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چکیده
ماهی  Lethrinus nebulosusاز خانواده شهری ماهیان  Lethrinidaeپراکنش وسیعی در آبهای سواحل ایران دارد .تعیین شاخصهای
رسیدگی جنسی در مطالعات زیست شناسی ،مدیریت صید و تکثیر و پرورش آبزیان اهمیت زیادی دارد .در این پژوهش ،نمونهبرداری ماهانه از تیر
ماه  1393تا خرداد ماه  1394از سواحل شمالغربی خلیج فارس در استان خوزستان انجام شد .پس از زیستسنجی و تعیین جنسیت ،شاخصهای
گنادوسوماتیک ،هپاتوسوماتیک ،طول  50درصد بلوغ و نسبت جنسی ماهانه همچنین همآوری نسبی و مطلق این ماهی محاسبه شد .شاخص
گنادوسوماتیک از بهمن افزایش یافته و اوج آن در فروردین ماه ( )1/7993ثبت شد .وجود یک پیک در نمودار گنادوسوماتیک نشاندهنده یک
بار تخمریزی در سال است .بیشترین مقدار تغییرات شاخص کبدی در ماهیان نر در اسفند ماه (  )0/7449و ماهیان ماده ،فروردین ماه ()0/7812
بوده است .طول  50درصد بالغین در جنس ماده  37/2سانتیمتر محاسبه شد .همآوری مطلق  312415و همآوری نسبی  8/24تعیین گردید.
تعداد مادهها در اکثر ماههای سال بیشتر از نرها بود .نسبت جنسی ماده به نر  1/99به  1بود .این ماهی در سواحل میانی خلیج فارس نسبت به
شرق و غرب این سواحل در طول کمتری به بلوغ میرسد.
کلمات کلیدی ،Lethrinus nebulosus :تولیدمثل ،شاخص گنادوسوماتیک ،همآوری ،خوزستان
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

zmasoomi@yahoo.com
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مقدمه
ماهی شهری معمولی با نام علمی  Lethrinus nebulosusاز خانواده
شهری ماهیان  Lethrinidaeو راسته سوفماهیشکالن Perciformes
گونهای غیرمهاجر که در مناطق گرمسیری بین عرض جغرافیایی 320
درجه شمالی و  250درجه جنوبی از هند تا غرب اقیانوس آرام ،دریای
سرخ  ،خلیج فارس و شرق افریقا قرار دارد .پراکنش این ماهی در تمام
سواحل جنوبی ایران ازجمله استان خوزستان ،بوشهر ،هرمزگان در خلیج
فارس و دریای عمان دیده میشود .محل زیست این ماهی در مناطق
صخرهای ،شنی و بسترهای ماسهای و آبهای ساحلی الگونهای عمیق
و نیز سواحل مرجانی و همچنین در مناطق کمعمق و جنگلهای
مانگرو میباشد ( )1995 ،Randalو توسط رشته قالب ،گرگور ،گوشگیر
و ترال قابل صید است (حاجیعلیزاده و سورینژاد .)1392 ،رنگ بدن
سبز زیتونی ،شکم کمرنگتر 2 ،یا  3نوار شعاعوار از چشم خارج شده
است و چندین خطوط راه راه طولی زرد در طرفین بدن دیده میشود
و سطح داخلی باله سینهای فلسدار است که جزو مشخصات این گونه
میباشد .ارتفاع بدن بیشتر از طول سر ،فضای بین چشمی محدب
بوده در بالغین دندانهای بخش کناری عقب آروارهها شامل تعدادی
دندان آسیا میباشد .سطح داخلی باله سینهای فلسدار بوده و در سراسر
خلیج فارس و دریای عمان پراکنش دارد (اسدی و دهقانی.)1375 ،
بررسی استراتژیهای تولیدمثلی و ارزیابی باروری موضوعات اساسی
و پایه در مطالعات زیستشناسی و پویایی جمعیت ماهیان مختلف
هستند .مطالعات تولیدمثلی شامل ارزیابی طول اولین بلوغ ،باروری،
طول مدت فصل تولیدمثل ،رفتارهای تولیدمثلی و بررسی ظرفیت
تولیدمثل در هر ماهی است ( .)1999 ،Trippelتعیین زمان و مکان
تخمریزی در مطالعات اکولوژیکی و بیولوژیکی و همچنین زمان رسیدگی
جنسی و بلوغ از اصول مهم در مطالعات مورد استفاده در زیستشناسی
ماهیان است .شاید مهمترین مرحله از چرخه تولیدمثلی تعیین زمان
تخمریزی باشد زیرا موفقیت در تخمریزی بهطور مستقیم بر تعداد
افراد جمعیت و بقای گونه تاثیر دارد .همچنین تعیین زمان تخمریزی
در کارگاههای تکثیر و پرورش جهت تکثیر مصنوعی دارای اهمیت
فراوانی است .ممنوعیت صید در زمان تولیدمثلی آبزیانی که مصرف
خوراکی داشته و تحت فشار صیادی هستند نیز با تشخیص زمان
تولیدمثل از طریق مطالعات بیولوژیکی انجام میشود تا فرصتی جهت
بازسازی و تکثیر این گونهها فراهم گردد .اندازه ماهی در زمان رسیدن
به بلوغ نیز فاکتور مهم دیگری است که در صید چنین آبزیانی دارای
اهمیت است زیرا میتوان در فصل تولیدمثل از تورهایی با چشمههای
درشتتر استفاده نمود تا ماهیان با اندازه کوچکتر و یا قبل از بلوغ
صید نشوند (معصومیزاده و همکاران .)1396 ،مجاز و همکاران ()1391
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رژیم غذایی ماهی شهری معمولی  L. nebulosusدر آبهای اطراف
جزیره ابوموسی را بررسی کردند Baddar .و همکاران ( )1987در
مطالعهای که برای تعیین پویایی جمعیت این ماهی در آبهای کویت
انجام دادند Grandcourt .و همکاران ( )2006در بخش جنوبی خلیج
فارس تحقیقی را درخصوص زیستشناسی و ارزیابی این گونه انجام
دادند )2009( Mahmoud .رسیدگی جنسی و مطالعات بافتی
 L. nebulosusرا در سواحل دریای سرخ در مصر مورد مطالعه قرار
داد .تقویمطلق و همکاران ( )2010 ،aخصوصیات تولیدمثلی و روابط
طول -وزن  Lethrinus nebulosusرا در سواحل جنوبی ایران (دریای
عمان و خلیجفارس) مطالعه کردند .تقویمطلق و همکاران ()2010 ،b
رشد ،مرگ و میر و فصل تخمریزی ماهی  L. nebulosusرا در سواحل
استان هرمزگان در دریای عمان و خلیج فارس محاسبه کردند .با توجه
به مطالب فوق ،ضرورت انجام تحقیقات در زمینه زیستشناسی
تولیدمثل گونههای مختلف آبزیان در مدیریت ذخایر و نیل به هدف
بهرهبرداری پایدار و اعمال مدیریت در صید و تکثیر و پرورش واضح
است .در سواحل خوزستان درخصوص مطالعات تولیدمثلی Lethrinus
 nebulosusتحقیقی صورت نگرفته است لذا در این تحقیق ،تغییرات
شاخصهای تولیدمثلی این گونه بررسی شده است.

مواد و روشها
نمونهبرداری ماهانه از تیر  93تا خرداد  12( 94ماه) از سواحل
شمالغربی خلیج فارس در استان خوزستان انجام شد .پس از هماهنگی
با صیادهای محلی نمونهها از ایستگاههای تخلیه صید چوئبده،
هندیجان و آبادان در استان خوزستان تهیه شدند .صید نمونهها در
طیفهای مختلف طولی از تور گوشکیر ،تور ترال و قالب استفاده شد.
پس از تهیه نمونه ،نمونهها در پودر یخ به ساحل و سپس به آزمایشگاه
دانشگاه آزاد اهواز انتقال یافته و برای انجام کارهای آزمایشگاهی در
فریزر نگهداری شدند ( Griffithsو همکاران2005 ،؛ ،Almeida
2003؛  Hajisamaeو همکاران .)2003 ،به کمک تخته زیستسنجی
طول کل ( )TLو طول چنگالی ( )FLبا دقت  1میلیمتر و وزن به
وسیله ترازو با دقت  0/1گرم اندازهگیری شد .پس از باز کردن ماهی،
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
یا شفاف بودن گناد و مشاهده محتویات آنها ،جاری بودن یا عدم
جاری بودن مواد تناسلی ،رنگ و اندازه تخمکها ،ماهیان تعیین
جنسیت شده و مراحل رسیدگی جنسی مشخص شد (معصومیزاده،
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 .)1394مطالعات اولیه با استفاده از کلیدهای  6مرحلهای
( )1992و همچنین  Ferreriو همکاران ( )2009انجام شد.

Makeeva

تعیین  )Length of Maturity 50( LM50و نسبت جنسی:
میانگین طول در اولین تولیدمثل یا میانگین طول در رسیدگی جنسی
( )LMنشاندهنده طولی است که در آن پنجاه درصد ماهیان بالغ
شده باشند که به آن طول بلوغ جنسی نیز گفته میشود که بههمین
دلیل نیز بهصورت  LM50نیز نشان داده میشود .بهعبارت دیگر اولین
طول بلوغ جنسی میانگین طولی است که در آن نخستین تولیدمثل
انجام شده و  50درصد ماهیان به بلوغ رسیدهاند .برای تعیین LM50
با استفاده از برنامه  Solverفراوانی ماهیان بالغ و غیربالغ محاسبه شده
و نسبت ماهیان بالغ (مرحله  3تا  )5به غیر بالغ ( 1و  )2تعیین شد.
در این روش با استفاده از فرمول زیر میانگین طول ماهیان بالغ در هر
دسته طولی براساس حداقل مربعات  LM50محاسبه میشود (،King
:)2007
])P = 1/(1+Exp[-rm(L-LM50
در این معادله :P ،درصد ماهیان بالغ درگروه طولی مشخص :rm ،شیب

منحنی :LM50 ،طول چنگالی ماهی در زمان رسیدگی جنسی (طولی
که در آن  50درصد از ماهیها به بلوغ رسیدهاند( :L ،متوسط دسته
طول چنگالی )سانتیمتر) میباشد.
تغییرات نسبت جنسی نر و ماده در ماههای مختلف مورد بررسی
قرار گرفت.
شاخص گنادوسوماتیک ()Gonadosomatic-Indexیا شاخص
بلوغ جنسی :تعیین شاخص گنادو سوماتیک ماهانه از طریق رابطه
زیر محاسبه شد (:)1993 ،Biswas
GSI= (GW/TW) ×100

 = GSIشاخص غدد جنسی یا گنادوسوماتیک =GW ،وزن گناد (بیضه
یا تخمدان) =TW ،وزن کل بدن
شاخص کبدی -بدنی یا هپاتوسوماتیک

(Hepatosomatic-

 :)Indexبرای تعیین شاخص کبدی -بدنی از رابطه زیر استفاده شد
(:)1992 ،Rajaguru
 = HSIشاخص غدد جنسی یا
= وزن کل بدن

HSI= (HW/TW) ×100
گنادوسوماتیک =HW ،وزن کبدTW ،

همآوری مطلق :برای تعیین همآوری ،نمونهگیری از قسمت ابتدا،
انتها و میانی بافت تخمدانهایی که در مراحل  4و  5بودند انجام شد

و با دقت  0/001گرم آنها را وزن کرده و در محلول گیلسون قرار
داده شدند .نمونهها هر چند روز یکبار تکان داده شده تا بافتهای
چربی و همبند اطراف تخمکها جدا شوند ( .)1993 ،Biswasسپس
این نمونههای اولیه (با وزن تقریبی 0/200گرم) از کاغذ صافی یا الک
ریز (بستگی به اندازه تخمکها دارد) عبور داده شده و در دمای اتاق
خشک میشوند .سپس وزن خشک نمونه اندازهگیری شده و تخمکها
شمارش میشوند (اگر تعداد تخمکها زیاد باشد سه زیر نمونه درنظر
گرفته میشود و میانگین تعداد تخمکها در سه زیر نمونه و میانگین
وزن سه زیر نمونه درنظر گرفته میشود) .تعداد تخمکهای شمارش
شده در وزن کل نمونه خشک شده با وزن نمونه تر برابر است ولی به
دلیل تبخیر و از دست دادن آب وزن نمونه خشک شده کمتر از نمونه
تر است .در نهایت تعداد کل تخمکها در وزن کل تخمدان با تعداد
بهدست آمده در نمونه تر تناسب داده شده و همآوری مطلق کل با
توجه به وزن کل تخمدانهای ماهی بهدست میآید (معصومیزاده،
 .)1394همآوری از فرمول زیر تعیین شد (:)1993 ،Biswas
F= nG/g

 = Fهمآوری =n ،تعداد تخمکها در زیر نمونه =G ،وزن کل تخمدان،
 =gوزن زیر نمونه
همآوری نسبی :همآوری نسبی میزان تخمهای تولید شده به نسبت
وزن بدن یا طول ماهی است و از تقسیم همآوری مطلق بر وزن بدن
یا طول ماهی بهدست میآید (.)1993 ،Biswas
جهت کارهای آماری و تعیین  LM50از برنامه اکسل و Solver
استفاده گردید.

نتایج
در این تحقیق  340ماهی زیستسنجی شدند 211 .عدد ماده
و  106عدد نر بودند .بزرگترین طول کل و طول چنگالی بهترتیب
 61/2و  57/5سانتیمتر و کمترین آنها  19/4و  16/6سانتیمتر،
بیشترین وزن  3506/3و کمترین وزن  108/5گرم بوده است که
همگی در ماهیان ماده مشاهده شد .نسبت جنسی ماده به نر در جدول
 1بهصورت ماهانه ذکر شده است .چنانچه مشاهده میشود تعداد
مادهها بیشتر از نرها بوده و نسبت جنسی ماده به نر  1/99به 1
میباشد .در اکثر ماههای سال نسبت جنسی ماده به نر بیشتر از 1
بوده و تعداد ماهیان ماده بیشتر است.

جدول  :1نسبت جنسی در ماهی  Lethrinus nebulosusدر آبهای استان خوزستان
ماه

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

نسبت ماده به نر

1/60

3/28

3/60

2/40

2/87

2/33

2/66

1/00

2/00

0/87

2/87

1/40
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در اسفند ماه تعداد ماهیان نر بیشتر از ماده بوده است .بهطورکل
در فصل زمستان نسبت جنسی ماده به نر نسبت به فصول دیگر کمتر
است.
طول  50درصد بالغین ( :)LM50با استفاده از روش
طول بلوغ ماهیان ماده  37/2سانتیمتر محاسبه شده است.

Solver

شکل  :3نمودار تغییرات ماهانه شاخص هپاتوسوماتیک ماهی شهری
معمولی به تفکیک جنسیت ( :Fماده :M ،نر)

شکل  :1نمودار طول  50درصد بالغین ماده بهروش Solver

تعیین همآوری مطلق و نسبی :حداقل و حداکثر همآوری مطلق
بهترتیب  117و  93593بوده است .کمترین و بیشترین همآوری نسبی
 73/34و  634/85بر گرم وزن بدن بوده است .میانگین همآوری مطلق
و نسبی همچنین میانگین طول چنگالی و وزن نمونهها با خطای استاندارد
در جدول  2ذکر شده است.

تغییرات شاخص گنادوسوماتیک در ماههای مختلف به تفکیک

جدول  :2میانگین وزن ،همآوری مطلق و همآوری نسبی ماهی

جنسیت :شاخص گنادوسوماتیک روند تغییرات وزن گناد به وزن بدن
را نشان میدهد که با توجه به افزایش یا کاهش وزن گناد شاخص
مناسبی برای تعیین فصل تخمریزی و تولیدمثل ماهیان است .شکل2
نشان میدهد از بهمن تا خرداد ماه شاخص گنادوسوماتیک نسبت به
ماههای دیگر افزایش مییابد .اوج این شاخص در فروردین ماه است.

شهری معمولی در شمالغرب خلیج فارس
تعداد
24

 ± SEمیانگین

 ± SEمیانگین

 ± SEمیانگین

همآوری نسبی

همآوری مطلق

وزن (گرم)

8/24±1/53

312415 /28±9169/29

750/73±123/12

درصد فراوانی رسیدگی جنسی :شکل  4درصد مراحل رسیدگی
جنسی ماهیان ماده را نشان میدهد .در ماههای دی و بهمن درصد
قابل توجهی از ماهیان در مراحل  1تا ( 3کلید  6مرحلهای) بودهاند و
مرحله  4در ماههای دی و بهمن نیز مشاهده شد .از دی تا فروردین
نیز مرحله ( 6تخلیه گناد) مشاهده نشد ولی در بقیه ماهها وجود داشت.
مرحله  1بهجز ماههای مرداد ،آبان و اسفند تا اردیبهشت در بقیه ماههای
سال مشاهده گردید.

شکل  :2نمودار تغییرات ماهانه شاخص گنادوسوماتیک شهری
معمولی به تفکیک جنسیت ( :Fماده :M ،نر)

تغییرات شاخص هپاتوسوماتیک در ماههای مختلف به تفکیک
جنسیت :تغییرات شاخص کبدی در دو جنس از الگوی مشخصی
پیروی نمیکند .تغییرات شاخص کبدی نشان میدهد که بیشترین
مقدار این شاخص در اسفند ماه (ماهیان نر) و فروردین ماه (ماهیان
ماده ) بوده است.
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شکل  :4نمودار درصد مراحل رسیدگی جنسی ماهیان ماده در ماههای
نمونهبرداری

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بحث
نسبت جنسی ماده به نر (جدول )1نشان داد در اکثر ماههای سال
تعداد مادهها بیشتر از نرها بودند و فقط در یک ماه (اسفند) نرها تعداد
بیشتری داشتند و نسبت جنسی ماده به نر  1/99به  1بهدست آمد.
نوسانات نسبت جنسی در طول سال ،شاید نشاندهنده این مطلب باشد
که اجتماعات نر و ماده در دورههای زمانی خاص بهصورت مجزا از
یکدیگر و در دورههای زمانی دیگر ،در کنار هم زندگی میکنند.
همچنین علت اختالف نسبت جنسی را میتوان به جدا شدن دفعهای
فرمهای بالغ از منطقه ،رفتار متفاوت میان جنسها ،آسانتر صید شدن
یک جنس نسبت به دیگری ،بازار پسندی بیشتر ماهیان درشتتر و به
اختالف مرگ و میر در نرها و ماده ها نسبت داد ( Abou-Seedoو
همکاران .)2003 ،در مطالعه  Grandcoartو همکاران ( )2006نسبت
جنسی نر به ماده  1به  2/6بهدست آمد McIlwain .و همکاران ()2006
نسبت جنسی ماهیان نر به ماده را  1/29به  1محاسبه نمودند.
 Marriottو همکاران ( )2010نسبت جنسی ماده به نر در ماهیان بالغ
را  1به  1/29گزارش کردند .نتایج نسبت جنسی در این تحقیق با نتایج
 Grandcoartو همکاران ( )2006مطابقت داشته ولی با نتایج محققین
ذکر شده همخوانی ندارد .بهنظر میرسد دیگر محققین نسبت جنسی
را در ماهیان بالغ درنظر گرفتهاند درصورتیکه در مطالعه حاضر و
 Grandcoartو همکاران ( )2006نسبت جنسی کل درنظر گرفته شده
است .بررسی تغییرات وزن کبد جهت تعیین زمان تخمریزی مفید
است .زیرا بافت چربی اطراف گناد و بافت عضالنی ماهی محل ذخیره
انرژی مازاد است ،اما در زمان افزایش تغذیه ،انرژی مازاد در کبد به
صورت گلیکوژن ذخیره میشود و در زمان تولیدمثل همراه با کاهش
تغذیه از این ذخایر استفاده شده و مصرف میشوند .از طرف دیگر زرده
یا ویتلین در کبد ساخته میشود که در زمان تولیدمثل و رسیدگی
اووسیت ،از کبد بازجذب میشود لذا تغییر در وزن کبد شاخصی
غیرمستقیم برای اندازهگیری نرخ رشد و همچنین تعیین زمان
تخمریزی است (معصومیزاده و همکاران .)1396 ،در گربهماهی
 Heteropneustes fossilisوابستگی بین کبد و تخمدان از طریق
افزایش همزمان شاخصهای هپاتوسوماتیک و گنادوسوماتیک در مرحله
ویتلوژنز آشکار است (درافشان و ابراهیمزاده .)1389 ،شاخص کبدی
و گنادوسوماتیک در جنس ماده همزمان در فروردین به حداکثر مقدار
میرسند .افزایش میزان شاخص کبدی بهطور همزمان یا کمی زودتر
از افزایش شاخص گنادی در جنس ماده در بسیاری از گونههای ماهیان
دریایی گزارش شده است ) Pottsو  .)1989 ،Woottonدرحالیکه در
جنس نر شاخص کبدی زودتر (اسفند) از شاخص گنادوسوماتیک
(فروردین) به اوج میرسد .نیکخواهخواجهعطایی و همکاران ( )1391با
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بررسی تغییرات ماهانه شاخص گنادی و کبدی ماهی شانک زرد باله
( )Acanthopagrus latusنشان دادند در اسفندماه شاخص کبدی
بیشترین مقدار را دارد و در فروردین ماه شاخص گنادی به حداکثر
مقدار میرسد درحالیکه در فروردین ماه شاخص کبدی بهمیزان قابل
توجهی کاهش مییابد .در واقع در زمان اوج تخمریزی (فروردین) شاخص
کبدی بهمقدار قابل مالحظهای کاهش مییابد.
تولیدمثل اغلب به یکدوره خاص از سال محدود میشود .فصلی
بودن تولیدمثل در عرضهای جغرافیایی باال بهخوبی مشخص است ،اما
در عرضهای جغرافیایی پایین نیز در برخی از گونههای آب شیرین و
شور مشاهده میشود (کاشی و هاشمی.)1388 ،
وجود یک پیک در فروردین ماه در نمودار گنادوسوماتیک (شکل
 )3مشخص میکند که این ماهی یکبار در سال تخمریزی میکند که
به آنها  Total spawnerگفته میشود )2007( King .بیان میکند که
گناد بسیاری از جانداران دریایی دارای مرحله استراحت نسبتاً طوالنی
است و در بسیاری از گونهها تخمریزی یکبار در سال صورت میگیرد.
 Taghavi Motlaghو همکاران ( )2010نیز عنوان کردهاند که یک پیک
تولیدمثلی در مارس (اسفند) برای سیکل تولیدمثلی این ماهی وجود
دارد Grandcoart .و همکاران ( )2006در نواحی جنوبی خلیجفارس
(آبهای ابوظبی) عنوان کردند که فصل تخمریزی این گونه در بخش
جنوبی خلیج فارس بین ماههای آوریل (فروردین) تا می (اردیبهشت)
بوده است .اما در آبهای ایران (استان هرمزگان) در ماه مارس (اسفند)
شروع شده و در ژوئن (خرداد) خاتمه یافته است .تقریباً زمان تولیدمثلی
در آبهای ابوظبی ،هرمزگان و خوزستان مشابه است .همچنین بهنظر
میرسد احتماالً بهدلیل شرایط منطقه دوره تخمریزی این ماهی در
آبهای ایرانی خلیج فارس طوالنیتر از آبهای ابوظبی باشد.
شکل  4نشان داد مرحله  6در کلیه ماههای سال بهجز دی ،بهمن،
اسفند و فروردین مشاهده شد .در ماههای اسفند ،فروردین و اردیبهشت
مرحله نابالغ اولیه (مرحله  )1مشاهده نگردید .نتایجTaghavi Motlagh
و همکاران ( )2010 ،aنشان داد بیشترین درصد ماهی با گناد بالغ
(مرحله )3در نمونههای دسامبر (آذر) تا مارس (اسفند) مشاهده شد
(در کلید  5مرحلهای) .در این تحقیق بیشترین درصد مرحله ( 4در
کلید  6مرحلهای) از دی تا اردیبهشت دیده شد Taghavi Motlagh .و
همکاران ( )2010 ،aبیشترین نسبت گناد رسیده (مرحله  )4را از
اسفند تا خرداد گزارش نمودند و در این تحقیق در دی و بهمن این
مرحله دیده نشد و بیشترین مقدار از اسفند تا خرداد مشاهده گردید
که با نتایج  Taghavi Motlaghو همکاران ( )2010 ،aمشابهت دارد.
بهطورکل دانستن همآوری برای پتانسیلهای تجاری ذخایر ،دوره زندگی،
تکثیر و پرورش و همچنین مدیریت صید ضروری است (،Sebastian
 .)2011میزان همآوری مطلق این ماهی  312000و همآوری نسبی
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بررسی زیستشناسی تولیدمثلی ماهی شهری معمولی در شمالغرب خلیج فارس....

معصومیزاده و همکاران

 8/24عدد محاسبه شد Murua .و همکاران ( )2003اظهار میدارند
تفاوت در همآوری میان گونههای مختلف اغلب تفاوت در استراتژیهای
تولیدمثلی را منعکس میکند .همآوری درون گونهها ممکن است در
نتیجه تفاوتهای سازگاری به محیطهای زیستی تغییر کند .مشخص
شده است همآوری درون یک ذخیره در شرایط طوالنی مدت و زمان
طوالنی تغییر میکند .ماهیان بزرگتر تخمهای بیشتری تولید میکنند
که هم بهصورت مطلق و هم نسبی به توده بدن بستگی دارد .در هر
گونه همآوری مطلق و نسبی تحت کنترل عوامل بسیاری هستند .اولین
عامل اختالف اندازه است .در اکثر ماهیان در ابتدا با افزایش سن ،تعداد
تخمها بهتدریج افزایش مییابد و در دوره پیری معموالً کاهش مییابد.
همآوری ماهیان هماندازه در جمعیتهای مختلف یک گونه که تحت
تاثیر شرایط مختلف زندگی میکنند نیز متفاوت است (نیکولسکی،
1963؛  Jurasو  .)1989 ،Yamagutiهمآوری ممکن است بهعنوان
نتیجه سازشهای مختلف با شرایط محیطی ،تغییر کند ( Rahmanو
همکاران .)2016 ،همچنین میزان تغذیه میتواند همآوری و اندازه
تخمها را در ماهیان ماده تغییر دهد ( Townshendو .)1984 ،Wootton
معموالً جمعیت کم تعدادتر و دارای منبع غذایی بیشتر همآوری
بیشتری دارد .مثالً در آزاد ماهی گوژپشت ()Oncorhynchus gorbuscha
نواحی پاییندست رودخانه آمور ،همآوری افراد هماندازه در سالهای
فقر غذایی شرایط نسبت به سالهایی با شرایط غذایی مطلوب ،کمتر
میباشد (نیکولسکی .)1963 ،مطالعات مختلف طول  50درصد بالغین
را از  25تا  40سانتیمتر طول کل گزارش نمودند .در جدول  3طول
 50درصد بالغین در مناطق مختلف ذکر شده است.
جدول  :3مطالعات بلوغ جنسی ماهی شهری معمولی (جنس ماده)
منطقه مورد مطالعه

طول

LM50

منبع

جنوبغربی خلیجفارس
(خوزستان)

FL

37/2

مطالعه حاضر

سواحل عمانی خلیج
فارس

TL

36/3

 Mehannaو همکاران ()2012

جنوب ایران (هرمزگان)

TL

31

 Taghavi Motlaghو همکاران
()2010a

دریای سرخ (مصر)

TL

سواحل عمانی دریای عمان

FL

جنوب خلیج فارس
سواحل امارات ابوظبی

TL
TL

Mauritius

TL

Okinawa

TL

قطر
شمال غرب استرالیا

TL
TL

New Caledonia

TL

26/2
37/2
28/6
31/3
29/5
40
37
25
28
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)2009( Mahmoud
 McIlwainو همکاران ()2006
 Grandcourtو همکاران ()2006
 Grandcourtو همکاران ()2002

Rathacharenوهمکاران()1995
)1990( Ebisawa
Al-sayesو همکاران ()1988
 Kueو )1986( Leo
)1975( Walker

طول  50درصد بالغین در سواحل خوزستان در این تحقیق با
نتایج  McIlwainو همکاران ( )2006در سواحل عمان کامالً مشابه است
و هر دو در طول چنگالی  37/2سانتیمتر به بلوغ میرسند .با مقایسه
طولهای مختلف  50درصد بالغین در سواحل خلیج فارس و دریای
عمان این نتیجه حاصل میشود که این ماهی در سواحل میانی خلیج
فارس نسبت به شرق و غرب این سواحل در طول کمتری به بلوغ
میرسد .لذا با توجه به طول محاسبه شده در فصل تولیدمثل ماهیانی
با اندازه بیشتر از  37سانتیمتر صید شوند.
بهطور خالصه نتایج این تحقیق نشان داد تعداد مادهها در اکثر
ماههای سال بیشتر از نرها بوده و نسبت جنسی ماده به نر  1/99به 1
محاسبه شد .میزان همآوری مطلق این ماهی  312000و همآوری
نسبی  8/24عدد تعیین گردید .بیشترین مقدار تغییرات شاخص کبدی
در ماهیان نر در اسفند ماه و ماهیان ماده ،فروردین ماه بوده است و
این تغییرات از الگوی خاصی پیروی نمیکند .طول 50درصد بلوغ
ماهیان ماده  37/2سانتیمتر محاسبه شد .لذا پیشنهاد میشود در
فصل تولیدمثل ماهیان با طول بیشتر از  37سانتیمتر صید شوند و
از تورهایی با چشمه بزرگتر استفاده گردد .با مقایسه طولهای مختلف
 50درصد بالغین در سواحل خلیج فارس و دریای عمان این نتیجه
حاصل میشود که این ماهی در سواحل میانی خلیج فارس نسبت به
شرق و غرب این سواحل در طول کمتری به بلوغ میرسد .یک پیک
تخمریزی در هر دو جنس در فروردین ماه مشاهده شد .لذا این ماهی
یکبار در سال تخمریزی کرده و جزو ماهیان  Total spawnerاست .با
مقایسه زمان تخمریزی در نواحی مختلف خلیج فارس مشخص شد
تقریباً زمان تولیدمثلی در آبهای ابوظبی ،هرمزگان و خوزستان مشابه
است .همچنین بهنظر میرسد احتماالً بهدلیل شرایط منطقه دوره
تخمریزی این ماهی در آبهای ایرانی خلیج فارس طوالنیتر از آبهای
ابوظبی باشد.

تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از نتایج طرح پژوهشی با عنوان :تعیین رشد و
زیستشناسی تولیدمثل ماهی  Lethrinus nebulosusدر صیدگاههای
استان خوزستان است .کلیه اعتبار مالی طرح پژوهشی حاضر ،توسط
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز تامین شده
است .از دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز جهت تامین کلیه هزینههای
طرح پژوهشی و حمایت از این طرح تشکر و قدردانی میشود.
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