تنوع گونه ای و رابطه طولی-وزنی در ماهیان غضروفی خلیج فارس (محدوده استان هرمزگان)
و دریای عمان
علی رضا راستگو
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بندرعباس ،بندرعباس
تاریخ دریافت 1395/10/13 :تاریخ پذیرش1396/05/18:

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تنوع گونه ای ماهیان غضروفی در آب های ایرانی خلیج فارس (محدوده استان هرمزگان) و
دریای عمان انجام گردید و برای گونه های غالب نیز پارامتر های طول -وزن محاسبه شد .بدین منظور ،نمونهها به روش
های صید ترال صنعتی ،تحقیقاتی با کشتی کالس فردوس و صید ضمنی ترالر های صید میگو از اردیبهشت  1394تا مهر
ماه  1395جمع آوری گردید .در مجموع ،تعداد  709نمونه متعلق به  28گونه از ماهیان غضروفی ( 19گونه سفره ماهی از
 11خانواده و  9گونه کوسه ماهی از  5خانواده) جمع آوری گردید و مورد مطالعه قرار گرفت .از بین گونههای مختلف سفره
ماهیان ،هفت گونه شامل  107( Torpedo sinuspersiciعدد) 99( Himantura randalli ،عدد)Gymnura ،
 77( poeciluraعدد) 79( Brevitrygon imbricata ،عدد) 68( Rhinobatos punctifer ،عدد)Pastinachus ،
 46( sephenعدد) و  17( Aetobatus flegellumعدد) و از بین گونههای کوسه ماهیان ،پنج گونه شامل Iago
 63( omanensisعدد) 47( Rhizoprionodon acutus ،عدد) 35( Carcharhinus macloti ،عدد)R. oligolinx ،
( 17عدد) و  18( Chiloscyllium arabicumعدد) در محدوده نمونه برداری غالب بودند که روابط طولی -وزنی آنها
بررسی شد .به طور کلی بیشتر گونهها نوع رشد آلومتریک مثبت یا ایزومتریک داشتند .همچنین نتایج نشان داد که طول
و عرض صفحه در سفره ماهیان میتواند به عنوان فاکتور مناسب برای بررسی روابط طول -وزن استفاده شود.
واژگان کلیدی :ماهیان غضروفی ،تنوع گونه ای ،رابطه طولی -وزنی ،دریای عمان ،خلیج فارس

________________________________________
*نگارنده پاسخگوRastgoo.alireza@yahoo.com :
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مقدمه
تفکيک جنس و گونه صورت نمیگيرد .صيد کوسه ماهيان در
آب های ایرانی خليج فارس و دریای عمان ممنوع می باشد،
با این حال در سال  2012کشور ایران بيشترین ميزان
صادرات باله تازه و خشک شده و گوشت نسبت به دیگر کشور
های عربی حوزه خليج فارس به مقصد کشورهای جنوب
شرقی آسيا (مهم ترین آن ها شامل هنگ کنگ ،سنگاپور،
ژاپن ،چين ،کره جنوبی و اندونزی) را داشته است (Jabado
) .& Spaet, 2017در کل ،ميزان صيد کوسه ماهيان و
سفره ماهيان در آب های ایرانی خليج فارس و دریای عمان از
سالهای  1371الی  1393همواره دستخوش تغييرات زیادی
بوده است ،ليکن روندی افزایشی نيز داشته است .به طوری که
در سال  1393کوسه ماهيان و سفره ماهيان به ترتيب به
مقدار  13442و  5927تن صيد شده اند (سالنامه آماری
شيالت ایران .)1394 ،از طرفی ،این آمار برای استان های
سيستان و بلوچستان و هرمزگان (محدوده مطالعه حاضر) در
سال  1381به ترتيب برابر با  3033و  4319تن می باشد که
در سال  1393این مقادیر به  12100و  4605تن افزایش
یافته است (سالنامه آماری شيالت ایران.)1394 ،
اندازه بدن موجودات زنده بيشتر به خصوصيات فيزیولوژی و

خليج فارس و دریای عمان از اکوسيستمهای پر استرس برای
آبزیان میباشد ،زیرا افزایش سریع فعاليتهای انسانی از طرف
کشورهای حاشيه آنها موجب شده است که بسياری از
اکوسيستمهای این مناطق در حال تخریب و یا تغيير باشند
) .(Jabado et al., 2014همچنين این دو اکوسيستم از
مناطق پر اهميت شيالتی در منطقه شمال غربی اقيانوس هند
محسوب میشوند ،بنابراین فعاليتهای صيد و صيادی نيز از
دیگر عوامل استرس زای مهم برای آبزیان محسوب میشود
) .(Valinassab et al., 2006ماهيان غضروفی (کوسه
ماهيان و سفره ماهيان) از مهم ترین گروههای صيد ضمنی در
منطقه خليج فارس و دریای عمان میباشند که تقریبأ 24
درصد از توده زنده آبزیان در کل صيد را در بر میگيرند
) .(Valinassab et al., 2006در سالهای اخير صيادان
محلی معموأل این گروه از آبزیان را برای تهيه آرد ماهی به
کارخانجات مربوطه ارسال میکنند .با این وجود ،علی رغم
وفور ماهيان غضروفی در روش صيد صنعتی ،این گروه بعد از
صيد به دریا بازگردانده شده و آمار صيد آنها ثبت نمیشود.
یا در صورت جمع آوری اطالعات صيد آنها ،این عمل به
) .(Kulbicki et al., 1993همچنين براساس رابطه طول-
وزن می توان نوع رشد آلومتریک یا ایزومتریک برای هر گونه
را تعيين نمود .از آنجایی که رابطه طول -وزن ممکن است به
طور موقت یا دوره ای دچار تغيير شود ،لذا الزم است این
مطالعات به صورت دوره ای و در بازههای زمانی منظم برای
جمعيتهای مختلف به روز رسانی شود (Özekinci et al.,

سنجش وزن بدن میباشد ) ،(Ilkyaz et al., 2008اما

).2009

مقایسه فقط طول بدن نيز ممکن است گمراه کننده باشد

در سالها ی اخير مطالعات بسياری بر روی ماهيان غضروفی
در خليج فارس و دریای عمان انجام شده است (Naderi et
al., 2013; Jabado et al., 2014; Jabado et al.,
2015; Rastgoo et al., 2016; Jabado & Spaet,
) .2017; Rastgoo & Navarro, 2017با این حال ،در
خصوص بررسی تنوع زیستی در آبهای ایران کمبود اطالعات
وجود دارد .همچنين مطالعات اندکی برای تعيين پارامترهای
طول -وزن بر روی این آبزیان صورت پذیرفته است (Naderi

بوم شناسی آنها وابسته میباشد ).(Sibly et al., 2012
بهترین سنجش برای بررسی بدن زیست مندان ،وزن بدن
میباشد ،زیرا بسياری از صفات و ویژگیهای آن ها با وزن بدن
تغيير میکند ) .(Hildrew et al., 2007بنابراین ،اگرچه
اندازه گيری طول در شرایط ميدانی راحت تر و سریع تر از

) .(Meiri, 2010بنابر این برآورد رابطه طول -وزن عالوه بر
مفيد بودن جهت برآورد غير مستقيم از وزن بدن بر اساس
طول بدن به صورت پایه ای ،میتواند اطالعات مربوط به
شرایط بدن و الگوی رشد را نيز فراهم کند & (Anderson
) .Neumann, 1996همچنين اطالعات حاصله از مفاهيم
پایه ای در پویایی جمعيت آبزیان و از اطالعات بنيادی مورد
نياز در مدلهای ارزیابی ذخایر آبزیان میباشد (Mendes et
) .al., 2004از کاربردهای دیگر آن میتوان به استفاده از
آنها در مدل سازی اکوسيستم & (Christensen
) Walters, 2004و مقایسه ریخت شناسی بين
جمعيتهایی از گونههای مشابه یا مختلف از هم را نام برد

) .et al., 2013; Rastgoo et al., 2016با توجه به تغيير
در جمعيتهای ماهيان غضروفی در خليج فارس و دریای
عمان ) (Valinassab et al., 2006و اثرات بالقوه این
گروه بر روی جوامع شکار (راستگو و همکاران:1396 ،
Jabado et al., 2015; Rastgoo & Navarro,
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 ،)2017افزایش شناخت ما از این گروه برای اطالع از کارکرد
اکوسيستم دریایی مورد نياز میباشد .بنابراین ،مطالعه حاضر با
هدف بررسی تنوع زیستی ماهيان غضروفی در آبهای ایرانی
خليج فارس (محدوده استان هرمزگان) و دریای عمان
(محدوده استان سيستان و بلوچستان) و تعيين پارامترهای
طول -وزن برای گونههای غالب انجام شد.

کشتی صيد صنعتی کالس فردوس در دریای عمان (محدوده
استان سيستان و بلوچستان) انجام شد .همچنين تهيه نمونهها
از آبهای کم عمق (کمتر از  50متر) در دو گشت دریایی به
وسيله کشتی تحقيقاتی کالس فردوس در طی پروژه ارزیابی
ذخایر کفزیان وابسته به موسسه تحقيقات علوم شيالتی کشور
در خليج فارس (محدوده استان هرمزگان) انجام شد (شکل
 .)2چشمه ساک تور ترال استفاده شده  80ميلی متر (فاصله
گره تا گره مجاور به صورت کشيده) و تعداد ایستگاههای ترال
کشی  256عدد بود.

مواد و روشها
جمع آوری نمونهها از آبهای عميق بين  50تا  100متری در
فصل بهار و تابستان  1394در طی دو گشت دریایی به وسيله

شکل  -2ایستگاههای ترال کشی برای جمع آوری گونههای مختلف ماهيان غضروفی از بهار  1394تا مهر  1395در آب های ایرانی خليج فارس
(محدوده استان هرمزگان) و دریای عمان

رابطه طول -وزن با استفاده از فرمول  W=aLbو با دخالت
لگاریتم و تبدیل آن به رابطه خطی Log W=Log a+ b
 Log Lمحاسبه شد که در آن  Wوزن بدن (گرم) و L
شامل طول صفحه ،عرض صفحه و یا طول کل (سانتيمتر)
میباشد .در این رابطه  Wوزن بدن L ،طول بدن a ،عرض از
مبدا و  bشيب رگرسيون میباشد .مقدار  bبرای آبزیانی که
رشد ایزومتریک دارند برابر با  3و مقادیر بيشتر از  3دارای
رشد آلومتریک مثبت و مقادیر کمتر از  3نشان دهنده

همچنين همزمان با فصل صيد ميگو در شهریور و مهر ،1395
از بازار ماهی فروشان و لنجهای محلی موجود در تخليه
گاهها ی ماهی در شهر بندرعباس نمونه تهيه شد .ابتدا گونهها
براساس کليدهای شناسایی معتبر (Almojil et al.,
) 2015; Jabado & Ebert, 2015شناسایی شدند و
سپس تمامی نمونهها با استفاده از ترازوی دیجيتال Jadever
 JMHبا ظرفيت  40کيلوگرم (با دقت  20گرم) وزن شدند.
همچنين با استفاده از تخته بيومتری (با دقت  1ميليمتر) ،در
سفره ماهيان عرض و طول صفحه و در کوسه ماهيان
(همچنين برای گونههای  Rhinobatos punctiferو
 )Torpedo sinuspersiciتنها طول کل در فرمهای
مربوطه ثبت شد.

آلومتریک منفی میباشد ).(Tesch, 1971

3
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ميزان  9 ،18 ،25 ،33و  9درصد از گونههای غالب بودند .بقيه
گونهها به تعداد کمتر از  4عدد به دست آمد که درصد بسيار
اندکی را در ترکيب صيد داشتند (شکل  .)3بزرگترین نمونه
صيد شده به گونه ( H. uarnakخانواده )Dasyatidae
تعلق داشت که وزن آن  65کيلوگرم و طول و عرض صفحه آن
به ترتيب  116و 129/1سانتی متر بود و از آبهای ساحلی
بندرعباس صيد گردید .در طرف مقابل ،کوچک ترین نمونه
صيد شده با طول  17/1سانتی متر و وزن  40گرم به گونه
( Narke dipterygiaخانواده  )Narkidaeتعلق داشت.
در جدول ( )1پارامترهای طول -وزن برای گونههای غالب
سفره ماهيان و کوسه ماهيان بررسی شده در تحقيق حاضر
ارائه شده است .ضریب همبستگی ) (rبه دست آمده برای
گونههای غالب از  0/86تا  0/99متغير بود که نشان دهنده
همبستگی باالی بين دو متغير طول و وزن در گونه های مورد
مطالعه می باشد .مقدار شيب رگرسيون ) (bنيز از 2/795
برای رابطه طول صفحه -وزن در گونه  B. imbricataتا
 3/509برای رابطه طول کل -وزن در گونه C. arabicum
متغير بود.

نتایج
در مجموع ،تعداد  709نمونه متعلق به  28گونه از ماهيان
غضروفی ( 19گونه سفره ماهی متعلق به  11خانواده و  9گونه
کوسه ماهی متعلق به  5خانواده) جمع آوری گردید و مورد
زیست سنجی قرار گرفت (شکل  3و جدول  .)1گونههای
( Torpedo sinuspersiciاز خانواده ،)Torpedinidae
( Himantura randalliخانواده ،)Dasyatidae
( Gymnura poeciluraخانواده ،)Gymnuridae
( Brevitrygon imbricataخانواده ،)Dasyatidae
( Rhinobatos punctiferخانواده ،)Rhinobatidae
( Pastinachus sephenخانواده  )Dasyatidaeو
( Aetobatus flegellumخانواده  )Myliobatidaeبه
ترتيب با  9 ،13 ،15 ،15 ،19 ،21و  3درصد از گونههای
غالب سفره ماهيان در محدوده نمونه برداری بودند .برای
کوسه ماهيان ،گونههای ( Iago omanensisخانواده
،Rhizoprionodon
acutus
،)Triakidae
( R. oligolinx ،Carcharhinus maclotiهر سه گونه
اخير از خانواده  )Carcharhinidaeو Chiloscyllium
( arabicumخانواده  )Hemiscylliidaeبه ترتيب به
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شکل  -3تعداد و توده زنده سفره ماهيان و کوسه ماهيان بررسی شده به تفکيک گونه از بهار  1394تا مهر  1395در آب های ایرانی خليج فارس
(محدوده استان هرمزگان) و دریای عمان
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جدول  1-روابط طول -وزن برای گونههای غالب ماهيان غضروفی از بهار  1394تا مهر  1395در آب های ایرانی خليج فارس (محدوده استان هرمزگان) و دریای عمان

نوع رشد

r

b

a

ایزومتریک
آلومتریک +
آلومتریک +
آلومتریک +
ایزومتریک
آلومتریک -
آلومتریک +
آلومتریک +
آلومتریک -
آلومتریک +
ایزومتریک
ایزومتریک
آلومتریک -
آلومتریک -
آلومتریک +
آلومتریک -
ایزومتریک

دامنه وزن )(g
Min-Max
 ±SDميانگين

دامنه طول )(cm
 Min-Maxتعداد
 ±SDميانگين

0/93

3/037

0/0034

757 ±99/6

570 -910

57/5 ±2/3

52/8 -62/2

35

0/97

3/509

0/0004

705 ±24/5

440 -1205

60/3 ±5/7

52/6 -69/2

18

0/96

3/266

0/0013

425 ±23/1

120-1210

47/6 ±7/4

35/0-66/0

63

0/97

3/282

0/0011

884 ±49/6

160 -1940

60/1 ±11/0

38/0- 80/0

68

0/97

3/056

0/0031

648 ±19/8

405-1130

54/3 ±5/2

46/8- 67/0

47

0/97

2/979

0/0045

763 ±39/4

295 -1605

55/2 ±9/9

40/7 -69/8

17

0/95

3/147

0/0112

1407 ±78/6

340 -3820

40/4 ±6/8

27/5- 56/1

107

0/99

3/343

0/0038

1764 ±264/1

360 -10330

43/1 ±15/1

31/5-84/5

17

0/88

2/881

0/0516

396 ±12/3

140 -750

22/0 ±2/2

15/2 -27/5

79

0/99

3/175

0/0043

3439 ±265/1

245 -12370

67/0 ±18/7

30/5- 107/5

77

0/98

3/090

0/0223

2584 ±308/6

110 -16170

37/5 ±15/3

18/0- 80/0

99

0/99

3/099

0/0242

3393 ±233/2

470 -12080

43/4 ±10/1

24/0- 71/0

46

0/99

2/965

0/0563

1260 ±159/7

360 -5420

26/3 ±9/1

20/0- 49/0

14

0/86

2/795

0/0608

401 ±12/2

140 -750

22/9 ±2/2

16/4-28/0

72

0/99

3/128

0/0369

3785 ±285/9

310 -12370

36/9 ±10/6

17/2 -59/5

58

0/98

2/957

0/0474

3071 ±322/8

110 -16170

37/3 ±13/9

16/0- 70/0

80

0/97

3/051

0/0535

3771 ±233/2

470-12080

37/0 ±8/2

20/0- 60/0

39

 Minکمترین Max ،بيشترین a ،عرض از مبدا b ،شيب رگرسيون و  rضریب همبستگی.
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گونه
Carcharhinus macloti
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فروشی در طول سواحل کشور امنارات متحنده عربنی منیباشند.
بنابراین میتوان بيان کرد که فشار صيادی بيشتر بر روی این دو
گونه کوسه ماهی وجود دارد .از طرفی ،سه گونه سنفره مناهی از
خننانواده  Dasyatidaeشننامل گونننههننای Brevitrygon
 Himantura randalli ،imbricataو Pastinachus
 sephenو همچنين گونه  Gymnura poeciluraدر اعمنا
کمتر از  50متر غالب بودند که بنا یافتنههنای پيشنين مطابقنت
داشننت (بهننزادی1385 ،؛ وثننوقی 1372 ،و  .)1379همچنننين
گوننههنای  Rhinobatos punctifer ،Iago omanensisو
 Torpedo sinuspersiciنيز فراوان ترین گونههای از ماهيان
غضروفی در عمق بين  50تا  100متری بودنند (راسنتگو و ولنی
نسب1396 ،؛  .)Jabado & Ebert, 2015مشابه نتایج حاضر،
بهزادی و همکناران ( )1386کمتنرین مينزان تنوده زننده سنفره
ماهيننان در الیننههننای عمقننی  10تننا  20متننر متعلننق بننه گونننه
 Torpedo sp.و بيشترین مقدار متعلق به گونه Himantura
 sp.در الیه عمقی  10تا  20متر بود.
بيشتر گونههای غالب بررسی شده در این مطالعه دارای رشد
آلومتریک مثبت یا ایزومتریک بودند (جدول  )1که با سایر
مطالعات انجام شده بر روی ماهيان غضروفی هماهنگی دارد
(Basusta et al., 2012; Barria et al., 2015; Lim et
) .al., 2014; Rastgoo et al., 2016همچنين مشابه

بحث و نتیجه گیری
در این مطالعه ،تعداد  9گونه کوسه و  19گونه سفره ماهی
شناسایی شد .این درحالی است که  Mooreو همکاران
( )2012تعداد  26گونه ،وثوقی ( )1379تعداد  10گونه کوسه
ماهی را از خليج فارس و  Jabadoو همکاران ( 31 )2014گونه
کوسه ماهی را از تخليه گاههای ماهی در کشور امارات متحده
عربی گزارش کردند .تعداد کم گونههای کوسه ماهی شناسایی
شده در این مطالعه میتواند به دليل محدود بودن زمان و تخليه
گاههای ماهی بررسی شده و همچنين محدودیت روش های
صيد استفاده شده در نمونه برداری دریایی باشد .از طرفی
بسياری از کوسه ماهيان بعد از صيد توسط صيادان تميز
میشوند و برای جلوگيری از فاسد شدن ،محتویات شکمی آنها
را خارج میکنند و نمونهها را بدون سر و باله به بازار میفرستند
که این موضوع سبب شد تا بسياری از آنها در بازار غير قابل
شناسایی باشند .از سوی دیگر ،تعداد گونههای سفره ماهيان
شناسایی شده در این مطالعه نسبت به مطالعات قبلی در آبهای
ایرانی خليج فارس و دریای عمان وضعيت مناسب تری داشت.
برای مثال ،بهزادی ( )1385تعداد  21گونه در محدوده راس
نایبند تا راس ميدانی ،وثوقی ( )1372تعداد  16گونه در محدوده
تنگه هرمز و وثوقی ( )1379تعداد  18گونه سفره ماهی را در
محدوده آبهای استان بوشهر گزارش کردند .بنابراین ،برای
فراهم کردن اطالعات بيشتر مخصوصأ برای کوسه ماهيان
پيشنهاد میگردد که تخليه گاههای ماهی در سایر نقاط در
دورههای زمانی منظم از نظر وجود ماهيان غضروفی بررسی شود.
بر اساس فراوانی صيد ارائه شده در اینن مطالعنه ،گوننههنای
،Rhizoprionodon
acutus ،Iago
omanensis
 Carcharhinus maclotiو Chiloscyllium arabicum
از فراوانی بيشتری برخنوردار بودنند .از آنجنایی کنه دو گوننه I.
 omanensisو  C. arabicumارزش خوراکی اندکی دارنند و
معموأل با اسنتفاده از تنور تنرال صنيد منیشنوند و بنا توجنه بنه
محدودیتهای زمانی در استفاده از تنور تنرال در منطقنه نموننه
برداری ،احتماأل دو گونه مذکور در وضعيت بهتری برای بازسازی
ذخایر خود قرار دارند .از سوی دیگر ،دو گونه  R. acutusو C.
 maclotiفراوانی بيشتری در بازار مناهی فروشنان داشنتند کنه
مشابه نتنایج  Jabadoو همکناران ( )2014از بنازارهنای مناهی

مطالعه  Limو همکاران ( ،)2014نتایج این مطالعه نشان داد
که هم طول صفحه و هم عرض صفحه در سفره ماهيان میتوانند
به عنوان فاکتور مناسب برای بررسی روابط طول -وزن لحاظ
شوند .مقدار  bبرای همه گونهها از  2/795تا  3/509متغير بود
که کمترین آن مر بوط به رابطه طول صفحه -وزن در گونه
 Brevitrygon imbricataو بيشترین آن مربوط به گونه
 Chiloscyllium arabicumبود)1977( Carlender .
بيان کرد که تعداد کم نمونهها ممکن است موجب شود تا مقدار
 bاز دامنه  2/5تا  3/5خارج شود .به هر حال ،در این مطالعه
اگرچه بعضی تعداد نمونه برای بعضی از گونهها از قبيل
نمونه)،
(18
Chiloscyllium
arabicum
 17( Rhizoprionodon oligolinxنمونه) و Aetobatus
 14( flagellumنمونه) کم بود ،اما مقدار  bبرای هر گونه در
دامنه مورد انتظار قرار گرفت .همچنين مقدار  bو ضریب
همبستگی در گونه  B. imbricataکمتر از مقدار گزارش شده
7
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در مطالعه  Naderiو همکاران ( )2013بود که این اختالف
میتواند به دليل فقدان وجود نمونه در همه کالسهای طولی
برای این گونه در مطالعه حاضر باشد که این موضوع احتماأل
موجب اختالفاتی در پارامترهای طول -وزن می شود (Barria

حاضر میتواند اطالعات مهم پيرامون تنوع زیستی ماهيان
غضروفی در آب های ایران را فراهم کند .این اطالعات میتواند
برای گونههایی که در ليست اتحادیه بين المللی حفاظت از
طبيعت (International Union for the Conservation
)) of Nature (IUCNدر دسته در معرض تهدید (Near
،Carcharhinus
(macloti
)Threatened
،)Gymnura poecilura ،Chiloscyllium arabicum
در معرض خطر )).Aetobatus flagellum( (Endangered
و یا کمبود اطالعات )Brevitrygon ( (Data deficient
Rhinobatos ،Pastinachus sephen ،imbricata
 punctiferو  )Torpedo sinuspersiciقرار دارند ،مفيد
باشد .در پایان ،نوع رشد در بيشتر گونههای ماهيان غضروفی در
خليج فارس و دریای عمان آلومتریک مثبت یا ایزومتریک
میباشد .همچنين این مطالعه نشان داد که هم طول صفحه و
هم عرض صفحه در سفره ماهيان میتوانند به عنوان فاکتور
مناسب برای بررسی روابط طولی -وزنی استفاده شوند.

) .et al., 2015در واقع این عدم وجود اطالعات در بسياری از
گونههای در معرض خطر ماهيان غضروفی که تعداد مناسب
نمونهها موجود نمیباشد ،وجود دارد ).(Smart et al., 2013
به همين دليل ،اگرچه تعداد نمونهها برای بعضی گونهها محدود
بود ،این مطالعه پارامترهای طول -وزن را برای گونههای غالب
در خليج فارس و دریای عمان را ارائه کرد.
زمانی که تعداد نمونه برای هر گونه به اندازه کافی در دسترس
باشد و دادههای دوره ای منظم نيز موجود باشد ،ميانگين وزن
بدن گونه میتواند یک شاخص مناسب برای بررسی وضعيت
ذخایر کوسه ماهيان و سفره ماهيان در پایشهای طوالنی مدت
باشد ) .(Barria et al., 2015رابطه طول -وزن در آبزیان
دریایی ممکن است تحت تأثير فاکتورهایی از قبيل اثرات
صيادی ،فصل ،جنسيت ،شوری ،درجه حرارت ،دردسترس بودن
غذا ،تعداد نمونهها و پراکنش زمانی -مکانی تغيير میکند

سپاسگزاری
بدین وسيله از کليه پرسنل کشتی صيادی فردوس  1برای نمونه
برداری و کليه همکاران عزیز در پژوهشکده اکولوژی خليج فارس
و دریای عمان تشکر و قدردانی میگردد.

) .(Froese, 2006; Lim et al., 2014همچنين شرایط و
تجهيزات نمونه برداری ممکن است تأثير اندکی بر ضرایب  aو b
بگذارند ) .(Gerami et al., 2014به هر حال ،نتایج مطالعه

عمان و تنگه هرمز .مجله محيط زیست جانوری-284 :)3(9 ،
.275
راستگو ،ع .ر و ولی نسب ،ت .1396 .روابط غذایی بين سه گونه از
ماهيان غضروفی همزیست در دریای عمان :با تاکيد بر مجزا
بودن منابع غذایی .مجله بوم شناسی آبزیان.76 -86 :)2(7 ،
سالنامه آماری شيالت ایران .1394 .آمارنامه صيد شيالت ایران.
انتشارات سازمان شيالت ایران .تهران.
وثوقی ،ع .1372 .شناسایی سفره ماهيان تنگه هرمز .پایان نامه
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،ایران.
وثوقی ،ع .1379 .شناسایی و تعيين گسترش ماهيان غضروفی خليج
فارس (آبهای استان بوشهر) .پایان نامه دکتری دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران ،ایران.

منابع
بهزادی ،س .1385 .بررسی تنوع و پراکنش سفره ماهيان در آبهای
استان هرمزگان (خليج فارس و دریای عمان) .پایان نامه
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس ،ایران.
بهزادی ،س ،.یحيوی ،م .و طاهری زاده ،م .ر .1386 .برآورد توده زنده
سفره ماهيان در الیههای عمقی آبهای استان هرمزگان .مجله
علوم و فنون دریایی.39-46 :)1( 6 ،
راستگو ،ع .ر ،.فاطمی ،س .م .ر ،.ولی نسب ،ت .و مرتضوی ،م .ص.
 .1396اکولوژی تغذیه و مقایسه رژیم غذایی سه گونه سفره
ماهی از خانواده  Dasyatidaeدر محدوده آبهای ایرانی خليج
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Species Diversity and Length-Weight Parameters for Elasmobranches in the
Persian Gulf (Hormozgan Province) and Oman Sea
Rastgoo, A. R.
Young Researchers and Elite Club, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch, Bandar Abbas

Abstract
This study aimed to investigate on species diversity of elasmobranches in the Iranian waters of the Persian Gulf
(Hormozgan province) and Oman Sea, and length- weight relationships for dominant species were estimated. For
this purpose, samples were collected using both industrial-research bottom trawlers of using “Ferdows” class
ship and shrimp trawlers by-catch, between May 2014 and September 2015. A total of 709 individuals,
belonging to 28 elasmobranch species (19 batoids from 11 families and 9 sharks from 5 families), were collected
and studied. Between the species of batoids, seven species were dominant, including Torpedo sinuspersici (107
individuals), Himantura randalli (99 individuals), Gymnura poecilura (77 individuals), Brevitrygon imbricata
(79 individuals), Rhinobatos punctifer (68 individuals), Pastinachus sephen (46 individuals) and Aetobatus
flagellum (17 individuals), while among sharks, five species, including Iago omanensis (63 individuals),
Rhizipriondon acutus (47 individuals), Carcharhinus macloti (35 individuals), R. oligolinx (17 individuals) and
Chiloscyllium arabicum (18 individuals) were dominant in the sampling region, for which length –weight
parameters were estimated. In general, most species showed positive allometric or isometric growth. Also, both
the disk length-weight and disk width-weight relationships showed a good fit, indicating the credibility of these
factors for investigating the length-weight relationships.
Keywords: Elasmobranchs, Diversity, Length-weight relationships, Persian Gulf, Oman Sea
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