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 مقدمه

از خانواده  Lethrinus nebulosus با نام علمی معمولی شهری ماهی       

 Perciformesشکالن ماهیو راسته سوف Lethrinidaeشهری ماهیان 

 320که در مناطق گرمسیری بین عرض جغرافیایی ای غیرمهاجر گونه

رام، دریای آدرجه جنوبی از هند تا غرب اقیانوس  250درجه شمالی و 

هی در تمام سرخ ، خلیج فارس و شرق افریقا قرار دارد. پراکنش این ما

خوزستان، بوشهر، هرمزگان در خلیج  استان جملهاز ایران جنوبی سواحل

شود. محل زیست این ماهی در مناطق فارس و دریای عمان دیده می

های عمیق های ساحلی الگونبآ ای وو بسترهای ماسه شنی ،ایصخره

های عمق و جنگلچنین در مناطق کمسواحل مرجانی و هم و نیز

و توسط رشته قالب، گرگور، گوشگیر  (Randal ،1995) باشدمانگرو می

رنگ بدن (. 1392د، نژاعلیزاده و سوریو ترال قابل صید است )حاجی

وار از چشم خارج شده نوار شعاع 3 ای 2تر، رنگشکم کم ،یتونیسبز ز

 شودیم دهیبدن د نیزرد در طرف یخطوط راه راه طول نیاست و چند

گونه  نیدار است که جزو مشخصات افلس یانهیباله س یو سطح داخل

ب محد یچشم نیب یاز طول سر، فضا ترشیباشد. ارتفاع بدن بیم

 یها شامل تعدادعقب آرواره یبخش کنار یهادندان نیبوده در بالغ

دار بوده و در سراسر فلس یانهیباله س یداخل سطح باشد.یم ایآس دندان

 (.1375 ،یو دهقان ی)اسد عمان پراکنش دارد یایفارس و در جیخل

های تولیدمثلی و ارزیابی باروری موضوعات اساسی بررسی استراتژی

شناسی و پویایی جمعیت ماهیان مختلف ر مطالعات زیستو پایه د

هستند. مطالعات تولیدمثلی شامل ارزیابی طول اولین بلوغ، باروری، 

طول مدت فصل تولیدمثل، رفتارهای تولیدمثلی و بررسی ظرفیت 

. تعیین زمان و مکان (Trippel ،1999) تولیدمثل در هر ماهی است

چنین زمان رسیدگی هم و بیولوژیکی و مطالعات اکولوژیکی در ریزیتخم

شناسی مهم در مطالعات مورد استفاده در زیست بلوغ از اصول جنسی و

ترین مرحله از چرخه تولیدمثلی تعیین زمان ماهیان است.  شاید مهم

طور مستقیم بر تعداد ریزی بهریزی باشد زیرا موفقیت در تخمتخم

ریزی چنین تعیین زمان تخمافراد جمعیت و بقای گونه تاثیر دارد. هم

های تکثیر و پرورش جهت تکثیر مصنوعی دارای اهمیت در کارگاه

فراوانی است. ممنوعیت صید در زمان تولیدمثلی آبزیانی که مصرف 

خوراکی داشته و تحت فشار صیادی هستند نیز با تشخیص زمان 

 شود تا فرصتی جهتتولیدمثل از طریق مطالعات بیولوژیکی انجام می

ها فراهم گردد. اندازه ماهی در زمان رسیدن بازسازی و تکثیر این گونه

به بلوغ نیز فاکتور مهم دیگری است که در صید چنین آبزیانی دارای 

های توان در فصل تولیدمثل از تورهایی با چشمهاهمیت است زیرا می

غ تر و یا قبل از بلوتر استفاده نمود تا ماهیان با اندازه کوچکدرشت

 (1391(. مجاز و همکاران )1396 همکاران، و زاده)معصومی نشوند صید

 اطراف هایآب درL. nebulosus  معمولی شهری ماهی غذایی رژیم

 در( 1987) همکاران و Baddar را بررسی کردند.  ابوموسی جزیره

 کویت هایآب در ماهی این جمعیت پویایی تعیین برای که ایمطالعه

 خلیج جنوبی بخش در (2006) همکاران و Grandcourt دادند. انجام

 انجام شناسی و ارزیابی این گونهدرخصوص زیست فارس تحقیقی را

 یبافت مطالعات و یجنس یدگیرس Mahmoud (2009) دادند.

 L. nebulosus سرخ در مصر مورد مطالعه قرار  یایرا در سواحل در

ولیدمثلی و روابط ( خصوصیات تa ،2010مطلق و همکاران )تقوی داد.

را در سواحل جنوبی ایران )دریای  nebulosus  Lethrinus وزن -طول

 (b ،2010مطلق و همکاران )فارس( مطالعه کردند. تقویعمان و خلیج

را در سواحل  L. nebulosusریزی ماهی مرگ و میر و فصل تخم ،رشد

توجه  با استان هرمزگان در دریای عمان و خلیج فارس محاسبه کردند.

 شناسیزیست زمینه در تحقیقات به مطالب فوق، ضرورت انجام

 هدف به نیل و ذخایر مدیریت در آبزیان های مختلفگونه تولیدمثل

 پرورش واضح و تکثیر و صید در برداری پایدار و اعمال مدیریتبهره

 Lethrinusدر سواحل خوزستان درخصوص مطالعات تولیدمثلی است.

nebulosus   صورت نگرفته است لذا در این تحقیق، تغییرات تحقیقی

 های تولیدمثلی این گونه بررسی شده است. شاخص

 

 هامواد و روش

ماه( از سواحل  12) 94تا خرداد  93برداری ماهانه از تیر نمونه       

انجام شد. پس از هماهنگی  خوزستان فارس در استان غربی خلیجشمال

های تخلیه صید چوئبده، ز ایستگاهها ابا صیادهای محلی نمونه

ها در هندیجان و آبادان در استان خوزستان تهیه شدند. صید نمونه

های مختلف طولی از تور گوشکیر، تور ترال و قالب استفاده شد. طیف

ها در پودر یخ به ساحل و سپس به آزمایشگاه پس از تهیه نمونه، نمونه

ای انجام کارهای آزمایشگاهی در دانشگاه آزاد اهواز انتقال یافته و بر

، Almeida ؛2005 همکاران، و Griffiths) شدند دارینگه فریزر

 سنجیزیست. به کمک تخته (2003و همکاران،   Hajisamae؛2003

متر و وزن به میلی 1( با دقت FL( و طول چنگالی )TLطول کل )

 ،ن ماهیپس از باز کرد گیری شد.گرم اندازه 1/0وسیله ترازو با دقت 

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 سلی، رنگ و اندازه تخمکجاری بودن مواد تنا

زاده، )معصومی جنسیت شده و مراحل رسیدگی جنسی مشخص شد
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 Makeevaای مرحله 6(. مطالعات اولیه با استفاده از کلیدهای 1394

 ( انجام شد. 2009و همکاران ) Ferreriچنین ( و هم1992)

: جنسی ( و نسبتLength of Maturity 50)  LM50تعیین        
سی میانگین طول در اولین تولیدمثل یا میانگین طول در رسیدگی جن

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

ن همیشود که بهشده باشند که به آن طول بلوغ جنسی نیز گفته می

ولین عبارت دیگر اشود. بهنیز نشان داده می LM50صورت دلیل نیز به

جنسی میانگین طولی است که در آن نخستین تولیدمثل  طول بلوغ

 LM50اند. برای تعیین درصد ماهیان به بلوغ رسیده 50انجام شده و 

حاسبه شده مفراوانی ماهیان بالغ و غیربالغ  Solverبا استفاده از برنامه 

 ن شد.تعیی (2و  1( به غیر بالغ )5تا  3)مرحله  و نسبت ماهیان بالغ

غ در هر استفاده از فرمول زیر میانگین طول ماهیان بال در این روش با

، King) شودمحاسبه می LM50دسته طولی براساس حداقل مربعات 

2007:)  
P = 1/(1+Exp[-rm(L-LM50)] 

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

 یطول) جنسی رسیدگی زمان در : طول چنگالی ماهی LM50منحنی،

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

 .باشدمی متر(سانتی( طول چنگالی

ررسی بهای مختلف مورد تغییرات نسبت جنسی نر و ماده در ماه       

 قرار گرفت. 

شاخص  یا(Gonadosomatic-Index) شاخص گنادوسوماتیک

هانه از طریق رابطه تعیین شاخص گنادو سوماتیک ما: بلوغ جنسی

 (:Biswas ،1993) زیر محاسبه شد

 GSI= (GW/TW) ×100 

GSI = شاخص غدد جنسی یا گنادوسوماتیک ،GWبیضه  = وزن گناد(

 = وزن کل بدنTW، یا تخمدان(

-Hepatosomatic) هپاتوسوماتیک یا بدنی -کبدی شاخص

Index) :طه زیر استفاده شدبدنی از راب -برای تعیین شاخص کبدی 

(Rajaguru ،1992:)  

HSI= (HW/TW) ×100 

HSI = شاخص غدد جنسی یا گنادوسوماتیک ،HWوزن کبد = ،TW 

 = وزن کل بدن

گیری از قسمت ابتدا، وری، نمونهآبرای تعیین هم: وری مطلقآهم

بودند انجام شد  5و  4هایی که در مراحل انتها و میانی  بافت تخمدان

وزن کرده و در محلول گیلسون قرار  ها راگرم آن 001/0و با دقت 

های بار تکان داده شده تا بافتها هر چند روز یکداده شدند. نمونه

سپس  (.Biswas ،1993) ها جدا شوندچربی و همبند اطراف تخمک

گرم( از کاغذ صافی یا الک  200/0های اولیه )با وزن تقریبیاین نمونه

ر داده شده و در دمای اتاق ها دارد( عبوریز )بستگی به اندازه تخمک

ها گیری شده و تخمکشوند. سپس وزن خشک نمونه اندازهخشک می

ها زیاد باشد سه زیر نمونه درنظر )اگر تعداد تخمک شوندشمارش می

ها در سه زیر نمونه و میانگین شود و میانگین تعداد تخمکگرفته می

های شمارش شود(. تعداد تخمکوزن سه زیر نمونه درنظر گرفته می

شده در وزن کل نمونه خشک شده با وزن نمونه تر برابر است ولی به 

تر از نمونه دلیل تبخیر و از دست دادن آب وزن نمونه خشک شده کم

ها در وزن کل تخمدان با تعداد تر است. در نهایت تعداد کل تخمک

وری مطلق کل با آدست آمده در نمونه تر تناسب داده شده و همهب

زاده، )معصومی آیددست میههای ماهی به به وزن کل تخمدانتوج

 (:Biswas ،1993) وری از فرمول زیر تعیین شدآ(. هم1394
F= nG/g  

F وریآ= هم ،nها در زیر نمونه= تعداد تخمک ،Gان= وزن کل تخمد، 

gوزن زیر نمونه = 

ت های تولید شده به نسبوری نسبی میزان تخمآهم: وری نسبیآهم

ن وری مطلق بر وزن بدآوزن بدن یا طول ماهی است و از تقسیم هم

 . (Biswas ،1993) آیددست مییا طول ماهی به

   Solverو  از برنامه اکسل LM50جهت کارهای آماری و تعیین        

  .دیاستفاده گرد

 

 نتایج

عدد ماده  211شدند.  سنجیزیستماهی  340در این تحقیق        

ترتیب ترین طول کل و طول چنگالی بهنر بودند. بزرگعدد  106و 

متر، سانتی 6/16و  4/19ها ترین آنمتر و کمسانتی 5/57 و 2/61

گرم بوده است که  5/108ترین وزن و کم 3/3506 ترین وزنبیش

همگی در ماهیان ماده مشاهده شد. نسبت جنسی ماده به نر در جدول 

شود تعداد چه مشاهده میچنانصورت ماهانه ذکر شده است. به 1

 1به  99/1تر از نرها بوده و نسبت جنسی ماده به نر ها بیشماده

 1تر از های سال نسبت جنسی ماده به نر بیشباشد.  در اکثر ماهمی

 تر است.بوده و تعداد ماهیان ماده بیش

 

 ستانهای استان خوزدر آب Lethrinus nebulosus در ماهی: نسبت جنسی 1جدول 

 ماه خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت

 نسبت ماده به نر 60/1 28/3 60/3 40/2 87/2 33/2 66/2 00/1 00/2 87/0 87/2 40/1
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طورکل تر از ماده بوده است. بهدر اسفند ماه تعداد ماهیان نر بیش       

تر نر نسبت به فصول دیگر کم در فصل زمستان نسبت جنسی ماده به

 است.

 Solverبا استفاده از روش : (LM50) درصد بالغین 50طول        

 متر محاسبه شده است.سانتی 2/37طول بلوغ ماهیان ماده 
 

 
 Solverروش درصد بالغین ماده به 50طول  نمودار: 1شکل 

 

تفکیک  به مختلف هایماه در گنادوسوماتیک شاخص تغییرات       

شاخص گنادوسوماتیک روند تغییرات وزن گناد به وزن بدن : جنسیت

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

 2شکل ریزی و تولیدمثل ماهیان است.مناسبی برای تعیین فصل تخم

ماه شاخص گنادوسوماتیک نسبت به  بهمن تا خرداد دهد ازنشان می

  یابد. اوج این شاخص در فروردین ماه است. زایش میهای دیگر افماه
 

 
تغییرات ماهانه شاخص گنادوسوماتیک شهری نمودار : 2شکل 

 : نر(M: ماده، Fمعمولی به تفکیک جنسیت )
 

تفکیک  به مختلف هایماه در هپاتوسوماتیک شاخص تغییرات       

تغییرات شاخص کبدی در دو جنس از الگوی مشخصی : جنسیت

ترین دهد که بیشتغییرات شاخص کبدی نشان می کند.پیروی نمی

)ماهیان  مقدار این شاخص در اسفند ماه )ماهیان نر( و فروردین ماه

  ماده ( بوده است. 

 
تغییرات ماهانه شاخص هپاتوسوماتیک ماهی شهری نمودار : 3شکل 

 : نر(M: ماده، Fمعمولی به تفکیک جنسیت )
 

وری مطلق آحداقل و حداکثر هم: و نسبی مطلق وریآهم تعیین       

نسبی وری آهمترین ترین و بیشکم بوده است. 93593و  117ترتیب به

مطلق وری آهمبر گرم وزن بدن بوده است. میانگین  85/634و  34/73

ها با خطای استاندارد نمونهو وزن  چنگالی طول میانگین چنینهم نسبی و

 است.   ذکر شده  2 در جدول
 

نسبی ماهی وری آهموری مطلق و آ: میانگین وزن، هم2جدول 

 غرب خلیج فارسشهری معمولی در شمال

 

 مراحل رسیدگی درصد 4 شکل :رسیدگی جنسیدرصد فراوانی        

های دی و بهمن درصد دهد. در ماهماده را نشان می جنسی ماهیان

اند و ای( بودهمرحله 6)کلید  3تا  1قابل توجهی از ماهیان در مراحل 

های دی و بهمن نیز مشاهده شد. از دی تا فروردین در ماه 4مرحله 

ها وجود داشت. شد ولی در بقیه ماه)تخلیه گناد( مشاهده ن 6نیز مرحله 

های مرداد، آبان و اسفند تا اردیبهشت در بقیه ماه هایجز ماهبه 1 مرحله

 سال مشاهده گردید.

 تعداد
 SE ±  میانگین 

 وری نسبیآهم

SE ±  میانگین 

 مطلق وریآهم

SE ±  میانگین

 )گرم( وزن

24 53/1 ± 24/8 29/9169 ± 28/ 312415 12/123 ± 73/750 

 

 

های ماده در ماه جنسی ماهیان : نمودار درصد مراحل رسیدگی4شکل 

 بردارینمونه
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 بحث

ی سال ها( نشان داد در اکثر ماه1نسبت جنسی ماده به نر )جدول

تر از نرها بودند و فقط در یک ماه )اسفند( نرها تعداد ها بیشتعداد ماده

دست آمد.  به 1به  99/1ماده به نر  یو نسبت جنستری داشتند بیش

 باشد مطلب این دهندهنشان شاید سال، در طول جنسی نسبت نوسانات

 از مجزا صورتبه خاص زمانی هایدوره در ماده و نر اجتماعات که

  .کنندمی زندگی هم کنار در دیگر، زمانی هایدوره در و یکدیگر

ای دفعه شدن جدا به توانمی را جنسی نسبت اختالف علت چنینهم

 شدن صید ترآسان ها،جنس میان متفاوت رفتار منطقه، از بالغ هایفرم

 به و ترماهیان درشت تربیش پسندی بازار دیگری، به نسبت جنس یک

و  Abou-Seedo) داد نسبت ها ماده و نرها در میر و مرگ اختالف

( نسبت 2006و همکاران ) Grandcoartدر مطالعه . (2003همکاران، 

( 2006و همکاران ) McIlwainدست آمد. هب 6/2به  1نر به ماده  یجنس

محاسبه نمودند.  1به  29/1نر به ماده را  انیماه ینسبت جنس

Marriott ( نسبت2010و همکاران ) بالغ  انیماده به نر در ماه یجنس

 جیبا نتا قیتحق نیدر ا یج نسبت جنسیگزارش کردند. نتا 29/1به  1را 

Grandcoart ( مطابقت داشته ول2006و همکاران )نیمحقق جیبا نتا ی 

 ینسبت جنس نیمحقق گرید رسدینظر مندارد. به یخوانذکر شده هم

در مطالعه حاضر و   کهیتاند درصوربالغ درنظر گرفته انیرا در ماه

Grandcoart ( نسبت جن2006و همکاران  )کل درنظر گرفته شده  یس

ریزی مفید بررسی تغییرات وزن کبد جهت تعیین زمان تخم است.

عضالنی ماهی محل ذخیره  است. زیرا بافت چربی اطراف گناد و بافت

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

شود و در زمان تولیدمثل همراه با کاهش می ذخیره صورت گلیکوژن

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

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

 شود لذا تغییر در وزن کبد شاخصیاووسیت، از کبد بازجذب می

 زمان  تعیین چنینهم و رشد نرخ گیریاندازه رایب غیرمستقیم

ماهی (. در گربه1396زاده و همکاران، )معصومی ریزی استتخم

Heteropneustes fossilis  وابستگی بین کبد و تخمدان از طریق

در مرحله  و گنادوسوماتیک های هپاتوسوماتیکزمان شاخصافزایش هم

(. شاخص کبدی  1389زاده، یم)درافشان و ابراه ویتلوژنز آشکار است

زمان در فروردین به حداکثر مقدار و گنادوسوماتیک در جنس ماده هم

زودتر  یکم ایزمان طور همشاخص کبدی به زانیم شیافزارسند. می

 انیهای ماهاز گونه ارییشاخص گنادی در جنس ماده در بس شیاز افزا

که در درحالی .(Wootton ،1989و   (Pottsگزارش شده است ییایدر

جنس نر شاخص کبدی زودتر )اسفند( از شاخص گنادوسوماتیک 

( با 1391و همکاران ) ییعطاخواجهکخواهین رسد.)فروردین( به اوج می

شانک زرد باله  یماه یو کبد یماهانه شاخص گناد راتییتغ یبررس

(Acanthopagrus latusنشان دادند در اسفندماه شاخص کبد )ی 

به حداکثر  یماه شاخص گناد نیو در فروردرا دارد ار مقد نیترشیب

قابل  زانیمبه یماه شاخص کبد نیدر فرورد کهیدرحال رسدیمقدار م

( شاخص نی)فرورد یزیرواقع در زمان اوج تخم در .ابدییم کاهش یتوجه

 . ابدییکاهش م یامقدار قابل مالحظهبه یکبد

 فصلی. شودمی محدود سال زا خاص دورهیک به اغلب تولیدمثل       

 اما است، مشخص خوبیهب باال جغرافیایی هایعرض در تولیدمثل بودن

 و شیرین آب هایگونه از برخی در نیز پایین جغرافیایی هایعرض در

 .(1388)کاشی و هاشمی،  شودمی مشاهده شور

 شکلوجود یک پیک در فروردین ماه در نمودار گنادوسوماتیک )       

کند که ریزی میبار در سال تخمکند که این ماهی یک( مشخص می3

کند که بیان میKing  (2007 )شود.گفته می  Total spawnerهابه آن

گناد بسیاری از جانداران دریایی دارای مرحله استراحت نسبتاً طوالنی 

 گیرد.بار در سال صورت میریزی یکها تخماست و در بسیاری از گونه

Taghavi Motlagh پیک  یک که اندکرده عنوان نیز (2010) و همکاران

برای سیکل تولیدمثلی این ماهی وجود  تولیدمثلی در مارس )اسفند(

فارس ( در نواحی جنوبی خلیج2006) و همکاران Grandcoartدارد. 

ریزی این گونه در بخش عنوان کردند که فصل تخم های ابوظبی()آب

های آوریل )فروردین( تا می )اردیبهشت( ن ماهجنوبی خلیج فارس بی

های ایران )استان هرمزگان( در ماه مارس )اسفند( بوده است. اما در آب

زمان تولیدمثلی  شده و در ژوئن )خرداد( خاتمه یافته است. تقریباً شروع

نظر چنین بههم .های ابوظبی، هرمزگان و خوزستان مشابه استدر آب

ریزی این ماهی در دلیل شرایط منطقه دوره تخمبه رسد احتماالًمی

 های ابوظبی باشد. تر از آبهای ایرانی خلیج فارس طوالنیآب

جز دی، بهمن، های سال بهدر کلیه ماه 6نشان داد مرحله  4 شکل       

های اسفند، فروردین و اردیبهشت اسفند و فروردین مشاهده شد. در ماه

 Taghavi Motlagh( مشاهده نگردید. نتایج1ه مرحله نابالغ اولیه )مرحل

ترین درصد ماهی با گناد بالغ ( نشان داد بیشa ،2010و همکاران )

 )اسفند( مشاهده شد های دسامبر )آذر( تا مارسدر نمونه (3)مرحله

)در  4ترین درصد مرحله ای(. در این تحقیق بیشمرحله 5)در کلید 

و  Taghavi Motlaghشت دیده شد. ای( از دی تا اردیبهمرحله 6کلید 

( را از 4ترین نسبت گناد رسیده )مرحله ( بیشa ،2010همکاران )

اسفند تا خرداد گزارش نمودند و در این تحقیق در دی و بهمن این 

ترین مقدار از اسفند تا خرداد مشاهده گردید مرحله دیده نشد و بیش

 ( مشابهت دارد.a ،2010) و همکاران Taghavi Motlaghکه با نتایج 

دوره زندگی،  ذخایر، تجاری هایپتانسیل وری برایآدانستن هم طورکلبه

، Sebastian) چنین مدیریت صید ضروری استتکثیر و پرورش و هم

نسبی وری آهمو  312000وری مطلق این ماهی آ. میزان هم(2011
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دارند ( اظهار می2003و همکاران ) Muruaعدد محاسبه شد.  24/8

های های مختلف اغلب تفاوت در استراتژیمیان گونهوری آهمدر  فاوتت

ها ممکن است در درون گونهوری آهمکند. تولیدمثلی را منعکس می

های زیستی تغییر کند. مشخص های سازگاری به محیطنتیجه تفاوت

درون یک ذخیره در شرایط طوالنی مدت و زمان وری آهمشده است 

کنند تولید می تریهای بیشتر تخمد. ماهیان بزرگکنتغییر می طوالنی

صورت مطلق و هم نسبی به توده بدن بستگی دارد. در هر که هم به

آوری مطلق و نسبی تحت کنترل عوامل بسیاری هستند. اولین گونه هم

عامل اختالف اندازه است. در اکثر ماهیان در ابتدا با افزایش سن، تعداد 

یابد.  یابد و در دوره پیری معموالً کاهش مییش میتدریج افزاها بهتخم

های مختلف یک گونه که تحت اندازه در جمعیتآوری ماهیان همهم

کنند نیز متفاوت است )نیکولسکی، تاثیر شرایط مختلف زندگی می

عنوان ممکن است بهآوری هم(. Yamaguti ،1989و  Juras؛ 1963

و  Rahman) طی، تغییر کندهای مختلف با شرایط محینتیجه سازش

 اندازهو آوری همتواند میزان تغذیه می چنین. هم(2016همکاران، 

. (Wootton ،1984و  Townshend) ها را در ماهیان ماده تغییر دهدتخم

 آوری همتر معموالً جمعیت کم تعدادتر و دارای منبع غذایی بیش

( Oncorhynchus gorbuscha) گوژپشت ماهی آزاد در مثالً  دارد. تریبیش

های اندازه در سالافراد همآوری همدست رودخانه آمور، نواحی پایین

تر هایی با شرایط غذایی مطلوب، کمفقر غذایی شرایط نسبت به سال

درصد بالغین  50مطالعات مختلف طول (. 1963)نیکولسکی،  باشدمی

طول  3ل متر طول کل گزارش نمودند. در جدوسانتی 40تا  25را از 

 درصد بالغین در مناطق مختلف ذکر شده است.  50
 

 : مطالعات بلوغ جنسی ماهی شهری معمولی )جنس ماده(3جدول 

درصد بالغین در سواحل خوزستان در این تحقیق با  50طول        

مشابه است  عمان کامالً در سواحل (2006و همکاران ) McIlwainنتایج 

رسند. با مقایسه به بلوغ میمتر سانتی 2/37و هر دو در طول چنگالی 

بالغین در سواحل خلیج فارس و دریای  درصد 50های مختلف طول

شود که این ماهی در سواحل میانی خلیج عمان این نتیجه حاصل می

تری به بلوغ رق و غرب این سواحل در طول کمفارس نسبت به ش

رسد. لذا با توجه به طول محاسبه شده در فصل تولیدمثل ماهیانی می

 متر صید شوند. سانتی 37تر از با اندازه بیش

ها در اکثر طور خالصه نتایج این تحقیق نشان داد تعداد مادهبه       

 1به  99/1ی ماده به نر تر از نرها بوده و نسبت جنسهای سال بیشماه

آوری همو  312000مطلق این ماهی آوری هممحاسبه شد. میزان 

تغییرات شاخص کبدی  ترین مقدارعدد تعیین گردید. بیش 24/8نسبی 

در ماهیان نر در اسفند ماه و ماهیان ماده، فروردین ماه بوده است و 

لوغ درصد ب 50کند. طولاین تغییرات از الگوی خاصی پیروی نمی

شود در محاسبه شد. لذا پیشنهاد می مترسانتی 2/37ماهیان ماده 

متر صید شوند و سانتی 37تر از فصل تولیدمثل ماهیان با طول بیش

های مختلف تر استفاده گردد. با مقایسه طولاز تورهایی با چشمه بزرگ

بالغین در سواحل خلیج فارس و دریای عمان این نتیجه  درصد 50

ود که این ماهی در سواحل میانی خلیج فارس نسبت به شحاصل می

رسد. یک پیک تری به بلوغ میشرق و غرب این سواحل در طول کم

لذا این ماهی  .ریزی در هر دو جنس در فروردین ماه مشاهده شدتخم

است. با   Total spawnerریزی کرده و جزو ماهیانبار در سال تخمیک

حی مختلف خلیج فارس مشخص شد  ریزی در نوامقایسه زمان تخم

های ابوظبی، هرمزگان و خوزستان مشابه زمان تولیدمثلی در آب تقریباً

دلیل شرایط منطقه دوره به رسد احتماالًنظر میچنین بههم .است

های تر از آبهای ایرانی خلیج فارس طوالنیریزی این ماهی در آبتخم

 ابوظبی باشد.  
 

 دانیتشکر و قدر
تعیین رشد و   :این مقاله برگرفته از نتایج طرح پژوهشی با عنوان       

های در صیدگاه Lethrinus  nebulosusشناسی تولیدمثل ماهی زیست

استان خوزستان است. کلیه اعتبار مالی طرح پژوهشی حاضر، توسط 

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز تامین شده 

های اه آزاد اسالمی واحد اهواز جهت تامین کلیه هزینهاست. از دانشگ

 شود.طرح پژوهشی و حمایت از این طرح تشکر و قدردانی می

        

 
 

 منبع LM50 طول منطقه مورد مطالعه
 فارسغربی خلیججنوب

 )خوزستان(
FL 2/37 مطالعه حاضر 

سواحل عمانی خلیج 

 فارس
TL 3/36 Mehanna ( 2012و همکاران) 

 TL 31 ن )هرمزگان(جنوب ایرا
 Taghavi Motlagh و همکاران

(a2010 ) 

 TL 2/26 Mahmoud (2009) )مصر( دریای سرخ

 (2006و همکاران ) FL 2/37 McIlwain سواحل عمانی دریای عمان

 (2006و همکاران )  TL 6/28 Grandcourt جنوب خلیج فارس

 (2002و همکاران ) TL 3/31 Grandcourt سواحل امارات ابوظبی

Mauritius TL 5/29 Rathacharen(1995وهمکاران) 

Okinawa TL 40 Ebisawa  (1990) 

 (1988و همکاران ) TL 37 Al-sayes قطر

 Leo (1986)و   TL 25 Kue شمال غرب استرالیا

New Caledonia TL 28 Walker (1975) 
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