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درسواحل جزر و مدی  Scartelaos tenuis بررسی مقایسه ای زیست شناسی تولید مثل ماهی گل خورک

 مناطق حفاظت شده خور آبی و خور آذینی )استان هرمزگان(

 

 1 بهرام کیابی، *2، اصغر عبدلی1طاهره افشار

 

 دانشگاه شهید بهشتیدانشکده علوم زیستی،  ،گروه زیست شناسی دریا. 1

 دانشگاه شهید بهشتی  ،. پژوهشکده علوم محیطی2

 

 چکیده

در مناطق حفاظت شده خوور آبوی و خوور آیینوی در      Scartelaos tenuis گل خورکبررسی بر روی هم آوری ماهی 

انجام گردید. نمونه برداری بصورت تصادفی ساده و با استفاده از  1311تا اردیبهشت  1331فصل تخم ریزی از اسفند 

قطعوه در   113قطعه ماهی گل خورک یال دار مورد بررسوی قورار گرفتنود. کوه      211دست صورت گرفت. در مجموع 

نر( بودند. نسبت جنسوی مواده    23ماده و  33قطعه در منطقه خور آیینی )111نر( و  21ماده و  13منطقه خور آبی )

( نشوان موی دهود    1:1داری را در سوط  قابول انتروار )    اخوتف  معنوی   بدست آمد که 22/1:1برای گل خورک  به نر

(10/1P<.)   11/2متور و بورای نرهوا     سوانتی  32/11 ±12/2میانگین طول ماهیان در منطقه بندر پل برای ماده هوا± 

 21/12 ±1/1سانتی متر و برای نرهوا  11/11 ±22/2برای ماده ها  سانتی متر و میانگین طول در منطقه تیاب 01/10

(. فوراوان تورین طبقوه    <10/1P) سانتی متر ثبت شد. نتایج بیانگر عدم اختف  معنی دار طول ها بین دو منطقه بوود 

سوانتی   13-11سانتی متر و و در تیاب در طبقات طوولی  10-11ر طبقات طولی طولی برای گل خورک در بندر پل د

2220/2وزن کل جنس ماده ماهی گل خورک بوه صوورت    –متر بود. رابطه طول 
TL11111/1 W=    ایون رابطوه بورای ،

1023/2جنس نر ماهی گل خورک بصورت 
TL11133/1 W=    ایون گول    بدست آمد. بطور کلی میوزان هموروری مطلوق

عودد تخموک بوود و اخوتف       3212±133عدد تخمک و در منطقه تیواب   2122±1120منطقه بندر پل خورک در 

هموواوری بصووورت   -(. رابطووه طووول <10/1Pمعنووی داری در میووزان هموواوری بووین دو منطقووه مشوواهده نشوود)    
1212/1

TL12/31( 1133/1=هماوری R
2
میکورون و   211±112( بدست آمد میانگین قطر تخمک در منطقه بندر پول =

قطر تخموک در ایون مواهی یوک رابطوه خطوی       -میکرون بدست آمد. رابطه وزن تخمدان 232±132در منطقه تیاب 

GW1111/1=OD (2223/1=R-2112/1 بصورت
 ( بدست آمد.  2

 

 ، هم آوری، قطر تخمک، نسبت جنسی، خور آبی، خور آیینیScartelaos tenuis: گل خورک، كلیدی واژگان
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 مقدمه. 1

خورهووا بووه واسووطه موقعیووت مکووانی خووود، دارای     

خصوصیات ویژه ای می باشند که بر شرایط محیطی و 

زیستی آنها کوامف  تواثیر نمووده و محویط ویوژه ای را      

فراهم نموده است. تاثیر پذیری از خشکی هوا، شورایط   

ثیر پذیری شودید از درجوه حورارت    سخت محیطی، تا

هوووا، کوودورت بووای، پووایین بووودن میووزان اکسوویژن در 

مقایسه با آبهای آزاد و بای بودن میوزان آیینوده هوا از    

(. در 1320ویژگی های بارز خورها می باشند )فاطمی،

ایوون محوویط بووا ویژگووی هووای دشوووار زیسووتی، تنهووا  

اری موجودات انگشت شماری توانسته اند خود را سازگ

دهند. که گونه بارز و برجسته خورها، گل خوورک هوا   

می باشند. گل خورک ها از خانواده گاو ماهیوان بووده   

(Gobiidae:Oxudercinaeکووه در پهنووه هووای گلووی ) 

ناحیه بوین جوزر و مودی و در اکوسیسوتم هوای حورا       

(. این ماهیان به طور Murdy, 1989زندگی می کنند )

ی دوزیسوتی سوازگاری   ویژه ای کامف به شرایط زنودگ 

(. در نوواحلی بوین جوزر و    Graham, 1977یافته انود ) 

مدی ساحلی و خورهای خلیج فارس و دریوای عموان   

 Priophthalmusسه گونوه گول خوورک بوه نامهوای      

waltoni ،Scartelaos tenuis  وBoleophthalmus 

dussumieri       جزو ماهیوان شواخا ایون منواطق موی

گول خوورک     (. زمان تخم ریزی1332باشند)عبدلی، 

Scartelaos tenuis     در ماه هوای اسوفند، فوروردین و

اردیبهشت بدست آمده است )طاهری زاده و همکاران، 

1330.) 

گل خورک ها برای خوود از طریوق کنودن بسوترهای     

د. گلی در منطقه بین جزر و مدی ینه سازی می کننو 

گل خورک های جنس مواده، تخمهوای خوود را درون    

قورار داده و معمووی جونس نور از تخوم هوا        حفره هوا 

 ,Kobayashi et al., 1971; Brilletمی کند ) مراقبت

1976; Lee and Graham, 2002 .) 

 .Bرسوویدگی جنسووی و هموواوری گوول خووورک      

dussumieri     در سواحل بمبئی مطالعوه شود و معلووم

 یکبار در سال تخمریزی کرده که اهیگردید که این م

از جویی تا سپتامبر این تخم ریزی طوول موی کشود    

(Mutsadi and Bal, 1970 سن و روابط طوول .)-  وزن

هنود مطالعوه     Jodiaدر سوواحل   B. dentatusگونوه  

. رسویدگی  (Soni and George, 1986) شوده اسوت  

در  B. dussumieri گوول خووورک جنسووی و هموواوری

پاکستان مورد مطالعه قرار گرفته است  سواحل کراچی

(Hoda, 1986)   و همووین طووور رسوویدگی جنسووی و

در سوواحل شومالی    B. dentatusهماوری گل خورک 

دریای عرب نیز بررسی شد و معلووم گردیود کوه ایون     

موواهی دوبووار در سووال )آوریوول تووا مووای، جووویی تووا  

 ,Hoda and Akhtarسپتامبر( تخم ریزی موی کنود )  

1985) 

جه به ویژگوی هوای زیسوتی منحصور بفورد گول       با تو

ایون تحقیوق بوه منروور      Scartelaos tenuisخوورک  

مطالعووه مقایسووه ای هووم آوری بووه عنوووان شوواخا   

زادآوری صورت گرفته است. مقایسه میزان هوم آوری،  

اندازه قطر تخمک و روابوط بوین میوزان هوم آوری بوا      

طول و وزن از طریق تجزیه و تحلیول آمواری صوورت    

اولین بوار   است. این مطالعه از جهت اینکه برای گرفته

در منطقه خلیج فارس اقدام به بررسی همواوری گونوه   

نموده است، در نوع خود منحصور   S. tenuisگلخورک 

مطالعه حاضر بوه منروور دسوتیابی بوه      بفرد می باشد.

تعیین میزان هم آوری مطلق و نسوبی، تعیوین رابطوه    

تعیوین تغییورات هوم     طول و وزن با میزان هوم آوری، 

تعیوین انودازه و قطور     آوری در ماههای تخم ریوزی و 

 تخمک در ماهی گل خورک طراحی و اجرا شده است.

 

 مواد و روش ها. 2

منطقه مورد بررسی شامل زیستگاه ماهی گل خوورک  

در منطقه حفاظت شده خور آبی بنودر عبواس و خوور    

(. ایستگاه نمونوه  1آیینی بندر سیریک می باشد)شکل

رداری در این منطقه ، با توجه به بررسی های میدانی ب

و شناخت قبلی از زیستگاه هوای مواهی گول خوورک     

انتخاب گردید.زیستگاه دارای بستری گلوی بووده و در   

 فاصله نسبی از درختان حرا قرار دارند.  
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 . نقشه منطقه نمونه برداری ماهی گل خورک در ناحیه ساحلی خور آبی )بندرعباس( و خور آیینی)بندر سیریک( 1شکل

 

با  S. tenuisعملیات نمونه برداری از ماهی گل خورک 

استفاده از دست، در زیسوتگاه هوای خوور آبیوو خوور      

توا   1331آیینی در فصل تولید مثل این ماهی اسوفند 

و به روش نمونوه بورداری تصوادفی     1311اردیبهشت 

عدد ماهی  31تعداد ساده با دست انجام گرفت. ماهانه

نمونه بورداری شوده و موورد زیسوت سونجی و کالبود       

ی، وزن کول، وزن  گشایی قرار گرفتند. در زیست سنج

گورم و طوول کول و عورن بودن       11/1گناد با دقوت  

میلی متر اندازه گیری شد. در کالبد شوکافی   1بادقت 

مرحلوه   0ماهیان، مراحل باروری ماهی مواده بصوورت   

تعیووین  (.Bisswas, 1993ای در نروور گرفتووه شوود) 

مراحل باروری با استفاده از میکروسکوپ استریو انجام 

 پذیرفت.

عیین هم آوری، به دلیل کوچک بوودن گنواد   برای ت   

ماهی گول خوورک، کول گنواد مواهی مواده را کوه در        

( بوود،   3و 2مراحل بایی رسیدگی جنسوی )مراحول   

 2برداشته و به منرور آماده سوازی، در ظور  حواوی    

سی سی محلول گیلسون قورار گرفتنود. ترکیوك یوک     

سی سی اسید اسوتیک   13لیتر محلول گیلسون شامل

گورم   21% ،11سی سی الکل اتیلیوک   111، گفسیال

 331% و31میلی لیتور اسوید نیتریوک    10کلرید جیوه،

 ,Hunter and Leongمیلی لیتر آب مقطرموی باشود)  

1985 .) 

ماه درون محلوول   2-3نمونه های بافت گناد به مدت 

حول و   گیلسون و به دور از نور قرار داده شود و بورای  

از تخموک هوا و   زدودن بافت های پیوندی )هوم بنود(   

آزاد شدن تخمک ها به صورت هفتگی به آرامی تکوان  

 میکورون  13/1سپس نمونه هوا را از الوک    داده شدند.

عبور داده، در دمای محیط آزمایشگاهی خشک نمووده  

بوا دقوت    ANDو با استفاده از ترازوی دیجیتوال مودل  

گرموی از   11/1گرم وزن شدند. سه زیر نمونه  111/1

و تعداد تخم های موجود در هر زیر  هر نمونه برداشته

میکروسوکوپ اسوتریو شومارش و     با اسوتفاده از  نمونه

 سپس میانگین آنها مورد محاسبه قرار گرفتند.

 وزن -تعیین رابطه طول -3

برای بررسی تغییرات میانگین طول کل و وزن کل 

 ( استفاده گردید1وتعیین ارتباط آنها از معادله توانی)

.(Sparre et al., 1992) 
W= aL    (1معادله )

b 

= نمایانگر عرن از  a = نمایانگر وزن، Wدر معادله بای:

و = شیك خط  b = نمایانگر طوول کول L ،ٲمبد

 میباشد.
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(، معادله 1باگرفتن لگاریتم طبیعی از معادله )

 مذکورتبدیل به معادله خطی

LnW=Ln(a)+bLn(L) می شود، که می توان آنرا به

هم نوشت، با استفاده از شکل  Y=A+bXصورت 

 3محاسبه شده با عدد  bمقدار T (2،)خاص آزمون 

W=aL )معیاراستاندارد رشد همگون
مورد مقایسه  (3

 .(Pauly, 1984)قرارگرفت 

                             (2معادله )  

2
1

3

)(ln.

)(ln.

2





 n

r

b

Wds

Lds
T 

= انحرا  از معیار طول ها، s.d(lnL) که درآن:

s.d(lnW) ،انحرا  از معیار وزن ها =r
= ضریك 2

= n= شیك خط و  bهمبستگی بین طول و وزن، 

 تعداد می باشد.

 Tدر این زمینه عدد حاصل با عدد موجود در جدول 

و سط  اطمینان مورد  n-1با درجه آزادی 

نررسنجیده و چنانچه عدد حاصل، از عدد جدول 

و  bکوچکتر باشد، اختف  معنی داری بین مقدار 

 3برابر  b(. اگر P> 10/1وجود ندارد ) 3عدد 

تشخیا داده نشود، آبزی مورد نرر دارای رشد آلو 

متریکاست و در غیر این صورت رشد آبزی ایزو 

 .(Pauly, 1983)متریک می باشد

برای بدست آوردن نسبت جنسی ازتعداد مواهی هوای   

نر وماده کالبد شکافی شده طی هر ماه در زمان نمونه 

X)ستفاده شد. از آزمون مربع کوای برداری ا
2
معادلوه   (

( جهت معنی دار بودن اختف  تعداد نرهوا و مواده   3)

( اسووتفاده گردیوود  1:1هووا در نسووبت قابوول انترووار)  

 (.1322)تهرانیان و بزرگ نیا، 

                                        (3معادله )





Ei

EiOi
X

2
2 )(

 

Oi مشاهدات تجربی بدست آمده درزمان نمونه :

 : مشاهدات نرری قابل انترارEiگیری و 

با شمارش تخم های موجود در گناد ماهی ماده، هم 

( هم 2آوری تعیین می شود. با استفاده از معادله )

آوری  از طرفی هم آوری مطلق هر ماهی تعیین گردید،

مطلق بر وزن ماهی محاسبه نسبی از تقسیم هم آوری 

 .(Biswas, 1993)گردید 

                                (2معادله ) 
g

nG
F  

:  n: میزان هم آوری مطلق،  F که در معادله بای:

: وزن کل G میانگین تعداد تخم ها در هر زیر نمونه،

 گناد ماهی ماده و

g .وزن زیرنمونه می باشد : 

منرور تعیین قطور تخموک مواهی گول خوورک از      به 

تعدادی از ماهیان ماده بالغ با تخمدان رسویده نمونوه   

برداری شده، قطر تخمک هوا بففاصوله بعود از نمونوه     

برداری با استفاده از میکروسکوپ مجهز به میکرومتور  

اندازه گیری و ثبت گردیود. نمونوه بورداری از تخموک     

تخمودان انجوام   های ناحیوه جلوویی، میوانی و عقبوی     

عدد تخمک اندازه گیری و  21گردید و در هر بار قطر 

 ثبت شدند

 

 نتایج. 3

در دوره بررسی ) فصل تولید مثل این مواهی( در مواه   

در  1311، فووروردین و اردیبهشووت 31هووای اسووفند 

قطعه ماهی گول خوورک یوال دار موورد      211مجموع 

قطعه در منطقه بندر پل  113بررسی قرار گرفتند. که 

 33قطعه در منطقه تیواب )  111نر( و  21ماده و  13)

 1های طول کول در طبقوات   نر( بودند. داده 23ماده و 

بندی شد و فراوانی طول کل مواهی   متری دسته سانتی

صید شده برای هر طبقه طولی محاسوبه شود کوه او     

فراوانووی طووولی بوورای گوول خووورک در خووور آبووی در  

 21تعوداد   سانتی متور و بوه   10-10های طولی  کفس

 13-11های طوولی  عدد بود و در خور آیینی در کفس

 (. 1عدد بود )نمودار  23سانتی متر و به تعداد 

میانگین طول کل ماهیان در منطقه خوور آبوی بورای     

 ±11/2سانتی متر و برای نرها 32/11 ±12/2ماده ها 

سانتی متر ثبت شد. حداکثر طول ثبوت شوده    01/10

 0/11و حوداقل   2/21نطقوه  برای مواده هوا در ایون م   

و  3/11سانتی متر همین مقادیر برای نرها بوه ترتیوك  

 سانتی متر بدست آمد.   11/11
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برای ماده ها  میانگین طول گل خورک در خور آیینی

 21/12 ±1/1سانتی متر و بورای نرهوا   11/11 22/2±

سانتی متر ثبت شد. حداکثر طوول ثبوت شوده بورای     

سانتی متور،   12و حداقل  1/21ماده ها در این منطقه 

سانتی  2/13و  1/21همین مقادیر برای نرها به ترتیك

متر ثبت گردید. میانگین ، انحورا  معیوار ، بیشوینه و    

نموای  داده   1کمینه طول کل و وزن کول در جودول  

ین اخوتف  طوول هوا در دو    به منرور تعیو .شده است

 Independent sample t-testمنطقوووه از آزموووون 

استفاده شده و نتایج بیوانگر عودم اخوتف  معنوی دار     

 (.<P 10/1طول ها بین دو منطقه بود)

عدد ماهی گل خوورک بوه طوور    211درمجموع تعداد 

همزمان مورد اندازه گیری طولی و وزنی قرار گرفتنود.  

اده مواهی گول خوورک بوه     وزن جنس م -رابطه طول 

2220/2  صووورت
TL11111/1 W=  ایوون  (2)نمووودار ،

 رابطووه بوورای جوونس نوور موواهی گوول خووورک بصووورت

3211/2
TL1121/1 W= ( بدسوووت آمووود،3) نموووودار 

وزن در تفکیک دو ایستگاه نیوز   -همچنین رابطه طول

محاسبه گردید که ایون رابطوه بورای گول خوورک در      

1023/2بوه صوورت    منطقه خور آبوی 
TL11133/1 W= 

( و ایون رابطوه بورای گول خوورک در خوور       2)نمودار 

0112/2آیینی بصورت 
TL11111/1 W=  .بدست آمد 

بدست آموده در رابطوه    bنشان داد که مقدار Tآزمون 

بوا   اختف  معنوی داری  نمایی طول و وزن گل خورک

 (.<P 10/1وجود ندارد) 3عدد 

مواه  گل خورک در   نسبت جنسی ماده به نر برای گونه

تعیوین   11و اردیبهشوت  11، فوروردین 31های اسفند

نشووان داده شووده اسووت. در  2گردیوود کووه در جوودول 

بورای گول خوورک     مجموع نسبت جنسی ماده بوه نور  

داری را در سط   اختف  معنی بدست آمد که 22/1:1

 (.  P<10/1( نشان می دهد )1:1قابل انترار )

 

 . میانگین طول کل )سانتی متر(و وزن کل )گرم( ماهی گل خورک1جدول

 میانگین وزن)گرم( و انحرا  معیار میانگین طول کل)سانتی متر( و انحرا  معیار منطقه

 11/20 ±11 21/11 ±12/2 خور آبی

 11/23±33/1 22/11 ±23/2 خور آیینی

 
معنی دار  =α 10/1باشد، اختف  در سط   x2>30/3( )اگر 1333-31تغییرات ماهانه نسبت جنسی ماده به نر گل خورک ). 2جدول

 است(

  (Oiتعداد) ماه منطقه

 نسبت جنسینر: ماده (X2)مربع کای (Eiمیانگین) نر ماده

 21/1:1 12/11 21 1 23 33اسفند  خور آبی

 31/1:1 22/3 10 3 22 31فروردین 

 11/1:1 1/1 20 3 22 31اردیبهشت 

 33/1:1 00/2 22 12 32 33اسفند  خور آیینی

 20/1:1 21/0 10 1 22 31فروردین 

 10/1:1 12/3 10 2 21 31اردیبهشت 

 22/1:1 13/21 113 22 122  مجموع

نتایج حاصل از کالبد گشایی ها معلوم کرد که از بوین  

قطعه گل خورک ماده صید شده در منطقوه خوور    13

قطعه ماده صید شوده در خوور آیینوی، بوه      32آبی و 

و آماده تخم  2قطعه از آنها در مرحله 22و  33ترتیك 

ریزی بودند و قابلیت استفاده برای تعیین هموروری را  

قطعوه از ایون ماهیوان     20ی داشتند. از این رو همرور

قطعوه در منطقوه    21قطعه در منطقه خور آبی و  20)

خور آیینی( موورد بررسوی قورار گرفتنود. بطوور کلوی       

این گل خورک در منطقه خوور   میزان هم آوری مطلق

عدد تخمک بود که حداکثر آن بوه   2122±1120آبی 
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 11/23تخمک متعلق به ماهی بوا طوول    1211میزان 

عدد تخمک متعلق بوه   2133حداقل آن سانتی متر و 

 سانتی متر بود. 2/12ماهی با طول 

این مواهی در منطقوه    از طرفی میزان هم آوری مطلق

عدد تخمک بود کوه حوداکثر آن    3212±133آیینی 

 1/11تخمک متعلق به ماهی با طوول   0311به میزان 

عدد تخمک متعلق بوه   2300سانتی متر و حداقل آن 

سانتی متر بوود. میوزان همواوری     2/10ماهی با طول 

و در  211±32نسبی این مواهی در منطقوه بنودر پول    

عووودد تخموووک بدسوووت   101±33منطقوووه تیووواب 

 (.  3آمد)جدول

بررسی روند تغییرات میانگین میزان همواوری مطلوق   

در ماه های مورد مطالعه معلووم کورد کوه در منطقوه     

عودد تخوم و در خوور     2011ماه اسفند با  خور آبی در

عدد تخوم حوداکثر    2012آیینی در ماه اردیبهشت با 

 (.0میانگین هماوری مطلق ثبت گردیده اسوت)نمودار  

به منرور تعیین اختف  بوین میوزان همواوری مواهی     

 Independentگول خووورک در دو منطقووه از آزمووون  

sample t-test  اسووتفاده شووده و نتووایج بیووانگر عوودم 

اخووتف  معنووی دار میووزان هموواوری بووین دو منطقووه 

 (.<P 10/1بود)
 

 . آمار توصیفی طول کل، وزن کل، هماوری مطلق و هماوری نسبی ماهی گل خورک در منطقه خور آبی و خور آیینی3جدول

میانگین هماوری 

 انحرا  معیار ±نسبی)تعداد( 

میانگین هماوری 

انحرا   ±مطلق)تعداد( 

 معیار

 ±میانگین وزن )گرم( 

 انحرا  معیار

میانگین طول)سانتی 

 انحرا  معیار ±متر( 

 منطقه تعداد

 خور آبی 20 22/2±0/12 2/1±1/31 1120±2122 32±211

 خور آیینی 21 2/2±1/11 3/11±0/21 133±3212 33±101

 

 قطعوه مواهی گول    0در مجموع انودازه قطور تخموک    

رسیدگی جنسی( در هور  2و3خورک ماده بالغ )مرحله 

منطقه برای اندازه گیری قطر تخمک انتخواب گردیود.   

میانگین و انحرا  معیوار قطور تخموک ایون گونوه در      

میکرون کوه حوداکثر آن    211±112منطقه خور آبی 

میکرون بدست آمد. میوانگین   122و حداقل آن  121

آیینووی قطوور تخمووک ایوون موواهی در منطقووه خووور   

و حوداقل آن  121میکرون که حوداکثر آن  132±232

 t-test(. آزمووون 2میکوورون بدسووت آمد)جوودول  011

اخوتف  معنوی داری بووین میوزان قطوور تخموک گوول     

(. فراوانوی  <P 10/1خورک در دو منطقه نشوان نوداد)  

قطر تخمک این ماهی رسم شد کوه تخموک هوای بوا     

میکوورون دارای بیشووترین فراوانووی بودنوود   111قطوور 

رچند که با افزای  قطر تخمک از میزان فراوانی آنها ه

 -(. رابطوه بوین طوول کول    1کاسته می گردید)نمودار 

قطر تخمک در این ماهی یوک رابطوه خطوی بصوورت     

120/11+TL1120/1=OD (232/1=R
( بدسووووووت 2

قطور تخموک در ایون    -(. رابطه وزن کول 2آمد)نمودار 

 موووواهی نیووووز یووووک رابطووووه خطووووی بصووووورت 

221/12+TW1110/1=OD (2123/1=R
2 )

قطوور -(. همچنووین رابطووه وزن تخموودان3بود)نمووودار 

 تخمووک در ایوون موواهی یووک رابطووه خطووی بصووورت 

2112/1GW-1111/1=OD (2223/1=R
( بدسووووت 2

 (.1آمد)نمودار 

روابط بین طول کل، وزن کل و وزن تخمدان با میزان 

هماوری این گونوه محاسوبه گردیود. در مجمووع ایون      

رگرسیون نمایی بدست آمود   رابطه بصورت معادله یک

همووواوری بصوووورت   -کوووه در آن رابطوووه طوووول  
1212/1

TL12/31( 1133/1=هماوریR
2
، (11)نمودار  (=

-2/1131همووووواوری بصوووووورت   –رابطوووووه وزن 

TW213/230221/1) =هموواوریR
2
و (11)نمووودار  (=

-1/232  رابطووه وزن تخموودان بووا هموواوری بصووورت 

GW2/1112( 1113=هموواوری/R
2
( 12)نمووودار  (0=

بدست آمد. با توجه به نتایج بدست آمده به نرور موی   
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 رسد که وزن تخمدان با میوزان همواوری یوک رابطوه    

 نسبی قوی تری از خود نشان می دهد.  

به منرور بررسی مقایسه ای، روابوط یواد شوده بطوور     

جداگانه در هر منطقه محاسبه گردید. نتایج نشان می 

در همواوری   –دهد که ضریك همبستگی رابطه طوول  

R 1211/1 خورآبیمنطقه 
2
ودر منطقه ( 13)نمودار  =

R 132/1خوووورآیینی
2
، و ضوووریك (11)نموووودار  =

هماوری در منطقوه خوور آبوی     -همبستگی رابطه وزن

0002/1 R
2
و در منطقوه خوور آیینوی    ( 12)نموودار  =

2112/1R
2
، و ضریك همبستگی رابطوه  (12)نمودار  =

 0223/1هماوری در منطقوه خوور آبوی    -وزن تخمدان

R (13)نمووودار 
2
R 0223/1و در خووور آیینووی =

2
= 

 بدست آمدند.

 . میانگین و انحرا  معیار قطر تخمک، طول کل ، وزن کل و وزن تخمدان ماهی گل خورک در دو منطقه 2جدول

میانگین قطر تخمک  تعداد منطقه

 )میکرون(
میانگین وزن تخمدان  میانگین وزن کل )گرم( متر(میانگین طول کل )سانتی 

 )گرم(

 01/1±11/1 12/12±3/2 12/12±22/1 211±112 0 خور آبی

 31/1±10/1 12/12±2/1 11/12±22/1 232±132 0 خور آیینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

                                                        خورک جنس مادهوزن در ماهی گل-طول کلرابطه . 2نمودار       خورک بر اساس طول کل در منطقهتوزیع طبقات طولی گل .1نمودار 

 خورآبی و خور آیینی             

                    
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 منطقه خورآبیخورک وزن در ماهی گل-رابطه طول کل .2نمودار     خورک جنس مادهوزن در ماهی گل-رابطه طول کل .3نمودار 
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 فراوانی قطر تخمک در ماهی گل خورک ..1نمودار          تغییرات میانگین همروری در ماه های نمونه برداری در .0نمودار

                       خور آبی و خور آیینی منطقه        

                  

 

 

  

 

 

 

 

 
                                                

 قطر تخمک در ماهی گل خورک  -رابطه بین طول کل .3 نمودار     قطر تخمک در ماهی گل خورک -رابطه بین وزن کل .2نمودار
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هماوری در ماهی گل خورک -رابطه طول کل .11نمودار        قطر تخمک در ماهی گل خورک -رابطه بین وزن تخمدان .1نمودار
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    نمود
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 هماوری در ماهی گل خورک -رابطه وزن تخمدان .12نمودار            هماوری در ماهی گل خورک -کلرابطه وزن  .11نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   هماوری ماهی گل خورک منطقه خورآبی رابطه وزن کل  .12نمودار     خورآبیهماوری در ماهی گل خورک منطقه –رابطه طول کل  .13نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هماوری در ماهی گل خورک منطقه خورآیینی  رابطه طول کل .11نمودار     وزن کل در ماهی گل خورک منطقه خورآبی رابطه قطر تخمک  .10نمودار
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       هماوری در ماهی گل خورک منطقه -رابطه وزن تخمدان . 13نمودار      هماوری درماهی گل خورک منطقه خور آیینی -رابطه وزن کل .12نمودار 

خورآبی

 . بحث و نتیجه گیری4

نتایج حاصل از آنالیز انودازه هوای طوولی مواهی گول      

نرر اندازه طول کول  خورک نشان داد که این ماهی از 

بین دو منطقوه اخوتف  معنوی داری مشواهده نشوده      

(. میانگین طوول بورای ایون مواهی در     <P 10/1است)

خوور  سانتی متور و در  21/11 ±12/2منطقه خور آبی 

بدسوت آموده اسوت     سانتی متر 22/11 ±23/2آیینی 

که مقادیر نزدیک به هم هستند. این موضوع می تواند 

رایط محیطوی و زیسوتگاه ایون    بیانگر یکسان بووده شو  

باشد، هرچنود   خور آیینیو  خور آبیماهی در منطقه 

کیلوومتر(  211که فاصله بین این دو منطقوه )حوداکثر  

 نیز چندان زیاد بنرر نمی رسد.

مقادیر میانگین طول ایون مواهی در منطقوه دومیگوز     

سوانتی متور و بورای     1/21بوشهر بورای جونس مواده    

سانتی متر ، همین مقوادیر در منطقوه    2/21جنس نر 

سانتی متر  1/12خور آبی بندرعباس برای جنس ماده 

سووانتی متوور بدسووت آمووده  3/13و بوورای جوونس نوور 

هر و است.که از نرر طولی این مواهی در منطقوه بوشو   

 <10/1)بندرعباس تفاوت معنی داری مشاهده گردید 

P،1332( )عبدلی.) 

حداکثر طول این ماهی در این مطالعه در منطقه خور 

سوانتی   1/21سانتی متر و در منطقه تیواب   2/21آبی 

(. این در حالی است که 1متر بدست آمده است)جدول

حداکثر طول ایون مواهی را در    1332عبدلی در سال 

سووانتی متوور و در منطقووه    31وشووهر تووا  منطقووه ب

سانتی متر نیز گوزارش کورده    13بندرعباس تا حدود 

بیشووینه طووول ایوون موواهی در   (.1332اسووت)عبدلی،

سوانتی متور گوزارش شوده      2/13منطقه خلیج فوارس 

(. طول بینهایوت ایون مواهی در    Randall, 1995است)

سانتی متر ، و ضریك رشد آن نیز  3/22منطقه بوشهر 

گوروه   0سال گزارش شوده اسوت و حوداکثر    بر  21/1

سوونی نیووز بوورای ایوون موواهی تشووخیا داده اسووت   

 (.  1323)عبدلی،

خوور  در این تحقیق میانگین وزن این ماهی در منطقه 

گرم بدست  1/23 خور آیینیو در منطقه  11/20آبی 

(. این در حالی اسوت میوانگین وزن ایون    2آمد)جدول

س مواده  ماهی در منطقوه دومیگوز بوشوهر بورای جون     

گورم ، هموین مقوادیر     11/11و برای جنس نر  22/13

گورم   2/13و برای جنس نور   31/11برای جنس ماده 

در منطقووه خووور آبووی بنوودر عبوواس بدسووت آمووده    

 (.1332است)عبدلی، 

با نگاهی مقایسه ای بر طول ها و وزن های این ماهی  

بین دو منطقه بوشوهر و بنودرعباس متوجوه اخوتف      

مواهی بوین منطقوه بوشوهر و بنودر       طولی و وزنی این

عباس می شویم. به نرر می رسد که این ماهی از نرر 

رشد طولی و وزنوی در منطقوه بوشوهر دارای شورایط     

مطلوب تری نسبت بوه بنودر عبواس موی باشود. ایون       

موضوع می تواند به شورایط محویط زیسوت زیسوتگاه     

بویژه از لحوا  دموایی و دسترسوی بوه منوابع غوذایی       

 اط داشته باشد. مناسك ارتب
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موواهی گوول خووورک  211رابطووه طووول بووا وزن بوورای 

ایون رابطوه   محاسبه گردید و نمودار آن رسم گردیود.  

3211/2برای گل خورک در منطقه خور آبی 
TL121/1 

W=    و بوورای گوول خووورک در منطقووه خووور آیینووی
0112/2

TL11111/1W=   بدسووت آموود. مقوودار عووددb 

و  2220/2بدسووت آمووده در ایوون بررسووی بووه ترتیووك 

 محاسبه گردید. آزموون  جنس ماده و نر برای 1023/2

T معلوم کرد که مقادیرb   محاسبه شده دراین پژوه

نداشت که این می توانود   3اختف  معنی داری با عدد

 بیانگر رشد همگون در این گونه باشد.

در منطقه دومیگز بوشوهر بورای    بدست آمده bمقدار  

، ایون مقودار    31/2و برای جنس نر  12/2جنس ماده 

و بورای   31/2در منطقه خور آبوی بورای جونس مواده    

بدست آمد که اخوتف  معنوی داری بوا     3/2جنس نر 

 (.  1332نداشتند)عبدلی، 3عدد 

عوامل متعددی مانند شرایط صید ماهیوان در فصوول    

دامنه هوای طوولی، انودازه نمونوه و      مختلف، جنسیت،

 وزن تاثیرمدل های برازش، روی صحت روابط طول با 

 (. Haimovici and Velasco, 2000می گذارند )

نه تنها درگونوه هوای   b وa  وزن مقادیر-در رابطه طول

مختلف، بلکه درگونه های یکسوان نیزبایکودیگرتفاوت   

دارند، علت این اختف  را می توان به نوسانات فصلی، 

عوامل زیست محیطی، شرایط فیزیولوژیوک مواهی در   

س، تغذیه و مراحل باروری ماهی زمان جمع آوری، جن

 (. Biswas, 1993نسبت داد )

را داشوته   0/3توا   0/2می تواند حودی بوین    bمقادیر 

 3به عدد  b(. عموما  مقدار Sparre et al., 1992باشد)

نزدیک است، بوه جوز در برخوی از ماهیوان کوه دارای      

(. رابطوه  King, 2007شکل های متفاوتی می باشوند ) 

بورای پویوایی شناسوی جمعیوت و      طول با وزن مواهی 

 (. Gulland, 1983ارزیابی یخایر ماهیان یزم است)

 22/1:1بورای گول خوورک     نسبت جنسی ماده به نور 

داری را در سوط  قابول    اختف  معنوی  بدست آمد که

(. هر چنود کوه   P<10/1( نشان می دهد )1:1انترار )

، 33نسبت جنسوی مواده بوه نور در مواه هوای اسوفند       

داری  نیز اختف  معنوی  31و اردیبهشت  31فروردین 

( نشووان مووی دهوود   1:1را در سووط  قابوول انترووار )  

(10/1>P     نسبت جنسی ماده بوه نور ایون مواهی در .)

و در منطقه خوور آبوی    11:1/1منطقه دو میگز بوشهر 

بدست آمد که در منطقه خور آبوی   33:1/1بندرعباس 

( P<10/1ایوون نسووبت اخووتف  معنووی داری داشووت) 

ماده  22/1نر در برابر  1(.نسبت جنسی 1332)عبدلی،

در خوریات  Priophthalmus papilioبرای گل خورک

 .(Lawson, 2011مانگرو نیجریه گزارش شده است)

اختف  قابل مفحره ای بین نسبت جنس ماده و نور  

این ماهی وجود دارد با توجه به اینکوه زموان مطالعوه    

شود، از  منطبق با فصل تولید مثول ایون مواهی موی با    

آنجایی که مراقك والدینی از تخوم هوا عمودتا توسوط     

جنس نر و درون ینه یا حفره انجام می شود از این رو 

با توجه به رفتار گل خورک، بودیهی اسوت در هنگوام    

نمونه برداری انترار می رود معموی جنس نر کمتر در 

 نمونه برداری ها وجود داشته باشد.  

در ایوون گووروه از ماهیووان وظووایفی ماننوود حفاظووت از  

قلمرو، ینه ، تخم ها و همچنین انجام حرکات نمایشی 

جهت جذب جنس مخالف به عهده ماهی نر می باشود  

و جنس نر در انجام این وظایف انورژی زیوادی صور     

می کند از این رو فاکتور وضعیت در جنس نور پوایین   

.در اغلوك گواو   (1332تر از جنس ماده اسوت)عبدلی،  

کوه تخوم    Oxudercineماهیان و برخی از جنس های 

های خود را درون حفره می گذارند مراقبت والدینی از 

تخمها توسط حداقل یکی از والودین )معمووی توسوط    

 ;Kobayashi et al., 1971) می گردد جنس نر( انجام

Brillet, 1976; Lee and Graham, 2002.) 

متوسط قطر تخمک در گول خوورک در منطقوه خوور     

 232±132میکرون و در خوور آیینوی   211±112 آبی

میکرون بدست آمد. از طرفی اختف  معنی داری نیوز  

در قطر تخمک بین دو منطقه مشاهده نشد، کوه ایون   

موضوع نیز بیانگر شرایط یکسان زیسوتی و اکولوژیوک   

 این ماهی در منطقه می باشد.  

قطر تخموک، وزن   -از سوی دیگر روابط بین طول کل

قطر تخمک بورای   –مک و وزن تخمدان قطر تخ -کل

این ماهی محاسبه شد. روابط حاصله بیانگر رگرسویون  

http://www.mudskipper.it/Literature.html#K
http://www.mudskipper.it/Literature.html#B
http://www.mudskipper.it/Literature.html#L
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قطر  -خطی می باشند. از این بین رابطه وزن تخمدان

تخمک از همبستگی بیشتری برخوردار است، یعنی بوا  

افزای  وزن تخمدان در ماهی گل خورک قطر تخمک 

 نیز افزای  می یابد.  

رک در منطقوه خوور آبوی    این گل خوو  همروری مطلق

عووودد و در منطقوووه خوووور آیینوووی    1120±2122

(. و بیانگر عدم 2)جدول عدد تخمک بود 133±3212

 اختف  معنی دار میزان هماوری بین دو منطقوه بوود  

(10/1P>  عدم وجود اختف  در میزان هماوری گول .)

خورک در منطقه بندر پل و تیواب موی توانود بیوانگر     

لحووا  زیسووتگاهی، زیسووت وجووود شوورایط یکسووان از 

 محیطی، تغذیه ای و رشدی برای این گونه باشد.

 Priophthalmusمیوووزان همووواوری بووورای گونوووه 

barbarous    تووا  111در منطقووه مووانگرو نیجریووه از

(. Udo, 2002) عدد تخم گزارش شوده اسوت   23133

 Priophthalmus papilioهماوری مطلق گل خوورک  

عودد   3232±112در خورهای نیجریه بطوور متوسوط  

عودد   10211عودد توا    013تخمک بدست آمد که از 

همواوری یوک    (.Lawson, 2011) تخمک متفاوت بود

 Pseudapocryptesگونوووه از گووواو ماهیوووان بنوووام 

elongates 10113±2223بطوور متوسوط    در ویتنام 

میووزان  (.Dinh et al., 2007گووزارش شووده اسووت )

ه یا گونوه  هماوری در خانواده گاو ماهیان، بین یک گون

هووای مختلووف بسوویار متفوواوت اسووت بطوووری کووه از  

تووا بووی  از   Eviota lacrimeعوودد تخووم در  111

گوزارش   Awaous guamensisعدد تخم در  011111

 . (Ha and Kinzie 1996) شده است

هماوری، تعداد تخمهوای رسویده تولیود شوده توسوط      

ماهی ماده قبل از زمان تخم ریزی موی باشود. تعوداد    

ای رها شده در فصل تخم ریزی موی توانود   کل تخم ه

در تخمین جمعیت یک ماهی بکار برده شود. هماوری 

ممکن است با افزای  اندازه بدن یوا در جمعیوت یوک    

گونه و بین جمعیت های گونه های مشابه یا بین سال 

های مختلف یا فصل هوای مختلوف در یوک جمعیوت     

نه (. هم آوری بینگوLawson, 2011فرق داشته باشد )

ها متفاوت است و وابسته به سن، طوول، وزن، شورایط   

 (.Biswas, 1993محویطی و عوامل دیگر می بواشود )

فصل تولید مثل این ماهی در خلیج فارس )هرمزگان( 

ما ه های اسفند، فروردین و اردیبهشت گوزارش شوده   

است )طواهری زاده و همکواران، منتشور نشوده(. گول      

در سوواحل بمبئوی یکبوار در     B. dussumieriخورک 

می کند ولی از جویی تا سپتامبر این   سال تخمریزی

(. Mutsadi and Bal, 1970تخم ریزی طول می کشد)

هندوستان از  Jodiaدر سواحل  B. dentatus  اما گونه

 Soni and) ژانویه تا فوریه زمان تخم ریزی آن اسوت 

George, 1986). ری هماو -رابطه بین میزان طول کل

همواوری بورای    –هماوری و وزن تخمدان –، وزن کل 

ماهی گل خورک بصورت کلوی و بوه تفکیوک منطقوه     

همواوری یوک    -محاسبه شود. کوه رابطوه طوول کول     

1212/1رگرسیون نمایی 
TL12/31بدست آمد.  =هماوری

 -همواوری و وزن تخمودان   -اما ارتباط بوین وزن کول  

ز هماوری یک رابطه رگرسیون خطی بدست آمد. کوه ا 

هماوری نسبت به سایر  –این بین رابطه بین وزن کل 

R 1133/1روابط از همبستگی بیشتری )
2
(برخووردار  =

هماوری برای گل خوورک گونوه   -لبود . رابطه طول ک

P. barbarous      در خوریوات موانگرو نیجریوه بصوورت

21/3رگرسوویون نمووایی  
 TL3/2  هموواوری بدسووت=

 (. Etim et al., 2002آمد)

بطورکلی هرچند که شواهدی از تفاوت شرایط زندگی 

گل خورک در زمینه هماوری در منطقوه خوور آبوی و    

آیینی بدست نیامود، اموا از آنجوایی کوه زنودگی ایون       

ماهیان به طور گسترده ای به شرایط زیست محیطوی  

محل زندگی آنها وابسته است. از سوی دیگر بوا توجوه   

گی بینوابینی  به اینکوه ایون ماهیوان بوه شورایط زنود      

خشکی و محویط آب سوازگاری یافتوه انود، از ایون رو      

هرگونه دگرگونی در شرایط محیطوی خشوکی و آبوی    

می تواند تاثیرات ناخواسته و ویرانگری بر زندگی ایون  

موجودات داشته باشد. ایون پوژوه  بوه سوهم خوود      

کوشیده است گامی هرچند کوچک در جهت شوناخت  

ثول بوا تاکیود بور     جنبه های زیست شناختی تولیود م 

هماوری ماهی گل خورک به عنوان شواخا زاد آوری  
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این ماهی بردارد. و می توانود مقدموه ای بور شوناخت     

زیستی این ماهی محسوب گردد. و پی  درآمودی بور   

 پژوه  های همه جانبه و منسجم تر آینده باشد.  
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