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 چکیده
شی صفات انداز سی در  سه گربه ماهی عربی هاشاخصو  دوریختی جن شد کو ستفاده از  Chiloscyllium arabicumی ر عدد  190نمونه ) 381با ا

های های آن در آبد به منظور کمس به ارزیابی ذخایر جمعیت99تا مرداد  98عدد کوسههه ماهد در بازه زمانی یس سههاه )شهه ریور  191کوسههه نر و 

شد. محدوده  ستان هرمزگان، خلیج فارس برای اولین بار مطالعه  و برای د 93/58± 44/6)میانگین متر سانتی 7/37-5/70نر طوه کل برای جنس ا

شد. ازب د49/59± 24/8 )میانگین مترسانتی 9/37-6/75جنس ماده  شتیهاشاخصبین  رآورد  سبت میانگین ارتفاع باله پ سی ن به  اوه ی مورد برر

شتر طور معنی ست آمدداری برای جنس ماده بی سایر  p<05/0) بد سبتد. از طرف دیگر نیز  صله نوک پوزه تا باله دمی، ن سبت فا ستثنای ن ها به ا

با . د p>05/0به شد )نسبت فاصله نوک پوزه تا باله پشتی دوم، نسبت فاصله نوک پوزه تا ابتدای باله شکمی در جنس ماده بیشتر از جنس نر محاس

ص bتوجه به مقدار  صورت آلومتریس مثبت و در جنس نر به  شد در جنس ماده به  ست آمد که میزان نوع ر ن در جنس آورت آلومتریس منفی بد

شتر از جنس نر )د به طور معنی23/3ماده ) ست آمدد 93/2داری بی شد برای جنس نر و در این مطالع. د> 05/0p) بد ضریب ر ه طوه کل مجانب و 

ساه و  93/0متر، سانتی 9/75ماده به ترتیب  س 94/0متر ، سانتی 85/75در  شد.  ساه برآورد  صفردر  برای  و -79/0برای جنس ماده  ن در طوه 
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Abstract 
Sexual dimorphism based on morphometric characters and some growth parameters in the Arabian carpet 

shark, Chiloscyllium arabicum was investigated using 381 collected samples (190 males and 191 females) with 

the aim of its stock assessment and dynamic population in Persian Gulf for first time. The total length range 

was between 37.7-70.5 cm (mean of 58.93±6.44 cm) for males and 37.9-75.6 cm (mean of 59.49±8.24 cm) for 

females. First dorsal fin height was significantly higher in female (P<0.05). Also, all of the morphometric 

parameters except pre-caudal fin length, pre-second dorsal fin length, pre pelvic-fin length were higher for 

female sharks (P>0.05). Male and female sharks showed negative and positive allometric growth respectively. 

Also, the b value of females (3.23) was more than male (2.93) (P<0.05). Asymptotic length (L∞), growth rate 

(k) and t0 of males were 75.9 cm, 0.93 per year and -0.8; those for females were 75.85 cm, 0.94 per year and -

0.79 years respectively. The results derived from data of this study can be useful for determining the strategies 

to preserve the biodiversity of C. arabicum.  
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 مقدمه .1
رویه و عدم های گذشههته بر ا ر صههید بیدر طی سههاه

یان  ماه یاری از  ند بسههه هدفم ید   غضهههروفیوجود صههه

(Chondrichthyesدر جهه ههان بهها یههس کههاههه   د 

 Dulvy et al., 2003; Baumاند )جمعیت مواجه شهههده

and Myers, 2004; Worm et al., 2013 د. این ماهیان در

شت به  سطوح پایدار قابل بردا سه با  شد مقای دلیل نرخ ر

آوری پایین دارای پتانسههیل پایین آهسههته و همینین ه 

بوده  ب و بههازسههههازی  ت ترآن آسهههیههب بههه  نههد پههذیر

(Simpfendorfer et al., 2000 ؛Musick et al., 2000.د 

 گربه کوسهههه ماهیان خانواده ماهیان اعضهههای کوسهههه

(Hemiscylliidaeعموماً اند وماهیانی با اندازه کوچس ، د 

بامبو ها کوسههههبه آن و در نواحی  شهههودمیاطالق های 

ند پراکن   یانوس ه یانوس آرام و اق گرمسهههیری غرب اق

د. در ایههن خههانههواده جههنههس Cornish, 2005) دارنههد

Chiloscyllium جنس با هفت گونه و Hemiscyllium  با

ین پنج گونه وجود دارد که با توجه به گونه دارای طولی ب

 د.Compagno, 2001) متر هستندسانتی 107تا  43

سه ماهی عربی گربه د Chiloscyllium arabicum) کو

سه ست ای کوچس و باریس کو به ها  که حداکثر طوه آنا

مقط   آن شهههامل های ریختی ویژگی .رسهههدمییس متر 

پوزه کوتاه و دهان عرضههی،  عرضههی سههیلندری شههکل،

ها تیز، فشرده با شیارهای بین دهان و پوزه مش ود، دندان

یانی و  باً یس رأس م نهغال جانبی با جوا  اسههههتهای 

(Compagno, 2001 .های سههاکن آبماهیان این کوسهههد

ها عمده پراکن  آنو  ندمتر 100الی  3سههاحلی از عم  

ند )در  یانوس ه د، از Compagno, 1984نواحی غربی اق

سواحل  ستان تا  شبه جزیره عرب خلیج فارس بین عراق و 

 ;Weigmann, 2012شههرقی هند گزارش شههده اسههت )

Froese and Pauly, 2014.د 

برداری برای های مورد ب رهی رشد گونههاشاخصآگاهی از 

کارآمد ضههروری  های مدیریتیصههید و صههیادی پایدار و برنامه

به منظور برآورد میزان برداشههت و  رشههدی هاشههاخص. اسههت

های ارزیابی استفاده پتانسیل بازسازی یس ذخیره آبزی در مده

از سههوی د. Baremore and Passeroti, 2013) شههوندمی

کمی یس موجود  م   خصهههوصهههیتیس اندازه بدن دیگر 

فیزیولوژی ای روی خصوصیات است که تأ یر قابل مالحظه

)نظیر میزان سوخت و سازد و تولیدمثلی )نظیر هماوری و 

 ;McNab, 1971مههوفههقههیههت جههفههت گههیههرید دارد )

Blanckenhorn and Demont, 2004 .عههالوه بههر آند 

های ریختی امکان ایجاد تمایز اطالعات حاصههل از بررسههی

گر را دارد ی یکههد نر و مههاده از  نس  ج ین دو  ب   را 

(Mohapatra et al., 2010در مطالعات که این موضههوع  د

به عنوان ابمعیتی میج ند  نده قوی در توا یل کن زار تکم

 محسهههوب شهههودکنار مطالعات ژنتیکی و ارزیابی ذخایر 

(Cadrin, 2000 .نابراین د عات ب در دسهههترس بودن اطال

صیات ریختهاشاخصمربوط به  صو سی خ شد و برر ی ر

شناسی سنجی به عنوان گامی م   ج ت مطالعات زیست

 د.Kuliev, 1984رود )میشناسی آبزیان به شمار و بوم

ماهی عربی انجام کوسههههتاکنون مطالعات اندکی روی 

 د وAbed, 2018سنجی )شده است که شامل مطالعه ریخت

های د در آبAl-Lammy et al., 2017استراتژی تولیدمثل )

د و Mehdizadeh et al., 2017عراق، مطالعه رژی  غذایی )

عه تخمدان ) حل توسههه د در Porforugh et al., 2018مرا

ی هاشههاخصای در مورد . هیچ مطالعهاسههتهای ایران آب

شد ست.  تا کنون این گونه ر شده ا  هدف ازبنابراین انجام ن

خت عه بررسهههی ری طال سهههنجی نسهههبی و تعیین این م

در  C. arabicumماهی عربی ی رشههد کوسههههاشههاخص

 های خلیج فارس بود.آب

 

 هاروشمواد و . 2
تا  98سههاه از شهه ریور برداری در بازه زمانی یسنمونه

های اسههتان هرمزگان با اسههتفاده از تور در آب 99مرداد 

شگاه  شد. در آزمای صیت ریختی  18تراه کف انجام  خصو

ستفاده از خط ستبا ا  متریس میلیسنجی با دقت ک  زی

گیری وزن همینین برای اندازه. د1)شکل  گیری شداندازه

شد.  ستفاده  جنسیت  نوعبدن و گناد از ترازوی دیجیتاه ا

از طری  مشاهده وجود اندام کالسپر در باله لگنی )جنس 

 شد. مشخصنرد و عدم وجود آن )جنس مادهد 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D8%B3%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 صوصیات ریختیخاندازه فواصل ( به همراه Chiloscyllium arabicumکوسه گربه ماهی ) تصویر شماتیک -1شکل 

چش ،  ابتدای تا پوزه نوک فاصله -5اوه،  پشتی باله تا پوزه نوک فاصله -4دوم،  پشتی باله تا پوزه نوک فاصله -3دمی،  باله تا پوزه نوک فاصله -2طوه کل،  -1

صله -6 صله -7ای، سینه باله ابتدای تا پوزه نوک فا صله -8شکمی،  باله ابتدای تا پوزه نوک فا صله -9مخرجی،  باله ابتدای تا پوزه نوک فا  و شکمی باله بین فا

 باله ارتفاع -14اوه،  پشتی باله طوه -13اوه،  پشتی باله پایه طوه -12اوه،  پشتی باله بیرونی حاشیه ، طوه11شکمی،  و ایباله سینه بین فاصله -10مخرجی، 

 دوم. پشتی باله ارتفاع -18دوم،  پشتی باله طوه -17دوم،  پشتی باله پایه طوه -16دوم،  پشتی باله بیرونی حاشیه طوه -15اوه،  پشتی

 

بطههه طوه و وزن نر و مههاده  را برای هر دو جنس 

سه ستفاده از رابطه زیر  C. arabicumماهی کو ست با ا بد

 د:King, 1995) آمد

W = aLb 

: نقطه a: طوه کل، L: وزن بدن، Wکه در این فرموه 

و  bبرای محاسهبه مقدار  : شهیب خط می باشهد.bتقاط ، 

از فرم لگاریتمی رابطه طوه و وزن اسههتفاده  aمقدار  ابت 

 د:King, 1995شد )

LnW =  Ln a + bLnL 

بدن: LnWکه در این فرموه  گاریت  طبیعی وزن  ، ل
LnL ،لگاریت  طبیعی طوه کل :Lna : ضههریب شههکسههت

شد.شیب خط منحنی می :b، منحنی برابر  bاگر مقدار  با

به صههورت ایزومتریس  آبزیباشههد رشههد  3یا نزدیس به 

صورتیکه مقدار عددی  شتر  b)همگوند خواهد بود. در  بی

باشههد، نشههان دهنده رشههد آلومتریس مثبت و مقدار  3از 

 آبزیباشهههد به معنی این اسهههت که  3کمتر از  bعددی 

 د.Pauly, 1987باشد ) دارای رشد آلومتریس منفی می

سبه  شد )هاشاخصمحا د، نرخ ∞Lمجانب ) طوهی ر

ی هاشهههاخصج ت انجام آنالیز مربوط به  0tد و kرشهههد )

به عربی  کوسههه ماهیرشههد و مرو و میر، توزی  فراوانی 

وارد نرم افزار  مترسههانتی 4طور ماهانه با فاصههله طبقاتی 

FISAT II  شد و در ادامه از برنامهELEFAN I  به منظور

سبه  شد.هاشاخصمحا ستفاده  شد ا از معادله پائولی  ی ر

ضی  سن فر سبه  سهج ت محا شد 0t) ماهیکو ستفاده  د ا

(Pauly,1983.د 

Log (−t0) =  0.3922 − 0.2752 Log L∞ − 1.038 Log k 

 طوه: L∞، ماهیکوسهسن فرضی  0tکه در این معادله 

 .در نظر گرفته می شوند: نرخ رشد kمجانب و 

قدار ماد) م با ن که  نشهههان داده  دφ'فای پری  مونرو 

محههاسهههبههه شههههد شهههودمی یر  موه ز فر  توسهههط 

(Pauly and Munro, 1984.د 

′φ = Log k + 2Log L∞ 

 طوه: ∞L: شههههاخص مونرو، φ'که در این فرموه 

ی هاشههاخصبه منظور مقایسههه  .اند: نرخ رشههدkمجانب و 

د با سههایر تحقیقات در این ∞Lو  kرشههد به دسههت آمده )

ستفاده شد )زمینه   Pauly andاز آزمون فای پری  مونرو ا
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Munro, 1984.د 

ها از آزمون کولموگروف ج ت بررسی نرماه بودن داده

شد ) ستفاده  سمیرنوف ا سی وجود Zar, 1996ا د. برای برر

ماه های مختلف اختالف بین گروه های طولی مختلف در 

شد. تجزیه و تحلیل  ANOVAاز آزمون  ستفاده  و توکی ا

 و 2007نسههخه  Excelها با اسههتفاده از نرم افزارهای هداد

SPSS  انجام شد. 24نسخه 

 

 نتایج .3
عربی در گربه ماهی کوسههههعدد  381در این مطالعه 

ساه جم  شد که از این تعداد طوه یس   قطعه 190آوری 

درصههدد  13/50) قطعه 191درصههدد جنس نر و  86/49)

های نر در دامنه جنس ماده بود. بیشههترین فراوانی کوسههه

دیده شد. میانگین طوه کل برای  مترسانتی 61-65طولی 

. این در بودمتر سههههانتی 3/63 ± 12/1این گروه طولی 

نه طولی  که کمترین فراوانی جنس نر در دام حالی بود 

کل متر سهههانتی 41-37 یانگین طوه   38 ± 42/0با م

های ماده د. در مورد کوسه2مشاهده شد )شکل متر انتیس

. بودمتر سههانتی 65-69بیشههترین فراوانی در دامنه طولی 

کل یانگین طوه   91/66 ± 38/1این گروه طولی  برای م

ست آمد. همینین کمترین فراوانی جنس ه بمتر سانتی د

با میانگین طوه متر سهههانتی 73-77ماده در دامنه طولی 

شکل ه بمتر سانتی 5/74 ± 55/1کل  ست آمد ) د. 12د

دارای  به ترتیب صههید شههده و ماده کوچکترین کوسههه نر

گرم  164و  144وزن متر، سههانتی 9/37و  7/37طوه کل 

شده دارای طوه کل بزرو و صید  سه نر  و  2/70ترین کو

 بود. گرم 1624و  1180وزن  متر،سانتی 6/75

 

 به تفکیک جنسیت. (Chiloscyllium arabicum)عربی گربه ماهی کوسهفراوانی طولی  نمودار -2شکل 

 

سه شترین فراوانی کو ساس دامنه وزنی، بی های نر و برا

ده شهههد که مشهههاه گرم 664-924 در دامنه وزنی ماده

 ± 67میههانگین وزن در این گروه وزنی برای جنس نر 

گرم  37/805 ± 63گرم و برای جنس مههاده  39/786

 د.3محاسبه شد )شکل 

بدن کوسهههه یانگین وزن  ماده )م  9/774±7/31های 

به طور معنی بدن گرمد  یانگین وزن  داری بیشهههتر از م

د. > 05/0p) گرمد بدست آمد 4/692 ± 21های نر )کوسه

سه های نر و ماده به ترتیب همینین میانگین طوه کل کو

شد سانتی 49/59± 24/8و  ±93/58 44/6 سبه  متر محا

به > 05/0Pدار بود )که دارای اختالف معنی جه  با تو د. 

ضریب  شد در جنس  bمقدار  در رابطه طوه و وزن، نوع ر

ماده به صههورت آلومتریس مثبت و در جنس نر به صههورت 

آلومتریس منفی بدسههت آمد که میزان آن در جنس ماده 
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به طور معنی23/3)  د.4)شکل  د> 002/0pمحاسبه شد )د 93/2داری بیشهههتر از جنس نر )د 

 

 به تفکیک جنسیت (Chiloscyllium arabicumگربه ماهی عربی )فراوانی وزنی کوسهنمودار -3شکل 

 

 

 به تفکیک جنسیت (Chiloscyllium arabicumگربه ماهی عربی )رابطه طول کل و وزن بدن در کوسهنمودار  -4شکل 

 

ی مورد بررسههی نسههبت میانگین هاشههاخصدر بین 

ماده  داری برای جنسبه طور معنی اوه پشههتی ارتفاع باله

د. از طرف دیگر نیز سایر  p<05/0بیشتر از جنس نر بود )

سبت صله نوک پوزه تا باله دمی، ن سبت فا ستثنای ن ها به ا

صله  سبت فا شتی دوم، ن صله نوک پوزه تا باله پ سبت فا ن

نوک پوزه تا ابتدای باله شههکمی در جنس ماده بیشههتر از 

 .د1)جدوه د p>05/0محاسبه شد )جنس نر 

 (Chiloscyllium arabicum) متر( در کوسه گربه ماهیی محاسبه شده به طول کل )سانتیهاشاخصنسبت  -1جدول 
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 مقدار آماری کوسه ماده کوسه نر شاخص

 39/0 02/67 ± 06/5 04/67 ± 58/2 انحراف معیار±میانگین نوک پوزه تا باله دمی

 35/0 56/36 ± 35/1 36/36 ± 48/1 انحراف معیار±میانگین نوک پوزه تا باله پشتی اوه

 08/0 96/57 ± 39/2 07/58 ± 88/1 انحراف معیار±میانگین نوک پوزه تا باله پشتی دوم

 98/0 96/4 ± 75/0 73/4 ± 7/0 انحراف معیار±میانگین نوک پوزه تا ابتدای چش 

 67/0 47/16 ± 19/1 39/16 ± 14/1 انحراف معیار±ایپوزه تا ابتدای باله سینهمیانگین نوک 

 93/0 66/33 ± 28/2 84/33 ± 27/2 انحراف معیار±میانگین نوک پوزه تا ابتدای باله شکمی

 75/0 82/71 ± 53/2 56/71 ± 71/2 انحراف معیار±میانگین نوک پوزه تا ابتدای باله مخرجی

 9/0 87/34 ± 6/1 61/34 ± 66/1 انحراف معیار±شکمی و مخرجیمیانگین بین باله 

 9/0 45/9 ± 65/0 3/9 ± 62/0 انحراف معیار±میانگین طوه باله پشتی اوه

 26/0 85/9 ± 04/1 43/9 ± 94/0 انحراف معیار±میانگین طوه حاشیه بیرونی باله پشتی اوه

 07/0 11/7 ± 53/0 98/6 ± 45/0 انحراف معیار±میانگین طوه پایه باله پشتی اوه

 *04/0 53/7 ± 01/1 09/7 ± 91/0 انحراف معیار±میانگین ارتفاع باله پشتی اوه

 54/0 43/9 ± 03/1 96/8 ± 98/0 انحراف معیار±میانگین طوه باله پشتی دوم 

 39/0 08/8 ± 44/0 93/7 ± 54/0 انحراف معیار±میانگین طوه حاشیه بیرونی باله پشتی دوم 

 11/0 48/6 ± 41/0 37/6 ± 34/0 انحراف معیار±میانگین طوه پایه باله پشتی دوم 

 79/0 19/6 ± 4/0 15/6 ± 39/0 انحراف معیار±میانگین ارتفاع باله پشتی دوم

 9/0 6/15 ± 12/1 1/15 ± 09/1 انحراف معیار±ای و شکمی میانگین بین باله سینه

  - 17/1 ± 11/0 انحراف معیار±میانگین طوه کالسپر

 دار بین مقادیر محاسبه شده است.دهنده وجود اختالف معنی* نشان

در ساه برآورد  94/0 و مترسانتی 85/75در ساه و  93/0، مترسانتی 9/75د برای جنس نر و ماده به ترتیب kد و ضریب رشد )∞Lمجانب ) طوه کلدر این مطالعه 

 برای جنس نر محاسبه گردید. -8/0برای جنس ماده و  -79/0شد. سن در طوه صفر به کمس روش تجربی پائولی، 

 

 بحث  .4
تایج، نه براسهههاس ن کل نمو در  برای جنس نر هاطوه 

حدوده  ماده در  مترسهههانتی 7/37-5/70م و برای جنس 

قرار داشهههت. بیشهههترین متر سهههانتی 9/37-6/75محدوده 

های طولی نر و ماده به ترتیب در کالس هایکوسهههفراوانی 

مطالعات  سایرمشاهده شد. در متر سانتی 65-69و  65-61

جام شهههده محدوده   مترسهههانتی 6/52-2/69 طوه کلان

(Rastgoo, 2018 ،جنس نر  متر برایسههانتی 4/30-1/73د

، دAbed, 2017) متر برای جنس مادهسانتی 2/26-2/71و 

متر سههانتی 32-89متر برای جنس نر و سههانتی 62-4/35

نس مههاده ج  35-66، دGladston et al., 2017) برای 

متر برای جنس سانتی 38-64متر برای جنس نر و سانتی

گزارش ی این کوسهههه ابررا  دRaeisi et al., 2016) ماده

متر برای سهههانتی6/75حداکثر طوه کل تاکنون  اند.کرده 

از خلیج فارس گزارش شهههده  ،در این مطالعهو  ،این گونه

این اختالف در اندازه ممکن است به دلیل تفاوت در  است.

ها، نوع اکوسهههیسهههت  مورد مطالعه و های صهههید آنروش

شرایط زیست محیطی باشد های متفاوت گونهپاسخ ها به 

(Safaei et al., 2014.د 

مات قدا مدیریتی، نظارتی،  اهداف الزم برای از جمله ا

ارزیابی زیسهههتی و ارزیابی ذخایر آبزیان آگاهی از روابط 

نتایج ارتباط  د.Froese, 2006) اسهههتطوه و وزن آبزیان 

دهنده رشهههد آلومتریس بین طوه کل با وزن بدن نشهههان

یس منفی ماده و رشهههد آلومتر بت برای جنس  برای  مث

از طرف دیگر مقدار عددی شهههیب خط در  د.بونر  جنس

د در محدوده شهههیب خط قابل 93/2-23/3این مطالعه )

شت )5/2-5/3انتظار )  Rastgoo د.Froese, 2006د قرار دا
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رشد برای ترکیب دو جنس الگوی نوع  د2018) همکاران و

مقدار نر و ماده کوسهههه ماهی عربی را آلومتریس مثبت و 

دیگر مطالعه در  برآورد کردند. 5/3ط را عددی شهههیب خ

شد،  سه ماهی عربی بدون تعیین نوع ر شده روی کو انجام 

برای  93/2برای جنس نر و  88/2مقدار عددی شیب خط 

نس  برای  39/3د، Al-Lammy et al., 2017ه )مههادج

 د،Raeisi et al., 2016) برای جنس ماده 93/2جنس نر و 

 بههرای جههنههس مههاده  69/2بههرای جههنههس نههر و  68/2

(Gladston et al., 2017اند.گزارش کرده د 

در مطالعات تحقیقاتی و مدیریتی  ،تعیین سههن و رشههد

. در معادله از جایگاه پژوهشی خاصی برخوردار استآبزیان 

ستی یس مقدار عددی  شد ون برتاالنفی، طوه مجانب بای ر

نزدیس به بیشهههترین طوه مشهههاهده شهههده در و منطقی 

بایستی کوچکتر از صفر باشد که این بدان  0tجمعیت باشد، 

صفر می تواند یس  سن  ست که گونه مورد نظر در  معنی ا

شد شته با شد طولی مثبت دا د. Moreau et al., 1986) ر

مقدار ضریب رشد ممکن است که بین مقدار عددی صفر 

ای دارای طوه عمر زیاد و هو یس در هر سهههاه برای گونه

نه یس برای گو فاوت بیشهههتر از  تاه مت های دارای عمر کو

در این مطالعه طوه مجانب و نرخ د. Pauly, 1987باشههد )

متر، سانتی 9/75رشد در کوسه ماهی نر و ماده به ترتیب 

 2بدست آمد. در جدوه  94/0متر، سانتی 85/75و  93/0

 ماهی ای کوسهههی رشههد برآورد شههده برهاشههاخصمیزان 

C. arabicum ها مقایسه شده است.ماهیبا دیگر کوسه 

 های دیگرکوسه ماهی در مقایسه با  Chiloscyllium arabicumدر کوسه  هی رشد محاسبه شدهاشاخص -2جدول 

 شاخص

 

 گونه

 0t دkضریب رشد )
∞L 

(cmد  

 ماده نر ماده نر ماده نر منب 

Chiloscyllium arabicum 93/0 94/0 8/0- 79/0- 9/75 85/75 مطالعه حاضر 

Chiloscyllium plagiosum 19/0 2/0 9/0- 95/0- 9/100 9/95 (Chen et al., 2007د 

Squalus acanthias 27/0 15/0 24/0- 68/0- 8/72 2/101 Yigin and Iamen, 2016)د 

Squalus acanthias 14/0 1/0 67/2- 9/2- 49/82 5/100 (Nammack, 1982د 

Squalus acanthias 71/0 04/0 2/5- 7/6- 8/101 9/152 (Bonham et al., 1949د 

Squalus acanthias 1/0 05/0 1/1- 3/1- 3/116 2/147 (Orlov et al., 2011د 

Squalus acanthias 11/0 12/0 - - 23/94 7/100 (Bubley et al., 2012د 

Furgaleus macki 42/0 36/0 47/0- 54/0- 5/121 7/120 (Simpfendorfer et al., 2000د 

 

Branstetter (1987،بندی براسهاس میزان یس طبقه د

هایی با نرخ ماهیان انجام داد )گونه د در کوسهkنرخ رشد )

در سههاه دارای سههرعت رشههد آهسههته،  05/0-1/0رشههد 

دارای سهههرعت رشهههد  1/0-2/0هایی با نرخ رشهههد گونه

 2/0 مسههاوی و بزرگتر ازهایی با نرخ رشههد متوسههط، گونه

دارای سهههرعت رشهههد سهههری  هسهههتندد. براسهههاس این 

های ر آبماهی عربی دکوسهههمشههخص شههد بندی، طبقه

ی   نرخ رشههههد سههههر یج فههارس دارای  ل  . اسههههتخ

یر گونههه ظ ن یی  ، Rhizoprionodon terraenovaeههها

Carcharhinus brevipinna ،C. limbatus ، 

Prionace glauca ،Furgaleus macki ، 

Mustelus canis ،M. manazo ،M. henlei ، 

M. californicus،. C. plagiosum  نه با گو به   نیز مشههها

C. arabicum ند با نرخ رشهههد سهههری  گزارش شهههده  ا

(Chen et al., 2007; Simpfendorfer et al., 2000; 

Francis, 1981; Cailliet et al., 1990; Yudin and 

Cailliet, 1990; Sanchez-de et al., 2011 .اختالف در د
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تواند ناشی از عوامل درونی یا بیرونی ی رشد میهاشاخص

یایی،  جه )عرض جغراف تار ژنتیکی، تغییرات در سههههاخ

 حههرارت، مههنههبهه  غههذایههی در دسههههتههرس، بههیههمههاری 

(Wootton, 1998 ؛Vivekanandan, 2005بهههیهههن  د

های زمانی متفاوت، باشهههد های مختلف یا دورهجمعیت

(Molloy, 1980; Anthony and Waring, 1980 .د

عداد ند زمان، مکان و ت مان مل  افراد  همینین سهههایر عوا

هده شههههده در  نهمشهههها  برداری نیز مو ر اسههههت نمو

(Le Cren, 1951.د 

)طوه  شاخصبر اساس یس  مقایسه الگوی رشد، فقط

د. به Pauly, 1979مجانب و نرخ رشدد گمراه کننده است )

یل در این تحقی  از شهههاخص فای پرای  مونرو  همین دل

شد. مقدار فای پرای  در این تحقی  برای جنس  ستفاده  ا

یب  به ترت ماده  مد 4/3و  42/3نر و  در دیگر  .بدسهههت آ

شده روی  سه ماهیمطالعات انجام  ، میزان فای هادیگر کو

قدار  به این م یس  ندبدسههههت آوردهپرای  مونر را نزد  ا

 (Chen et al., 2007; Simpfendorfer et al., 2000; 

Conrath et al., 2002; Yudin and Cailliet, 1990; 

Cailliet et al., 1990.این مطههالعههه برای اولین بههار  د

ی رشههد این نوع کوسههه هاشههاخصاطالعاتی را در مورد 

ی ورودی هاشهههاخصتواند به عنوان د که میداماهی ارائه 

با هدف  زیسهههتی در ارزیابی ذخایر، حفاظت و مدیریت 

 .بکار رودحفظ تنوع زیستی این گونه در خلیج فارس 
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