتن لگاریتم طبیعی ازه ااستفاده شد. ب T-studentآزمون  از 3عدد  دن باوزن ب

  ).1984(پائولی، بطه خطی تبدیل گردید وزن به را -، رابطه توانی طولطول و وزن
  ترین مدل رشد در ارزیابی سن و رشد ماهی مدل وان برتاالنفی است.رایج :سن و رشد ماهی

  

} ] )0t-t(K-[ exp -1{ ∞= LtL  
  

که سن ماهی در زمانی :0t طول مجانب، :L∞باشد، می tکه داراي سن طول ماهی در زمانی: tLکه در آن، 
  .ضریب رشد :K و در حقیقت زمان فرضی که طول ماهی در آن زمان صفر است طول آن صفر است.
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شد استفاده  FiSATافزاري برنامه نرم در) Support( از زیربرنامه پشتیبانی L∞ برآورد مقدار براي
  گرفت. مورد محاسبه قرار درصد 95با سطح اطمینان  این مقدار و

  ) استفاده شد:1983پائولی (ه شده توسط یااز الگوي ار 0tدر محاسبه  :0tتعیین مقدار 
  

)K(Log 038/1 - )∞L(Log 2752/0-3922/0- =)0t-(Log  
  

عملکرد رشد در واقع یک ضریب  :)Growth performance indexشاخص عملکرد رشد (
  ):1984شود (پائولی و مونرو، است که از رابطه زیر محاسبه می

  

K Log +∞L Log 2=ǿ  
  

  .ضریب رشد :K و طول مجانب :L∞رشد،  عملکرد :ǿکه در آن، 
ترتیب که با وارد به Recruitmentدر این پژوهش الگوي  :)Recruitmentتعیین الگوي بازسازي (

را  Recruitmentالگو و نمودار  2/3ویرایش  FISAT2افزار با نرم Kو  L∞هاي مربوط به کردن داده
  ارایه داد.

گیرد، شناسی جمعیت مورد توجه قرار میایی که در بحث پویاییترین فاکتورهیکی از مهم: مرگ و میر
  زیر محاسبه شد:  این پژوهش مرگ و میر طبیعی از رابطهمرگ و میر است. در 
  :)1980پائولی، ) (Mمرگ و میر طبیعی (

  

 )t(Log4634/0+)K(Log6543/0)+∞L(Log 279/0 -0066/0- )=m(Log  
  

بررسی میزان همبستگی بین طول کل بدن با  براي 16ویرایش  SPSSافزار نرم ها:تجزیه و تحلیل داده
 bمقایسه عدد  براي اسکور ویید نسبت جنسی برابر با آزمون کايأت ،وزن با آزمون همبستگی پیرسون

 05/0داري حداقل معنیآماري در سطح  هايهه مقایسهماستفاده گردید.  t-studentآزمون  3عدد  با
  صورت گرفت.

  
  نتایج

گیري (میانگین ماهانه در هر فصل از عمق برداري اندازهنمونه هايلدماي آب در طی فص :ي آبدما
گراد با متوسط درجه سانتی 26برداري حدود متر) و ثبت گردید. میانگین کلی دما منطقه نمونه 15
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ت فصلی حرار گراد است. اختالف درجهدرجه سانتی 18و  33ترتیب حداقل دماي روزانه به حداکثر و
ها دي و بهمن شهریور و سردترین ماه 10تیر تا  10ها ترین زماناین جزیره بسیار زیاد است. گرم

گراد به ثبت و صفر درجه سانتی 46 مطلق هوا برداري حداکثر و حداقل دماياست. در مدت نمونه
  .است رسیده

در سواحل شرق جزیره  A. thalassinusبرداري از گونه هاي نمونهدر مدت فصل :نسبت جنسی
درصد) جنس ماده مشاهده شد.  03/36( 49درصد) جنس نر و  97/63( 87 ماهی میزان 136قشم، از 

نشان داد که نسبت  2χآزمون  از دست آمدهبهبود که نتایج  77/1:1با  نسبت جنس نر به ماده برابر
  ).05/0P> ،75/1=2χبرابر است ( A. thalassinusماهی گونه جنسی در گربه

هاي محاسبه گردید و در شکل A. thalassinus فراوانی طولی گونه بدن: وزن -رابطه طول کل بدن
نمایش داده شده  5و  4 هايشکلوزن بدن بر روي  -نشان داده شده است. رابطه طول کل 3و  2

  است.
دهنده رگ نشانماهی بزربهگاز بررسی رابطه طول کل بدن با وزن  دست آمدهبهکه نتایج جاییاز آن

 3تر از عدد دست آمده براي این گونه کوچکبه هايرابطهدر  bاین است که مقدار شیب رگرسیون 
جزیره قشم  در ایستگاه شرق A. thalassinus اهی بزرگ گونهمربهگدر نتیجه  ،)1(جدول  باشدمی

  ).t=105/39و  05/0P< ،135=df( داراي رشد از نوع آلومتریک منفی است
  

  به تفکیک جنسیت A. thalassinus اطمینان براي گونه هايهاصلسیون و فشیب رگر -1ل جدو
 2R  فاصله اطمینان bشیب رگرسیونی   جنسیت  ایستگاه

  شرق جزیره قشم
  83/0  76/1-53/2  99/2  نر

  79/0  44/2-77/3  20/2  ماده
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  ق جزیره قشمدر شر A. thalassinus گونهماهی ربهگفراوانی طولی جنس نر  -2 شکل
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  در شرق جزیره قشم A. thalassinus گونه ماهی بزرگربهگفراوانی طولی جنس ماده  -3 شکل
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y = 0/001x2/99

R2 = 0/83
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   A. thalassinus ماهی گونهربهگوزن در جنس ماده  -طول کل رابطه -4 شکل
 در ساحل شرقی جزیره قشم

  

y = 0/002x2/20

R2 = 0/79
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   A. thalassinus ماهی گونهربهگوزن در جنس نر  -طول کل رابطه -5 شکل
 در ساحل شرقی جزیره قشم
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 A. thalassinus ماهی بزرگ گونهربهگ برتاالنفی برايپارامترهاي منحنی رشد  :هاي سن و رشدشاخص
از این پژوهش نشان داد که جنس  دست آمدهبهارایه شده است. نتایج  2جدول به تفکیک جنسیت در 

تري نسبت به جنس نر این گونه نرخ رشد کمتر و ماهی بزرگ داراي طول مجانب بیشربهگماده 
به تفکیک  A. thalassinusماهی بزرگ ساس رابطه سن با طول کل بدن گربهباشد. معادله رشد برامی

  نشان داده شده است. 7و  6هاي کلجنسیت در ش
  

  به تفکیک جنسیت A. thalassinus منحنی رشد برتاالنفی براي گونه هايشاخص -2جدول 
 جنسیت N  2R 0t K ∞L  ایستگاه

  شرق جزیره قشم
  نر  36/90  20/0  07/0  85/0  87
  ماده  89/101  17/0  41/0  77/0  49

  
نشان داد که مقدار  FISATافزار از تجزیه و تحلیل نرم دست آمدهبهنتایج : شاخص عملکرد رشد
  باشد.می Ǿ=423/3برابر با  A. thalassinus گونهماهی بزرگ ربهگ) براي Ǿشاخص عملکرد رشد (
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   A. thalassinus هماهی بزرگ گونربهگطول کل بدن  -نمودار رابطه سن -6شکل 
  در ساحل شرقی جزیره قشم در نر
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  در ساحل شرقی جزیره قشمدر ماده  A. thalassinus گونهماهی بزرگ ربهگطول کل بدن  - نمودار رابطه سن -7 شکل
  

و =M 40/0ن مرگ و میر طبیعی براي جنس ماده در این گونه نتایج نشان داد که میزا :مرگ و میر
  باشد.می=M 43/0براي جنس نر 

تر باشد زمان کم ،ترهاي بزرگجایی که فراوانی اندازه 8در شکل  :Recruitmentبازگشت شیالتی 
Recruit  گونهA. thalassinus برداري بوده است.در منطقه نمونه  

  

  
  

  طول سال در ساحل شرقی جزیره قشم در A. thalassinus گونهماهی بزرگ ربهگگشت شیالتی نمودار میزان باز - 8 شکل
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  بحث
متر و سانتی 47/63±46/13ترتیب به A. thalassinusمیانگین طول کل بدن و وزن ماهیان نر 

 17/52±40/12ترتیب و میانگین طول و وزن براي ماهیان ماده به دست آمدگرم بهکیلو 11/1±34/1
دهد که این گونه داراي ماهیان ماده با کیلوگرم محاسبه شد. نتایج نشان می 67/1±27/1متر و سانتی

ترین باشد. در این نمودارها مشخص شده که بیشتري نسبت به ماهیان نر میمیانگین طول و وزن بیش
و براي جنس ماده  56- 59 و 44-47 هاي طولیفراوانی طولی براي کل سال براي جنس نر در کالسه

  باشد.متر میسانتی 74-77و  65-68 ،38-41هاي طولی در کالسه
از  دست آمدهبهبود که نتایج  77/1:1برابر با پژوهش این نسبت جنس نر به ماده در این گونه در 

برابر است.  A. thalassinus ماهی بزرگ گونهربهگنشان داد که نسبت جنسی در  2χآزمون آماري 
 Arius thalassinusماهیان دریایی ) عنوان نمودند که نسبت جنسی در دو گونه گربه2009(ساوانت و راج 

از آزمون آماري  دست آمدهبهکه نتایج  02/1:2و  47/1:1از ترتیب عبارت است به Arius cealatusو 
2χ  روي ساختار جمعیت  بر پژوهشباشد. نسبت جنسی برابر می نام بردهنشان داد که در هر دو گونه

نشان داد که جنس نر در میان جمعیت این گونه  Chrychthys neigrodigitatusاي ماهی نقرهگربه
نیز برابر بودن آماري  نظرکه از  1: 24/2ه برابر است با باشد و نسبت جنسی براي این گونغالب می

دهنده این است که ماهیان انید قرار گرفت. همچنین بررسی شاخص گنادي آن نشأیاین نسبت مورد ت
و  آفیمرسند (متر به سن بلوغ میسانتی 7/16متر و جنس ماده این گونه در اندازه نتیاس 5/11نر در اندازه 

 Ictalurus punctatusماهی روگاهی شناسی جمعیت گربهیی) به پویا2007(لیگاس ). 2008همکاران، 
ر بوده و جنس ماده در متر متغیسانتی 5/5-5/33از  لپرداخت و گزارش نمود که در این گونه طول ک

) و موجومدر 1969(موجومدر باشد. می 6/1:1تر و نسبت جنسی میان جمعیت این گونه فراوان
هاي رشد و رابطه به بررسی شاخص Tachysurus thalassinusماهی بزرگ ربهبر روي گ) 1971(

این گونه طول مجانب مقدار عددي باالیی داشته طول با وزن این ماهی پرداخت و نشان داد که در 
  باشد. ین میدر سال) پای 12/0که نرخ رشد (الیمتر) در حسانتی 85/98(

ترتیب براي جنس نر طول به ماهی بزرگ در این پژوهشربهگهاي رشد براي گونه میزان شاخص
که براي جنس ماده الیسال است در ح 0t 07/0 در سال و 2/0نرخ رشد ، مترسانتی 36/90مجانب 

باشد. این امر قابل توجیه سال می 0t 41/0در سال و  17/0نرخ رشد ، مترسانتی 89/101طول مجانب 
ادونی و والسکو  باشد.تر از بیشینه طول مشاهده شده میاست از این نظر که طول مجانب بزرگ
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تا  Arius spexiiدر گونه  487/2هاي بررسی شده از ) شاخص عملکرد رشد در میان جمعیت2004(
ماهیان دریایی از باشد و طول مجانب در خانواده گربهیر میمتغ Arius dussumieriدر گونه  254/3

آن است  از این بررسی بیانگر دست آمدهبه ن برخوردار است. نتایجییارزش نسبی باال و نرخ رشد پا
 0t ازاي هر سال،به 06/0متر، نرخ رشد یسانت 4/106نهایت طول بی Arius thalassinusکه در گونه 

 Arius heudelotiiباشد. در گونه می 860/2و شاخص عملکرد رشد در این ماهی برابر با  -10/2
و شاخص عملکرد رشد در  -0t 84/2 ازاي هر سال،به 15/0متر، نرخ رشد سانتی 5/65نهایت طول بی

 0/82نهایت طول بی Arius tenuispinis هدر گونکه باشد. در حالیمی 860/2این ماهی برابر با 
و شاخص عملکرد رشد در این ماهی برابر با  -0t 180/0 ازاي هر سال،به 21/0متر، نرخ رشد سانتی
 Ictalurus punctatusماهی روگاهی هاي رشد گربه) میزان شاخص2007(لیگاس باشد. می 160/3

این برآورد کرد. در  -0t 49/0و  33/0متر، نرخ رشد انتیس 8/43طول مجانب  عبارتند ازدر این گونه 
 bW=a L رابطهدر  وزن بدن با استفاده از فاصله اطمینان، میزان شیب رگرسیون -طول کل پژوهش رابطه

رشد آلومتریک این گونه در سواحل شرق  ها) که نشانهماده 20/2نرها و  99/2دست آمد (به 3تر از کم
 A. maculatusگونه  ماهیربهگدر جمعیت یید کرد. أنیز این ادعا را ت tآزمون آماري باشد. جزیره قشم می

ه وزن رابطباشد. همچنین صورت ناهمگن میبود در نتیجه رشد به 3تر از در این گونه کم bشاخص 
  ).2008مزالن و همکاران، باشد (می 783/2L04/0 =W اساس طول این گونه برابر بابر

ماهی ) عنوان نمودند که در مقایسه رابطه طول و وزن در دو گونه گربه2009(ساوانت و راج 
 Veravalو  Mumbaiدر دو ناحیه متفاوت  Arius thalassinusو گونه  Arius caelatusدریایی 

دار وجود داشت. ضریب هاي متفاوت در نواحی متفاوت اختالف معنیگونه نظردر اقیانوس هند از 
 A. caelatusو در گونه  950/0-956/0بین  A. thalassinusوزن براي گونه  -همبستگی رابطه طول

  .یر بودمتغ 886/0-979/0از 
 58/2برابـر بـا    bمیـزان   Arius thalassinusند که در گونه ت) عنوان داش2004(ادونی و والسکو 

 bمیـزان   Arius heudelotiiباشـد. همچنـین در گونـه    صورت ناهمگن میاست که رشد این گونه به
کـه در  باشد. در حـالی صورت ناهمگن میدهد که در این گونه رشد بهاست که نشان می 08/2برابر با 

دهنده رشد ایزو متریک یا همگن گونه بود که نشان 07/3این مقدار برابر با  Arius tenuispinis گونه
و =M 36/0ه برابر بود با براي جنس ماده در این گون A. thalassinus گونه است. مرگ و میر طبیعی

پـایین اسـت.    A. thalassinus کلی مرگ و میر گونهطوربهباشد. می =33/0Mبراي جنس نر برابر با 
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نـد کـه میـزان    ) بیان کرد2004ادونی و والسکو (اختالف اندکی بین مرگ و میر نر و ماده وجود دارد. 
در گونه  48/0تا  Arius spexiiگونه  در 28/0هاي بررسی شده از مرگ و میر طبیعی در میان جمعیت

Arius dussumieri مرگ و میـر طبیعـی در گونـه    یر است. همچنین متغArius thalassinus   برابـر  
ـ   Arius heudelotiiباشد. در گونه می 38/0با     و در گونـه  26/0ن مـاهی برابـر بـا    مرگ و میـر در ای

Arius tenuispinis  د. شاخص عملکرد رشد یک ضـریب اسـت کـه    باشمی 50/0این مقدار برابر با
 در ایـن مطالعـه   A. thalassinus ثابت است. این میزان براي گونه معموال  میزان آن در افراد یک گونه

 هايه شاخص عملکرد رشد در میان جمعیت) نشان دادند ک2004(ادونی و والسکو دست آمد. به 423/3
باشد. متغیر می Arius dussumieriدر گونه  254/3ا ت Arius spexiiدر گونه  487/2بررسی شده از 

 Ariusباشد. در گونه می 860/2برابر با  Arius thalassinusهمچنین شاخص عملکرد رشد در گونه 

heudelotii و در گونـه  860/2ماهی برابر با  شاخص عملکرد رشد در این Arius tenuispinis   ایـن
  باشد.می 160/3مقدار برابر با 

  
  گیريهنتیج

توان نتیجه گرفت که این گونه داراي ماهیان ماده با می A. thalassinus در یک نگاه کلی به گونه
که مرگ و میر در این گونه کم است تر نسبت به ماهیان نر است. ضمن اینمیانگین طولی و وزنی بیش

که این گونه داراي فت توان چنین گو با توجه به ضریب رشد پایین و طول مجانب باالي این گونه می
در خطر نابودي و انقراض قرار ندارد. مقدار پایین شیب  طوالنی است و احتماال  نسبتبهطول عمر 

رشد آلومتریک در این ماهی است. همچنین افراد این گونه نسبت جنسی  بیانگررگرسیون در این گونه 
مثل ماه تولیدماه تا اردیبهشتانی بهمنزم هايهاصلهاي گرمسیري در فچون دیگر گونهبرابر دارد و هم

کلی طورگیرد. بهماه بازگشت جمعیت جوان به ذخیره صورت میزمانی تیر تا شهریور بازه کند و درمی
ارزش اکولوژیکی است و جز در چند کشور آسیاي شرقی ارزش خوراکی و بااین ماهی یک ماهی 
نظر در خطري باشد و به فارس نباید گونهانی خلیجحل ایربه همین دلیل در سوا تجاري ندارد. احتماال 

خوبی خود را با شرایط محیطش سازگار کرده که البته این ادعا خود نیاز به مطالعه رسد بهمی
  اي پیرامون رفتارشناسی این گونه دارد.گسترده
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Abstract2 

This study was conducted on population dynamics of giant sea cat fish, Arius 
thalassinus in the Eastern coastal of Qeshm Island, Persian Gulf. Age of fish was 
estimated by second pectoral radial bone. Growth was estimated by the Von Bertalanfy 
growth model. The results showed that growth parameters for A. thalassinus were: 
Lt=90.36{1-exp [-0.17(t-0.07)]} and Lt=101.89{1-exp[-0.20(t- 0.41)]} for female 
with a growth performance index of ǿ=3.423. The meane lenght of A. thalassinus 
specimens caught in the study area 47.63±13.64 cm for males and 52.17±12.4 for 
females. The weight meanes for males and females were 1.34±1.10 and 1.67±1.27 
respectively. The b was 2.99 and 2.20 for male and female that shows growth in  
A. thalassinus is allometric. Sex ratio during the study was 1:1.77 (χ2=1.75, 
P<0.05). The instantaneous natural mortality coefficient was 0.36 and 0.33 in 
female and male. According to the results of this study. A. thalassinus have low 
growth rate, high L∞ and common recruitment pattern the same of tropical fishes. 
 
Keywords: Population dynamics, Giant sea cat fish, Arius thalassinus, East coastal 
of Qeshm Island, Persian Gulf 
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