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چكیده
تحقیق حاضر جهت مقایسه ریختشناسي اتولیت ساجیتا در گونههاي سرخوي چشم درشت ( ،)Lutjanus lutjanusسرخوي ماالباري
( ،)Lutjanus malabaricusسرخوي خوني ( )Lutjanus erythropterusو فرشته ماهي عربي ) (Pomacanthus asfurدر مناطق
مرجاني خلیج فارس و دریاي عمان انجام پذیرفت .تعداد  6عدد سرخوي چشم درشت 8 ،عدد سرخوي ماالباري 9 ،عدد سرخوي
خوني و  9عدد فرشته ماهي عربي به روش غواصي صید و مورد مطالعه قرار گرفت .نمونه برداري طي یک دوره یکساله از فروردین ماه
 3151تا فروردین ماه  3154به طول انجامید .خصوصیات زیستسنجي نمونهها شامل طول کل ،طول چنگالي ،وزن ماهي ،همچنین شکل
اتولیت و پارامترهاي زیستسنجي اتولیت ساجیتا از جمله طول ،پهنا ،وزن ،محیط و مساحت اتولیت مورد بررسي قرار گرفت .در بیشتر
پارامترهاي مورد بررسي ،ارتباط معنيداري مالحظه گردید ،بیشترین میزان همبستگي بین طول چنگالي ماهي و طول اتولیت در گونه
سرخوي ماالباري بود .مساحت و محیط اتولیت حاکي از آن بود که این دو پارامتر در گونههاي سرخوي ماالباري و فرشته ماهي عربي
اختالف معنيداري داشته ( )p<5/59ولي در گونههاي سرخوي چشم درشت و سرخوي خوني اختالف معني دار نبود ( .)p>5/59پارامتر
وزن اتولیت در گونههاي سرخوي چشم درشت و سرخوي ماالباري و همینطور گونههاي سرخوي خوني و فرشته ماهي عربي اختالف
معنيداري نداشت ( )p>5/59ولي بین این دو گونه با گونههاي سرخوي چشم درشت و سرخوي ماالباري اختالف معنيدار دیده شد
( ،)p<5/59دو پارامتر طول اتولیت و پهناي اتولیت در تمام گونهها اختالف معنيدار نشان داد ( ،)p<5/59بنابراین ميتوان گفت در گونه-
هاي مورد مطالعه ،دو پارامتر طول اتولیت و پهناي اتولیت به عنوان شاخصهاي تعیین گونه به کمک اتولیت مي باشند.
کلمات کلیدی :اتولیت ،سرخوي چشم درشت ،سرخوي ماالباري ،سرخوي خوني ،فرشته ماهي عربي ،خلیج فارس ،دریاي عمان.

مقدمه
اتولیت یا سنگ گوش ساختاري از جنس کربنات کلسیم

تعادل ماهي) ،اکولوژي الرو ماهي ،شناسایي گونهها،

است که در گوش داخلي ماهي قرار دارد و جهت شنیدن و

شناسایي ذخایر ماهي و بازسازي زیستگاه ماهي ميباشند.

حفظ تعادل به کار ميرود ،اتولیتها به ویژه ساجیتا اولین

با استفاده از رابطه بین طول ماهي و طول و وزن اتولیت،

بافتهاي سختي هستند که در مراحل جنیني و نوزادي

تعیین طول ماهي از طول اتولیت امکان پذیر ميباشد ،به

ماهیان استخواني ظاهر ميشوند و عالیم رشد اولیه آنها

عالوه از اتولیتهایي که در مسیر گوارشي یافت ميشوند،

پس از تشکیل تا پایان عمر دست نخورده باقي ميماند [.]4

ميتوان اندازه و گونه ماهي خورده شده را تخمین زد .این

اندازه و شکل اتولیتها بر طبق گونه و اندازه ماهیان متغیر

اطالعات براي آنالیز محتواي گوارشي ماهیاني که از سایر

ميباشد و عالوه بر تعیین سن و رشد ،اتولیتها موضوع

ماهیان تغذیه مينمایند بسیار مفید ميباشد .در برخي

مطالعات گوناگون نظیر زیست شناسي ماهي (شنوایي و

تحقیقات از اتولیتها و مهرهها در شناسایي و تخمین

1

ریختشناسي اتولیت ساجیتا...
اندازه ماهي در مطالعات رابطه صید و صیاد استفاده شده

[ .]5در مقایسه تفاوتهاي مورفولوژي و مورفومتریک

است [ .]1در بین سه جفت اتولیت ماهیان استخواني،

اتولیت برخي گونههاي گیش ماهیان ()Carangidae

ساجیتا بزرگترین اتولیت در اکثر گونهها ميباشد [ ]31و

دریاي عمان [ ،]8در بیشتر پارامترهاي مورد مطالعه ارتباط

بیشترین تغییرات ریختي را در میان گونهها دارد [ 31و

معنيداري مالحظه گردید .همچنین در تمام گونههاي

 .]35مشخصات ریختي اتولیت ساجیتا در بین گونهها

مورد مطالعه ،رابطه بین طول و وزن ماهي همبستگي

متفاوت است و در واقع شاخص آن گونه ميباشد و

باالیي داشت ،با توجه به هبستگي که بین اتولیت و اندازه

اغلب گونهها را ميتوان به وسیله ریختشناسي مشخص

ماهي وجود دارد ميتوان با داشتن اندازه اتولیت ،اندازه

ساجیتا شناسایي کرد [.]38

ماهي را به دست آورد .در بررسي برخي از خصوصیات

خانواده سرخو ماهیان ( )Lutjanidaeدر آبهاي خلیج

ریخت سنجي اتولیت ساجیتا در گونههاي سوکال

فارس و دریاي عمان وجود دارند .بدن عریض تا بیضي

( ،)Rachycentron canadumگربهماهي خاکي (

دارند .دهان آنها به اندازه متوسط و داراي دندان ميباشد،

 ،)dussumieriگربهماهي بزرگ (،)Arius thalassinus

فلسهاي کوچک تا متوسط شانهاي و به ندرت دایرهاي و

عروسماهي نواري ( )Drepane longimanaو عروس

خط جانبي موازي محور پشتي دارند .داراي یک باله

ماهي منقوط ( )Drepane punctataدر آبهاي خلیج

پشتياند که قسمتهاي خاردار و نرم آن به هم متصل

فارس و دریاي عمان [ ]3اعالم گردید که تفاوتهاي

ميباشد .باله دمي لبه دار ،بریده یا دوشاخه ميباشد .از

ساختاري اتولیت ساجیتا در گونههاي مختلف ميتواند در

این خانواده  39گونه از  1جنس در آبهاي ایراني خلیج

شناسایي گونهاي مورد استفاده قرار گیرد .در مطالعه رابطه

فارس ودریاي عمان معرفي شده است [ .]35در خانواده

بین طول ماهي ،طول و وزن اتولیت ساردین سند

فرشته ماهیان ( ،)Pomacanthidaeبدن شدیدا حالت

( )Sardinella sindensisاز آبهاي ساحلي جاسک

فشرده دارد .حاشیه پیش سرپوش آبششي یک خار قوي

(دریاي عمان) [ ،]1نتایج نشان داد که یک رابطه خطي

دارد .باله مخرجي  1عدد خار دارد .بسیاري از گونهها

نسبتاً قوي بین طول اتولیت و طول ماهي وجود دارد.

داراي یک عدد زائده طویل شده بر روي حاشیه باالیي و

همچنین بین وزن اتولیت و طول ماهي نیز رابطه تواني

عقبي قسمت نرم باله پشتي و باله مخرجي هستند .باله

قوي مشاهده شد .در مطالعه پارامترهاي اندازه و شکل

دمي گرد است و  39شعاع منشعب دارد .ماهیان دریازي

سنگ گوش ماهي موتو معمولي (

هستند که در مناطق استوایي اقیانوس اطلس و آرام (به

 )punctiferدر خلیج فارس و دریاي عمان [ ]6بررسي

ویژه در غرب اقیانوس آرام) حضور دارند .در آبهاي کم

پارامترهاي طول کل ،طول چنگالي ،طول استاندارد ،ارتفاع

عمق (اعماق کمتر از  35متر یافت) ميشوند .معموال در

بدن ،وزن بدن و پارامترهاي اندازه اتولیت همبستگي

اطراف جزایر مرجاني حضور دارند [ .]33از مطالعات

معناداري را نشان دادند .در مطالعه اتولیت ساجیتا در

انجام شده بر روي ریختشناسي اتولیت ماهیان ميتوان

گیش کاذب ( )Lactarius lactariusدر آبهاي خلیج

به موارد زیر اشاره کرد :مطالعه ریختشناسي اتولیت در

فارس [ ،]3همبستگي قطعي بین طول و وزن ماهي

( =R2

برخي از ماهیان اقتصادي سطحزي خلیج فارس [ ]9که در

 )0.8844و همچنین رابطه خطي مشخص بین طول

این تحقیق امکان استفاده از این خصوصیات براي

چنگالي و طول اتولیت و رابطه نمایي مشخص بین طول

شناسایي گونه از روي اتولیت مورد بررسي قرار گرفت.

اتولیت و وزن اتولیت عنوان شد .در مطالعه رشد ،بلوغ و

خصوصیات ریختسنجي اتولیتهاي ساجیتا در  35گونه

مرگ و میر گونه گیش کاذب ( )L. lactariusدر ساحل

از شگماهیان خلیج فارس و دریاي عمان مقایسه گردید

 ]39[ Andhara Pradesh-Orissaهمبستگي باال (= 5/5
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 ،)R2بین طول و وزن این ماهي بیان گردید .اشکال

 .]36سپس اتولیتها شسته شده و الیه محافظ دور آنها

اتولیت و ویژگيهاي آن در ماهیان دریایي جنوب افریقا

توسط آب نیمه گرم برداشته شد ،در نهایت رطوبتگیري

به صورت اطلس تهیه شده است [ .]31در بررسي 61

انجام شد .سپس اتولیتهاي کدر توسط سود  %3به مدت

گونه از ماهیان دریاي برینگ و خلیج آالسکا [ ]31ارتباط

 3دقیقه شستشو داده شدند و سپس به منظور جلوگیري از

طول ماهي و طول اتولیت به صورت خطي و با همبستگي

اکسید شدن ،اتولیتها را با توجه به اندازه در قالبهاي

باال با میزان ( )R2 > 5/155به دست آمد ،همچنین 31

کوچک پارافین جامد که از قبل تحت تاثیر حرارت به

گونه از گیش ماهیان در سواحل آرژانتین مورد مطالعه

حالت مایع درآمده بودند ،قرار داده تا کامال سرد و منجمد

قرار گرفتند [ .]38تحقیق حاضر با هدف مقایسه و بررسي

گردند [ .]35شکل اتولیتها توسط استریومیکروسکوپ

خصوصیات ریخت سنجي اتولیت ساجیتا در چهار گونه

مورد مطالعه قرار گرفت .زیست سنجي اتولیتها به کمک

سرخوي چشم درشت ( ،)Lutjanus lutjanusسرخوي

کولیس و با دقت  5/3میليمتر انجام شد .توزین اتولیتها

ماالباري ( ،)Lutjanus malabaricusسرخوي خوني

با استفاده از ترازوي دیجیتال با دقت  5/553گرم انجام

ماهي

شد .همچنین سایر پارامترهاي ریخت سنجي اتولیت

عربي ) (Pomacanthus asfurدر مناطق مرجاني آبهاي

ساجیتا شامل طول اتولیت ( :OLبیشترین اندازه انتهاي

خلیج فارس و دریاي عمان انجام شد.

جلویي تا عقبي اتولیت) ،پهناي اتولیت ( :OBحداکثر

(erythropterus

)Lutjanus

و

فرشته

اندازه بین لبه پشتي تا شکمي اتولیت) ،محیط اتولیت

مواد و روش کار

( )OPو مساحت اتولیت ( ،)OSبه کمک نرم افزار

نمونهبرداري طي یک دوره یکساله از فروردین ماه 3151

Image

 toolمحاسبه شد .روابط بین طول و وزن ماهي و همچنین

تا فروردین ماه  3154در سواحل مرجاني خلیج فارس

طول و وزن اتولیت براساس مدل نمایي

(کلیه مناطق مرجاني از جمله سواحل کیش) و دریاي

براي

تمام گونهها محاسبه شد که در آن  Wمعرف وزن

عمان (سواحل رمین ،منطقه حدفاصل گوردیم تا پزم و

برحسب گرم L ،طول برحسب سانتيمتر a ،ضریب ثابت

منطقه جزیره شیطان در پسابندر) انجام شد .صید ماهیان

و  bتوان است [ ،]31رابطه طول چنگالي ماهي و طول

از طریق غواصي و همچنین با استفاده از گرگورهاي

اتولیت با استفاده از رابطه خطي  Y=aX+bبدست آمد که

سیمي و قفس هاي صید شاه میگو انجام شد .در طول این

در آن  Yطول ماهي برحسب سانتيمتر X ،طول اتولیت

مدت تعداد  6عدد از گونه سرخوي چشم درشت 8 ،عدد

برحسب میليمتر و  aو  bضرایب ثابت هستند [.]1

از گونه سرخوي ماالباري 9 ،عدد از گونه سرخوي خوني

تصاویر اتولیت به کمک دوربین دیجیتال از دو سطح

و  9عدد از گونه فرشته ماهي عربي صید شده و مورد

پشتي و شکمي تهیه شد.

بررسي قرار گرفت .به منظور نگهداري ماهیان تا زمان
انتقال به آزمایشگاه از روش انجماد در دماي  -38درجه
سانتيگراد استفاده شد ،پس از انجمادزدایي ،مشخصات

نتایج

زیستسنجي هر نمونه شامل طول کل ( ،)TLطول

در این تحقیق به منظور مطالعه شکل و پارامترهاي ریخت

چنگالي ( )FLو وزن کل ( )Wماهي اندازهگیري و ثبت

سنجي اتولیت ساجیتا ،تعداد  34نمونه شامل گونههاي

شد .با توجه به اینکه اتولیتها در کپسول شنوایي در حد

سرخوي خوني (شکل  ،)3سرخوي ماالباري (شکل ،)3

فاصل وسط سقف دهان و محل اتصال فوقاني آبشش به

سرخوي چشم درشت (شکل  )1و فرشته ماهي عربي

سقف دهان قرار دارند ،از بین روشهاي مرسوم استخراج

(شکل  )4در آبهاي خلیج فارس و دریاي عمان صید و

اتولیت ،از روش میان آبششي استفاده شد [،33 ،35 ،36
3

ریختشناسي اتولیت ساجیتا...
مورد مطالعه قرارگرفت .اشکال ،گویاي تصاویري از سطح

اتولیت نیز مربوط به گونه فرشته ماهي عربي با میانگین

پشتي و شکمي اتولیت مربوط به نمونهها ميباشند.

طول کل  35سانتيمتر و میانگین وزن  91/31±33/81گرم

در جداول  3تا  4رابطه بین طول اتولیت و وزن اتولیت،

ميباشد .آنالیز واریانس و سطح معنيداري منابع تغیرات

رابطه بین طول چنگالي ماهي و طول اتولیت ،رابطه بین

صفات زیستسنجي اتولیت در گونههاي مورد مطالعه در

طول ماهي و وزن ماهي و همچنین دامنه طولي ماهیان

جدول  1نشان داده شده است .جدول  8بیانگر مقایسه

صید شده ( )cmگونههاي مورد مطالعه آورده شده است.

میانگینهاي مورفومتریکي اتولیت در گونههاي مورد

با توجه به جداول  3تا  ،4در بیشتر پارامترهاي مورد

بررسي به روش آزمون دانکن ميباشد.

بررسي ،ارتباط معنيدار مالحظه گردید ،بهطوريکه بین

نتایج نشان دهنده آن است که کلیه خصوصیات ریخت

طول و وزن اتولیت ،بین طول چنگالي ماهي و طول

سنجي اتولیت ساجیتا در بین گونههاي متفاوت مورد

اتولیت و بین طول ماهي و وزن ماهي همبستگي باالیي

مطالعه اختالف معنيدار نشان دادند .نتایج حاصل از

مشاهده شد .بیشترین میزان همبستگي بین پارامتر طول

بررسي مساحت و محیط اتولیت حاکي از آن بود که این

چنگالي ماهي و طول اتولیت در گونه سرخوي ماالباري با

دو پارامتر در گونههاي سرخوي ماالباري و فرشته ماهي

میزان  R2=0.8954به دست آمد .خصوصیات زیست

عربي اختالف معنيداري داشته ( )p<5/59ولي در گونه-

سنجي اتولیت از جمله طول اتولیت ( ،)OLپهناي اتولیت

هاي چشم درشت و سرخوي خوني اختالف معني داري

( ،)OBوزن اتولیت ( ،)OWمحیط اتولیت ( )OPو

مشاهده نشد ( .)p>5/59پارامتر وزن اتولیت در گونههاي

مساحت اتولیت ( )OSدر جدول  9و خصوصیات

سرخوي چشم درشت و سرخوي ماالباري و همینطور

زیستسنجي نمونهها به همراه میانگین و دامنه طول کل،

گونههاي سرخوي خوني و فرشته ماهي عربي اختالف

طول استاندارد و وزن کل در جدول  6آورده شده است.

معنيداري نداشت ( )p>5/59ولي بین این دو گونه با

نتایج حاکي از آن است که عالوه بر تفاوت در شکل

گونههاي سرخوي چشم درشت و سرخوي ماالباري

ظاهري اتولیت گونههاي مورد بررسي ،تفاوتهاي

اختالف معنيدار دیده شد ،دو پارامتر طول اتولیت و

بیومتري نیز در آنها قابل دید است .با توجه به اطالعات

پهناي اتولیت در تمامي گونهها اختالف معني دار نشان

جدول  9بیشترین طول ،بیشترین پهنا ،بیشترین وزن،

داد (.)p<5/59

بیشترین محیط و مساحت اتولیت مربوط به گونه

اشکال  9الي  5مربوط به مقایسه پارامترهاي ریختسنجي

سرخوي چشم درشت با میانگین طول کل  39سانتيمتر و

اتولیت در گونههاي مختلف مورد مطالعه ميباشد (گونه

میانگین وزن  385/54 ± 31/43گرم است ،کمترین طول،

هاي با حروف مشابه اختالف معنيدار ندارند).

کمترین پهنا ،کمترین وزن ،کمترین محیط و مساحت

جدول  -3روابط به دست آمده زیست سنجي و اتولیت گونه L. erythropterus
)OW=1852*10-5OL0.0201 (R2=0.8905

رابطه بین طول و وزن اتولیت

)FL= 5624x - 5.329 (R2=0.8919

رابطه بین طول چنگالي ماهي و طول اتولیت

)W= 0.4258 L2.986 (R2=0.6281

رابطه بین طول و وزن ماهي
دامنه طولي ماهیان صید شده ()cm

33-48
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جدول  -3روابط به دست آمده زیست سنجي و اتولیت گونه L. malabaricus
)OW=2356*10-5OL0.0552 (R2=0.8930

رابطه بین طول و وزن اتولیت

)FL= 5.184x - 72.88 (R2=0.8954

رابطه بین طول چنگالي ماهي و طول اتولیت

)W= 0.0784 L2.6842 (R2=0.8700

رابطه بین طول و وزن ماهي
دامنه طولي ماهیان صید شده ()cm

33-99

جدول  -1روابط به دست آمده زیست سنجي و اتولیت گونه L. lutjanus
)OW=4856*10-5OL0.0103 (R2=0.8908

رابطه بین طول و وزن اتولیت

)FL= 4256x - 24.396 (R2=0.8926

رابطه بین طول چنگالي ماهي و طول اتولیت

)W= 0.0486 L2.8742 (R2=0.8000

رابطه بین طول و وزن ماهي
دامنه طولي ماهیان صید شده ()cm

35-31

جدول  -4روابط به دست آمده زیست سنجي و اتولیت گونه P. asfur
)OW=9486*10-5OL0.0528 (R2=0.8917

رابطه بین طول و وزن اتولیت

)FL= 26.54x + 7.7513 (R2=0.8931

رابطه بین طول چنگالي ماهي و طول اتولیت

)W=0.8706 L2.868 (R2=0.8573

رابطه بین طول و وزن ماهي
دامنه طولي ماهیان صید شده ()cm

36-31

جدول  -9مشخصات زیست سنجي اتولیتها
Sd

Sd

Sd

5/533

OS
)(mm2
5/38

5/6

5/531

5/39

5/6

34

5/539

5/33

5/8

31

5/558

5/533

5/58

5/1

8/4

5/559

Sd

OP
)(mm
36

5/556
5/554

5/54
5/59

5/33

5/53

5/33

Sd

OW
)(g
5/54

5/51
5/58

3/4
3/3

5/1

3/3

5/33

OL
)(mm
1/3

OB
)(mm
3/8

9

5/38

8

5/3

3/8

L. lutjanus

1/9

6

P. asfur

3/1

9

تعداد

گونه
L.
erythropterus
L. malabaricus

جدول  -6خصوصیات زیست سنجي نمونه هاي مورد مطالعه
دامنه طول

میانگین طول

دامنه طول

میانگین طول

دامنه وزن کل

میانگین وزن کل

کل ()cm

کل ()cm

استاندارد ()cm

استاندارد ()cm

()g

()g

تعداد

گونه

33-48

35

5-46

39

83-149

353/38±14/15

9

33-99

13

5-93

38

13-118

314/48±96/54

8

L.
erythropterus
L. malabaricus

35-31

39

8-33

33

51-386

385/54±31/43

6

L. lutjanus

36-31

35

31-34

36

31-86

91/31±33/81

9

P. asfur

5

ریختشناسي اتولیت ساجیتا...
جدول  -1آنالیز واریانس و سطح معني داري منابع تغیرات صفات زیستسنجي اتولیت در گونههاي مورد مطالعه
OM

OL

OB

OP

مربع میانگین

1

**5/534

**5/5534

**1/15

**3/64

**353/83

خطاي کل

55

5/5553

5/5554

5/53

5/53

5/54

31/46

34/63

38/31

15/91

5/55

درجه آزادي

منابع تغیرات

ضریب تغیرات ( )%cv

OS

جدول  -8مقایسه میانگینهاي مورفومتریکي اتولیت درگونههاي مورد بررسي به روش آزمون دانکن
L. lutjanus

گونه

L.erythropterus

P. asfur

L. malabaricus

صفت
OS

a

5/33

OM

a

5/59

a
a

5/38

5/541

b
b

c

5/39

b

5/543

5/58

5/539

a

1/9

b

1/3

c

3/8

d

3/1

OB

a

3/3

b

3/8

c

3/4

d

3/3

OP

31a

36a

34b

8/4c

OL

نماي پشتي

نماي شکمي

شکل -3نماي پشتي و شکمي اتولیت در گونه L. erythropterus
نماي پشتي

نماي شکمي

شکل -3نماي پشتي و شکمي اتولیت در گونه L. malabaricus
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نماي شکمي

نماي پشتي

شکل -1نماي پشتي و شکمي اتولیت در گونه L. lutjanus
نماي شکمي

نماي پشتي

شکل -4نماي پشتي و شکمي اتولیت در گونه P. asfur
4

a
b

d

3
2.5
2
1.5

c

1
0.5

طول اتولیت ساجیتا (میلیمتر)

3.5

0
Lutjanus erythropterus

Pomacanthus asfur

Lutjanus malabaricus

Lutjanus lutjanus

شکل -9مقایسه طول اتولیت در گونههاي مختلف مورد مطالعه
2.5
a
1.5
d

b

c

1
0.5
0

Lutjanus erythropterus

Pomacanthus asfur

Lutjanus malabaricus

Lutjanus lutjanus

شکل -6مقایسه عرض اتولیت در گونههاي مختلف مورد مطالعه

7

عرض اتولیت ساجیتا (میلیمتر)

2

...ریختشناسي اتولیت ساجیتا

)وزن اتولیت ساجیتا (گرم

0.07
0.06
0.05
0.04

a

a

0.03

b

0.02
0.01

b

0
Lutjanus lutjanus

Lutjanus malabaricus

Pomacanthus asfur Lutjanus erythropterus

)محیط اتولیت ساجیتا (میلیمتر

 مقایسه وزن اتولیت در گونههاي مختلف مورد مطالعه-1شکل
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

a
a

b
c

Lutjanus lutjanus

Lutjanus malabaricus

Pomacanthus asfur

Lutjanus erythropterus

 مقایسه محیط اتولیت در گونههاي مختلف مورد مطالعه-8شکل

)مساحت اتولیت ساجیتا (میلیمترمربع

0.3
0.25
0.2

0.15

a
a

b

0.1

c

0.05
0
Lutjanus lutjanus

Lutjanus malabaricus

Pomacanthus asfur

 مقایسه مساحت اتولیت در گونههاي مختلف مورد مطالعه-5شکل

8

Lutjanus erythropterus
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بحث
همانطور که نتایج نشان داد بین طول و وزن اتولیت ،بین

میزان  R2 < 5/511را نشان داد .همچنین مطالعه

طول چنگالي ماهي و طول اتولیت و بین طول ماهي و

مورفولوزي اتولیت در ماهي ]33[ Aphanius fasciatus

وزن ماهي همبستگي باالیي مشاهده شد .بیشترین میزان

نیز همبستگي باالیي را بین طول اتولیت با طول ماهي

همبستگي بین پارامتر طول چنگالي ماهي و طول اتولیت

نشان داد ،مطالعات ذکر شده با تحقیق حاضر همخواني

در گونه سرخوي ماالباري با میزان  R2=0.8954به دست

دارند .تفاوتهاي ظاهري اتولیت ماهیان گروههاي

آمد .در مطالعه رابطه بین طول ماهي ،طول و وزن اتولیت

مختلف و حتي ماهیان متعلق به یک خانواده مشخص و

ساردین سند ( )Sardinella sindensisاز آبهاي ساحلي

ثابت شده است .مطالعات بر روي اتولیت از نظر

جاسک (دریاي عمان) [ ،]1نتایج نشان داد که یک رابطه

مورفولوژي و ارتباط آن با خصوصیات ظاهري و

خطي نسبتاً قوي بین طول اتولیت و طول ماهي وجود دارد.

مورفومتریک ماهیان در خانوادههاي مختلف ماهیان خلیج

همچنین بین وزن اتولیت و طول ماهي نیز رابطه تواني

فارس ،نیز مشاهده شده است [ .]9اتولیتهاي ساجیتا

دارد.

ساختار بسیار متنوعي دارند که حتي در گونههاي مختلف

قوي مشاهده شد که با نتایج تحقیق حاضر همخواني

در مطالعهاي دیگر همبستگي باال ( ،)R2 = 5/5بین طول و

یک خانواده نیز تفاوتهاي ریختي داشته که با توجه به

وزن ماهي گیش کاذب ( )Lactarius lactariusبه دست

این تفاوتها ميتوانند با یکدیگر مقایسه شوند و بدین

Anguilla anguilla

ترتیب شناسایي گونهاي امکانپذیر خواهد بود .با استفاده

نیز همبستگي باال ( ،)R2 = 5/89بین طول اتولیت و طول

از این شاخصهاي ریختي ميتوان شناسایي گونه هاي

کل ماهي اعالم گردید [ .]33در مقایسه تفاوتهاي

شکار شده را از طریق آنالیز محتویات معده شکارچیان

مورفولوژي و مورفومتریک اتولیت برخي گونههاي گیش

انجام داد .باتوجه به هبستگي که بین اتولیت و اندازه

ماهیان دریاي عمان [ ،]8عنوان شد که در بیشتر

ماهي وجود دارد ميتوان با داشتن اندازه اتولیت ،اندازه

پارامترهاي مورد مطالعه در گیش ماهیان ارتباط معنيداري

ماهي را به دست آورد [ .]8هر اتولیت داراي شکل و

مالحظه گردید .همچنین در تمام گونههاي مورد مطالعه،

ویژگيهاي خاصي است که مختص همان گونه است

رابطه بین طول و وزن ماهي همبستگي باالیي داشت،

بنابراین بررسي ویژگيهاي ریختسنجي اتولیت شامل

آمد [ .]39در مطالعه بر روي ماهي

Lutjanus

طول اتولیت ،وزن اتولیت و غیره ميتواند اطالعات

چنانچه در مطالعه تعیین سن سرخو معمولي (

 )johniبا استفاده از برش سنگ گوش [ ،]1نیز همبستگي

ارزشمندي در زمینه شناسایي و تفکیک گونهها ارایه دهد

باالیي بین طول کل با وزن ماهي گزارش گردید .در

[ .]9با توجه به نتایج تحقیق حاضر کلیه خصوصیات

مطالعه ماهیان سواحل مرجاني هاوایي ،رابطه خطي بین

ریختسنجي اتولیت ساجیتا در بین گونههاي متفاوت

طول اتولیت و طول استاندارد با همبستگي باال و رابطه

مورد مطالعه اختالف معنيدار نشان دادند .نتایج حاصل از

نمایي بین طول اتولیت و وزن مشاهده شد [ .]34در

بررسي مساحت و محیط اتولیت حاکي از آن بود که این

بررسي برخي از گونههاي ماهیان شمال شرق اقیانوس

دو پارامتر در گونههاي سرخوي ماالباري و فرشته ماهي

آرام [ ]31ارتباط طول ماهي و طول اتولیت به صورت

عربي اختالف معنيداري داشته ( )p<5/59ولي در گونه-

خطي و با همبستگي باال با میزان ( ) R2 > 5/155به

هاي چشم درشت و سرخوي خوني اختالف معني داري

دست آمد .از سوي دیگر مطالعه برخي از گونههاي

مشاهده نشد ( .)p>5/59پارامتر وزن اتولیت در گونههاي

خانواده شوریده ماهیان [ ]35بین طول اتولیت و طول کل

سرخوي چشم درشت و سرخوي ماالباري و همینطور

رابطه خطي و بین وزن اتولیت و طول کل رابطه نمایي با

گونههاي سرخوي خوني و فرشته ماهي عربي اختالف

9

ریختشناسي اتولیت ساجیتا...
معنيداري نداشت ( )p>5/59ولي بین این دو گونه با

منابع

گونههاي سرخوي چشم درشت و سرخوي ماالباري

 .3جوادزاده ،ن ،.قطب الدین ،ن ،.آژیر ،م .ت .3153 .مقایسه

اختالف معنيدار دیده شد ،دو پارامتر طول اتولیت و

برخي از خصوصیات ریختسنجي اتولیت ساجیتا در گونههاي

پهناي اتولیت در تمامي گونهها اختالف معني دار نشان

سوکال ( ،)Rachycentron canadumگربه ماهي خاکي

داد ( ،)p<5/59در مطالعه مقایسه خصوصیات ریخت-

(،)Arius dussumieri

گربهماهي

بزرگ

(

Arius

 ،)thalassinusعروسماهي نواري ()Drepane longimana

سنجي اتولیتهاي ساجیتا در  35گونه از شگماهیان

و عروسماهي منقوط ( )Drepane punctataدر آبهاي

خلیجفارس و دریاي عمان [ ،]5اعالم شد که محیط

خلیج فارس و دریاي عمان ،مجله زیست شناسي دریا ،دوره ،9

اتولیت و تعداد دندانههاي اتولیت را ميتوان به عنوان

شماره  ،35صفحات .11-86

پارامترهاي شاخص جهت تعیین بین گونهاي در اتولیت
ساجیتاي شگماهیان خلیجفارس و دریاي عمان معرفي

 .3جوادزاده ،ن ،.قطب الدین ،ن ،.آژیر ،م .ت .3151 .مطالعه

نمود ،که با نتایج تحقیق حاضر همخواني دارد .در مطالعه

اتولیت ساجیتا در گیش ماهي کاذب lactarius Lactarius

تعیین سن ماهي سرخوي چمن

در آبهاي خلیج فارس ،مجله زیست شناسي دریا ،دوره ، 6

)(Lutjanus malabaricus

شماره  ،34صفحات .63-15

با استفاده از اتولیت (سنگ گوش) درآب هاي استان
هرمزگان [ ]4افزایش معنيداري بین طول و وزن اتولیت

 .1دهقاني ،م ،.کامراني ،ا ،.ساالرپوري ،ع ،.کمالي ،ع.3153 .

راست و چپ در ارتباط با وزن ماهي و همچنین افزایش

رابطه بین طول ماهي ،طول و وزن اتولیت ساردین سند

معنيداري بین طول میاني اتولیت راست و چپ در ارتباط

( )Sardinella sindensisاز آبهاي ساحلي جاسک )دریاي

با طول استاندارد ماهي مشاهده شد .دلیل این امر را این

عمان) ،فصلنامه بوم شناسي آبزیان ،دوره  ،3شماره  ،3صفحات
.34-14

گونه بیان کردند که طول و وزن اتولیت با طول و وزن
ماهي و همچنین با متابولیسم ماهي در ارتباط است؛

 .4سلیمان میگوني ،پ ،.ولي نسب ،ت ،.عطایي مهر ،ب،.

بنابراین رشد اتولیت ميتواند بیانگر رشد ماهي نیز باشد.

کمالي ،ع .3153 ،.تعیین سن ماهي سرخوي چمن ( Lutjanus

 )malabaricusبا استفاده از اتولیت در آب هاي هرمزگان،

نتیجهگیری

مجله پژوهشهاي جانوري (مجله زیست شناسي ایران) ،دوره

در نهایت با توجه به نتایج ميتوان اظهار کرد که در گونه-

 ،36شماره  ،1صفحات .131-159

هاي مورد مطالعه در تحقیق حاضر ،دو پارامتر طول

 .9صدیق زاده ،ز ،.وثوقي ،غ ،.ولي نسب ،ت ،.فاطمي ،م .ر،.

اتولیت و پهناي اتولیت را ميتوان به عنوان شاخصهاي

 .3186مروري بر ریختشناسي اتولیت در برخي از ماهیان

تعیین گونه به کمک اتولیت معرفي نمود.

اقتصادي سطحزي خلیج فارس .مجله دامپزشکي دانشگاه آزاد

تشكر و قدردانی

اسالمي ،سال سوم ،شماره  ،35صفحات .3-35

مقاله حاضر مستخرج از طرح تحقیقاتي تحت عنوان

 .6عطایي دریایي ،ن ،.کامراني ،ا ،.ساالرزاده ،ع ،.ساالرپوري،

"تهیه بانک اتولیت ماهیان زینتي خلیج فارس و دریاي

ع .3153 .پارامترهاي اندازه و شکل سنگ گوش ماهي موتو

عمان" مي باشد که در دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز

معمولي  Encrasicholina punctiferدر خلیج فارس و

انجام پذیرفت ،بدینوسیله از مسئولین محترم آزمایشگاه

دریاي عمان .مجله آبزیان و شیالت ،سال چهارم ،شماره ،31

واحد به سبب همکاري در استفاده از امکانات تشکر مي

صفحات .11-44

شود.

 .1کمالي ،ع ،.ولي نسب ،ت ،.عمادي ،ح .3189 .تعیین سن
سرخوي معمولي ( )Lutjanus johniبا استفاده از برش
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