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چکیده
روابط طولی و رابطه طول و وزن شش گونه ماهی شامل سرخو چمن ( ،)Lutjanus malabaricusشانک زردباله ( Acanthopagrus

 ،)latusسرخو معمولی ( ،)L. johniiطالل ( ،)Rastrelliger kanagurtaچغوک پشتطالیی ( )Gerres longirostrisو شورت
( )Sillago sihamaمورد مطالعه قرار گرفت .این گونهها از مراکز تخلیه ماهی جمعآوری و زیستسنجی شدند .طول کل ،طول چنگالی،
طول استاندارد ،ارتفاع بدن و ارتفاع باله دمی ماهیها با دقت یک میلیمتر و وزن کل ماهی با دقت  0/1گرم اندازهگیری شدند .رابطه طول
کل و وزن در همه گونههای مورد مطالعه معنیدار و با ضریب همبستگی باال و بین  0/84در ماهی چغوک پشتطالیی تا  0/98در ماهی
سرخوی چمن در متغییر بود ( .)P>0/01مقدار عددی  bدر رابطه طول و وزن از  2/54در ماهی طالل تا  2/98در ماهی شورت متغییر
بود .نتایج نشان داد که گونههای سرخو معمولی ،سرخو چمن ،شورت و شانک زردباله دارای رشد همگون هستند .در حالی که در ماهی
طالل و چغوک پشت طالیی رابطه طول-وزن به صورت ناهمگون منفی بهدست آمد .روابط بین طول کل-طول چنگالی ،طول کل-طول
استاندارد در همه گونهها معنیدار بودند ( .)P>0/01رابطه بین طول کل-ارتفاع بدن و نیز ارتفاع بدن-ارتفاع باله دمی نیز در همه گونهها
به غیر از طالل معنیدار بود (.)P<0/01
واژگان کلیدی :رابطه طول-وزن ،ریختسنجی ،ماهی ،خلیج فارس.

مقدمه
در مطالعات زیستشناسی و آرایهشناسی آبزیان،
بررسی صفات اندازشی و روابط بین آنها دارای
اهمیت زیادی است ( Pauly, 1983; Sparre and
 .)Venema, 1992بهطور معمول اندازه و وزن
ماهیها در طول زندگی آنها افزایش پیدا میکند.
عوامل غیرزیستی شامل کیفیت غذای در دسترس،
رقابت غذایی ،دما ،اکسیژن و کیفیت آب در کنار
عوامل زیستی مانند اندازه ،وزن و مراحل بلوغ جنسی
و رشد ماهیها را تحت تاثیر قرار میدهند ( Froese
 .)and Binohlan, 2000; Safran, 1992در طول
زندگی موجودات طول و وزن آنها افزایش پیدا
میکند ،از اینرو ارتباط بین این دو فاکتور دارای
اهمیت زیادی است ) .(Stamps, 2007رابطه طول-

وزن یکی از روابط استانداردی است که خروجی آن
در ارزیابیهای شیالتی دارای اهمیت زیادی است.
یکی از ابتداییترین کاربردهای این رابطه تخمین
زیتوده ذخیرههای آبزیان است ).(Pauly, 1983
مقایسه این رابطه در یک جمعیت خاص بین سالها و
جمعیتهای مختلف در شناسایی وضعیت موجود
جمعیتها بسیار حائز اهمیت است .رابطه طول-وزن
برای تخمین ضریب چاقی ) (Condition factorو
تغییرات فصلی آن برای تعیین وضعیت زیستی
ماهیها مورد نیاز است ( Lima-Junior et al.,
 .)2002; Nash et al., 2006رابطه طول-وزن در
بررسی تغذیه ،رشد و مرگومیر و نیز در ارزیابی
ذخایر آبزیان مورد استفاده قرار میگیرد .در بسیاری
از مدلهای اکولوژیکی که بهمنظور بررسی وضعیت
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ذخیره و پایداری آن به کار میروند ،رابطه طول-وزن
برای محاسبه وزن بینهایت (وزنی که ماهی در طول
عمر خود ممکن است به آن برسد) بهکار میرود
( Christensen and Walters, 2004; Steele and
 .)Ruzicka, 2011همچنین در مدل تولید بر احیای
نسبی ) (Relative yield-per-recruit modelکه
زیستتوده ذخیره را برآورد میکند و نیز تعیین سطح
برداشت حائز اهمیت میباشد ) .(King, 2013در
کنار رابطه طول-وزن ،روابطه مهمی دیگری نیز در
ماهیها مورد استفاده قرار می گیرد .ارتفاع باله دمی
ماهی و رابطه آن با ارتفاع بدن شاخصی است که
کمتر مورد توجه قرار گرفته است .این شاخص در
محاسبه نسبت مصرف به وزن زیتوده
(  )Consumption per biomassکه میزان بازدهی
اکولوژیک غذای مصرفی را در موجودات نشان میدهد
و در مدلهای پایه اکوسیستمی (Ecosystem-
 )based modelsمورد استفاده قرار میگیرد
( Christensen et al., 1996; Ullah et al.,
.)2012
از اینرو مطالعه حاضر با هدف بررسی روابط
طولی و رابطه طول و وزن شش گونه ماهی شامل
سرخو چمن ( ،)Lutjanus malabaricusشانک
زردباله ( ،)Acanthopagrus latusسرخو معمولی
( ،)L. johniiطالل (،)Rastrelliger kanagurta
چغوک پشتطالیی ( )Gerres longirostrisو
شورت ( )Sillago sihamaبه اجرا درآمد .برپایه آمار
سازمان شیالت ایران میزان کل صید جنوب کشور در
سال  1397بالغ بر ششصد هزار تن بوده است که در
این میان چهار گونه مورد مطالعه در این پژوهش
درصد باالیی از صید را به خود اختصاص میدهند .هر
چند در مورد ماهی شورت میزان صید محدود و
مربوط به صید تفریحی است و چغوک پشتطالیی
نیز مصرف تجاری و یا غیر تجاری ندارد.

طاهری میرقائد و همکاران

شکل  - 1مکانهای نمونهبرداری و زیستسنجی گونههای مورد
مطالعه در آبهای استان هرمزگان.

نواحی ساحلی از صید قالب (شورت) و مشتا
جمعآوری و زیستسنجی شدند .طول کل ،طول
چنگالی ،طول استاندارد ،ارتفاع بدن و ارتفاع باله دمی
در نمونهها با دقت یک میلیمتر و وزن کل ماهیها با
دقت  0/1گرم اندازهگیری شد.
بهمنظور بررسی رابطه طول و وزن  646نمونه
ماهی مربوط به شش گونه از رابطه  W=aLbاستفاده
شد ). (King, 2013در این رابطه ،W ،وزن ماهی به
گرم؛  Lطول به سانتیمتر؛  aمقدار ثابت و  bنمای
معادله توانی است که نوع رشد ماهی یعنی همگون
) (Isometricیا ناهمگون ) (Allometricبودن را
مشخص میکند ) .(Pauly, 1983ماهیانی که در
تمام ابعاد بدن خود بهطور یکسان رشد مینمایند،
دارای رشد همگون هستند ،یعنی در صورتی که طول
بدن آنها  2برابر شود ،وزن آنها  8برابر ( )23خواهد
شد ( Froese and Binohlan, 2000; King,
 .)2013در ماهیان با رشد همگون مقدار  ،bبرابر 3
است .در صورتی که ماهی رشد ناهمگون داشته باشد،
رشد در تمام ابعاد بهطور مساوی نیست ،بنابراین
مقدار عددی  bبرابر  3نخواهد بود .بسته به گونه
ماهی رشد ناهمگون ممکن است مثبت ) (b>3یا
منفی ) (b<3باشد .برای بهدست آوردن ضریب  bو
مقدار ثابت  aدر رابطه طول و وزن از فرم لگاریتمی
استفاده میشود:

مواد و روشها
در این پژوهش شش گونه شامل ماهی سرخو چمن،
شانک زردباله ،سرخو معمولی ،طالل ،چغوک
پشتطالیی و شورت انتخاب شدند که چهار گونه اول
در مراکز تخلیه ماهی در استان هرمزگان
زیستسنجی شدند (شکل  )1و دو گونه آخر در

𝐿 Log 𝑊 = Ln 𝑎 + 𝑏Ln

بهمنظور بررسی اختالف معنیداری عدد بهدست
آمده برای  bبا عدد  3از رابطه زیر استفاده میشود
):(Pauly, 1983

t = [(s. dx)/(s. dy)] ∗ [(|b − 3|)/(√(1
] )− r 2 ))] ∗ [√(n − 2
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جدول  - 1میانگین و انحراف معیار طول کل (سانتیمتر) ،طول چنگالی (سانتیمتر) ،وزن (گرم) ،ارتفاع بدن و ارتفاع باله دمی (سانتیمتر) ،در
شش گونه مورد مطالعه درخلیج فارس.
کمترین

بیشترین

میانگین و انحراف معیار

نام ماهی

صفت

سرخو چمن
)(L. malabaricus

طول کل
طول چنگالی
وزن بدن
ارتفاع بدن
ارتفاع باله دمی

19/60
19/10
125
6/5
3

73
71/5
5160
24
12/5

39/58±12/12
38/68±11/90
1210/21±1119/92
12/58±3/64
7/05±2/37

شانک زرد باله
)(A. latus

طول کل
طول چنگالی
وزن بدن
ارتفاع بدن
ارتفاع باله دمی

18
16/8
116
6/6
4/1

38/6
36/8
982
13/4
12/1

28/72±4/71
26/67±4/46
478/5±218/04
10/08±1/56
7/61±1/55

سرخو معمولی
)(L. johni

طول کل
طول چنگالی
وزن بدن
ارتفاع بدن
ارتفاع باله دمی

32/2
25/2
475
8/8
5/8

45/4
38/6
1340
13/4
11/4

37/11±4/04
30/62±4/28
784/5±250/01
10/82±1/23
7/54±1/54

طالل
(Rastrelliger
)kanagurta

طول کل
طول چنگالی
وزن بدن
ارتفاع بدن
ارتفاع باله دمی

20/3
17/8
96
4/8
5

26/5
23/2
221
6/1
8

23/15±1/45
20/60±1/26
154/06±26/24
5/42±0/3
6/33±0/60

چغوک پشت طالیی
)(G. longirostris

طول کل
طول چنگالی
وزن بدن
ارتفاع بدن
ارتفاع باله دمی

6/5
5/6
3/3
3/32
3

12/8
11/7
22/6
6/54
5/5

7/89±1/24
7/04±1/16
6/10±3/78
4/08±0/63
3/57±0/52

شورت
)(S. sihama

طول کل
طول چنگالی
وزن بدن
ارتفاع بدن
ارتفاع باله دمی

12/6
10/2
13/28
1/6
1/1

23/7
20/7
95/98
3/5
3/4

17/14±2/43
15/15±2/28
39/62±16/61
2/56±0/46
2/16±0/53

درصد و  32/8درصد میانگین طولکل بود .در ماهی
سرخو معمولی میانگین طولاستاندارد و میانگین
ارتفاع بدن بهترتیب  82/5درصد و  22/1درصد
میانگین طولکل بود .در ماهی شانک زردباله میانگین
طولچنگالی و میانگین ارتفاع بدن بهترتیب 92/8
درصد و  35/1درصد میانگین طولکل بودند .میانگین
طولچنگالی و میانگین ارتفاع بدن ماهی طالل به-
ترتیب  89/1و  23/4درصد میانگین طولکل محاسبه
شد .در ماهی چغوک پشت طالیی میانگین
طولاستاندارد و میانگین ارتفاع بدن بهترتیب 89/2
درصد و  45/3درصد میانگین طولکل بودند .در
ماهی شورت میانگین طولاستاندارد و میانگین ارتفاع
بدن بهترتیب  88/4و  15/1درصد میانگین طولکل

در این رابطه  s.dxو  s.dyبهترتیب انحراف معیار
لگاریتم طبیعی طول و وزن است .همچنین  ،r2ضریب
همبستگی و  nتعداد نمونه است .روابط بین طول کل
ماهیها با طول چنگالی (طول استاندارد) و ارتفاع
بدن و نیز رابطه بین ارتفاع بدن و ارتفاع باله دمی به
کمک آنالیز رگرسیونی خطی مورد بررسی قرار
گرفتند.
نتایج
براساس نتایج ماهی شورت بیشترین و چغوک
پشتطالیی کمترین تعداد نمونه را به خود اختصاص
دادند (جدول  .)1در ماهی سرخوچمن میانگین
طولچنگالی و میانگین ارتفاع بدن بهترتیب 97/7
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طاهری میرقائد و همکاران

شکل  - 2رابطه طول کل و وزن در ماهی سرخو چمن (الف)  ،شانک زردباله (ب)  ،سرخو معمولی (ج)  ،طالل (د) ،چغوک پشتطالیی (ه) و
شورت (و).

چنگالی (سرخو چمن ،شانک زرد باله ،طالل و
شورت) و نیز رابطه خطی طول کل و طول استاندارد
(سرخو معمولی و چغوک پشت طالیی) نیز
معنیداری بود (P>0/001؛ جدول  .)2رابطه طول
کل و ارتفاع بدن در پنج گونه معنیدار ،ولی در ماهی
طالل معنیدار نبود ( .)P<0/05ضریب همبستگی
رابطه ارتفاع بدن و ارتفاع باله دمی علیرغم معنیدار
بودن در پنج گونه (به غیر از ماهی طالل) پایین و از
 0/32در طالل تا  0/83در چغوک پشت طالیی در
نوسان بود.

محاسبه شد.
رابطه طول کل-وزن در همه گونههای مورد
مطالعه معنیدار و با ضریب همبستگی باال بین 0/84
در ماهی چغوک پشتطالیی تا  0/98در ماهی سرخو
چمن متغییر بود (شکل  2و جدول  .)2مقدار عددی
 bدر رابطه طول-وزن از  2/54در ماهی طالل تا
 2/98در ماهی شورت متغییر بود .با توجه به مقادیر
 ،bهمه گونهها به غیر از طالل و چغوک پشت طالیی
دارای رشد همگون بودند ( .)P>0/05در دو گونه
اخیر رابطه ناهمگون منفی بهدست آمد.
روابط بین طولهای کل با چنگالی یا طول
استاندارد و طول کل با ارتفاع بدن و ارتفاع بدن و
ارتفاع در همه گونهها به غیر از طالل معنیدار بود
(شکلهای  4 ،3 ،2و  .)5رابطه خطی بین طول کل و

بحث
در این پژوهش مقدار عددی  bدر رابطه طول و وزن
برای گونهها از  2/53برای گونه طالل تا  2/98برای
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جدول  - 2روابط طولی و رابطه طول و وزن در شش گونه مورد مطالعه درآبهای خلیجفارس.
نام ماهی

رابطه رگرسیونی

صفت

R2

سرخو چمن
)(L. malabaricus

طول کل -طول چنگالی
طول کل -وزن
طول کل -ارتفاع بدن
ارتفاع بدن -ارتفاع باله دمی

FL = 0/974 TL + 0/074
BW=0/025TL2/87
BD = 0/317 TL + 0/284
FD = 1/194 BD + 3/120

0/99
0/98
0/96
0/71

شانک زرد باله
)(A. latus

طول کل -طول چنگالی
طول کل -وزن
طول کل -ارتفاع بدن
ارتفاع بدن -ارتفاع باله دمی

FL = 0/946 TL + 0/479
BW=0/028 TL2/89
BD = 0/329 TL + 0/649
FD = 0/899 BD + 3/240

0/98
0/97
0/93
0/80

سرخو معمولی
)(L. johni

طول کل -طول استاندارد
طول کل -وزن
طول کل -ارتفاع بدن
ارتفاع بدن -ارتفاع باله دمی

SL = 1/034TL - 7/782
BW=0/037 TL2/74
BD = 0/287 TL + 0/140
FD = 0/708 BD + 5/476

0/96
0/93
0/89
0/78

طالل
)(R. kanagurta

طول کل -طول چنگالی
طول کل -وزن
طول کل -ارتفاع بدن
ارتفاع بدن -ارتفاع باله دمی

FL = 0/844 TL + 1/050
BW=0/054 TL2/53
BD = 0/075 TL + 3/691
FD = 0/141 BD + 4/542

0/93
0/84
0/58
0/32

چغوک پشت طالیی
)(Gerres longirostris

طول کل -طول استاندارد
طول کل -وزن
طول کل -ارتفاع بدن
ارتفاع بدن -ارتفاع باله دمی

SL = 0/905 TL – 0/108
BW=0/019 TL2/74
BD = 0/471 TL + 0/284
FD = 0/762 BD + 0/475

0/94
0/88
0/89
0/83

شورت
)(S. sihama

طول کل -طول چنگالی
طول کل -وزن
طول کل -ارتفاع بدن
ارتفاع بدن -ارتفاع باله دمی

FL = 0/988 TL – 0/221
BW=0/008 TL2/98
BD = 0/157 TL - 0/140
FD = 0/795 BD + 0/828

0/97
0/96
0/76
0/76

معنیداری داشتند (.)R2 =0/93
حداکثر طول کل ماهی سرخو معمولی در
خلیجفارس  88سانتیمتر و مقدار  bمرتبط با آن
 2/82گزارش شده است (کمالی و همکاران.)1385 ،
در پژوهش حاضر حداکثر طولکل این ماهی 45/4
سانتیمتر و مقدار عددی  bآن  2/74بود .با این وجود
در هر دو پژوهش رشد ایزومتریک (همگون) برای
ماهی سرخو معمولی پیشنهاد شده است.
ماهی شانک زردباله متعلق به خانواده
شانکماهیان ) (Sparidaeعمدتاً در نواحی صخرهای
و مرجانی زیست میکند ( ;Karimi et al., 2013
 .)Sourinejad et al., 2015پژوهشهای زیادی در
خلیج فارس در مورد رابطه طول و وزن ماهی شانک
زردباله وجود دارد .مقدار عددی  bدر ماهی شانک
زردباله در منطقه غرب استان هرمزگان  2/86به
دست آمده است (پناهیبزاز و همکاران .)1391 ،در
پژوهش دیگری در استان هرمزگان این عدد 2/79
برآورد شده است (سوری نژاد و همکاران .)1393 ،در
آبهای استان بوشهر مقدار  bدر جنسهای نر و ماده

گونه شورت در نوسان بود .این مقادیر در محدوده
مورد تایید برای ماهیان ( 2/5تا  )3/5قرار داشت.
همچنین مقدار عددی  bبا نتایج تحقیقات مشابه در
خلیج فارس و دریای عمان همخوانی داشت.
سرخو ماهیان خانواده نسبتاً بزرگ ساکن نواحی
گرمسیری و نیمه گرمسیری میباشند ( Freitas et
 .)al., 2011آنها بهطور عمده از ماهیها ،بیمهرگان
کفزی و سرپایان تغذیه میکنند ( Sedberry and
 )Cuellar, 1993و بهوسیله تور گوشگیر ،گرگور و
قالب صید میشوند .حداکثر طول گزارش شده ماهی
سرخو چمن در جهان حدود  100سانتیمتر است
( )Allen, 1985و در خلیجفارس  71/3سانتیمتر
است (سلیمانیمیگونی و همکاران .)1392 ،در ماهی
سرخو چمن در استرالیا مقدار عددی 2/85 ،b
محاسبه شده بود ( )McPherson et al., 1992که
با عدد گزارش شده در این پژوهش همخوانی دارد .با
توجه به شکل و ساختار بدنی خاص این گونه ،درصد
خطا در اندازهگیری طولی آن کم است و از اینرو
طولکل و طولچنگالی با ضریب همبستگی باال رابطه
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شکل  - 3رابطه طول کل با طول چنگالی در ماهی سرخو چمن (الف) ،شانک زردباله (ب) ،طالل (د) و شورت (و) و همچنین رابطه طول کل با
طول استاندارد در ماهی سرخو معمولی (ج) و چغوک پشتطالیی (ه).

است .در این پژوهش رابطه طول کل و ارتفاع بدن و
همچنین رابطه ارتفاع بدن و ارتفاع باله دمی
پایینترین ضریب همبستگی را داشتند که ممکن
است ناشی از کشیدگی ناحیه شکمی ماهی در مواقع
پر و خالی بودن معده باشد.
در این پژوهش مقدار عددی  bدر ماهی چغوک
پشت طالیی 2/74 ،بهدست آمد .در پژوهشی در
آبهای گوام مقدار عددی  bدر این ماهی 2/89
گزارش شد ) .(Kamikawa et al., 2015مقدار این
پارامتر در آبهای آفریقای جنوبی  3/19محاسبه
شده است ).(Harrison, 2001
ماهی شورت از خانواده شورتماهیان
( )Sillaginidaeگونهای کرانهزی است که عمدتاً در
نواحی کمعمق ساحلی زیست میکند ( Taghavi
 .)Motlagh et al., 2012در مطالعهای که توسط
علیزاده و همکاران ،1393 ،صورت گرفت ،مقدار
پارامتر  bرا برای جنس نر و ماده این گونه بهترتیب

بهترتیب  2/76و  2/98برآورد شده است (حسینی و
سواری .)1382 ،همچنین در مخلوط دو جنس در
خلیجفارس به کمک طول چنگالی مقدار 2/57 ،b
ذکر شده است ).(Vahabnezhad et al., 2017
ماهی طالل یکی از گونههای خانواده تونماهیان
) (Scombridaeاست که در آبهای خلیجفارس و
دریایعمان پراکنش دارد و زیست آن عمدتاً در
آبهای نزدیک میباشد ( Hakimelahi et al.,
 .)2018حداکثر طولکل گزارش شده این ماهی در
خلیجفارس  35/5سانتیمتر میباشد (دقوقی و
همکاران .)1396 ،برای این گونه مقدار عددی b
محاسبه شده از رابطه طول و وزن در آبهای استان
هرمزگان  3/27گزارش شده است (دقوقی و همکاران،
 )1396که با عدد مطالعه حاضر ( )2/54متفاوت بود.
ضمن اینکه رشد ماهی طالل در پژوهش حاضر به
صورت ناهمگون برآورد گردید .در حالی که در تحقیق
دقوقی و همکاران ( ،)1396رشد همگون گزارش شده
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شکل  - 4رابطه طول کل و ارتفاع بدن در ماهی سرخو چمن (الف)  ،شانک زردباله (ب)  ،سرخو معمولی (ج)  ،طالل (د) ،چغوک پشتطالیی
(ه) و شورت (و).

and

 2/85و  2/97عنوان کردند ،که مطابق با نتایج
پژوهش حاضر است.
عواملی متعددی میتوانند پارامترهای مربوط به
رابطه طول و وزن در ماهیها را تحت تاثیر قرار دهند
که از جمله این عوامل میتوان به رشد ،فصل ،درجه
پر یا خالی بودن معده ،رسیدگیجنسی ،جنسیت،
محدوده طولی اندازهگیری شده و سالمتی ماهی
اشاره کرد ( ;Froese and Binohlan, 2000
 .)Safran, 1992نتایج پژوهش حاضر پیشنیازهای
الزم را در مطالعات تغذیه ،رشد و مرگومیر و نیز در
ارزیابی ذخایر آبزیان در اختیار پژوهشگران قرار
خواهد داد.
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 )Collaborationبه شماره طرح  484به انجام
رسیده است که بدین وسیله از حمایتهای صورت
گرفته تشکر و قدردانی میشود.
منابع
پناهیبزاز م ،.تقویمطلق م ،.فاطمی س.م ،.کیمرام ف،.
وثوقی غ .1391 .تخمین پارامترهای رشد و ضرایب
مرگ و میر ماهی شانک زردباله Acanthopagrus
latusدر آبهای غرب استان هرمزگان .نشریه علمی-
پژوهشی اقیانوسشناسی .91-98 :)10( 3
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 چغوک،) طالل (د، ) سرخو معمولی (ج، ) شانک زردباله (ب، ) رابطه ارتفاع بدن و ارتفاع باله دمی در ماهی سرخو چمن (الف- 5 شکل
.)پشتطالیی (ه) و شورت (و
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Abstract
The length-weight and some length- length relationships of six fish species, including Lutjanus malabaricus,
Acanthopagrus latus, L. johnii, Rastrelliger kanagurta, Gerres longirostris and Sillago sihama from the Persian
Gulf were studied. The specimens were collected from landing centers and their morphometics, including total
length (TL), fork length (FL), standard length (SL), body depth (BD), and caudal fin height (FH) measured
to the nearest mm and weighed to the nearest 0.1 g. All length-weight relationships were significant, with the
coefficient of determination (r2) ranging from 0.84 (G. longirostris) to 0.98 (L. malabaricus) (P<0.01). The
parameter b ranged from 2.54 (R. Kanagurta) to 2.98 (S. sihama). The results indicated isometric growth in L.
malabaricus, A. latus, L. johnii, and S. sihama and negative allometric growth pattern in G. longirostris and
R. kanagurta. The results indicated that the length-length (TL-FL and TL-SL) relationships were highly
correlated and significant for all species (P<0.01). The relationship between TL-BD and BD-FH was also
significant, except for R. kanagurta (P>0.01).

Keywords: Length-weight relationship, Morphometrics, Fish, Persian Gulf.
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