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چکیده
شناخت دقيق رفتارها و خصوصيات زيستي هر يك از آبزيان ميتواند برای صنعت تكثير و پرورش و حفظ و بازسازی ذخاير مورد استفاده
قرار گيرد .با اين هدف بررسي توليدمثل ماهي سرخو چشم درشت ( )Lujanus lutjanusدر آبهای خليج فارس و دريای عمان از آذر ماه
 1393تا آبان ماه سال  1394انجام شد .نمونهها ماهانه و در  14ايستگاه با استفاده از تور ترال و گرگور ،صيد و جمعآوری گرديدند .در اين
تحقيق كل نمونههای مورد بررسي  247عدد بود كه از اين تعداد  133عدد ماده و  97عدد نر و  17عدد نابالغ بودند و نسبت جنسي كل ماده به
نر  1/37بود .زيستسنجي كامل نمونهها از قبيل طول (كل و چنگالي) و وزن انجام شد .حداقل و حداكثر طول ماهي در طي ماههای مختلف بين
 13تا  26سانتيمتر بود .رابطه طول و وزن  y = 0/002 x 2/966بهدست آمد كه نشان داد ماهي مذكور از يك رشد ايزومتريك برخوردار است.
حداكثر همآوری مطلق  102841تخمك در ارديبهشت ماه و حداكثر همآوری نسبي  581/02تخمك بهازای هر گرم در ارديبهشت ماه بهدست
آمد .حداقل همآوری مطلق  9870در آبان و حداقل همآوری نسبي  73/69تخمك بهازای هر گرم در مهر ماه محاسبه شد .ميانگين شاخص
رسيدگي جنسي  GSIماههای مختلف  1/185محاسبه گرديد و بيشترين ميزان شاخص گنادی مربوط به خرداد ماه ( )2/304و كمترين مقدار
در آبان ماه  1392بوده است ( .)0/474طول در زمانيكه نيمي از مادهها بالغ بودند ( 17/5 )Lm50سانتيمتر بهدست آمد.
کلمات کلیدی :تولیدمثل ،ماهی سرخو چشم درشت ،شاخص رسیدگی جنسی  ،GSIخلیج فارس ،دریای عمان
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بررسی تولیدمثل ماهی سرخو چشم درشت در آبهای خلیج فارس و دریای عمان

مقدمه
ماهي سرخو چشم درشت ( )Lujanus lutjanusيكي از گونههاي
خانواده سرخو ماهیان( )Lutjanidaeاست كه يكي از مهمترين ماهیان
خوراكي خلیج فارس و درياي عمان ميباشد و میزان صید آن نسبت
به ساير گونههاي اين خانواده پس از سرخو معمولي()Lutjanus johnii
و چمن ( )Lutjanus malabaricusبیشتر است (ولينسب و همكاران،
 .)1389اين گونه در اغلب سواحل جنوبي ايران ديده مي شود و عمدتاً
توسط تور ترال و گرگور صید مي شوند .اين گونه در سرتاسر آبهاي
ساحلي اقیانوس هند و همچنین در سواحل جنوبشرق اقیانوس آرام
از شرق آفريقا تا جزاير سلیمان و استرالیا گزارش شده است .ماهي
سرخو چشم درشت داراي جثه كوچک و زندگي گروهي ميباشد.
حداكثر طول آن در منابع مختلف  35سانتيمتر عنوان شده است.
داراي دهان كوچک با دندانهاي ريز ميباشد و در نواحي صخرهاي
زندگي و تولیدمثل مينمايد .اين ماهي گوشتخوار است و جزء آبزيان
نسبتاً پرخور محسوب ميشود .رنگ بدن عموماً نقرهاي و داراي
نوارهاي زرد رنگ مايل به خاكستري بر روي بدن كه يكي از نوارها از
روي چشم ميگذرد ،رنگ بالهها زرد متمايل به سفید است .داراي
 12-10خار پشتي 12 ،اشعه نرم پشتي 3 ،خار مخرجي و  8اشعه نرم
مخرجي است ( Fischerو .)1984 ،Bianchi
تولیدمثل اين گونه نه تنها در آبهاي خلیجفارس و درياي عمان
بلكه در هیچ جاي دنیا بهطور خاص مورد بررسي قرار نگرفته است.
 )1985( Allenدر بررسي سرخوهاي دنیا ،تحقیقات مختصري در
مورد اين گونه انجام داده است .وي بیان كرده كه اين ماهي در فصل
تولیدمثل كمتر تغذيه مينمايد .اما پس از اتمام تخمريزي اقدام به
خوردن غذاي بیشتري ميكند تا انرژي از دست داده خود در طول
مدت تولیدمثل را جبران نمايد )1987( Grimes .گزارش كرد كه تمام
سرخوها در سرتاسر زندگي خود يک جنسیت دارند و در آنها تفاوت
ظاهري در دو جنس ديده نميشود .فقط در دوگونه از سرخو ماهیان
از جنس  pristpomoidesدر اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام دو
شكلي جنسي در يک ماهي مشاهده شده است.
در خلیج فارس ،فقط گونه سرخوي معمولي ( )Lutjanus johniiمورد
بررسي قرار گرفته است كه فصل تخمريزي از فروردين تا تیر ماه
تخمین زده شد (كمالي .)1380 ،از آنجا كه شناخت ويژگيهاي
زيستي يک آبزي ميتواند گامي موثر در برداشت پايدار از ذخاير آن
باشد ،بدين جهت در اين تحقیق تالش گرديده است كه تولیدمثل
ماهي سرخو چشم درشت كه يكي از گونههاي مهم خلیج فارس و
درياي عمان محسوب ميشود بررسي گردد .هدف اين تحقیق تهیه

اطالعات پايهاي جهت شناخت پارامترهاي زيستي و بررسي برخي
ويژگيهاي تولیدمثلي اين ماهي در آبهاي استان هرمزگان است.

مواد و روشها
اين تحقیق در خلیج فارس و درياي عمان و در آبهاي محدوده
بندرعباس ،سیريک و جزاير قشم ،تنب كوچک و بزرگ ،فارور و كیش
انجام شد (شكل .)1اين مناطق و ايستگاهها از اين جهت انتخاب شد
كه گونه فوق (شكل  )2در اين مناطق بیشترين فراواني را داشت
(كمالي و ولينسب .)1382 ،نمونهبرداري از آذر ماه 1393تا آبان ماه
 1394با استفاده از شناورهاي صیادي و با روش ترال و تور گوشگیر
انجام گرفت .هر ماه حدود  25الي  30عدد ماهي سرخو چشم درشت
جمعآوري گرديد .نمونههاي منتقل شده به آزمايشگاه پژوهشكده
اكولوژيک خلیج فارس و درياي عمان پس از كد گذاري با استفاده از
تخته زيستسنجي با دقت  5میليمتر زيستسنجي شده و مشخصات
هر ماهي از قبیل طول (كل ،استاندارد و چنگالي) ،ارتفاع و وزن اندازهگیري
شد و نتايج حاصل در فرمهاي زيستسنجي ثبت گرديد .سپس به
تشريح ماهي پرداخته و ضمن تعیین جنسیت ،گنادها با ترازوي ديجیتال
با دقت  0/100گرم وزن شد و مراحل بلوغ جنسي براساس كلید 7
مرحلهاي ( )1993 ،Biswasو تعاريف  Grandcourtو همكاران ()2004
و  )2000( Fennessyو  Yonedaو همكاران ( )2001ثبت شد.

شکل  :1منطقه و ایستگاههای نمونهبرداری سرخو چشم درشت
()Lutjanus Lutjanus

شکل  :2سرخو چشم درشت () Lutjanus lutjanus
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تعیین شاخص رسیدگی جنسی ) :(GSIفصل تخمريزي بر پايه
تغییرات ماهانه میانگین شاخص گنادي )Gonadosomatic Index ( GSI
تعیین گرديد (كمالي و همكاران .)1393 ،در رابطه با شاخص رسیدگي
جنسي ( )Gonadosomatic indexعالوه بر وزن گناد ،رنگ و شكل و
اندازه گنادها نیز مورد توجه و بررسي قرار گرفت .فصل تخمريزي بر
اساس مشاهده رسیدگي مراحل جنسي (بالغ شدن) در ماههاي مختلف
سال تعیین گرديد .براي تعیین زمان تخمريزي ماهي ،شاخص رسیدگي
جنسي با استفاده از رابطه زير بهدست آمد (.)1963 ،Nicolsky
GW
100
) ( BW  GW

= GSI

كه در اينجا  GWوزن غدد جنسي و  BWوزن بدن ميباشد .اين
شاخص براي ماههاي مختلف بهصورت جداگانه ثبت شد.
تعین فصل تخمریزی :پس از محاسبه شاخص گنادي براي هر

میزان همآوري نسبي از رابطه زير بهدست آمد:
AF
RF 
TW  GW

 =TWوزن كل ماهي =GW ،وزن تخمدان =AF ،همآوري مطلق،
 =RFهمآوري نسبي
رابطه طول و وزن ماهی :رابطه طول و وزن ماهي براساس مدل
نمايي براي كل جمعیت با استفاده از معادله زير بهدست آمد:
W=aLb

 =Wوزن كل ماهي برحسب گرم =L ،طول كل ماهي بر حسب سانتيمتر،
 =aعدد ثابت (از معادله رگرسیون بهدست ميآيد و براي هر گونه ثابت
است) =b ،شیب
تعیین طول ماهی در زمان بلوغ :طول ماهي در زمان بلوغ
جنسي بر پايه ( Lm50طولي كه  50درصد ماهيها بالغ هستند) محاسبه
گرديد .در تعیین طول در زمان بلوغ جنسي ،درصد فراواني نمونههاي
مراحل  3و  4در دستههاي طولي مشخص گرديد كه با محاسبه مجموع
مربعات و از طريق معادله زير نمودار مربوطه رسم گرديد (.)1995 ،King

ماهي يک میانگین  GSIماهانه از ماهيهاي مربوط به همان ماه گرفته
شد كه برپايه همین میانگینها نموداري رسم شده و از اوج اين نمودار،
زمان تخمريزي معین گرديد.

)])P= 1/(1+exp[rm (L-Lm

تعیین نسبت جنسی :نسبت نر به ماده در ماههاي مختلف و
در كل محاسبه گرديد و بهوسیله آزمون ،x2معنيدار بودن آن از نسبت
 1:1محاسبه شد.

كه در اين معادله:
 = Pدرصد ماهیان بالغ در طول معین = Lm ،طول ماهي در هنگام
رسیدگي جنسي = rm ،شیب منحني

تعیین همآوری :براي تعیین همآوري ،تخمدانهايي كه در مراحل

تجزیه و تحلیل آماری :دادههاي بهدست آمده در نرمافزار  SPSSو

آخر بلوغ جنسي باشند (مراحل  3و  )4انتخاب گرديدند .از هر تخمدان
قطعاتي به وزن حدود  2گرم برداشته در محلول گیلسون نگهداري شد.
اين محلول باعث ميشود كه بافتهاي همبند و پوششي كه تخمکها
را احاطه كرده است از بین برود و تخمکها از بافتها جدا شوند (كمالي
و ولينسب .)1382 ،هر يک از اين قطعات تخمدان بهمدت حداقل 2
ماه به دور از نور در اين محلول نگهداري و طي اين مدت براي جدا
شدن بافتهاي هم بند از ساير بافتهاي گناد بهصورت هفتگي بههم
زده شدند .پس از دو ماه محلول گیلسون حاوي تخمک را از صافي با
چشمه  55میكرون عبور داده تا اين محلول از تخمکها جدا گردد.
تخمکهاي باقيمانده در صافي به پتريديش انتقال داده شد و پس
از رطوبتگیري كه در دماي اتاق كه بهمدت  24ساعت انجام شد،
تخمکهاي خشک شده ،وزن شدند و از هر نمونه خشک شده سه زير
نمونه (بهعلت كاهش میزان خطا در شمارش تخمک) هر يک بهمقدار
0/01گرم انتخاب گرديد و هريک مجزا با استفاده از استريومیكروسكوپ
شمارش گرديدند .میانگین هر سه نمونه محاسبه و ثبت شدند .براي
هريک از قطعات تخمداني پس از شمارش تخمکها ،همآوري مطلق
و نسبي محاسبه گرديد (كمالي و همكاران.)1391 ،

با آزمون آنالیزواريانس يکطرفه  ANOVAوتوكي موردسنجش قرارگرفت.

همآوری مطلق ،طبق رابطه زير محاسبه شد (:)1993 ،Biswas
 :gوزن ماهي

 :Gوزن تخمدان

𝐺𝑛
𝑔

=F

نتایج
طي دوره مطالعه در مجموع  247عدد ماهي جهت بررسي تولیدمثلي
مورد كالبدشكافي قرار گرفتند كه از اين تعداد  133عدد ماده و  97عدد
نر و  17عدد نابالغ بودند و نسبت جنسي كل ماده به نر  1/37بود.
حداكثر ،حداقل و میانگین وزن اندازهگیري شده در اين تحقیق بهترتیب
 299گرم 56/4 ،گرم و  154/18گرم و همچنین حداكثر ،حداقل و
میانگین طول اندازهگیري شده در اين تحقیق بهترتیب  25/8سانتيمتر،
 16سانتيمتر و 21/69سانتيمتر بوده است و بیشترين فراواني طولي
ماهي سرخو چشم درشت در كالس طولي  23سانتيمتر ميباشد.
شاخص گنادی :میانگین شاخص گنادي ماههاي مختلف براي ماهي
ماده  1/185و براي ماهي نر  0/99محاسبه شد .بیشترين میزان شاخص
گنادي براي ماهي ماده ( )/86و نر ( )2/85مربوط به خرداد ماه بود
و كمترين مقدار در آبان براي هر دو جنس محاسبه گرديد.
میزان نسبت جنسی :پارامترهاي حاصل درمقايسه با نسبت جنسي
 1:1كه نشانههاي استاندارد جمعیت پايدار است ،اختالف معنيدار در
كل و به تفكیک در بعضي از ماهها نشان داد ( جدول.)1
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جدول  :1تغییرات نسبت جنسی ماهی سرخو چشم درشت ( )Lutjanus Lutjanusدر آبهای استان هرمزگان در سال 1393-4
ماه

ماده

نر

نابالغ

مجموع

نسبت جنسی ( ماده به نر)

X2

اسفند
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهريور
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
مجموع

15
8
12
7
18
17
6
5
8
6
18
13
133

12
7
11
11
4
8
3
7
8
4
12
10
97

0
0
0
0
5
2
7
0
0
2
1
0
17

27
15
23
18
27
27
16
12
16
12
31
23
247

1/25
1/14
1/09
0/64
4/5
2/12
2/00
0/71
1/00
1/5
1/5
1/5
1/31

16/10
1/82
1/79
1/67
69/34
39/43
43/54
1/42
0/00
14/97
14/89
12/45
97/41

* :معنيدار در سطح يك درصد

معنی دار بودن
*

*
*
*

*
*
*
*

 -عدم وجود اختالف معنيدار

سرخو چشم درشت ماده در مراحل جنسي رسیده محاسبه شد.
حداكثر همآوري مطلق  102841و حداكثر همآوري نسبي 581/02
تخمک در اردبهشت ماه بهدست آمد .حداقل همآوري مطلق 9870
در آبان و حداقل همآوري نسبي  73/69در مهر ماه محاسبه شد.
تغییرات میانگین همآوري مطلق و نسبي ماههاي مختلف در شكلهاي
 3و  4نشان داده شده است.
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میزان همآوری :همآوري مطلق و نسبي براي  78نمونه ماهي

700

100
0
آب

طول ماهی در زمان بلوغ ( Lm50:(Lm50برابر با  16/5سانتيمتر

ان

م

هر

شه مر
ريور داد

تير

ا
ب
ا
ف
خردا رديبه رور سفند همن دي
د
د
شت ين

آ
ذر

ماه نمونه برداری

بود .در اين محاسبات تخمدانهايي كه در مراحل  3و  4بودند بهعنوان

شکل  :4تغییرات میانگین همآوری نسبی ماهی سرخو چشم درشت

نمونههاي بالغ در نظر گرفته شده كه فراواني آنها در دستههاي طولي

( )Lutjanus lutjanusدر ماههای مختلف در سال 1393

بهدست آمد و درصد آن نیز محاسبه گرديد.
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شکل  : 5رابطه

وزن و طول کل ماهی سرخو چشم درشت ( Lutjanus

 )lutjanusدر سال  1393در خلیج فارس و دریای عمان

سال نهم ،شماره  ،3پاییز 1396

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

400

y = 0.061x 2.656
R² = 0.848

300
200
100

0
22

24

20

18

16

14

12

شکل  : 6رابطه وزن و طول استاندارد ماهی سرخو چشم درشت
( )Lutjanus lutjanusدر سال  1393در خلیج فارس و دریای عمان

شکل 7

 :طول بلوغ گونه سرخو چشم درشت ( Lujanus

 )lutjanusدر خلیج فارس و دریای عمان

بحث
در اين تحقیق حداکثر ،حداقل و میانگین وزن ماهي سرخو
چشم درشت اندازهگیری شده بهترتیب  56/4 ، 299گرم و 154/18
گرم و همچنین حداکثر ،حداقل و میانگین طول اندازهگیری شده آن
بهترتیب  25/8سانتيمتر 16 ،سانتيمتر و  21/69سانتيمتر بوده است.
محاسبه رابطه بین طول کل و وزن ماهي نشان داد که براساس اين
رابطه مقدار a= 0/002و مقدار ضريب همبستگي بین طول کل و وزن
کل  0/954ميباشد .در بررسي الگوی رشد ماهي سرخو چشم درشت
مشخص شد که طول کل و وزن کل دارای همبستگي مثبت است
( .)R2<0/5با توجه به معادله بهوجود آمده بین طول کل و وزن کل،
رابطه نمايي بین آنها کامالً مشهود است .مقدار  bيا ضريب رگرسیون
برابر با  b=2/966ميباشد.

 )1993( Biswasبیان داشت که بین طول و وزن ماهیان ،رابطه
نمايي برقرار است و توان بهدست آمده نزديک به  ،3بیانگر رشد
ايزومتريک است .بنابراين الگوی رشد ماهي سرخو چشم درشت در
آبهای استان هرمزگان ايزومتريک است .اين تحقیق در ماهيهايي
با محدوده طولي  16-25/8سانتيمتر انجام شده است .دلیل متفاوت
بودن  bدر مناطق مختلف ميتواند نوسانات فصلي در پارامترهای
محیطي ،شرايط فیزيولوژيکي ماهي در زمان جمعآوری ،جنسیت،
پیشرفت و رشد غدد جنسي و شرايط تغذيهای در محیط زندگي ماهي
باشد ( .)1993 ،Biswasمیزان ضريب رگرسیون( )bبهطور معمول در
ماهیان بین عدد  2و  4است ( .)1987 ،Begenalهنگاميکه ضريب
رگرسیون برابر و يا نزديک به  3باشد ،ماهي دارای رشد همگون يا
ايزومتريک است و رشد ماهي در همه ابعاد بهطور يکسان صورت
ميگیرد (.)2003 ،Wootton
براساس نتايج بهدست آمده شاخص  GSIطي دروه تحقیق در
دوماهه (ارديبهشت و خرداد) بهطور نسبي باالتر بوده است .بهطوریکه
که بیشترين مقدار را در خرداد ماه داشته است .سپس سیر نزولي آن
آغاز شده تا جائيکه در مهر و آبان ماه به پايینترين حد خود ميرسد.
اگرچه در تمام ماههای سال ،ماهیاني با رسیدگي باالی جنسي
مشاهده شد که بیانگر نداشتن فصل تولیدمثل خاص در اين ماهي
است ،لیکن بر اين اساس بیشترين زمان رسیدگي جنسي در خرداد
است و اوج تخمريزی اين ماهي اواخر بهار ميباشد .در گونه سرخو
چشم درشت با توجه به میزان  GSIدر سرتاسر سال ميتوان اين گونه
را از دسته ماهیان  Batch spownnerدانست که در آنها تخمکها به
تدريج ميرسند و در هر بار تخمريزی دستهای از تخمکها که کامالً
بالغ شدهاند از تخمدان خارج ميشوند و بقیه تخمکها تا رسیدگي
کامل از تخمدان خارج نميشوند .حسینزادهصحافي و همکاران (،)1377
بیولوژی تولیدمثل ماهي  Abudefduf sexfasciatusدر جزيره الرک را
مورد بررسي قرار دادند و بیان کردند که  GSIبهدست آمده نشانگر
اين موضوع است كه تخمريزی در فصل بهار و بهصورت يكباره انجام
ميشود .دو نوع فصل تخمريزی در سرخو ماهیان ديده شده است.
يکي گونههايي که در اطراف جزاير اقیانوسي زندگي ميکنند و اوج
تخمريزی آنها در بهار و پايیز گزارش شده است و ديگری گونههايي
که در فالت قاره زندگي ميکنند و تنها يکبار در سال و آن هم در
فصل تابستان تخمريزی ميکنند .با توجه به منطقه مورد بررسي و
عمق کم ،اين منطقه جزو فالت قاره محسوب شده و نظريه گريمز در
مورد اين گونه نیز صادق است.
در اين مطالعه ،نسبت جنسي كل ماده به نر  1/37به  1بهدست
آمد .آزمون مربع كای ( )X2در مورد نسبت جنسي ماده به نر نشان
داد که اختالف معنيداری با حالت نرمال (با نسبت  )۱:۱وجود دارد
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( .)p<0/05نسبت جنسي نشاندهنده غلبه تعداد مادهها بر نر ماهيهای
سرخو چشم درشت در آبهای استان هرمزگان است که شايد بتوان
اين غالبیت ماده به نر را در پديده مهاجرت تولیدمثلي ماهي سرخو
چشم درشت نسبت داد .به اين معني که در فصول تخمريزی مادهها
بهصورت گلهای به نزديک سواحل آمده و تخمريزی ميکنند و تعداد
کمتری از نرها برای باروری تخمکها به محل تخمريزی ميآيند.
در تحقیق حاضر بیشینه همآوری مطلق  102841تخمك در
ارديبهشت ماه و کمترين همآوری مطلق  9870تخمک در آبان ماه و
بیشینه همآوری نسبي  581تخمك در ارديبهشت ماه و کمترين
همآوری نسبي  73/69تخمك در مهر ماه بوده است .که مقدار بیشتر
اين همآوریها را در فصل تخمريزی نسبت به ساير فصول نشان
ميدهد .در طي اين تحقیق  Lm50طول ماهي سرخو چشم درشت
در زمان بلوغ برابر با  17/5سانتيمتر بود که نشانگر بلوغ زودرس آنها
ميباشد )1985( Allen .طول بلوغ آنها را در سواحل کالیفرنیا 12
سانتيمتر ذکر کرده است که شايد بتوان اين اختالف را در نتیجه
اختالف شرايط محیطي دانست .طول بلوغ عالوه بر كاربردهای ارزيابي
ذخاير شیالتي در امر تكثیر و پرورش ،يكي از پارامترهای مهم محسوب
مي شود .اين پارامتر از نظر شیالتي اهمیت فراوني دارد بهطوریکه
ميتوان ابزارهای صید اختصاصي برای اين گونه را طوری طراحي نمود
كه ماهیان كوچكتر از اين اندازه كمتر صید شده و گامي در جهت
حفظ ذخاير باشد (.)1998 ،Pearce
در مجموع با توجه به نتايج حاصل از اين تحقیق پیشنهاد ميگردد
از آنجا که فصل تخمريزی گونه سرخو چشم درشت اواخر بهار تعیین
شد ،برای حفظ ذخاير اين ماهي در صدور مجوز برای صید اين گونهها
در فصل بهار محدوديتهايي درنظر گرفته شود و با درنظر گرفتن اندازه
بلوغ (طول در زمانيكه نیمي از مادهها بالغ ميباشند) پیشنهاد ميگردد
از بهكارگیری ابزار صیدی كه اين گونهها را با طولي كمتر از اندازه
بلوغ صید ميكنند ،جلوگیری بهعمل آيد.
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