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 چکیده

های مهم تجاری از خانواده گیش ماهیان است که ارزش غذایی فراوان دارد. تعیین زمان رسیدگی جنسی و سارم دهان بزرگ از گونه

های گنادوسوماتیک، شناسی، رفتارشناسی، مدیریت صید و تکثیر و پرورش آبزیان ضروری است. شاخصتخمریزی در مطالعات زیست

ماه  15برداری اولین بلوغ و نسبت جنسی جهت تعیین زمان تولیدمثل، رسیدگی جنسی و بلوغ این ماهی در یک دوره  نمونههپاتوسوماتیک، طول 

 5/59درصد بلوغ برای جنس ماده  50داری وجود ندشت. طول مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد نسبت جنسی بین نر و ماده اختالف معنی

انجامد و شاخص طول میریزی داشته که از فروردین تا مرداد ماه بهبار در سال تخممتر برآورد شد. این ماهی یکسانتی 2/50و در جنس نر 
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 مقدمه
  Scomberoides commersonnianusبزرگ )سارم دهان        

1801 Lacepède, ) با نام انگلیسیTalang queenfish  در اقیانوس

آرام غربی، هند و در سواحل استرالیا )در منطقه نرتیک نیمه شمالی 

تا غرب استرالیا( پراکنش وسیعی دارد و در جزایر مرجانی مناطق 

در خورها زندگی  چنیننزدیک به ساحل و یا دور از ساحل و هم

ترین موجودات ساختاری اکولوژیک کند. این ماهی یکی از مهممی

های ساحلی استوایی خصوصاً در خوریات است که این اکوسیستم

ها، باال بودن توده زنده و طبیعت دلیل اندازه بزرگ نسبی آنمطلب به

. این ماهی (2005و همکاران،  Griffith) ها داردشکارچی بودن آن

 50کنون تااست که از این خانواده علق به خانواده گیش ماهیان مت

اند های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان معرفی شدهگونه در آب

-Smith) مترسانتی120این ماهی   کل طول بیشینه (.1392نسب،)ولی

Vaniz ،1984)  کیلوگرم ) 16و حداکثر وزن International Game

2001 Fish Association) هایآب در ماهی این است. شده گزارش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 کشورهای صید ترکیب در و داشته حضور فارس خلیج و عمان دریای

 Fishcher) شودمشاهده می عمان دریای و فارس خلیج حاشیه

 1392 سال در S. commersonnianus گونه از. (Bianchi ،1984و 

شده است )اداره آمار صید  صید ایران هایاز آب تن 18412 مقدار

ماهی سارم دهان بزرگ از نظر غذایی دارای   .(1393شیالت ایران، 

 انواع از متعادلی ترکیب دارای آن ارزش باالیی است. پروتئین عضله

اسید  نوع 21 بزرگ دهان سارم لیپید ماهیآمینه است و  اسیدهای

درصد(  47/54ترین )فراوان اشباع غیر چرب اسیدهای که دارد چرب

  .(1392زاده و همکاران، دهند )هادیمی تشکیل آن را انواع

این گونه شکارچی حریصی است و طیف وسیعی از شکار را مورد        

از جهت بیومس شامل ها دهد اما اغلب، شکار آناستفاده قرار می

 باشندمی % 3 و سرپایان% 5پوستان ، سخت% 90ماهیان استخوانی 

(Griffith  ،2005و همکاران).  سارم دهان بزرگ دارای رفتار انتخابی

در تعیین غذا است و ماهی غذای اصلی، میگو غذای فرعی و صدف 

درصد تغذیه از  92با  دهد ونیز غذای تصادفی آن را تشکیل می

شود و ( تلقی میPiscivorous) خوارعنوان یک گونه ماهیی بهماه

زاری ماهیان، ترتیب از شگ ماهیان، گیش ماهیان، بزماهیان، پنجبه

چنین هم ترین تغذیه را دارد.بیش شمسک ماهیان و یلی ماهیان

تر از فصول گرم است.  شدت تغذیه این ماهی در فصول سرد بیش

باشد. ترین مربوط به بهار میزمستان و کمترین شدت تغذیه در بیش

شدت تغذیه در ماهیان نابالغ و یا نوجوان بیش از ماهیان بالغ است 

وزن و  -در خصوص روابط طول(.  1393زاده و همکاران، )معصومی

های تعیین فاکتورهای رشد و ارزیابی جمعیت مطالعاتی در آب

و در سواحل  (1383مطلق و همکاران )دریای عمان توسط تقوی

و  Griffiths( انجام شده است. 2014) Panhwarپاکستان توسط 

رشد، مرگ و میر سواحل استرالیا عالوه بر تعیین  در (2005) همکاران

 اند.خصوص تولیدمثل این ماهی نیز مطالعه نمودهو روابط طولی، در

 میزان و رشد های( شاخص1383)مطلق و همکاران تقوی        

بررسی  ماهی سارم را در سواحل سیستان و بلوچستان مرگ و میر

نهایت بی طول .است بوده مترسانتی 66/51ها آن طول میانگین کردند.

)در  37/0متر، نرخ رشد با روش شفرد سانتی 122)طول چنگالی( 

)در  6/0)در سال(، مرگ و میر طبیعی  49/1سال(، مرگ و میر کل 

برداری سال( و ضریب بهره )در 89/0سال(، مرگ و میر صیادی 

محاسبه شد که بیانگر عدم فشار صیادی بر این گونه است.  59/0

   =2.93FL 0.014Wوزن  -ه و رابطه طول الگوی رشد ایزومتریک  بود

ارتباط طول و وزن، رشد، ضریب وضعیت در ماهی سارم  دست آمد.هب

 Panhwarهای دریای عربی)دریای عمان( توسط  دهان بزرگ در آب

محاسبه شد. برای تعیین پارامترهای ارزیابی  (2014و همکاران )

عدد ماهی از بندر کراچی پاکستان  1003ارتباط طول و وزن  و ذخایر

آوری شد. نتایج نشان داد که الگوی رشد این ماهی در این جمع

 (. a 88/2 = b ،90/0 =2R ,= 011/0سواحل آلومتری منفی است )

و ارزیابی جمعیت  این ماهی در استرالیا انجام شده پارامترهای رشد 

متر طول چنگالی و وزن میلی 233-921است. طیف طولی بین 

)طول چنگالی(  طول بی نهایتکیلوگرم بوده است.  175/0 -210/8

 0t 21/1-  (Griffithدر سال و  151/0نرخ رشد ، مترمیلی 9/1196

 (2005و همکاران، 

و  Thulasitha توسط S. lysan تولیدمثلی خصوصیات         

Sivashanthini (2013) بررسی قرار گرفت.  های سریالنکا مورددر آب

تا دسامبر  2010سال از ژانویه )دی ماه( این تحقیق در مدت یک

انجام شده است. دوره تولیدمثلی آن دو پیک را نشان   2011)آذر( 

 داد. ضریب گنادوسوماتیک نر و ماده نشان داد که تراکم فصل 

تری در دنبال آن با فعالیت کمریزی در سپتامبر)شهریور( و بهتخم

باشد. باروری از می )دی( )اسفند( و ژانویه )آذر(، مارس دسامبر

)طول  82562542متر( تا سانتی 5/58)طول چنگالی:  24655

متغیر بوده است. جنس نر در دسته طولی  متر(سانتی 3/74چنگالی: 

 60-65 ها در دسته طولیو ماده متر(سانتی 4/55) مترسانتی 60-55

متر کلیه سانتی 70شوند. در متر( بالغ میسانتی 7/60) مترسانتی

 ماهیان نر و ماده بالغند. 

اکولوژیکی و بیولوژیکی  مطالعات در ریزیتخم مکان و زمان عیینت        

چنین زمان رسیدگی جنسی و بلوغ از اصول مهم در مطالعات و هم

ترین مرحله شاید مهممورد استفاده در زیست شناسی ماهیان است.  

ی باشد زیرا ریزاز چرخه تولیدمثلی تعیین زمان تخم
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طور مستقیم بر تعداد افراد جمعیت و بقای ریزی بهموفقیت در تخم

های تکثیر کارگاهریزی در چنین تعیین زمان تخمگونه تاثیر دارد. هم

جهت تکثیر مصنوعی دارای اهمیت فراوانی است. ممنوعیت  پرورش و

صید در زمان تولیدمثلی آبزیانی که مصرف خوراکی داشته و تحت 

صیادی هستند نیز با تشخیص زمان تولیدمثل از طریق مطالعات  فشار

ها شود تا فرصتی جهت بازسازی و تکثیر این گونهانجام می بیولوژیکی

فراهم گردد. اندازه ماهی در زمان رسیدن به بلوغ نیز فاکتور مهم 

 دیگری است که در صید چنین آبزیانی دارای اهمیت است زیرا 

تر های درشتولیدمثل از تورهایی با چشمهتوان در فصل تمی

تر و یا قبل از بلوغ صید نشوند. کوچک استفاده نمود تا ماهیان با اندازه

جهت جلوگیری از کاهش ذخایر این ماهی بهتر است عبارت دیگر به

 متر صید شوندسانتی 50تر از مثل بالغین بیشکه در فصل تولید

 در تحقیقات انجامه مطالب فوق، (. با توجه ب1394زاده، )معصومی

 مدیریت در آبزیان های مختلفگونه تولیدمثل شناسی زیست زمینه

 و صید در برداری پایدار و اعمال مدیریتبهره هدف به نیل و ذخایر

که در سواحل خلیج است. با توجه به این ضروری پرورش و تکثیر

صورت فارس درخصوص مطالعات تولیدمثلی این گونه تحقیقی 

های تولیدمثلی این نگرفته است لذا در این تحقیق،  تغییرات شاخص

 گونه بررسی شده است. 
 

 هامواد و روش
( پس  1391تا دی   1390ماه )از آبان  15 برداری در طولنمونه       

های تخلیه صید ها از ایستگاهاز هماهنگی با صیادهای محلی نمونه

استان خوزستان تهیه شدند. جهت  چوئبده، هندیجان و آبادان در

های مختلف طولی از تور گوشکیر، تور ترال و ها در طیفصید نمونه

ها در پودر یخ به ساحل و قالب استفاده شد. پس از تهیه نمونه، نمونه

 سپس به آزمایشگاه انتقال یافته و برای انجام کارهای آزمایشگاهی در

و  Hajisamae؛ Almeida ،2003؛ 2005و همکاران،  Griffiths) فریزر

سنجی زیست برای ثبت اطالعات. داری شدندنگه( 2003همکاران، 

سنجی با کش زیستماهیان، شامل طول کل و طول چنگالی از خط

 1/0متر و وزن کل ماهیان با ترازوی دیجیتالی با دقت میلی 1دقت 

 گرم استفاده شد. سپس ماهیان از ناحیه شکمی برش داده شدند و

پس از تعیین جنسیت و مرحله رسیدگی جنسی، گناد و کبد با دقت 

 گرم توزین شدند. 01/0

پس از  تشریح ماهی : 50LM (50Length of Maturity) تعیین       

با استفاده از فاکتورهای تعیین جنسیت و مراحل رسیدگی جنسی  

مانند محل گناد، رنگ گناد، حجم اشغال شده توسط گناد، نسبت 

طول گناد به طول حفره شکمی، وجود یا عدم وجود رگ خونی و کدر 

ها، جاری بودن یا عدم یا شفاف بودن گناد و مشاهده محتویات آن

ها، ماهیان تعیین جنسیت و اندازه تخمک رنگ موادتناسلی، نبود جاری

شده و مراحل رسیدگی جنسی مشخص شد. تعیین مراحل جنسی با 

 Ferreriچنین ( و هم1992) Makeeva ایمرحله 6 استفاده از کلیدهای

 ( انجام شده است.2009و همکاران )

در رسیدگی یانگین طول در اولین تولیدمثل یا میانگین طول م       

دهنده طولی است که در آن پنجاه درصد ماهیان نشان (LMجنسی )

شود که بالغ شده باشند که به آن طول بلوغ جنسی نیز گفته می

عبارت شود. بهنیز نشان داده می  50LMصورت همین دلیل نیز بهبه

دیگر اولین طول بلوغ جنسی میانگین طولی است که در آن نخستین 

اند. برای تعیین درصد ماهیان به بلوغ رسیده 50ام شده وتولیدمثل انج

50LM  با استفاده از برنامهSolver  فراوانی ماهیان بالغ و غیربالغ

 (2و  1بالغ )غیر( به5تا  3)مرحله  محاسبه شده و نسبت ماهیان بالغ

تعیین شد. در این روش با استفاده از فرمول زیر میانگین طول ماهیان 

 محاسبه  50LMدسته طولی براساس حداقل مربعاتبالغ در هر 

 ) = 50LM-rm(L-+Exp[1(/1P[(            (: King ،2007) شودمی

 شیب  rm:مشخص، طولی درگروه بالغ ماهیان درصد: P معادله این در

 طولی (جنسی رسیدگی زمان در چنگالی ماهی : طول50LM منحنی،

 دسته متوسط  L:،)اندرسیده بلوغ به هاماهی از درصد 50 آن در که

 .باشدمی متر(سانتی( طول چنگالی

شاخص  یا (Gonadosomatic-Index) گنادوسوماتیک شاخص       

تعیین شاخص گنادو سوماتیک ماهانه از طریق رابطه : بلوغ جنسی

  ×100 GSI= (GW/TW) :           (Biswas ،1993) زیر محاسبه شد

GSI =  گنادوسوماتیکشاخص غدد جنسی یا ،GWبیضه  = وزن گناد(

 = وزن کل بدنTW، یا تخمدان(

 Hepatosomaticبدنی یا هپاتوسوماتیک ) -شاخص کبدی       

- Index) : بدنی از رابطه زیر استفاده  -برای تعیین شاخص کبدی

 × 100 HSI= (HW/TW):                     (Rajaguru ،1992) شد

HSI =  گنادوسوماتیکشاخص غدد جنسی یا ،HWوزن کبد = ،TW 

 = وزن کل بدن

 تغییرات نسبت جنسی نر و ماده در تعیین نسبت جنسی:        

 های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. ماه

های طولی و برای تعیین نرمال بودن داده: های آماریآزمون       

نرمال با توجه به . استفاده شد Kolmogorov-Smirnovوزنی از آزمون 

برای وجود اختالف آماری  Mann-Whitney Uها از آزمون نبودن داده

با استفاده  بین طول و وزن ماهیان در فصل سرد و گرم استفاده شد.

دار برای وجود اختالف معنی 20 نسخه SPSSاسکور در برنامه  -از کای

 نمودارها استفاده گردید.  رسم برای اکسل برنامه از شد. انجام جنس دو بین
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 نتایج
سنجی شدند. نتایج زیست سنجیزیست ماهی 563 تحقیق در این       

 ذکر 1جدول در خلیج فارس غربیجنوب سواحل در بزرگ سارم دهان

 شده است. 
میانگین طول چنگالی  1شکل : فراوانی میانگین طولی و وزنی       

 شود می مشاهده که گونههمان دهد.می نشان را بردارینمونه هایماه در

شود. سرد )مهر تا اسفند( دیده میهای ترین میانگین طولی در ماهکم

نتایج نشان داد که بین طول ماهیان در دو فصل گرم و سرد اختالف 

 ،Z، 000/0=Sig=-564/15) دارد وجود داریمعنی آماری

000/9194=U).     :میانگین طول چنگالی فصل سرد و خطای استاندارد

متر و میانگین طول چنگالی فصل گرم و خطای سانتی 46/0±2/31

 باشد. متر میسانتی 1/57±16/1استاندارد: 

 

 غرب خلیج فارسسنجی ماهی سارم دهان بزرگ در شمال: نتایج توصیفی زیست1جدول 

ترین بیش

 طول کل

 ترینبیش

 چنگالی طول

ترین کم

 طول کل

ترین طول کم

 چنگالی

ترین بیش

 وزن
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 خلیج فارسغرب ( سارم دهان بزرگ در شمالSE: میانگین وزن ماهانه و خطای استاندارد)2شکل 
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دهد. برداری را نشان میهای نمونهمیانگین وزن در ماه 2شکل       

های ترین میانگین وزن در ماهشود بیشگونه که مشاهده میهمان

ها از آزمون با توجه به نرمال نبودن دادهشود. گرم سال دیده می

Mann-Whitney U   برای وجود اختالف آماری بین وزن ماهیان در

فصل سرد و گرم استفاده شد. نتایج نشان داد که بین دو فصل گرم و 

        ،Z ،000/0=Sig=-396/15) داری وجود داردآماری معنی اختالف سرد

000/9516=(U    :میانگین وزن  فصل سرد و خطای استاندارد .

 گرم و میانگین وزن فصل گرم و خطای استاندارد:  17/105±66/1649

 باشد.گرم می 04/28±34/499

درصد  5/84نسبت جنسی ماده به نر در کل : نسبت جنسی       

های مختلف ممکن است نسبت جنسی ( بوده است. در ماه1: 1/1)

درصد نسبت جنسی ماده به نر نشان داده شده  3کند. در شکل تغییر 

ها ها تعداد مادهشود در برخی ماهگونه که مشاهده میهماناست. 

ترین تعداد ها بیشباشد و در خرداد و شهریور ماه مادهبیش از نرها می

 ترین مقدار را دارند.  کم 91و در تیر و آذر  

 

 
 برداریای نمونهه: درصد فراوانی جنس ماده به جنس نر در ماه 3شکل 

اسکور نشان داد که بین جنس نر و ماده  -نتایج آزمون کای       

 =df= 1 =Chi-square ,Sig ,061/0) داری وجود ندارداختالف معنی

دهد دار بین تعداد نر و ماده نشان میاختالف معنی وجود (. عدم522/3

  رفتارهای تولیدمثلی نر و ماه اختالفی وجود ندارد.که احتماالً در 

 50طول بلوغ  5و  4های در شکل: 50LM طول اولین بلوغ یا       

درصد ماهیان ماده و نر نشان داده شده است. با استفاده از روش 

Solver  متر محاسبه شده است.سانتی 5/59طول بلوغ ماهیان ماده 

 
 Solverدرصد بالغین ماده به روش  50: طول  4شکل 
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متر سانتی 2/50طول بلوغ ماهیان نر  Solverا استفاده از روش ب       

 محاسبه شده است.

 های مختلف به تغییرات شاخص گنادو سوماتیک در ماه          

بدنی روند تغییرات وزن گناد به  -شاخص گنادی: تفکیک جنسیت

دهد که با توجه به افزایش یا کاهش وزن گناد وزن بدن را نشان می

 ریزی و تولیدمثل ماهیان است. شاخص مناسبی برای تعیین فصل تخم

 
 Solverدرصد بالغین نر به روش  50: طول  5شکل 

 

 
 ها(= کل نمونهTotal= نر و M= ماده، Fبرداری، )های نمونه: تغییرات شاخص گنادو سوماتیک در ماه6شکل 

فروردین  از دهدمی نشان (6)شکل گنادوسوماتیک شاخص تغییرات       

ر خود روند افزایشی داشته و در خرداد به حداکثر مقدا ماه این شاخص

 یابد و دررسد سپس از تیر تا شهریور ماه این شاخص کاهش میمی

 د. باشترین مقدار میهای دیگر تغییر چندانی نداشته و در کمماه

های مختلف به تغییرات شاخص هپاتوسوماتیک در ماه       

( در 7هپاتوسوماتیک )شکل تغییرات شاخص  :تفکیک جنسیت

 شاخص تغییرات 7شکل است. شده داده نشان مختلف هایماه

دهد که از بهمن ماه روند مالیمی در افزایش نشان می هپاتوسوماتیک

این شاخص وجود دارد. در جنس نر از اردیبهشت تا تیر ماه این 

شاخص روند کاهشی دارد و در جنس ماده روند کاهشی از خرداد ماه 

ها نیز کاهش این شاخص از خرداد ماه شود. در مجموع نمونهآغاز می

ها باشد و تا تیر ماه نیز ادامه دارد. در جنس نر از تیرماه و در مادهمی

یابد. ها از مردادماه این شاخص با شیب مالیمی افزایش میو کل نمونه

دهنده کاهش ذخایر کبدی و رسیدگی جنسی این این تغییرات نشان

ترین مقدار این شاخص در هر دو جنس هی در خردادماه است. بیشما

و   8897/0در خردادماه بوده است. مقدار این شاخص در جنس ماده 

دهد میزان شاخص بوده است. نمودار نشان می 7330/0در جنس نر 

 تر از جنس نر بوده است. هپاتوسوماتیک در جنس ماده بیش
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 ها(= کل نمونهTotal= نر و M= ماده، Fبرداری،)های نمونه: تغییرات شاخص هپاتوسوماتیک در ماه 7شکل 

 بحث

توزیع فراوانی ماهانه طولی و وزنی ماهی سارم دهان بزرگ نشان        

تر مشاهده     تا آبان( ماهیان بالغ بیش )فروردین سال های گرمدر ماهداد 

تر تر و یا گرمشود. با سرد شدن آب، ماهیان بالغ به مناطق عمیقمی

مانند و عمدتاً ماهیان نوجوان در این مناطق باقی می کنندمی مهاجرت

در سواحل استان کنند. های نسبتاً کم عمق زندگی میدر قسمتو 

تر از مناطق دیگر خلیج فارس است لذا احتماالً مخوزستان عمق آب ک

تر در خلیج فارس یا دریای عمان این ماهیان به سمت مناطق عمیق

عمق خلیج فارس  کهطوریبه (.1394 زاده،معصومی) کنندمهاجرت می

کند متر تجاوز می 73ندرت از غرب بهطرف شمالاز تنگه هرمز به

( عمق آب Ras musandam) موسندمچه فقط در نزدیکی راس چنان

رسد که متر می 36رسد. در دهانه اروند عمق آب به متر می 182به 

غرب خلیج فارس کیلومتر از ساحل فاصله دارد. عمق آب در شمال 80

که طورییابد بهمتر کاهش می 25و  36تدریج کاهش یافته و به به

 متر دارد 35تر از نصف مساحت خلیج، عمق کم

(www.ngdir.ir/geoportalinfoلذا به .)رسد با سرد شدن آب نظر می

های قسمت یا و عمقی مناطق به سطحی هایقسمت از بالغ سارم ماهیان

تر و مناطق عمیقکنند. مهاجرت به دیگر خلیج فارس مهاجرت می

تر در دسترس صیادان قرار گیرند شود کمنوع وسایل صید، باعث می

 1 های)شکل تری دارندپس در این شرایط ماهیان نابالغ فراوانی بیش

زمان با فصل تولیدمثل است، ماهیان (. با گرم شدن آب که هم 2و 

ر به تر به مناطق سطحی و یا از مناطق دورتهای عمیقبالغ از قسمت

 تر در دسترس صیادان قرار مناطق ساحلی مهاجرت کرده و بیش

 تر است. های گرم سال بیشگیرند لذا فراوانی وزنی در ماهمی

تغییر شکل باله دمی در هنگام تعیین طول چنگالی مشاهده        

چنگالی بوده که با رشد ماهی از نوع  گردید. باله دمی در ماهیان نابالغ 

داده و در ماهیان بالغ کامالً هاللی تغییر شکل 

توان چنین استنباط نمود که تغییرات باشد لذا می( میLunateشکل)

دهنده تواند نشانباله دمی از چنگالی به هاللی دلیلی است که می

زیرا باله هاللی شکل جهت شنا در سرعت مهاجرت  این ماهیان باشد 

شود. غالبیت مهاجر دیده میکلی در ماهیان طورکار رفته و بهباال به

های دیگر از گیش ماهیان های ساحلی در گونهماهیان نابالغ در آب

  Chloroscomberus chrysurusگزارش شده است. مانند بالغین 

های ساحلی تا دریای باز پراکنش دارند در )گیش ماهیان( که در آب

ه خوریات خصوصاً نزدیک ب های نزدیک به ساحلکه الروها در آبحالی

  (.2013و همکاران،  Pena) ها غالبیت دارندو خلیج

شهریور بیش از نرها  ، خرداد و90های آذر ها در ماهنسبت ماده       

برداری جمعیت ماهیان های نمونهکه در بقیه ماهحالیبوده است در

(. در خرداد و شهریور 3)شکل  تر از نرها بوده استماده صید شده کم

ها نرها در این ماه  رسدنظر میافزایش چشمگیری دارد و بهاین نسبت 

 نشان شاید سال، در طول جنسی نسبت نوساناتاند. تر صید شدهبیش

 زمانی های دوره در ماده و نر اجتماعات که باشد مطلب این دهنده

 هم کنار در دیگر، زمانی هایدوره و در یکدیگر از مجزا صورتبه خاص

. در این تحقیق (2003و همکاران،  Abou-Seedo) کنندمی زندگی

داری بین ها بود ولی اختالف معنیتر از مادهاگرچه تعداد نرها بیش

نیز نسبت جنسی    S. lysanدر گونه جنس نر و ماده مشاهده نگردید. 

داری نداشته است ولی در طول دوره نر و ماده با یکدیگر تفاوت معنی

تواند در اثر ها بودند و چنین موردی میمادهتر از ریزی نرها بیشتخم

ریزی باشد یا در اثر تر برای تخمهای نسبتاً عمیقمهاجرت ماده به آب

، Sivashanthini و Thulasitha) باشد جنس دو بین رفتاری تفاوت

 1: 3/1 بزرگ دهان جنسی سارم های استرالیا نیز نسبت. در آب(2013

 Grifith) داری بین دو جنس مشاهده نشدبوده و اختالف آماری معنی

درصد بلوغ برای  50گونه که ذکر شد طول همان. (2005و همکاران، 

متر محاسبه شد. شاید به سانتی 2/50، جنس نر 5/59جنس ماده 
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های بارور شده وری و تخمآاین دلیل که بقا موجود در رابطه با هم

ها بارور شوند تا تخمها، است لذا باید به محض رسیدگی جنسی ماده

عبارت دیگر در ماهیان ماده ها جلوگیری شود. بهاز هدر رفتن آن

و همکاران   Grifithها بیش از اسپرم در ماهیان نر است.ارزش تخم

( نیز بیان کردند با توجه به ضریب گنادوسوماتیک  نرها 2005)

رای ماهیان طول اولین بلوغ بشوند و ها بالغ میزودتر از ماده احتماالً

   S. lysanدر گونه  متر بوده است.میلی 635های استرالیا ماده در آب
 55-60رسد. نرها در دسته طولی جنس نر زودتر به بلوغ می نیز

شوند. متر بالغ میسانتی 60-65ها در دسته طولی متر و مادهسانتی

از تر با توجه به طول اولین بلوغ، صید این ماهی باید در طول بیش

ریزی بار در طول سال تخممتر باشد. این گونه بیش از یکسانتی 65

 .(Sivashanthini ،2013 و Thulasitha) کندمی

عضالنی ماهی محل ذخیره انرژی  بافت چربی اطراف گناد و بافت       

صورت به کبد در زمان افزایش تغذیه، انرژی مازاد در اما مازاد است،

در زمان تولیدمثل همراه با کاهش تغذیه  وشود می ذخیره گلیکوژن

شوند. از طرف دیگر زرده یا از این ذخایر استفاده شده و مصرف می

شود که در زمان تولیدمثل و رسیدگی ویتلین در کبد ساخته می

 شاخصیشود لذا تغییر در وزن کبد اووسیت، از کبد بازجذب می

 زمان  تعیین چنینهم و رشد نرخ گیریاندازه برای غیرمستقیم

از بهمن  شاخص هپاتوسوماتیک تقریباً 7طبق شکل  ریزی است.تخم

میزان قابل توجهی در تا خرداد روند افزایش کمی داشته و سپس به

یابد. در شهریور ماه نیز مجدداً افزایش یافته و  تیر و مرداد کاهش می

وجه به رسد با تنظر میاین روند افزایشی تا مهر ماه ادامه دارد. به

سازی و مصرف کاهش وزن کبد در تیرماه در نتیجه اتمام عمل زرده

ریزی ها یا تخمها اکثر نمونهذخایر گلیکوژن بوده است. پس در این ماه

)رسیدگی نهایی اووسیت( بودند و  5( و یا در مرحله 6)مرحله  کرده

کاهش وزن کبد در اثر جذب زرده و یا کاهش ذخایر گلیکوژن در 

سیدگی همراه بوده است. از شهریور تا دی ماه نیز شاخص زمان ر

یابد. در این زمان با افزایش تغذیه، کبد شروع کبدی مجددا افزایش می

زرده را کند و تولید پیشبه جبران ذخیره انرژی از دست رفته می

 نماید. برای فصل بعدی آغاز می

دهنده خرداد نشانافزایش وزن گناد از فروردین تا  6در شکل        

باشد.  ریزی در خردادماه میزمان رسیدگی جنسی است و اوج تخم

ریزی دهنده ادامه تخمکاهش وزن گناد از خرداد تا شهریور نشان

گیرد و کاهش چشمگیری ریزی صورت نمیاست. در شهریور ماه تخم

های شهریور تا دی، ماهیان غیربالغ در این شاخص وجود دارد. در ماه

صورت گلیکوژن در کبد تری دارند و انرژی اضافی را بهاوانی بیشفر

ماهیان بالغی  2ها مصادف با مرحله چنین این ماهکنند همذخیره می

ها تخلیه شده است لذا اند وگناد آنریزی را انجام دادهاست که تخم

ها نسبت عکس با یکدیگر شاخص کبدی و گنادوسوماتیک در این ماه

بار کند که این ماهی یکمشخص می 6یک پیک در شکل  دارند. وجود

ریزی از فروردین تا مرداد ریزی کرده و مدت زمان تخمدر سال تخم

ماهی سارم دهان انجامد که اوج آن در خرداد ماه است. طول میبه

 های استرالیا فصل تولیدمثلی طوالنی دارد که از سپتامبربزرگ در آب

 کشد و پیک تولیدمثلی در فوریه)اسفند( طول می )شهریور( تا مارس

( در شمال Wet) طور مشخصی با فصل مرطوبباشد که به)بهمن( می

ریزی این ماهی استرالیا منطبق است. اگرچه مکان واقعی تخم

ریزی این ماهی در منطقه دور از ناشناخته است، ممکن است تخم

   .(2005 ،رانو همکا Grifith) ( انجام گیردoffshoreساحل )

وابستگی بین کبد و   Heteropneustes fossilisدر گربه ماهی       

های هپاتوسوماتیک و زمان شاخصتخمدان از طریق افزایش هم

زاده، درافشان و ابراهیم) گنادوسوماتیک در مرحله ویتلوژنز آشکار است

شاخص هپاتوسوماتیک ریزی( از شهریورماه )بعد از تخم(. 1389

 سازی،زرده یابد. براىبرخالف شاخص گنادوسوماتیک افزایش می

 دارد زرده احتیاج سازپیش عنوانبه را زیادی هایگلیکوپروتئین کبد،

 است، تربیش غذایی مواد هاى دیگرفصل نسبت به که بهار فصل در لذا

سازی انجام شده و ذخایر گلیکوژنی کبد و در نتیجه وزن عمل زرده

 در نر جنس کبدى هاىسلول در سازىیابد. فرایند زردهمیکبد افزای 

است  رسیده اثبات به اطلس اقیانوس آزاد نظیرماهى هااز ماهى بسیارى

(Hoar  ،1983و همکاران.)  

تغییرات ماهانه  بررسی با (1391) همکاران و عطاییخواجهنیکخواه       

( Acanthopagrus latusشانک زرد باله ) شاخص گنادی و کبدی ماهی

ترین مقدار را دارد و در نشان دادند در اسفند ماه شاخص کبدی بیش

که در رسد درحالیفروردین ماه شاخص گنادی به حداکثر مقدار می

یابد در میزان قابل توجهی کاهش میفروردین ماه شاخص کبدی به

ابل مقدار ق)فروردین( شاخص کبدی به ریزیواقع در زمان اوج تخم

ریزی زمان با اوج تخمیابد. در این تحقیق نیز همای کاهش میمالحظه

 نیکخواهیابد و با مشاهدات خردادماه شاخص کبدی کاهش میدر 

 شاخص میزان مطابقت دارد. افزایش( 1391) همکاران و عطاییخواجه

 در گنادی افزایش شاخص از زودتر کمی یا زمانهم طوربه کبدی

 است شده گزارش دریایی های ماهیانگونه از بسیاری در ماده جنس

( Potts وWootton ،1989) . تغییرات شاخص گنادوسوماتیک در

Scomberoides lysan  های سریالنکا )اقیانوس هند( نشان داد در آب

تر از نرها ها همیشه بیشکه مقدار شاخص گنادوسوماتیک در ماده

در این تحقیق نیز  .(Sivashanthini ،2013 و Thulasitha)بوده است 

تر فصل تولیدمثل شاخص گنادوسوماتیک جنس ماده بیش خصوصاً در

 از جنس نر بوده است.  
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دهد های تولیدمثلی نشان میطورکلی بررسی رابطه شاخصبه       

ها( شاخص هپاتوسوماتیک  که از آبان تا خرداد ) قبل از بلوغ اووسیت

یابند اما سرعت افزایش آرامی افزایش میگنادوسوماتیک بهو شاخص 

زمان با رشد اووسیت و شاخص گنادوسوماتیک از فروردین ماه که هم

ریزی هر دو یابد. در زمان تخمسرعت افزایش میسازی است بهزرده

شاخص کاهش یافته و مجددا شاخص هپاتوسوماتیک مدتی پس از 

که شاخص گنادوسوماتیک یابد درحالیآرامی افزایش میریزی بهتخم

)در هنگام  در این زمان افزایش نداشته و در فصل تولیدمثل بعدی

افزایش چشمگیر دارد. در تعداد جنس نر و ماده  سازی( مجدداًزرده

تر است که در داری مشاهده نشد و مناسباین ماهی اختالف معنی

 د شوند. متر صیسانتی 50تر از فصل تولیدمثل بالغین بیش
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