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سنجی اتولیت در شناسی اتولیت ساژیتا و روابط طولی و وزنی ماهیان با ریختیختردر پژوهش حاضر 
Liza aurataانجمعیت از ماهی4 (Risso, 1810) هاي مختلف ساحلی حوضه جنوبی دریاي یستگاهزدر

، چالوس رودسرخنکا، از مناطق ساحلیي آورجمعپس از ي مورد نیاز هانمونه. قرار گرفتمطالعهموردخزر 
در آزمایشگاه اتولیت چپ ساژیتا از هر . شددرصد تثبیت و به آزمایشگاه منتقل 75و بندر انزلی در الکل

بر . شدمیکروسکوپ انجام استریوبرداري با دوربین متصل به ي، عکسسازشفافو پس از شد ماهی استخراج 
رگرسیون خطی بین طول کل . دست آمده تاندارد بدرصد طول اس3/3تا 9/2طول اتولیت ، اساس نتایج

صورتبهبود و معادله توانی2R=8492/0و OL6042/4=TL-5555/3ماهی با طول اتولیت به صورت
0129/0TL389/19=OW 2=755/0وRبه طور کلی ارتباط مثبتی بین طول بدن ماهی و . به دست آمد

شناسی، شکل کلی اتولیت در اساس نتایج ریختبر. سنجی اتولیت وجود داشتهاي ریختویژگی
همچنین . بودي نامنظم در لبه شکمی و پشتی هادندانههاي مورد مطالعه غالباً مستطیلی کشیده با یتجمع
مجراي اوستیا در انتهاي قدامی سولکوس . مورد مطالعه وجود نداشتهايروستروم مشخصی در اتولیتآنتی

شکمی  -ي شکل بود که به حاشیه خلفیالولهکه در انتهاي خلفی بسته و یحالدر، بودباز و قیفی شکل 
ماهیان نقش ي کفالهاگونهترین ویژگی ریختی اتولیت که در جدایی از آنجا که مهم. شدیماتولیت منتهی 

جمعیتی نیز نقش مهمی هاي بینیگوناگونرسد این ویژگی در بروز یم، به نظر استدارد موقعیت سولکوس 
.را ایفا کند
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مقدمه
Liza aurataبا نام علمیکفال طالیی

(Risso, ماهیان،کفالخانوادهبهمتعلق(1810
استخوانیماهیانتجارياصلیهايگونهاز

جزکنونتاگذشتهازواستخزردریاي
،شدهمحسوبخوراکیمهمبسیارماهیان
طالییکفال.ارددباالییبسیاراقتصاديارزش
گذرانی از زمستانبرايواستمهاجرياگونه

قسمتبهخزردریايشمالیومیانیقسمت
Probatov(کندیممهاجرتجنوبی and

Tereshchenko, 1951( . این گونه عمدتاً در
ي شناور رشد هاتخمي دریایی، جایی که هاآب

,.Halfman et al(کندیمیزي رتخمکنند، یم

1997( .
ماهیان تنها داراي گوش داخلی هستند

اوتریکول، داراي سه حفرهآنبخش تحتانی که
به ترتیب ها در درون آنوالژنا استوساکول
هاي به نامییهاشنوایی یا اتولیتهايیزهسنگر

الپیلوس،(Asteriscus)آستریسکوس
(Lapillus) و ساژیتا(Sagitta)قرار دارند .

سفید و يساختارهاهاي شنوایی یزهسنگر
هستند که نقش متراکمی از کربنات کلسیم

عالوه،به.دارندماهیتعادلوشنواییدرمهمی
، وضعیت رشد، در تعیین سنهااز این ساختار

، شناسایی انماهیشناسیبومزیستگاه، آلودگی، 

و بازسازي انها، شناسایی ذخایر ماهیگونه
Begg(شودیماستفادههاستگاهزی et al.,

2001; Mendoza, کهآنجاییاز).2006
تربیشترین سنگریزه شنوایی در ساژیتا بزرگ

طوربه بنابراین، استماهیان استخوانی 
شناسی، در مطالعات بوماز آن ايگسترده

استفادهشیالتیوتبارزاییتاکسونومیکی،
,.Campana, 2005; Morat et al(شود یم

2008; Esmaeili et al., 2014.( سنگریزه
استآهکیيساختارهااولینجملهازشنوایی

و ریخت شودیکه در مراحل جنینی تشکیل م
دگیریمشکلجنینیمراحلدرآنکلی

)Furlani et al., سنگریزه،گونههردر.)2007
کهارددخاصیهايیژگیووشکلشنوایی
دریکلطوربهواستگونههمانمختص

بسیار يهاها و اندازهماهیان مختلف شکل
,Paxton, 2000; Campana(دارد متنوعی

2005; Tracey et al., 2006( . عالوه بر اندازه
، از موقعیت قرار یسنگریزه شنوایو شکل کلی 

يهاگرفتن سولکوس و نیز مقایسه نسبی بخش
استفادهماهیانيبندردهدرآنمختلف

,Esmaeili(دشویم 2001; Stevenson and

Campana, کاربرديهايروشازیکی.)1992
اتولیت، بررسی سنجیاستفاده از صفات ریخت
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روابط بین طول و وزن اتولیت با طول بدن 
خطیهايکه به صورت رگرسیوناستماهی 

تا .)Lychakov et al., 2006(شودمیبیان
کنون مطالعات جامعی در مورد تعیین 

سنجی رگرسیون خطی بین صفات ریخت
اتولیت و طول ماهی کفال طالیی در دریاي 

با بررسی از طرفی ؛خزر صورت نگرفته است
توانیمماهیانکفالجمعیتیبینهايیگوناگون

اکولوژیکی احتمالی هايیريپذجود انعطافبه و
.بردپیهاآندراحتمالیاکولوژیکیيهافرمیاو

زیرا با تغییر شرایط محیطی ساختار و معموالً
طور به.شودمیتغییردچارنیزهاسنگریزهشکل

کلی عالوه بر عوامل اکولوژیکی، تغییرات ژنی 
ها هم نقش به سزایی در ساختار و شکل اتولیت

مطالعاتبرايابزار مناسبی، بنابرایندارند
در پژوهش .هستنداکولوژیکی وتاکسونومیکی

رابطه بین طول و وزن ماهیان با صفات ،حاضر
شناسی یخترسنجی اتولیت و همچنین ریخت
.Lطالییکفالماهیدرساژیتااتولیت aurata

هاي مختلف ساحلی دریاي خزر یستگاهزدر 
.بحث قرار گرفتمورد مطالعه و

هامواد و روش
Liza(ماهی کفال طالیی قطعه 56تعداد 

aurata(رود، از مناطق ساحلی نکا، سرخ

نمونه از هر 10- 15(چالوس و بندر انزلی 
تور با استفاده از 1393در پاییز سال ) ایستگاه

، تورهاي گردان ساحلی و تورهاي گوشگیر پره
منتقل قیقاتیتحآزمایشگاهبهو)1شکل(صید
توسط نیز ها موقعیت جغرافیایی ایستگاه. شد

GPS 1جدول (شدثبت(.
بعد از انتقال ماهیان به آزمایشگاه، تمامی 

س در پي و سگذارشمارهسنجی، ماهیان زیست
سنجی طی زیست. تثبیت شدند% 75الکل 

صفاتی مانند طول کل، طول استاندارد و وزن 
گریزه شنوایی استخراج سنمنظوربه . ثبت شد

ساژیتا، جمجمه از ناحیه پشتی تشریح و 
سنگریزه شنوایی سمت چپ و راست استخراج 

بالفاصله هاآنها،سنگریزهکردنتمیزبراي.شد
هیدروکسیدمحلولدرساعت6مدتبه

ساعت 12درصد و سپس به مدت 1یمپتاس
در آب مقطر قرار داده شدند و پس از آن به 

.شدندقطر شستشو طور کامل با آب م
برداري به براي عکسشدهاستخراجي هانمونه

برداري از عکس. شدندخشک نگهداري صورت
سطح پروکسیمال اتولیت با استفاده از دوربین 

Dino-Liteانجاماستریومیکروسکوپبهمتصل
سپس .)Reichenbacher et al., 2007(شد 

از جمله هاي شنوایییزهسنگرشناسییختر
شکل سنگریزه شنوایی، موقعیت و شکل 
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وپشتیلبهشکل،(Sulcus)سولکوس
Sulcus(آکوستیکوسسولکوسشکمی، شکل

Acusticus( و شکل روستروم(Rostrum)و
مورد مطالعه و (Antirostrum)روستروم آنتی

همچنین صفات . مقایسه قرار گرفت

ارتفاع اتولیت وشناسی از جمله طولریخت
01/0توسط کولیس دیجیتال با احتمال خطاي 

متر و وزن اتولیت توسط ترازوي دیجیتال میلی
.گیري شدندازهگرم ا001/0با احتمال خطاي 

مطالعههاي موردموقعیت جغرافیایی ایستگاه: 1شکل 

در حوضه جنوبی دریاي خزرکفال طالییبرداريهاي نمونهمختصات جغرافیایی ایستگاه: 1جدول

زیرحوضهایستگاه
موقعیت جغرافیایی

استانداردمیانگین طولتعداد نمونه
)مترسانتی( طول جغرافیاییعرض جغرافیایی

361572/24°55'8"53°33'52"شرقیجنوبنکا ± 19/2
361168/23°43'9"52°26'48"جنوب میانیرودسرخ ± 81/1

361023/22°44'38"51°22'26"میانیجنوبچالوس ± 53/0
36758/19°31'15"49°29'37"غربیجنوبانزلیبندر ± 70/3
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و طول اتولیتوزنباماهیکلطولروابط
رابطه(1با توجه به رابطهوزن اتولیتاتولیت با

دهقانی و همکاران، (محاسبه شد) توانی
1392(.

:1رابطه 
W=aLb

a وb:ضرایب ثابت.W:وزن اتولیت.L: طول
. ماهی یا طول اتولیت

ات رابطه طول کل و طول استاندارد با صف
که با ) خطیرابطه(2رابطهازریختی اتولیت 

Microsoftافزار آنالیز خطی در نرمبهتوجه

Excel .، محاسبه شدبه دست آمد2008

:2رابطه 
y=ax+b

y: استانداردیا طول کل.x: وزن، طول یا ارتفاع
.ضرایب ثابت:bو a.اتولیت

ازاستفادهبانیزهمبستگیمیزان
رسم نمودارها با. شدبررسیخطیرگرسیون

Microsoftافزار نرمازاستفاده Excel 2007

استفادهباآماريمحاسباتواطالعاتپردازشو
در نهایت . انجام شدSPSS 21افزار نرماز

و شناسی ریختشناسی ماهی و اطالعات ریخت

یتا مورد تجزیه و ژسنجی اتولیت ساریخت
.تحلیل قرار گرفت

نتایج
نمونه ماهی کفال 56ر مطالعه حاضر د

نجیسزیستنتایجکهشدصیدطالیی
درهاآناتولیتوشدهصیدهاينمونه
طولنسبت.استشدهمشخص2لجدو

3/3تا9/2بابرابراستانداردطولبهاتولیت
بر اساس . دست آمدهباستاندارد طولدرصد

وزنی بین طول کل و وزن - بررسی روابط طولی
هیان بر اساس رگرسیون خطی معادلهما

32/249 -x107/15=y2=9334/0وRدستبه
به آمد که ضریب همبستگی بین این دو صفت 

رگرسیون خطی بین . بودباالداري طور معنی
طول کل ماهی با طول اتولیت به صورت

5555/3 -OL6042/4=TL2=8492/0وRبود
را)8492/0(ییباالهمبستگیضریبکه

اد و رگرسیون خطی بین طول کل نشان د
ماهی با وزن اتولیت به صورت معادله 

142/18+OW3549/0=TL2=7914/0وR به
باالییدست آمد که ضریب همبستگی نسبتاً 

.دادنشانرا)7914/0(
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ارتفاعوماهیکلطولبینخطیرگرسیون
2R=5202/0وx6851/7=y+6323/0اتولیت

به ) 5202/0(متوسطهمبستگی ضریببا
.دست آمد

Liza aurataن نجی ماهیاسنتایج حاصل از زیست:2لجدو (Risso, 1810)در حوضه هااتولیت آنو
جنوبی دریاي خزر

حداکثرحداقلخطاي استاندارد±میانگینصفت
0/283/193/34±43/3)متریسانت(ماهیطول کل

3/257/176/30±02/3)متریسانت(طول چنگالی 
05/2350/1550/27±80/2)متریسانت(استاندارد طول

88/17400/4660/278±58/35)گرم(وزن ماهی 
87/610/590/7±68/0)متریمیل(طول اتولیت 

57/390/230/4±32/0)متریمیل(ارتفاع اتولیت 

0/280/136/47±6/8)گرمیمیل(وزن اتولیت 

و وزن یرگرسیون خطی بین وزن ماه
به 2R=7416/0وx372/5=y+446/24لیتاتو

دست آمد و همچنین رگرسیون خطی بین 
اتولیتارتفاعوطولواتولیتوزنوطول

بهترتیببهاتولیتوزنباارتفاعو
، 2R=7826/0وx0706/0=y+893/4صورت

215/1+x3429/0=y2=5349/0وRو
763/2+x0289/0=y2=5944/0وRبود

).2لشک(

بااتولیتوزنوماهیکلطولبینرابطه
نمودارومحاسبهتوانیمعادلهازاستفاده
بهمعادله توانیشد که اینرسمآنبهمربوط
2R=755/0و0129/0TL389/19=OWصورت

).3لشک(به دست آمد 
سنگریزه شنوایی گونه حاضرمطالعهدر 

) 4لشک(ماهیانلکفاکفال طالیی از خانواده 
ایستگاه از سواحل جنوبی دریاي خزر 4در 
. شدیبررس
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ماهی کفال طالیی و اتولیت آننمودارهاي مربوط به معادله و رگرسیون خطی بین صفات مختلف :2لشک
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اتولیت ماهی کفال طالییوزنوماهیکلطولتوانی و رگرسیون بینمعادله:3لشک

Liza aurataاي از کفال طالیی هتصویر نمون: 4لشک (Risso, 1810)آوري شده در مطالعه حاضرجمع
)عکس از نگارنده(

سنگریزه شنواییکلیدر این مطالعه شکل
مستطیل غالباًمطالعهموردهايجمعیتدر

وتیزوبلندروسترومبود وکشیده
شکل حاشیه.داشتنامشخصوسترومرآنتی

ومحدبریزه شنواییسنگ(Ventral)شکمی 
مقعر(Dorsal)پشتی حاشیهنامنظم و شکل

روي شیارقرارگیرينحوه.بودداردندانهو
وبودآنمیانی- باالییناحیهدرغالباًاتولیت

(Ostial)دهانی ناحیهشیارشدنبازنحوه

انتهايدراوستیامجراي.بودنسبتاً کشیده 
ل شکقیفیوبازشیار اتولیت،قدامی

(Funnel-like)انتهايدرکهحالیدر،بود
حاشیهبهوبودشکلايلولهوبستهخلفی

. شدمیمنتهیشنواییسنگریزهخلفیشکمی
(Ostium)دهانه بهنسبت(Cauda)دم طول

جلویی ناحیه.بود)تقریباً دو برابر(رتبزرگ
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اتولیت ماهی کفال طالییوزنوماهیکلطولتوانی و رگرسیون بینمعادله:3لشک

Liza aurataاي از کفال طالیی هتصویر نمون: 4لشک (Risso, 1810)آوري شده در مطالعه حاضرجمع
)عکس از نگارنده(

سنگریزه شنواییکلیدر این مطالعه شکل
مستطیل غالباًمطالعهموردهايجمعیتدر

وتیزوبلندروسترومبود وکشیده
شکل حاشیه.داشتنامشخصوسترومرآنتی

ومحدبریزه شنواییسنگ(Ventral)شکمی 
مقعر(Dorsal)پشتی حاشیهنامنظم و شکل

روي شیارقرارگیرينحوه.بودداردندانهو
وبودآنمیانی- باالییناحیهدرغالباًاتولیت

(Ostial)دهانی ناحیهشیارشدنبازنحوه

انتهايدراوستیامجراي.بودنسبتاً کشیده 
ل شکقیفیوبازشیار اتولیت،قدامی

(Funnel-like)انتهايدرکهحالیدر،بود
حاشیهبهوبودشکلايلولهوبستهخلفی

. شدمیمنتهیشنواییسنگریزهخلفیشکمی
(Ostium)دهانه بهنسبت(Cauda)دم طول

جلویی ناحیه.بود)تقریباً دو برابر(رتبزرگ
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اتولیت ماهی کفال طالییوزنوماهیکلطولتوانی و رگرسیون بینمعادله:3لشک

Liza aurataاي از کفال طالیی هتصویر نمون: 4لشک (Risso, 1810)آوري شده در مطالعه حاضرجمع
)عکس از نگارنده(

سنگریزه شنواییکلیدر این مطالعه شکل
مستطیل غالباًمطالعهموردهايجمعیتدر

وتیزوبلندروسترومبود وکشیده
شکل حاشیه.داشتنامشخصوسترومرآنتی

ومحدبریزه شنواییسنگ(Ventral)شکمی 
مقعر(Dorsal)پشتی حاشیهنامنظم و شکل

روي شیارقرارگیرينحوه.بودداردندانهو
وبودآنمیانی- باالییناحیهدرغالباًاتولیت

(Ostial)دهانی ناحیهشیارشدنبازنحوه

انتهايدراوستیامجراي.بودنسبتاً کشیده 
ل شکقیفیوبازشیار اتولیت،قدامی

(Funnel-like)انتهايدرکهحالیدر،بود
حاشیهبهوبودشکلايلولهوبستهخلفی

. شدمیمنتهیشنواییسنگریزهخلفیشکمی
(Ostium)دهانه بهنسبت(Cauda)دم طول

جلویی ناحیه.بود)تقریباً دو برابر(رتبزرگ
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(Anterior)وتیزنوكسنگریزه شنوایی
گرد(Posterior)خلفی ناحیهودارزاویه

هايجمعیتدرشیار. )5لشک(بودنامنظم

دیگرهايجمعیتبهنسبترودسرخونکا
).6لشک(بودتریافتهتوسعهکمی

.Lچپ یتايژسانماي جانبی از سطح پروکسیمال اتولیت : 5لشک aurata)عکس از نگارنده(

L. aurataمختلف گونه هايدر جمعیتیتاژسانبی اتولیت نماي جا:6لشک

نکا-زیرحوضه جنوب شرقی

رودسرخ- زیرحوضه جنوب میانی

چالوس- زیرحوضه جنوب میانی

بندر انزلی-زیرحوضه جنوب غربی
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بحث
در مطالعه حاضر نسبت طول اتولیت به 

درصد طول 3/3تا 9/2طول استاندارد برابر با 
دست آمد که بر اساس هباستاندارد 

اتولیت کفال ) Paxton)2000ندي بتقسیم
کوچک تا متوسط هايطالیی جزء اتولیت

اندازه اتولیت ارتباط . دشومیبندي متقسی
الژیک، پاپی(زیادي با محل زندگی نمونه 

، ساختار کیسه شنا، )بنتوپالژیک، مزوپالژیک
وجود توانایی در سایر حواس از جمله بینایی و 
وضعیت حضور نمونه در منطقه جزر و مدي و 

نسبت طول اتولیت به طول . یا خارج از آن دارد
09/6تا 13/0استاندارد در ماهیان ساحلی بین

). Paxton, 2000(استدرصد طول استاندارد 
مشاهده 3و 2هايهمانگونه که در شکل

بین داريمعنیبااليشود رابطه خطی می
نجی ماهی کفال طالیی سصفات مختلف زیست

از جمله طول کل و وزن ماهی با صفات 
اتولیت آن از جمله طول، ارتفاع و نجی سریخت

آمد همچنین رابطه توانی وزن اتولیت به دست
بین طول کل ماهی و وزن داريمعنیباالي

نتایج به دست آمده . اتولیت به دست آمد
يبر روپژوهشگرانمشابه نتایج مطالعات سایر 

از جمله ماهی دیگرماهیان استخوانی
Chodrostoma regium)Aydin et al.,

Sardinella، ماهی ساردین )2004 lemuru

)Gaughan and Mitchell, 2000( ماهی ،
Rastrelliger kanagurta)Jawad et al.,

Sardinops، ماهی ساردین )2011 sagax

)Izzo et al., 2012( ماهی هامور معمولی ،
Epinephelus coioides)عمادي، وخدادادي

Sardinella(ماهی ساردین سند و)1383

sindensis) (است) 1392و همکاران، دهقانی
بین را یمستقیمدار ومعنیيباالابطه که ر

صفات ریختی بدن و اتولیت ماهیان مختلف 
نتایج مدل رگرسیون خطی . کردندمشاهده 

نشان داد با افزایش طول ماهی، ابعاد و وزن 
که یابد میاتولیت نیز به صورت خطی افزایش 

بر پژوهشگراناین نتایج مشابه مطالعات سایر 
ز جمله شمال غرب روي ماهیان در مناطقی ا

، شمال شرق )Hunt, 1979(اقیانوس اطلس 
Harvey(اقیانوس آرام  et al., 2000( حوضه ،

Morat(مدیترانه و اقیانوس آرام  et al.,

Jawad(و دریاي عمان ) 2008 et al., 2011 (
ارتباط رگرسیون خطی بین طول ماهی و . است

ابعاد اتولیت تا زمانی که ماهی در حال رشد 
ادامه دارد پس از آن ارتباط خطی تقریباً است 

ثابت خواهد ماند و فقط ضخامت و وزن اتولیت 
Aydin(یابد میافزایش  et al., 2004(.

عموالً همبستگی خطی بین ابعاد اتولیت و م
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ر باالتر از تجوانهايطول بدن ماهی در نمونه
البته میزان این استترمسنهاينمونه

،ز جمله مواد غذاییهمبستگی به عواملی ا
زیستگاه و شرایط محیطی بسیار وابسته است 

)Jawad et al., 2011 .( به طور کلی از
ساختار و ابعاد اتولیت و نسبت آن با طول 

توان در تعیین سن ماهی، تعیین میماهی 
شکار شده، بررسی اندازه هاياندازه نمونه

فسیل شده و یا حتی تعیین وضعیت هاينمونه
مختلف پی برد و هايهی در زیستگاهرشد ما

کاربرد زیادي در مطالعات بوم شناسی و ارزیابی 
.داردهاآنايجمعیت ماهیان و شرایط تغذیه

و صفات نجی سریختبر عالوه
ناسی اتولیت نیز شمورفومتریک، شکل و ریخت

یکی از فاکتورهاي مهم در تعیین وضعیت 
ن ناسی ماهیان و همچنیشزیستگاهی و بوم

در این . استهاتاکسونومی و شناسایی آن
ویژگیرینتمهممطالعه مشخص شد که

جداییدرکهشنواییسنگریزهریختی
موقعیتداردنقشماهیانلکفاهايگونه

درویژگیاینرسدمینظربه. استسولکوس
نقشنیزجمعیتینبیهايگوناگونیبروز

ردکند به طوري که شیارمیایفارامهمی
بهنسبترودسرخونکاهايجمعیت
تر بود یافتههتوسعکمیدیگرهايجمعیت

کهاستمطالعات نشان داده). 6لشک(
در بین یتاژساهايمشخصات ریختی اتولیت

شاخص آن گونه است و بوده،متغیر هاگونه
ناسی شتوان به وسیله ریختمیرا هااغلب گونه

کرد شناسایییتاژساسنگریزه شنوایی 
)Harvey et al., 2000; Hunt, 1992(  .

سنگریزه بررسیدر،)1388(کیائیمنصور
گونه18ازماهیقطعه524دریتاژساشنوایی 
خلیج) Carangidae(ماهیانشگیمختلف
یافتتدساین نتیجهبهعماندریايوفارس

هاي مختلفگونهدرسنگریزه شنواییشکلکه
کلیديعنوانهبتوانمیآنازواستمتفاوت

Teimori.کرداستفادههاگونهشناساییبراي

ریختیهايویژگی) 2012(و همکاران 
نیزوAphanius disparگونه هايجمعیت
ایرانجنوبدرراهاآنبهمربوطهايسنگریزه

دادنشانمطالعهاین. قرار دادندمورد مطالعه
درايگونهداخلهايگوناگونیالگويکه

شناسیریختنیزوماهیانبدنشناسیریخت
یکدیگربامنطبقهاآنهاي شنواییسنگریزه

.(Teimori et al., 2012)است
نشان داد مطالعهبه طور کلی نتایج این 

ارتباط نزدیک و مثبتی بین طول بدن ماهی و 
اتولیت وجود دارد و نجی سریختهايویژگی

ماهی و همچنین یک رابطه توانی بین طول



1395، )1(4: و همکاران                                                                        فیزیولوژي و بیوتکنولوژي آبزیانشادبام]44[

وزن اتولیت دیده می شود که این رابطه 
تواند به عنوان یک میرگرسیون خطی و توانی 

شاخص مهم در تعیین رابطه بین اندازه بدن و 
از طرفی . اهیان استفاده شودماتولیت سایر

تواند به عنوان یک میناسی اتولیت شریخت
شاخص تاکسونومیکی در بررسی تغییرات 

ماهیان هايیی جمعیتجمعیتی و جداندرو
.قرار گیرداستفاده مورد 
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Abstract
To do this objective, the otolith morphology and the relationships between fish

length and weight with otolith dimension of Liza aurata (Risso, 1810) populations
in coastal habitats of the Caspian Sea southern basin were studied. The specimens
were sampled from four coastal populations including Nekah, Sorkhrud, Chalus and
Bandar Anzali, then fixed in 75% alcohol and transferred to the laboratory for the
otolith preparation. The left otoliths were extracted from adult specimens and
photographed by camera connected to stereomicroscope. According to the results,
otolith diameter ranges was 2.9 to 3.3% Standard Length (SL). Liner regression
between fish length and otolith length was TL=4.6042.OL - 3.5555, R2=0.8492 and
regression model between fish length and otolith weight was Ow=19.389.TL0.0129,
R2=0.755. The results indicated that there was positive relationship between fish
body length and otolith dimensions. The results showed that general shapes of the
otoliths in studied populations were mostly rectangular to oblong with irregular and
also margins have indentations in ventral and dorsal rims. The antirostrum was
absent. The ostium was opened and funnel-like in anterior part of the sulcus, while
it was closed and tubular in the posterior end and positioned in posterior ventral
corner. Since the most important otolith characters that used to identify the
Mugilidae species are the position of the sulcus, therefore it can be concluded that
this character probably plays an important role in among population variations.

Key words: Mugilidae, Fish Length, Length-Weight Relationship, Taxonomy,
Caspian Sea, Otolith.
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