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 Introduction: This study aimed to determine Biological and reproductive characteristics 

of Silver pomfret, Pampus argenteus (Euphrasen, 1788) in the Persian Gulf and the Oman 

Sea waters (around of Qeshm Island).  

Materials & Methods: Sampling was carried out using fishing gears including: trawl, 

gillnet, and fishing traps (Moshta) during 12 months from April to March 2018. 955 

specimens were weighed and 565 specimens were transferred to the laboratory, for 

biological and reproductive cycle study. 

Result: The maximum average length and weight body for males was 18.08 cm and 263.7 

gr, respectively, observed in May and for females was 22.77 cm and 488.09 gr, 

respectively, observed in July. The results of Kolmogorov-Smirnov test showed that the 

length distribution frequency of female was not significantly different between winter and 

spring seasons (DKs = 1.34, P = 0.054). For males, there was a significant difference 

among all the season that examined. There was a significant difference in male to female 

sex ratio during the one year (1.49). For both sex, four cohorts were diagnosed using the 

Bhattacharya's method. Length at first sexual maturity for males and females was 

calculated 18.12 cm and 20.84 cm, respectively.  

Conclusion: It is concluded that the reproductive activity of this species is highest from 

April to August. According to the results of this study, it is suggested that fishing activities 

should be stopped during these months to protect the stock of this species. 
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 Pampus argenteus (Euphrasen1788)شناسی تولیدمثل ماهی حلوا سفیدبررسی زیست

  های شمال خلیج فارس و دریای عمان )استان هرمزگان(ر آبد
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های در آب، Pampus argenteus (Euphrasen, 1788)این مطالعه با هدف تعیین خصوصیات زیستی و تولید مثل ماهی حلوا سفید،   :مقدمه  

 ت پذیرفت.استان هرمزگان )محدوده جزیره قشم( صور

ماه )از فرودین تا اسفند  12مدت گیر و ابزار صید مشتا بهنمونه ماهی صید شده با استفاده از تورهای ترال، گوش 955تعداد  ها:مواد و روش

 ه انتقال یافت. مطالعات تولیدمثلی به آزمایشگا منظور انجامنیز به هننمو 565اد دچنین تعهم گرفت. سنجی قرار( مورد توزین و زیست1397 سال

گرم در اردیبهشت ماه و  70/263متر و سانتی 08/18ترتیب های نرو ماده، بهترین میانگین طول چنگالی و وزن بدن برای جنسبیش نتایج:

د که ای نشان داگرم در مرداد ماه محاسبه گردید. نتایج حاصل از آزمون کولموگراف اسمیرنف دو نمونه 09/488متر و سانتی 77/22و  

که برای ماهیان نرتوزیع فراوانی طولی داری نبود، درحالییمعنو دارای اختالف  بین دو فصل زمستان و  بهار توزیع فراوانی طولی ماهیان ماده

ی بود دار(، دارای اختالف معنی49/1برداری )سال نمونهماده در طول یک داری داشت. نسبت جنسی نر بهدر بین تمامی فصول اختالف معنی

(05/0>P.) زاد تشخیص داده شد. طول در اولین بلوغ جنسی گروه هم 4روش باتاچاریا، برای جنس نر و ماده  با استفاده از(50mL)  حلوا برای

این گونه از  نتایج این مطالعه نشان داد که فعالیت تولیدمثلی محاسبه شدند. مترسانتی 72/21 ومتر سانتی 12/18ترتیب برابر به ماده، و سفید نر

 ترین حد است. فروردین ماه تا مرداد ماه در بیش

صورت ها بهماهیگیری در این ماه  فعالیت از  هگون این ذخایر گردد جهت حفاظت ازنتایج این مطالعه پیشنهاد میبا توجه به :گیری و بحثنتیجه

 شدیدتری جلوگیری شود.

  

 

 

 

 

371 



 .Nekuru et al                                                                                                                                      نکورو و همکاران     

 

372 

 مقدمه

مین أتنیاز به و جمعیت افزایشFAO (2014 ،)گزارشات  اساس بر       

تقاضا برای استفاده از منابع پروتئینی آبزیان ، مواد غذایی مورد نیاز

سازمان خواربار  آماریابد. این در حالی است که طبق نیز افزایش می

 از ذخایر ماهیان با ظرفیت کاملدرصد  52و کشاورزی ملل متحد 

درصد  17برداری متوسط و ت بهرهدرصد تح 20 ،شودبرداری میبهره

درصد ذخایر  10رویه قرار دارد و در این بین فقط تحت صید بی

 (،2006و همکاران ) Esmaeili .پتانسیل افزایش تالش صیادی را دارند

گرفتن میزان صید آبزیان از میزان تجدید نسل پیشی که کرد زارشگ

تورم و  است. تهساخمواجه  جدی اتذخایر آبزیان را با خطر ،هاآن

های وضعیت بد اقتصادی صیادان، فقدان مدیریت مناسب، نبود برنامه

بلندمدت در راستای بازسازی ذخایر و عدم نظارت بر امر صید و 

خایر آبزیان در خلیج توان ازجمله عوامل موثر بر کاهش ذصیادی را می

ش های استان هرمزگان کاهگونه در آب میزان صید این فارس برشمرد.

 (.1یافته است )شکل 

یکی از پرطرفدارترین ماهیان دریایی در  ماهی حلوا سفید،       

(. 2012و همکاران،  Boopendranath) رودشمار میسراسر جهان به

Pati (1982)  شمار ای بههای کرانهاز گونه که حلوا سفید کردگزارش

از   شود. این ماهیدر سواحل گلی دیده می ای وگله صورترفته و به

متر( است و  100تا  5عمق )عمق های کمهای موجود در آبگونه

  Headrichشود.شور و مناطق مصبی دیده میهای لبمعموالً در آب

 غربی، سفید ماهیان در اقیانوس آرام، هندکه حلواکردگزارش ( 1984)

 ( در ژاپن،Hokkaidoشمال هکیدو ) سمت به  و اندونزی  تا فارس خلیج از

و همکاران  Abdurahiman. دریای آدریاتیک و هاوایی پراکنش دارند

 ماهیان سفید، عمدتاً از ژلهکه ماهی حلوا نمودندگزارش  (2006)

(Jelly fish) ،ی تغذیه جانور هایپالنکتون یهاسایر گروهو  رانداشانه

که فشار صیادی جهت  شدهسبب  گونه این اقتصادی اهمیت .کندمی

 هریکه ذخطوریهب گیرد، صورت شدتهب این ماهی برداری از ذخیرهبهره

و  شدوش نوسانات فراوانی خدستدر خلیج فارس، ارزشمند این گونه 

، Nasir؛ AL-Husaini ،2006) شده است منجر آن کاهش صیدهب

و همکاران  دلیری .(Parsamanesh ،2001 ؛Al-hussaini، 2003 ؛2006

فصل تولیدمثل،  در حتی گونه صید قاچاق این که نمودند گزارش (1395)

شناسی تولیدمثل و های اخیر زیستدر سال .گیردشدت صورت میبه

ش قرار گرفته سفید مورد بررسی و کاوآوری مصنوعی ماهی حلواعمل

 Dadzie؛ 2004و همکاران،  Almatar؛ 2008و همکاران،  Lone) است

و  Abu-Hakima؛ 1998و همکاران،  Dadzie؛ 2000و همکاران، 

، Abdullahو  Hussain ؛Pati ،1981؛ Pati ،1982؛ 1983همکاران، 

شناسی این مطالعات، در زیست. با توجه به(Gopalan ،1969؛  1977

ریزی ین گونه اندکی متناقض است. زیرا در مورد فصل تخمتولیدمثل ا

حال هر بهاین گونه گزارشات مختلفی در مناطق مختلف وجود دارد. 

 شناسی و تولیدخصوصیات زیست مطالعه ،عوامل ذکر شدهبا توجه به

این  های مدیریتی، اقتصادیریزیاعمال برنامهمنظور مثل این گونه به

طبیعی و توسعه  هری، زیرا برای حفظ ذخرسدمینظر گونه ضروری به

روند اقتصادی بسیار الزم است. با توجه به فنون پرورشی این گونه

 مورد کسب اطالع در ،خلیج فارسدر برداری از منابع زیستی بهره

با  تخمدان ماهی حلوا سفید یتولیدمثل و روند تکاملشناسی زیست

نظور اعمال مدیریت در صید و مبه شاخص گنادی این ماهی،توجه به

 باشد.هدف اصلی این پژوهش می این گونهعلم تکثیر و پرورش 

 

 هامواد و روش

دست آوردن اطالعات از ذخیره ماهی حلوا هبرداری برای بنمونه      

خلیج فارس های در آب 1397 اسفندتا  ماه از فروردین 12طی سفید، 

 (.2)شکل  گان صورت گرفتدر محدوده استان هرمزو دریای عمان 

توسط شناورهای صیادی بزرگ، متوسط و کوچک  بردارینمونه       

برداری شامل قایق ماهیگیری صورت گرفت. شناورهای کوچک نمونه

 

 
: میزان صید ماهی حلوا سفید در هرمزگان در مقایسه با صید 1شکل 

 1395تا سال  1376های جنوب کشور از سال کل آب
 

 

 
 برداری: منطقه مورد مطالعه جهت نمونه2شکل 
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اسب بخار  85متر و قدرت موتور  5/3-4طول از جنس فایبرگالس به

متر )از سانتی 5/6طاقه تور مونوفیالمنت با اندازه چشمه  3هو مجهز ب

متر انجام گرفت.  8-10متر و ارتفاع  50طول گره تا گره مجاور( به

عملیات صید توسط تورهای گوشگیر ثابت و در زمان جزر و مد بیشینه 

هر ماه قمری( صورت گرفت. شناورهای متوسط  17تا  12و  3تا  28)

اسب بخار( و شناورهای بزرگ مورد  600ی )شامل لنج ماهیگیر

)با طول  815و  814استفاده در این پروژه شناورهای صیادی کیش 

 12اسب بخار و حداکثر سرعت  1200و با قدرت موتور  5/43کل 

جدا  عرشه وبه سفید ماهیان حلواانتقال پس از گره دریایی( بود. 

( طول چنگالی)طول  گیریعملیات بیومتری شامل اندازه ،سازی از تور

متر یک میلیکش بیومتری با دقت با استفاده از خط و عرض بدن

گرم  1/0دقت با وزن کل ماهیان صید شده با استفاده  صورت گرفت.

با شکاف  آزمایشگاهبهماهیان صید شده پس از انتقال شد. گیری اندازه

ی اسینه سمت بالهدادن قسمتی از بدن، از پشت سرپوش آبششی به

ماهیان با استفاده گناد  پایینی بدن، گنادها خارج و وزن شدند. و لبه

، Dersio) گیری شدگرم اندازه 01/0با دقت  از ترازوی دیجیتالی

 .و نهایتاً جنسیت ماهیان مورد بررسی قرار گرفت (1980

ها و فصول مختلف نسبت جنسی در ماه: تعیین نسبت جنسی       

 دست آمد:بطه زیر بهسال، با استفاده از را

 = نسبت جنسی
تعداد ماهیان نر

تعداد کل ماهیان
 × 100 

نسبت جنسی ماهیان صید  (SPSS)اسکور  -با استفاده از آزمون کای

 ( در هر ماه بررسی گردید.1:1شده از یک نسبت قابل انتظار )

برای بررسی مراحل رسیدگی گناد ماهیان : بررسی تولیدمثل       

  Biswasشده توسط ای ارائهمرحله 5 کلید ماکروسکوپی و شماده از رو

شاخص (. 2012و همکاران،  Boopendranath) استفاده شد( 1993)

، Biswas) زیر محاسبه شد( با استفاده از فرمول GSI) گنادوسوماتیک

1993:) 

GSI = 
وزن گناد ماهی

وزن کل بدن ماهی
 ×100 

محاسبه اندازه ماهی در : تعیین طول در اولین بلوغ جنسی       

زمان اولین بلوغ براساس طول با استفاده از معادله ذیل و با روش 

صورت گرفت. در این روش  Excelافزار (، در نرم22حداقل مربعات )

 ( بود، به5تا  3ها در مراحل رسیده )مراحل ماهیانی که تخمدان آن

 عنوان بالغ در نظر گرفته شد:  

PI =
1

1 + e−rm(𝑙−𝑙𝑚50)
 

Plدسته طولی  = درصد ماهی بالغ درl ،mr ،50= شیب منحنیml طول =

درصد از ماهیان  50ماهی در زمان رسیدگی جنسی )طولی که درآن

 متر(.کالس طولی )سانتی = متوسط طول کل درlبالغ هستند(، 

 نتایج 
های استان عدد ماهی حلوا سفید در آب 955در مجموع تعداد        

عدد ماهی  565سنجی قرار گرفت. از این تعداد رمزگان مورد زیسته

ماده( تعیین جنسیت شد. میانگین طولی و وزنی  227نر و  338)

های مختلف مورد ماهی حلوا سفید طی ماه برای دو جنس نر و ماده

 (. 3مطالعه قرار گرفت )شکل 

ترتیب برابر  کل برای ماهیان نر، به طول و وزن ترین میانگینبیش       

گرم در اردیبهشت ماه مشاهده شد  70/263متر و سانتی 08/18

 79/22ترین میانگین طول برای جنس ماده برابر  بیش (.1)جدول 

ترین میانگین وزن کل برای این جنس بیشمتر در خرداد ماه و سانتی

نتایج حاصل  (.2گرم در مرداد ماه مشاهده شد )جدول  09/488برابر 

ای نشان داد که توزیع فراوانی از آزمون کولموگراف اسمیرنف دو نمونه

داری یمعنسفید بین تمام فصول، دارای اختالف طولی ماهیان نر حلوا

صل از آزمون کولموگراف اسمیرنف نتایج حا (.4( )شکل P<05/0بود )

سفید بین دو فصل حلوا نشان داد که توزیع فراوانی طولی ماهیان ماده

داری یمعن( دارای اختالف P ،34/1=DKs=054/0بهار ) -زمستان

           (.5داری بود )شکل یمعننبود ولی بین فصول دیگر دارای اختالف 

های اوانی جنسی در ماهتوزیع فر: های جنسینسبتبررسی        

ترین شود که بیشمختلف رسم شد. با توجه به این نمودار مالحظه می

 ترین فراوانی ماهیان نر در دی ماهفراوانی ماهیان نر در تیر ماه و کم

های تیر ترین فراوانی ماهیان ماده در ماهچنین بیشمشاهده شد. هم

دی ماه مشاهده شد )شکل ترین فراوانی ماهیان ماده در و مرداد و کم

نسبت اردیبهشت، خرداد، تیر و مهر  هایهای جنسی در ماهنسبت(.  6

 
  

 
ماهیان حلوا سفید در  انه: نمودار طول چنگالی ماهانه و  وزن کل ماه3شکل 

 های استان هرمزگانآب
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و  دار داشتجمعیت اختالف معنی ماده جنسی تعداد ماهیان نر به

ماده اختالف  کلی نسبت جنسی نر بهطور. بهبود نرغالبیت با جنس 

 (.3 )جدول( P<05/0داری داشت )معنی

 

 های استان هرمزگانهای مختلف برای نر ماهی حلوا سفید در آبطول چنگالی و وزن کل در ماه: میانگین 1جدول 

 

 های استان هرمزگانی ماهی حلوا سفید در آبهای مختلف برای ماده: میانگین طول چنگالی و وزن کل در ماه2جدول 

  متر(طول چنگالی )سانتی  وزن کل )گرم(
 میانگین خطای معیار حداقل حداکثر  میانگین معیار خطای حداقل حداکثر

 فروردین 13/18 19/1 2/9 5/25  99/238 07/39 5/33 5/591
 اردیبهشت 67/22 95/0 5/17 5/28  5/422 13/51 6/205 8/807

 خرداد 79/22 99/0 9/10 5/28  20/444 17/47 7/56 813

 تیر 32/19 03/1 5/9 1/30  315 66/43 4/36 7/892
 مرداد 77/22 14/1 7/11 2/34  09/488 34/63 62 9/1304

 شهریور 36/22 07/1 12 5/31  437 17/50 1/58 950
 مهر 29/19 08/1 12 1/27  79/276 50/43 5/56 5/645

 آبان 39/19 01/1 7/13 5/26  2/280 45/39 7/90 624
 آذر 23/20 89/0 6/14 8/26  44/297 70/38 4/106 7/657
 دی 24/19 33/1 2/13 5/25  79/270 39/57 4/89 6/657
 بهمن 06/19 17/1 2/13 5/25  98/265 98/50 8/89 8/592
 اسفند 22/20 14/1 4/13 1/28  66/330 92/49 5/94 4/727

 

 های استان هرمزگانماهی حلوا سفید در آبنسبت جنسی  :3 جدول

متر(طول چنگالی )سانتی  وزن کل )گرم(   

معیار خطای حداقل حداکثر  میانگین خطای معیار حداقل حداکثر  میانگین 
9/341  8/33  20/17  98/162   1/21  1/9  66/0  57/15  فروردین 
1/747  1/46  27/35  70/263   5/27  5/10  91/0  08/18  اردیبهشت 
6/743  4/22  43/34  65/230   6/27  6/8  88/0  54/16  خرداد 

6/714  1/30  97/22  79/188   1/28  7/8  71/0  2/16  تیر 
2/539  8/28  85/22  79/166   4/25  9 74/0  16/15  مرداد 

415 5/37  52/20  81/183   8/22  5/10  68/0  25/16  شهریور 
4/428  6/05  40/15  87/189   1/22  1/11  49/0  91/16  مهر 

5/408  4/45  31/18  10/187   9/22  1/10  62/0  46/16  آبان 
9/607  2/81  11/27  29/218   1/26  9/12  66/0  66/17  آذر 
8/304  7/126  35/19  53/217   2/20  1/15  52/0  76/17  دی 
1/381  3/100  24/17  31/198   5/21  1/13  51/0  49/17  بهمن 
4/446  2/44  69/26  98/235   5/23  5/10  79/0  51/17  اسفند 

 n ♀ /♂ Pتعداد کل= (♀)ماده  (♂) نر ماه

 فروردین
 اردیبهشت

 خرداد
 تیر 
 مرداد

 شهریور
 مهر
 آبان
 آذر
 دی

 بهمن
 اسفند
 کل

27 
31 
36 
49 
39 
26 
28 
25 
29 
10 
18 
20 
338 

18 
13 
21 
31 
31 
27 
17 
15 
18 
9 
11 
16 

227                

45 
44 
57 
80 
70 
53 
43 
40 
47 
19 
29 
36 
565 

5/1 
38/2 
71/1 
58/1 
26/1 
96/0 
65/1 
67/1 
61/1 
11/1 
64/1 
25/1 
49/1 

180/0 
*007/0 
*047/0 
*033/0 

339/0 
891/0 

*047/0 
114/0 
109/0 
819/0 
194/0 
505/0 

*000/0 
 دار بودن نسبت جنسییمعن دهنده*نشان

374 



 Journal of Animal Environment, Vol. 13, No. 1, Spring 2021                        1400، بهار 1، شماره 13زیست جانوری، سال فصلنامه علمی محیط

 

 

 

 

 
 : توزیع فراوانی طولی جنس نر ماهی حلوا سفید در فصول مختلف4شکل 

 
 

 

 

 
 : توزیع فراوانی طولی جنس ماده ماهی حلوا سفید در فصول مختلف5شکل 
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های همزاد با استفاده گروه مختلف، هایی طولبا استفاده از فراوان       

از روش باتاچاریا تشخیص داده شد. در این بررسی برای ماهیان نر و 

برای ماهیان (. 7کوهورت تشخیص داده شد )شکل  4ماده حلوا سفید 

کوهورت، در بهار و  1کوهورت، در زمستان،  3نر در فصل پاییز 

ترین میانگین (. کم8 کوهورت تشخیص داده شد )شکل 4تابستان 

ترین میانگین طولی برای گروه چهارم طولی مربوط به گروه اول و بیش

 4(. در این بررسی برای ماهیان ماده در فصل پاییز 4بود )جدول 

کوهورت  3کوهورت، در بهار و تابستان  2کوهورت، در زمستان، 

ین ترین میانگحلوا سفید کم برای ماده (.9تشخیص داده شد )شکل 

ترین میانگین طولی برای گروه چهارم طولی مربوط به گروه اول و بیش

 (.5بود )جدول 

 
ماهی  طولی ماهانه برای جنس نر و ماده : توزیع فراوانی6شکل 

 های استان هرمزگانهای مختلف در آبحلوا سفید در ماه

 
 

 تلفهای همزاد جدا شده به روش پاتاچاریا برای ماهی نر حلوا سفید در فصول مخ: اطالعات مربوط به گروه4جدول 

 کل دوره  زمستان پاییز تابستان بهار  فصل

 گروه اول
 72/11  07/18 74/12 29/11 48/11 میانگین

 89/1  48/2 24/1 89/1 74/1 انحراف معیار
 15/2  03/2 10/2 27/2 31/2 شاخص جدا سازی

 گروه دوم
 49/17  - 24/17 47/17 63/17 میانگین

 82/1  - 97/1 75/1 70/1 انحراف معیار
 30/2  - 18/2 39/2 07/2 شاخص جدا سازی

 گروه سوم
 73/21  - 71/25 53/21 68/22 میانگین

 90/1  - 14/1 48/1 99/1 انحراف معیار
 05/2  - 56/2 09/2 14/2 شاخص جدا سازی

     94/25  - - 49/25 32/26 میانگین 
 40/1  - - 59/1 40/1 انحراف معیار گروه چهارم

 08/2  - - 08/2 02/2 ا سازیشاخص جد 

 
 های استان هرمزگانشده ماهیان نر حلوا سفید در آبهای همزاد جداسازی : نمودارهای توزیع فراوانی طولی گروه7شکل 

 

 

 
 های همزاد جداسازی شده ماهیان نر حلوا سفید در فصول مختلف: نمودارهای توزیع فراوانی طولی گروه8شکل 
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 حلوا سفید در فصول مختلف روش باتاچاریا برای مادههای همزاد جدا شده به: اطالعات مربوط به گروه5جدول 

این میزان که در واقع برابر  :(50ML)نسی طول در اولین بلوغ ج       

طور میانگین در به ماهیان حلوا سفیددرصد  50با طولی است که 

حلوا برای طول در اولین بلوغ جنسی باروری هستند.  3-5مرحله 

 84/20 بربرا حلوا سفید مادهبرای متر و سانتی 12/18سفید نر برابر 

 .(10)شکل  دست آمدهب متریسانت

 

 

 های استان هرمزگانماهی حلوا سفید در آب برای جنس نر و ماده 50ML: میزان 10شکل 

 

 
 های همزاد جداسازی شده ماهیان نر حلوا سفید در فصول مختلف: نمودارهای توزیع فراوانی طولی گروه9شکل 

 

 کل دوره  زمستان پاییز تابستان بهار  فصل

 گروه اول

 27/14  12/18 21/14 89/15 22/15 میانگین

 92/2  95/2 14/2 73/3 19/2 انحراف معیار

 14/2  21/2 02/2 13/2 05/2 شاخص جدا سازی

 گروه دوم

 01/20  80/24 26/19 81/23 72/19 میانگین

 23/2  85/1 75/1 14/2 73/1 انحراف معیار

 07/2  18/2 14/2 23/2 07/2 سازیشاخص جدا 

 گروه سوم

 73/24  - 94/23 99/30 45/25 میانگین

 98/1  - 87/1 72/1 2 انحراف معیار

 05/2  - 1/2 26/2 19/2 شاخص جدا سازی

 56/28  - 30/28 - - میانگین 

 91/1  - 48/1 - - انحراف معیار گروه چهارم

 00/2  - 08/2 - - شاخص جدا سازی 
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این شاخص برای جنس  :تغییرات شاخص گنادوسوماتیک       

ماهی حلوا سفید از اسفند ماه روندی صعودی داشت و در  ماده

پس کمی کاهش یافت و اردیبهشت ماه به اولین پیک خود رسید. س

پس از روند افزایشی مجدد در مرداد ماه به دومین پیک خود رسید. 

ترین تدریج کاهش یافت و از مهر تا بهمن ماه در کمپس از آن به

میزان قرار داشت. این شاخص برای جنس نر ماهی حلوا سفید از 

اسفند ماه روندی صعودی داشت و در خرداد ماه به اولین پیک خود 

ید. سپس در تیر ماه کمی کاهش یافت و پس از آن در مرداد ماه رس

به دومین پیک خود رسید. در مهر ماه کمی افزایش پیدا کرد. پس از 

ترین مقدار رسید )شکل تدریج کاهش یافت و در آذر ماه به کمآن به

11.) 
 

 ستان هرمزگانهای اا سفید در آبماهی حلو : نمودار تغییرات شاخص گنادوسوماتیک در جنس نر و ماده11شکل 

 

  حثب

جمعیت و ذخایر ماهیان پویا هستند و  :های توصیفیبررسی       

کند، در نتیجه ثبات زمان تغییر می ها با گذشتپارامترهای حیاتی آن

های ساختار یک جمعیت عنوان شاخصها بهمدت این شاخصطوالنی

، پیشنهاد نمود که Morgan(1985) همین دلیل  غیر ممکن است. به

برداری های مختلف نمونهجهت برآورد این پارامترها باید در زمان

منظور مقایسه، برآورد پارمترهای یک جمعیت باید صورت گیرد و به

 حلوادر بررسی حاضر محدوده طولی برای ماهی  پیوسته صورت گیرد.

ترین بیش و رمتسانتی 2/34تا  2/6 کل بین در در استان هرمزگان سفید

برآورد شد  مترسانتی 18تا  16در محدوده طولی  کلدرصد فراوانی 

و همکاران،   Lone؛1396که با تحقیقات گذشته )دلیری و همکاران، 

و همکاران  Almatar (.6)جدول  مطابقت دارد (Morgan ،1985؛ 2008

که در طول  دادندهای کویت گزارش ای در آب(، در مطالعه2004)

طور واضحی ها همواره و بهمادهبرداری ساالنه نرها نسبت بهنمونه

طولی در  شود که در مجموع دامنه. مشاهده میتر هستندکوچک

این دلیل است که بهتر است. این تفاوت عمدتاً بههای کویت بیشآب

تر است. در علت شرایط اقتصادی بهتر صیادان کویتی، فشار صید کم

صیادان، ضوابط  اقتصادی علت وضعیت بدیران بهکه در سواحل اصورتی

شود. این طور کامل رعایت نمیتور و تالش صیادی به چشمهمربوط به

رویه شده که در نهایت امر موجب افزایش فشار صیادی و صید بی

ماهیان  طولی فراوانی شود. در بررسیتر میکوچک موجب صید ماهیان

حجم  ترینبیش که شد ( مشخص1385توسط مؤمنی و کامرانی )

متر است. در تحقیق سانتی 24از  ترکوچک ماهیان به مربوط صید

تحقیقات  با که آمد دستهب مترسانتی 10/17 چنگالی طول میانگین حاضر

Hashemi متر( سانتی 69/17) خوزستان هایدر آب (2012) و همکاران

 .مطابقت دارد
 

مشاهده شده در ترین طول چنگالی ترین و بیش: کم6جدول 

 مترمناطق مختلف بر حسب سانتی

شده در این مطالعه  مشاهده جنسی نسبت مورد در: نسبت جنسی

برداری یک و مناطق دیگر اندکی تناقض وجود دارد. طی دوره نمونه

 نظر هر حال به(. به=000/0P) داری بودساله دارای اختالف معنی

تری را در منطقه ریزی، نرها تمرکز بیشتخم رسد که در دورهمی

ریزی ترین تفاوت در نسبت جنسی در فصل تخمد. بیشریزی دارنتخم

های کویت مطابقت مشاهده شد که با تحقیق صورت گرفته در آب

(، 2004و همکاران ) Almatar. (2004و همکاران،  Almatar) دارد

صورت آشکاری گزارش کردند که نسبت جنسی بین نر و ماده به

 پژوهشگران
سال 

 تحقیق

منطقه 

 تحقیق

ترین بیش

 طول

ترین کم

 طول

 30 7 هرمزگان 1385 1

 36 10 عراق 2008 24

 5/18 14 کویت 2004 7

 27 10 عراق 2000 6

 32 5/6 عراق 2016 26

 9/38 14 هند 2009 35

 2/34 2/6 هرمزگان 1397 تحقیق حاضر
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ریزی نرها بهتخم چنین نتیجه گرفتند که در فصلمتفاوت است. هم

تری در این کنند و تجمع بیشریزی مهاجرت میسمت مناطق تخم

ریزی، ها نسبت ماهیان نر به کل ماهیان در فصل تخممناطق دارند. آن

تر گزارش نمودند. بیش 703/0با میانگین کل  952/0و  551/0بین 

تی حاضر مطابقت دارند، ولی تناقضا مطالعات صورت گرفته با مطالعه

های هند، که طی دوره شود. ازجمله گزارشی از آبنیز مشاهده می

ساله نسبت جنسی به سمت ماده متمایل است و نسبت کلی یک

و همکاران،  Subhadeep Ghosh) باشدمی 75/1ماهیان ماده به نر برابر 

2009) .Dadzie ( گزارش دادند که نرها در طول 2000و همکاران )

، جوالی )تیر( و آگوست )مرداد( خیلی کم بوده های جون )خرداد(ماه

سمت جنس ماده متمایل است. یک توضیح برای و نسبت جنسی به

ها در آوری نمونهاین تناقض شاید این باشد که در این تحقیق جمع

که در مطالعات صورت درحالی ریزی تقریباً از یک منقطه بود،تخم فصل

ها از (، نمونه2000ان )و همکار Dadzieگرفته در گذشته توسط 

تواند بهچنین میاند. هممناطق مختلف و به دور از ساحل صید شده

دالیل دیگر ازجمله روش مورد استفاده در صید ماهیان و شرایط 

 محیطی و هیدرودینامیکی دیگر باشد.

مطالعات اندکی در مورد حداقل : طول در اولین بلوغ جنسی       

سیدگی گنادی( حلوا سفید وجود دارد. در اندازه در بلوغ جنسی )ر

 84/20این مطالعه مشخص شد که ماهیان ماده در حداقل طول 

متر بالغ هستند. به هر سانتی 12/18سانتی متر و ماهیان نر در طول 

تری به های کمحال آشکار است که ماهیان نر نسبت به ماده در اندازه

ن موضوع از یک رسند، اگرچه ممکن است که ایبلوغ جنسی می

، Pauly؛ Haedrich ،1984) منطقه به منطقه دیگر متفاوت باشد

1983). 

گزارشات متعددی از مناطق  :گنادوسوماتیک شاخص تغییرات       

ریزی حلوا سفید در دسترس است. این مختلف در مورد زمان تخم

 ریزی نشان مطالعات تناقض اندکی را در زمان شروع و پایان تخم

نشان داد  (2000و همکاران،   Dadzie) د. اطالعات داده شدهدهنمی

ریزی های کویت در مناطق تخمکه ماهیان ماده صید شده در آب

هایی که به دور از این مناطق صید شده بودند، میزان نسبت به آن

GSI کم( 6/0تری دارند>GSIاین ثابت می .) کند که ماهی در خارج

ل تکاملی قرار نداشته و تنها زمانی که به ریزی در مراحاز منطقه تخم

رسد، در این مناطق حاضر مرحله رسیدگی و یا در حال رهاسازی می

)خلیج فارس(  کویت های( از آب1977) Abdullahو  Hussain شود.می

گزارش کردند که اوج فعالیت تولیدمثلی این ماهی در آپریل 

یبهشت( تا سپتامبر )فروردین( است و با نوساناتی از ماه می )ارد

ریزی ها نتیجه گرفتند که این اوج تخم)شهریور( همراه است. ضمناً آن

های آپریل)فروردین( تا می برای نرها زودتر رخ داده و از ماه

دهد و با نوساناتی از می تا سپتامبر )شهریور( )اردیبهشت( رخ می

 ره( نتیجه گرفتند که دو2004و همکاران ) Almatarهمراه است. 

ریزی این ماهی از نیمه می شروع شده و تا اوایل اکتبر ادامه دارد. تخم

ریزی در تحقیق صورت گرفته در فصل تخم شروع ذکر شده نقطه

-Abuمطابقت دارد.  اخیر( با نتایج 2004و همکاران ) Almatarتوسط 

Hakima ( گزارش کردند که دوره1983و همکاران ) ریزی در هر تخم

ز ماه مارس )اسفند ماه( شروع و تا آگوست )مرداد( به طول دو جنس ا

انجامد. این دوره با یک اوج در آپریل و اوج دیگر در آگوست )مرداد می

با پیک دوم ذکر  اخیرریزی در مطالعه ماه( همراه است، اوج دوم تخم

(، مشابه است. نتایج 1983و همکاران ) Abu-Hakimaشده توسط 

 Dadzieصورت گرفته توسط  (1997تا می  1996)مارس تحقیقات اول

ریزی در (، بر وجود تفاوت زمانی ناچیز در تخم2000و همکاران )

 ها های آپریل )فروردین( و سپتامبر )شهریور( تأکید دارد. آنماه

ریزی طوالنی چنین گزارش کردند که این ماهی دارای دوره تخمهم

( تا 1377ت سال مدت است که در جنس ماده از می )اردیبهش

که نرهای بالغ انجامد، درحالی( به طول می1377آگوست )مرداد سال 

های رسیده تا سپتامبر قابل مشاهده در آپریل )فروردین( و نمونه

تا فوریه  1997برداری )مارس هستند. در طول مرحله دوم نمونه

( نیز همین موضوع دیده شد. این 1376تا دی  1376( )اسفند 1998

در مرحله اول  GSIای موجود در ج تأیید کردند که نوسانات دورهنتای

و دوم این تحقیق یک در جنس ماده شدیدتر است. این مشخص است 

های کویت در حال حاضر از می )اردیبهشت( ریزی در آبکه تخم

 انجامد. این موضوع مطالعهشروع شده و تا آگوست )مرداد( به طول می

گرفته نتیجه  GSIکند. با توجه به نوسانات انجام شده را تایید می

ریزی تخم ریزی است. دورهتخم دورهکه حلوا سفید دارای یک شودمی

این ماهی طوالنی و دارای دو اوج بود. برای جنس ماده اولین اوج در 

اردیبهشت ماه و دومین اوج در مرداد ماه رخ داد. اوج اولیه نسبت به 

از اردیبهشت تا مرداد ماه  کهاین. نتیجه اوج دوم اندکی شدیدتر بود

های دیگر سال شدیدتر فعالیت تولیدمثلی این ماهی نسبت به ماه

های کارگیری تجهیزات و روشکه مطالعات با بهصورتیدر است.

تواند در تعیین زمان ممنوعیت برآوردی نادرست صورت گیرد، می

ریزی هی کامالً تخمکه ماصید تاثیر منفی بگذارد. این موضوع زمانی 

و  Dadzieریزی ناچیزی دارد، شدیدتر است. نکرده یا فعالیت تخم

 در که کاهش زمان ممنوعیت صید گزارش نمودند (، 1998همکاران )

صید ریز را از بین برده و بهتخم تواند زیست تودهمی ریزیتخم دوره

وا سفید رویه انجامد. براساس این اطالعات مدیریت صید ماهی حلبی

ریزی )از ابتدای تخم باید با ممنوعیت صید در هنگام شروع دوره

 فروردین تا انتهای مرداد( همراه باشد.

 

379 



 .Nekuru et al                                                                                                                                      نکورو و همکاران     

 

 منابع
 

بررسی صید  .1395کامرانی، ا. و پیغمبری، ی.،  ؛دلیری، م. .1

با استفاده از تورهای   Pampus argenteusغیرمجاز ماهی حلواسفید 

جزیره قشم. مجله بوم شناسی های ساحلی گوشگیر ثابت در آب

 .32تا  22، صفحات 3، شماره 6آبزیان. دوره 

بررسی تولیدمثل ماهی حلوا  .1385مؤمنی، م. و کامرانی، ا.،  .2

علوم و فنون دریایی ایران.  های بندرعباس. مجلهسفید در صیدگاه

 . 64تا  53، صفحات 3-4 های، شماره5 دوره

3. Abdurahiman, K.P.; Zacharia, P.U.; Nayak, T.H. and 

Mohamed, K.S., 2006. Diet and trophic ecology of silver 

pomfret, Pampus argenteus (Euphrasen, 1788) exploited 

from the Southeast Arabian Sea. Journal of marine biology. 
Vol. 48, No. 2, pp: 206 -212. 

4. Abu-Hakima, R.; Al-Abdol-Elah, K.M.; El-Zahr, C. and 

Akatsu, S., 1983. The reproductive biology of Pampus 
argenteus (Family Stromatidae) in Kuwaiti waters. KISR, 

Technical Report, Kuwait. pp: 1-20. 
5. AL-Husaini, M., 2006. Fishery of shared stock of Silver 

Pomfret (Pampus argenteus) in the northern Persian Gulf; A 

case study. Aquaculthure & Fisheries Department. Kuwait 
Institute for Scientific Research. FAO. 17 p. 

6. Al-hussaini, M., 2003. Fishery of shared stock of the Pomfret 

(Pampus argenteus) in the Northern Gulf. FAO Fisheries 
Department. No. 658, FAO, Rome. 

7. Ali, T.S.; Mahamed, R.M. and Hussain, N.A., 2000. 
Growth, mortality and stock assessement of Silver Pomfret 

(Pampus argenteus) in north western Arabian Gulf, IRAQ. 

Marina Mesopotamica. Vol. 15, No. 2, pp: 373-378.  

8. Almatar, S.M.; Lone, K.P.; Abu-Rezq, T.S. and Yusef, 

A.A., 2004. Spawning frequency, fecundity, egg weight and 

spawning type of Silver Pomfret, Pampus argenteus 

(Euphrasen) (Stromateidae), in Kuwait waters. Journal of 
Applied Ichthyology. Vol. 20, No. 3, pp: 176-188. 

9. Biswas, S.P., 1993. Manual of method in Fish Biology. South 

Asian Publisher. PVT. LTD. New Dehli international Book 
CO. Absecon High lands. NI. 157 p. 

10. Boopendranath, M.R.; Pravin, P.; Remesan, M.P., Saly, 

T. and Edwin, L., 2012. Trawl Codend Selectivity in respect 
of Silver Pomfret, Pampus argenteus (Euphrasen, 1788). 

Fishery Technology. Vol. 49, No. 2, pp: 14-17.  

11. Dadzie, S.; Abu-Seedo, F. and Al-Shalal, T., 1998. The 
onest of spawning in the Silver Pomfret in Kuwait waters and 

its implications for management. Fisheries Management and 

Ecology. Vol. 5, No. 6, pp: 501-510. 

12. Dadzie, S., Abu-Seedo, F. and Al-Shalal., 2000. 
Reproductive biology of the Silver Pomfret, Pampus 

argenteus (Euphrasen, 1978) in Kuwait waters. Journal of 
Applied Ichthyology. Vol. 16, No. 6, pp: 247-253.     

13. Dersio, R.B., 1980. Harvestin strategies and parameter 

estimation for an agestructure model. Canadian Journal of 
Fisheries and Aquatic Science. Vol. 37, No. 2, pp: 268-282.  

14. Esmaeili, A., 2006. Technical efficiency analysis for the 

Iranian fishery in the Persian Gulf. ICES Journal of Marine 
Science. Vol. 63, No. 9, pp: 1759-1764.  

15. FAO. 2014. The State of World Fisheries and Aquaculture. 

Rome, Italy. 243 p.  
16. Gayanilo, F.C. and Pauly, D., 1997. Computed information 

series fisheries, FAO-ICLARM stock assessment tools. 

Reference manual. Rome Italy. 262 p. 
17. Gopalan, U.K., 1969. Studied on maturity and spawning of 

Silver pomfret (Pampus argenteus) in the Arabian Sea. Bull. 

The National Institute of Sciences of India, now the Indian 

National Science Academy. Vol. 38, pp: 785-796. 

18. Haedrich, R.L., 1984. Stromatidae. In: FAO Species 

Identification Sheets for Fishery Purposes, Fischer, w. and 
Bianchi, G. Western Indian ocean, Fishing Area 51. Vol. 4. 

FAO, Rome. 

19. Hashemi, S.A.R.; Safikhani, H. and vahabnejad, A., 2012. 
Growth, Mortality Parameters and Exploitation Rate of Silver 

Pomfret (Pampus argenteus Euphrasen, 1788) in Northwest 

of Persian Gulf (Khuzestan Coastal Waters, Iran. American 
Eurasian Journal Agriculture & Environmental Science. Vol. 

12, No. 8, pp: 1095-1101. 

20. Hussain, N.A. and Abdullah, M.A.S., 1977. The length 
weight relationship, spawning season and food habits of six 

commercial fishes in Kuwaiti waters. Indian Journal of 
Fisheries, Vol. 24, pp: 181-194. 

21. Jones, R.E., Petrell, R.J., Pauly, D., 1999. Using modified 

Length-weight realationships to assess the condition of fish. 
Aquacultural Engineering, vol. 2, pp: 261-276. 

22. King, M., 1995. Fisheries biology assessment and 

management fishing News book. 340 p. 
23. King, M., 2007. Fisheries biology, assessment and 

management. Wiley-Blackwell, 2 editions. 400 p. 

24. Lone, K.P.; Al-Ablani, S. and Almarar, S., 2008. 
Oogenesis, histological gonadal cycle, seasonal variations 

and spawning season of female Silver Pomfret (Pampus 

argenteus) from the spawning grounds of Kuwait. Pakistan 
Journal of Zoology. Vol. 40, No. 6, pp: 397-407.  

25. Mohamed, A.M.; Resean, A.K. and Hashim, A.A., 2008. 

The stock assessment of Silver pomfret, Pampus argenteus 
(Euphrasen, 1788) in Iraq marine waters during the period 

2004-2005. Department of Fisheries & Marine Resources, 

Agriculture College, Basrah University, Iraq Journal of 
agriculture science. 21 p. 

26. Morgan, G.R., 1985. Stock assessment of pomfret (Pampus 

argenteus) in Kuwaiti waters. International Council for the 
Exploration of the Sea (ICES). Vol. 42, No. 1, pp: 3-10. 

27. Nasir, N.AN., 2016. Distribution of Silver pomfret, Pampus 

argenteus in Iraqi marine water. Mesopotamia environmental 
journal. Vol. 2, No. 4, pp: 67-77. 

28. Nikolsky, G.V., 1969. Theory of fish population dynamics as 

the biological background for rational exploitation and 
management of fishery resources, Oliver's Boyd Edinburgh. 

323 p. 

29. Parsamanesh, A., 2001. A comparison of Pampus argenteus 
stock parameters in east and west Asia. Indian Journal of 

Fisheries. Vol. 48, No. 1, pp: 63-70.  

30. Pati, S., 1981. Fecundity of Silver Pomfret, Pampus 
argenteus (Euphrasen), from Bay of Bengal. Indian Journal 

of Marine Sciences. Vol. 10, No. 1, pp: 103-104. 

31. Pati, S., 1982. Studies on the maturation, spawning and 
migration of Silver pomfret from Bay of Bengal, Matsaya. 

Indian Journal of Fisheries. Vol. 8, pp: 12-22. 

32. Pauly, D., 1983. Some simple methods for the assessment of 
tropical fish stocks. FAO Fish. Tech. pap. 234, Rome. 52 p. 

33. Pauly, D., 1980. On the inter relationships between natural 

mortality, growth parameters and mean environmental 
temperature in 175 fish stocks. International Council for the 

Exploration of the Sea (ICES). Vol. 39, No. 2, pp: 175-192. 

34. Peng, Sh.; Shi, Z.; Yin, F.; Sun, P. and Wang, J., 2012. 
Selection of diet for culuture of juvenile Silver Pomfret, 

Pampus argenteus, East China Sea. Chines Journal of 

Oceanology and Limnology. Vol. 30, No. 2, pp: 231-236. 
35. Sparre, P. and Venema, S.C., 1998. Introduction to tropical 

fish stock assessment. Part 1. Manual FAO Fish, Tech. Pap. 

306. FAO, Rome, Italy. 407P. 

36. Subhadeep Ghosh, Sh.; Mohanraj, P.K.; Asokan, H.K.; 

Dhokia, M.S. and Bhint, H.M., 2009. Fishery and stock 
estimates of the Silver Pomfret, Pampus argenteus landed by 

gill netters at Veraval. Indian J. Fish. Veraval Regional 

Centre of Central Marine Fisheries Research Institute, 

Matsya India. Vol. 56, No. 3, pp: 177-182. 

380 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=Indian+J.+mar.+Sci&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.niscair.res.in%2Fsciencecommunication%2Fresearchjournals%2Frejour%2Fijms%2Fijms0.asp&ei=IUDyUK2TFoek0QXznoHQCg&usg=AFQjCNHbn4H8ACFwY8lukJMlFYbz7Q7V6g
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=Indian+J.+mar.+Sci&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.niscair.res.in%2Fsciencecommunication%2Fresearchjournals%2Frejour%2Fijms%2Fijms0.asp&ei=IUDyUK2TFoek0QXznoHQCg&usg=AFQjCNHbn4H8ACFwY8lukJMlFYbz7Q7V6g

