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 ( lutjanus Lutjanus) بررسی تولیدمثل ماهی سرخو چشم درشت

 های خلیج فارس و دریای عمانآب در

 

 
 19395-4697: پیام نور قشم، قشم، صندوق پستیدانشگاه زیست شناسی، گروه  :شیوا کمالی 

 13185-767زیست شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، صندوق پستی گروه  :*مینا رمضانی 

 سازمان تحقیقات و  سسه تحقیقاتی شیالتی کشور،و، معمان یایفارس و در جیخل یاکولوژ پژوهشکده :عیسی کمالی

 1597 :صندوق پستیبندرعباس، ، آموزش و ترویج کشاورزی
 

 1395 آذرتاریخ پذیرش:            1395 شهریور تاریخ دریافت:

 چکیده

بازسازی ذخاير مورد استفاده تواند برای صنعت تكثير و پرورش و حفظ و شناخت دقيق رفتارها و خصوصيات زيستي هر يك از آبزيان مي     

 از آذر ماه  خليج فارس و دريای عمان هایدر آب (Lujanus lutjanusتوليدمثل ماهي سرخو چشم درشت ) بررسيقرار گيرد. با اين هدف 

 در اين. ندگرديد آوریجمع وصيد ايستگاه با استفاده از تور ترال و گرگور،  14ها ماهانه و در . نمونهانجام شد 1394 سال تا آبان ماه 1393

عدد نابالغ بودند و نسبت جنسي كل ماده به  17عدد نر و  97عدد ماده و  133عدد بود كه از اين تعداد  247های مورد بررسي كل نمونه تحقيق

 های مختلف بيناهي در طي ماهحداقل و حداكثر طول م)كل و چنگالي( و وزن انجام شد.  ها از قبيل طولسنجي كامل نمونهبود. زيست 37/1نر 

دست آمد كه نشان داد ماهي مذكور از يك رشد ايزومتريك برخوردار است. هب x 002/0  =y 966/2رابطه طول و وزن  .متر بودسانتي 26تا  13

دست هديبهشت ماه بازای هر گرم در ارتخمك به 02/581نسبي وری آهمتخمك در ارديبهشت ماه و حداكثر  102841وری مطلق آحداكثر هم

ازای هر گرم در مهر ماه محاسبه شد. ميانگين شاخص تخمك به 69/73نسبي وری آهمدر آبان و حداقل  9870مطلق وری آهمآمد. حداقل 

 ترين مقدار( و كم304/2) ترين ميزان شاخص گنادی مربوط به خرداد ماهمحاسبه گرديد و بيش 185/1های مختلف ماه GSIرسيدگي جنسي 

 دست آمد.همتر بسانتي 5/17( 50Lm) ها بالغ بودندكه نيمي از ماده(. طول در زماني474/0) بوده است 1392در آبان ماه 
 

  ، خلیج فارس، دریای عمانGSI تولیدمثل، ماهی سرخو چشم درشت، شاخص رسیدگی جنسی کلمات کلیدی:

 M.ramezani@iauctb.ac.ir :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 همقدم
هاي كي از گونهي (Lujanus lutjanus)سرخو چشم درشت  ماهي       

ترين ماهیان ( است كه يكي از مهمLutjanidae)خانواده سرخو ماهیان

باشد و میزان صید آن نسبت خوراكي خلیج فارس و درياي عمان مي

( Lutjanus johnii)هاي اين خانواده پس از سرخو معموليبه ساير گونه

ن، نسب و همكاراتر است )وليبیش (Lutjanus malabaricus) و چمن

(. اين گونه در اغلب سواحل جنوبي ايران ديده مي شود و عمدتاً 1389

هاي اين گونه در سرتاسر آب توسط تور ترال و گرگور صید مي شوند.

شرق اقیانوس آرام چنین در سواحل جنوبساحلي اقیانوس هند و هم

ماهي  .از شرق آفريقا تا جزاير سلیمان و استرالیا گزارش شده است

باشد. درشت داراي جثه كوچک و زندگي گروهي ميسرخو چشم 

متر عنوان شده است. سانتي 35حداكثر طول آن در منابع مختلف 

اي باشد و در نواحي صخرههاي ريز ميداراي دهان كوچک با دندان

خوار است و جزء آبزيان نمايد. اين ماهي گوشتزندگي و تولیدمثل مي

اي و داراي ن عموماً نقرهشود. رنگ بدنسبتاً پرخور محسوب مي

نوارهاي زرد رنگ مايل به خاكستري بر روي بدن كه يكي از نوارها از 

ها زرد متمايل به سفید است. داراي گذرد، رنگ بالهروي چشم مي

اشعه نرم  8خار مخرجي و  3اشعه نرم پشتي،  12خار پشتي،  10-12

 (.Bianchi، 1984و  Fischerمخرجي است )

فارس و درياي عمان هاي خلیجثل اين گونه نه تنها در آبتولیدم       

 نگرفته است. قرار بررسي خاص مورد طورهدنیا ب جاي بلكه در هیچ

Allen (1985)  در بررسي سرخوهاي دنیا، تحقیقات مختصري در

گونه انجام داده است. وي بیان كرده كه اين ماهي در فصل  مورد اين

ريزي اقدام به يد. اما پس از اتمام تخمنماتر تغذيه ميتولیدمثل كم

كند تا انرژي از دست داده خود در طول تري ميخوردن غذاي بیش

گزارش كرد كه تمام  Grimes (1987) مدت تولیدمثل را جبران نمايد.

ها تفاوت سرخوها در سرتاسر زندگي خود يک جنسیت دارند و در آن

ونه از سرخو ماهیان شود. فقط در دوگظاهري در دو جنس ديده نمي

غرب اقیانوس آرام دو  در اقیانوس هند و pristpomoidesاز جنس 

 شكلي جنسي در يک ماهي مشاهده شده است.

(  مورد Lutjanus johnii) در خلیج فارس، فقط گونه سرخوي معمولي

ريزي از فروردين تا تیر ماه بررسي قرار گرفته است كه فصل تخم

هاي جا كه شناخت ويژگياز آن. (1380، كمالي) تخمین زده شد

تواند گامي موثر در برداشت پايدار از ذخاير آن زيستي يک آبزي مي

باشد، بدين جهت در اين تحقیق تالش گرديده است كه تولیدمثل 

هاي مهم خلیج فارس و ماهي سرخو چشم درشت كه يكي از گونه

هیه ت تحقیق اين شود بررسي گردد. هدفدرياي عمان محسوب مي

و بررسي برخي  زيستي پارامترهاي شناخت جهت ايپايه اطالعات

 است.  هاي استان هرمزگاناين ماهي در آب هاي تولیدمثليويژگي

 

 هامواد و روش
هاي محدوده اين تحقیق در خلیج فارس و درياي عمان و در آب       

بندرعباس، سیريک و جزاير قشم، تنب كوچک و بزرگ، فارور و كیش 

ها از اين جهت انتخاب شد (. اين مناطق و ايستگاه1جام شد )شكلان

ترين فراواني را داشت بیش در اين مناطق (2كه گونه فوق )شكل 

تا آبان ماه  1393برداري از آذر ماه(. نمونه1382نسب، )كمالي و ولي

با استفاده از شناورهاي صیادي و با روش ترال و تور گوشگیر  1394

عدد ماهي سرخو چشم درشت  30الي  25ر ماه حدود انجام گرفت. ه

 پژوهشكده آزمايشگاه به شده منتقل هاينمونه گرديد. آوريجمع

اكولوژيک خلیج فارس و درياي عمان پس از كد گذاري با استفاده از 

شده و مشخصات سنجي زيستمتر میلي 5سنجي با دقت تخته زيست

گیري اندازه وزن و ارتفاع چنگالي(،و  )كل، استاندارد طول قبیل از ماهي هر

 به سنجي ثبت گرديد. سپسهاي زيستشد و نتايج حاصل در فرم

 ديجیتال ترازوي با گنادها جنسیت، تعیین ضمن و پرداخته ماهي تشريح

 7 كلید جنسي براساس بلوغ مراحل شد و وزن گرم 100/0 دقت با

 (2004)مكاران و ه Grandcourtو تعاريف  (Biswas ،1993) ايمرحله

       . ثبت شد (2001) و همكاران Yonedaو  Fennessy (2000)و 
  

 
برداری سرخو چشم درشت نمونههای و ایستگاه:  منطقه 1 شکل

(Lutjanus Lutjanus) 
 

 
 ( Lutjanus lutjanus: سرخو چشم درشت )2 شکل

http://animaldiversity.ummz.umich.edu/accounts/Carangoides_chrysophrys/classification/#Carangoides_chrysophrys
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بر پايه  ريزيتخم فصل: (GSI) رسیدگی جنسیتعیین شاخص        

 GSI ( Gonadosomatic Index) گنادي میانگین شاخص ماهانه تغییرات

ي رسیدگ شاخص با رابطه . در(1393كمالي و همكاران، تعیین گرديد )

 و شكل و رنگ گناد، وزن بر عالوه( Gonadosomatic index) جنسي

 بر يريزتخم فصل. گرفت قرار بررسي و توجه مورد نیز گنادها اندازه

 مختلف هايماه در شدن( جنسي )بالغ مراحل رسیدگي مشاهده اساس

شاخص رسیدگي  ماهي، ريزيزمان تخم براي تعیین. گرديد تعیین سال

 (.Nicolsky ،1963دست آمد )هاز رابطه زير ب جنسي با استفاده

GSI = 100
)(


GWBW

GW
 

باشد. اين وزن بدن مي BWوزن غدد جنسي و  GWجا  كه در اين

 صورت جداگانه ثبت شد.هاي مختلف بهشاخص براي ماه

 پس از محاسبه شاخص گنادي براي هرریزی: تعین فصل تخم       

هاي مربوط به همان ماه گرفته هانه از ماهيما GSI ماهي يک میانگین

ها نموداري رسم شده و از اوج اين نمودار، پايه همین میانگینكه بر شد

 ريزي معین گرديد.زمان تخم

 هاي مختلف ونسبت نر به ماده در ماهتعیین نسبت جنسی:        

نسبت  دار بودن آن از، معني2xوسیله آزمونهدر كل محاسبه گرديد و ب

 محاسبه شد. 1:1

حل در مرا كه هاييتخمدان آوري،تعیین هم براي وری:آهم تعیین       

مدان ( انتخاب گرديدند. از هر تخ4و  3 آخر بلوغ جنسي باشند )مراحل

. داري شدگرم برداشته در محلول گیلسون نگه 2 وزن حدود قطعاتي به

ها تخمک ي كههاي همبند و پوشششود كه بافتاين محلول باعث مي

كمالي )ها جدا شوند ها از بافتو تخمک بین برود را احاطه كرده است از

 2مدت حداقل (. هر يک از اين قطعات تخمدان به1382نسب، و ولي

 داجبراي  مدت داري و طي اينماه به دور از نور در اين محلول نگه

هم هصورت هفتگي بهاي گناد بهبند از ساير بافت هاي همشدن بافت

ا بزده شدند. پس از دو ماه محلول گیلسون حاوي تخمک را از صافي 

  ها جدا گردد.میكرون عبور داده تا اين محلول از تخمک 55چشمه 

و پس  ده شدديش انتقال دامانده در صافي به پتريهاي باقيتخمک

 ،ساعت انجام شد 24مدت گیري كه در دماي اتاق كه بهاز رطوبت

ه زير سشده، وزن شدند و از هر نمونه خشک شده هاي خشک تخمک

 مقدارعلت كاهش میزان خطا در شمارش تخمک( هر يک بهنمونه )به

كوپ و هريک مجزا با استفاده از استريومیكروس گرديد انتخاب گرم01/0

 براي شمارش گرديدند. میانگین هر سه نمونه محاسبه و ثبت شدند.

آوري مطلق ها، همش تخمکهريک از قطعات تخمداني پس از شمار

 (. 1391و نسبي محاسبه گرديد )كمالي و همكاران، 

 :(Biswas ،1993) طبق رابطه زير محاسبه شد آوری مطلق،هم       

F= 
𝑛𝐺

𝑔
وزن تخمدان:             G   :وزن ماهي       g 

 دست آمد:هآوري نسبي از رابطه زير بمیزان هم

GWTW

AF
RF


  

=TW  ،وزن كل ماهي=GW  ،وزن تخمدان=AF آوري مطلق، هم

=RF آوري نسبيهم 

رابطه طول و وزن ماهي براساس مدل : رابطه طول و وزن ماهی       

                                                                           :آمد دستهب زير معادله از استفاده با جمعیت كل براي نمايي
                          bW=aL    

Wگرم = وزن كل ماهي برحسب، Lمترسانتي حسب ماهي بر كل = طول ،

aنه ثابت آيد و براي هر گودست ميه)از معادله رگرسیون ب = عدد ثابت

 = شیب bاست(،

 طول ماهي در زمان بلوغ: تعیین طول ماهی در زمان بلوغ       

هستند( محاسبه  بالغ هاماهي درصد 50 كه )طولي 50Lm جنسي بر پايه

هاي گرديد. در تعیین طول در زمان بلوغ جنسي، درصد فراواني نمونه

هاي طولي مشخص گرديد كه با محاسبه مجموع در دسته 4و  3 مراحل

 (.King ،1995نمودار مربوطه رسم گرديد ) زير معادله طريق از و مربعات
P= 1/(1+exp[rm (L-Lm)]) 

 اين معادله:كه در 

P درصد ماهیان بالغ در طول معین = ،Lm  طول ماهي در هنگام =

 = شیب منحني rm ،رسیدگي جنسي

و  SPSS افزارنرم درآمده  دستهب هايداده :آماری تحلیل و تجزیه       

 .گرفتقرار سنجشمورد توكي و ANOVA طرفهيک واريانس آنالیز آزمون با

  

 نتایج
مثلي تولید بررسي جهت ماهي عدد 247 مجموع در لعهمطا دوره طي       

عدد  97 ماده و عدد 133 كه از اين تعداد شكافي قرار گرفتندمورد كالبد

ود. ب 37/1عدد نابالغ بودند و نسبت جنسي كل ماده به نر  17نر و 

 رتیبتشده در اين تحقیق به گیريوزن اندازه و میانگین حداقل حداكثر،

چنین حداكثر، حداقل و گرم و هم 18/154گرم و  4/56گرم،  299

متر، سانتي 8/25ترتیب اين تحقیق به در شده گیريطول اندازه میانگین

طولي  ترين فراوانيبیشمتر بوده است و سانتي 69/21متر وسانتي 16

 باشد.ميمتر سانتي 23در كالس طولي  ماهي سرخو چشم درشت

مختلف براي ماهي  هايماه گنادي میانگین شاخص: گنادی شاخص    

میزان شاخص  ترينبیش شد. محاسبه 99/0 و براي ماهي نر 185/1ماده 

اه بود (  مربوط به خرداد م85/2( و نر  )/86گنادي براي ماهي ماده )

 ترين مقدار در آبان براي هر دو جنس محاسبه گرديد.و كم

سي جن نسبت با مقايسهدر حاصل پارامترهاي :جنسی نسبت میزان       

دار در هاي استاندارد جمعیت پايدار است، اختالف معنيكه نشانه 1:1

 (.1ها نشان داد ) جدولكل و به تفكیک در بعضي از ماه
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 1393-4های استان هرمزگان در سال در آب (Lutjanus Lutjanus): تغییرات نسبت جنسی ماهی سرخو چشم درشت 1 جدول

 ماه ماده نر نابالغ مجموع به نر( نسبت جنسی  ) ماده 2X معنی دار بودن

 اسفند 15 12 0 27 25/1 10/16 *

 فروردين 8 7 0 15 14/1 82/1 -

 ارديبهشت 12 11 0 23 09/1 79/1 -

 خرداد 7 11 0 18 64/0 67/1 -

 تیر 18 4 5 27 5/4 34/69 * 

 مرداد 17 8 2 27 12/2 43/39 *

 شهريور 6 3 7 16 00/2 54/43 *

 مهر 5 7 0 12 71/0 42/1 -

 آبان 8 8 0 16 00/1 00/0 - 

 آذر 6 4 2 12 5/1 97/14 *

 دي 18 12 1 31 5/1 89/14 * 

 بهمن 13 10 0 23 5/1 45/12 *

 مجموع  133 97 17 247 31/1 41/97 *

 دارعدم وجود اختالف معني -                          دار در سطح يك درصد*: معني

 

اهي نمونه م 78آوري مطلق و نسبي براي هم: وریآمیزان هم       

 سرخو چشم درشت ماده در مراحل جنسي رسیده محاسبه شد.

 02/581نسبي آوري همو حداكثر  102841 مطلقآوري همحداكثر 

 9870مطلق آوري همدست آمد. حداقل هتخمک در اردبهشت ماه ب

در مهر ماه محاسبه شد.  69/73نسبي آوري همدر آبان و حداقل 

 يهاهاي مختلف در شكلمطلق و نسبي ماهآوري هممیانگین  ییراتتغ

 نشان داده شده است. 4و  3

متر سانتي 5/16 با برابر 50Lm(:50Lm) طول ماهی در زمان بلوغ       

عنوان هبودند ب 4و  3هايي كه در مراحل بود. در اين محاسبات تخمدان

هاي طولي ها در دستههاي بالغ در نظر گرفته شده كه فراواني آننمونه

 دست آمد و درصد آن نیز محاسبه گرديد.هب

 
مطلق ماهی سرخو چشم درشت آوری هم: تغییرات میانگین 3 شکل

(Lutjanus lutjanus) 1393های مختلف در سال در ماه 

 
نسبی ماهی سرخو چشم درشت آوری هم: تغییرات میانگین 4 شکل

(Lutjanus lutjanus) 1393 های مختلف در سالدر ماه 
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 Lutjanus): رابطه  وزن و طول کل ماهی سرخو چشم درشت  5 شکل

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

(Lutjanus lutjanus)  در خلیج فارس و دریای عمان 1393در سال 
 

 
 Lujanus): طول بلوغ گونه سرخو چشم درشت   7 شکل               

lutjanus) در خلیج فارس و دریای عمان 

 

 بحث
خو در اين تحقیق حداکثر، حداقل و میانگین وزن ماهي سر       

 18/154گرم و  4/56،  299ترتیب گیری شده بهچشم درشت اندازه
ه آن گیری شدر، حداقل و میانگین طول اندازهچنین حداکثگرم و هم

ده است. بو مترسانتي 69/21متر و سانتي 16متر، سانتي 8/25ترتیب به
ن اساس ايمحاسبه رابطه بین طول کل و وزن ماهي نشان داد که بر

 و وزن کلضريب همبستگي بین طول و مقدار  =a 002/0مقداررابطه 
 رشد ماهي سرخو چشم درشت در بررسي الگوی .باشدمي 954/0کل 

دارای همبستگي مثبت است  و وزن کل کلطول مشخص شد که 
(5/0<R2با توجه به معادله ب .)کل و وزن کلطول وجود آمده بین ه ،

گرسیون يا ضريب ر bها کامالً مشهود است. مقدار رابطه نمايي بین آن
 باشد.مي =966/2bبرابر با 

Biswas (1993) ه ین طول و وزن ماهیان، رابطبیان داشت که ب
شد ، بیانگر ر3دست آمده نزديک به نمايي برقرار است و توان به

 ايزومتريک است. بنابراين الگوی رشد ماهي سرخو چشم درشت در
يي هاهای استان هرمزگان ايزومتريک است. اين تحقیق در ماهيآب
 تر انجام شده است. دلیل متفاوتمسانتي 16-8/25طولي  محدودهبا 

ی نوسانات فصلي در پارامترهاتواند در مناطق مختلف مي bبودن 
آوری، جنسیت، محیطي، شرايط فیزيولوژيکي ماهي در زمان جمع

هي ای در محیط زندگي ماپیشرفت و رشد غدد جنسي و شرايط تغذيه
 طور معمول دربه (b(. میزان ضريب رگرسیون)Biswas ،1993باشد )

که ضريب هنگامي (.Begenal ،1987است ) 4و  2ماهیان بین عدد 
ن يا باشد، ماهي دارای رشد همگو 3رگرسیون برابر و يا نزديک به 

  طور يکسان صورتايزومتريک است و رشد ماهي در همه ابعاد به
  (.Wootton ،2003گیرد )مي

ر طي دروه تحقیق د GSIدست آمده شاخص هاساس نتايج ببر       
که طوریهطور نسبي باالتر بوده است. به)ارديبهشت و خرداد( ب دوماهه

لي آن خرداد ماه داشته است. سپس سیر نزو ترين مقدار را درکه بیش
رسد.  ود ميترين حد خکه در مهر و آبان ماه به پايینآغاز شده تا جائي

 های سال، ماهیاني با رسیدگي باالی جنسياگرچه در تمام ماه
 مثل خاص در اين ماهيمشاهده شد که بیانگر نداشتن فصل تولید

د ترين زمان رسیدگي جنسي در خردااست، لیکن بر اين اساس بیش
سرخو  باشد. در گونهريزی اين ماهي اواخر بهار مياست و اوج تخم

ونه توان اين گسرتاسر سال مي در GSIچشم درشت  با توجه به میزان 
ه بها ها تخمکدانست که در آن Batch spownnerرا از دسته ماهیان 

 کامالً  ها کهای از تخمکريزی دستهرسند و در هر بار تخمتدريج مي
یدگي ها تا رسشوند و بقیه تخمکاند از تخمدان خارج ميبالغ شده

، (1377) همکاران و صحافيزادهحسین شوند.خارج نمي تخمدان از کامل
ک را در جزيره الر Abudefduf sexfasciatusمثل ماهي بیولوژی تولید

نگر نشادست آمده هب GSI که مورد بررسي قرار دادند و بیان کردند
 نجاماباره صورت يكهريزی در فصل بهار و باين موضوع است كه تخم

. ريزی در سرخو ماهیان ديده شده استشود. دو نوع فصل تخممي
اوج  کنند وهايي که در اطراف جزاير اقیانوسي زندگي مييکي گونه

هايي نهبهار و پايیز گزارش شده است و ديگری گو ها درريزی آنتخم
هم در  بار در سال و آنکنند و تنها يککه در فالت قاره زندگي مي

سي و کنند. با توجه به منطقه مورد بررريزی ميفصل تابستان تخم
در  عمق کم، اين منطقه جزو فالت قاره محسوب شده و نظريه گريمز

 مورد اين گونه نیز صادق است. 
دست هب 1به  37/1ر اين مطالعه، نسبت جنسي كل ماده به نر  د       

( در مورد نسبت جنسي ماده به نر نشان 2X) آمد. آزمون مربع كای
وجود دارد ( ۱:۱با نسبت ) داری با حالت نرمالداد که اختالف معني
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(05/0p<نسبت جنسي نشان .)های ماهي نر ها برماده تعداد دهنده غلبه
های استان هرمزگان است که شايد بتوان بسرخو چشم درشت در آ

مثلي ماهي سرخو اين غالبیت ماده به نر را در پديده مهاجرت تولید
ها ريزی مادهچشم درشت نسبت داد. به اين معني که در فصول تخم

کنند و تعداد ريزی ميای به نزديک سواحل آمده و تخمصورت گلهبه
  آيند.ريزی ميمحل تخم ها بهها برای باروری تخمکتری از نرکم

تخمك در  102841مطلق  آوریهمدر تحقیق حاضر بیشینه        
تخمک در آبان ماه و  9870مطلق  آوریهمترين ارديبهشت ماه و کم

 ترين کم و ماه ارديبهشت در تخمك 581 نسبي آوریهم بیشینه
تر تخمك در مهر ماه بوده است. که مقدار بیش 69/73 نسبي آوریهم

 ريزی نسبت به ساير فصول نشان ها را در فصل تخمآوریهماين 
طول ماهي سرخو چشم درشت Lm 50 در طي اين تحقیقدهد. مي

ها متر بود که نشانگر بلوغ زودرس آنسانتي 5/17در زمان بلوغ برابر با 
 12ها را در سواحل کالیفرنیا طول بلوغ آن Allen  (1985)باشد.مي

شايد بتوان اين اختالف را در نتیجه  متر ذکر کرده است کهسانتي
اختالف شرايط محیطي دانست. طول بلوغ عالوه بر كاربردهای ارزيابي 

شیالتي در امر تكثیر و پرورش، يكي از پارامترهای مهم محسوب  ذخاير
که طوریهشود. اين پارامتر از نظر شیالتي اهمیت فراوني دارد بمي
ن گونه را طوری طراحي نمود توان ابزارهای صید اختصاصي برای ايمي

تر صید شده و گامي در جهت كم تر از اين اندازهكه ماهیان كوچك
 (.Pearce ،1998حفظ ذخاير باشد )

گردد به نتايج حاصل از اين تحقیق پیشنهاد مي توجه با مجموع در       
ريزی گونه سرخو چشم درشت اواخر بهار تعیین جا که فصل تخماز آن

ها ين ماهي در صدور مجوز برای صید اين گونهشد، برای حفظ ذخاير ا
گرفتن اندازه  نظرنظر گرفته شود و با درهايي درمحدوديتفصل بهار  در

گردد باشند( پیشنهاد ميمي بالغ هاكه نیمي از مادهدر زماني طول) بلوغ
تر از اندازه ها را با طولي كمگیری ابزار صیدی كه اين گونهكاراز به
 عمل آيد.كنند، جلوگیری بهمي صیدبلوغ 
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