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  چكيده
از خانواده شورت ماهيان  )Sillago sihama(شناسي توليدمثل ماهي شورت هدف از اين مطالعه بررسي زيست

 1391 ماهتير تا 1390ماه تير از س (استان هرمزگان)فار خليج سواحل هاي ب آ از ماهيانه صورت هب گيري نمونهاست. 
هاي شاخص رسيدگي جنسي نشان داد كه اين ماهي  انجام شد. مشاهدات برروي توزيع فصلي مراحل بلوغ و نوسان

است. همچنين مشخص شد كه اين ماهي براي اولين بار در طول  ماهو اسفند ماهيريزي در د داراي دو دوره اوج تخم
 855/2TL 010/0 ترتيب ي طول كل و وزن كل ماهيان نر و ماده به رسد. رابطه سانتيمتر به بلوغ جنسي مي 20/14كل 

W= 973/2 وTL 007/0 W=بود. تغييرات شاخص كبدي  5/1:2دست آمد. ميانگين نسبت جنسي نر به ماده  به(HSI) 
 در ماهيان ماده نشان داد. (GSI)نيز روند تغييرات مشابهي را با تغييرات شاخص رسيدگي جنسي 

  .خليج فارس، شناسي توليدمثل، شاخص رسيدگي جنسي، شاخص كبدي، شورت زيست: كلمات كليدي
 

  
 مقدمه. 1

ماهيان در زندگي انسان اهميت بسيار زيادي دارند و يكي از 
هاي  شوند. به عالوه برخي فرآورده ميمنابع مهم پروتئيني محسوب 

آيد كه براي بسياري از مردم جهان  دست مي مفيد ديگر از آنها به
  .(Royce, 1972) داراي ارزش اقتصادي بسيار زياد است

 Sillaginidaeاز خانواده شورت ماهيان  Sillago sihama گونه
 60متر و به ندرت تا  20عمق تا عمق  است كه در مناطق ساحلي كم

هاي كف دريا براي  كند و قابليت حفر نقب در شن متر زيست مي

گونه بيشتر از پرتاران و سخت  محافظت از خطرات فيزيكي دارد. اين
 كند پوستان كوچك كه در محيط رسوبات كف هستند تغذيه مي

)Carpenter et al., 1997.( با تراكم قابل مالحظه در ي موردنظر  گونه
رس و درياي عمان از نواحي بندرجاسك تا سواحل شمالي خليج فا

بندر لنگه و همچنين سواحل بوشهر پراكنش داشته و مقبوليت 
زاده  (حسين نشينان از نظر استفاده خوراكي دارد خاصي در بين ساحل
نظر به اهميت و تراكم قابل توجه اين  .)1380صحافي و همكاران، 

لي اين ماهي گونه، اين پژوهش با هدف شناخت خصوصيات توليدمث
  كارگيري در فرايند مديريت صيادي انجام شده است. براي به
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  ها . مواد و روش2

ي  هاي استان هرمزگان كه در محدوده اين بررسي در آب
عرض شمالي  º27 4ʹشرقي جزيره هرمز با موقعيت جغرافيايي 

 º27 06ʹطول شرقي تا كشتي سوخته با موقعيت  º56 33ʹو
و  )1شكل (واقع شده است  طول شرقي º56 15ʹعرض شمالي و 

ماه با فاصله  13و طي مدت  1391لغايت تيرماه  1390از تيرماه 
  ماه انجام شد.زماني يك

  
  هاي استان هرمزگان در آبمورد مطالعه  ي منطقه :1 شكل

قطعه ماهي شورت از محل مشتاهاي نخل  50هر ماه حداقل 
ناخداي بندرعباس تهيه و به پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و 

سنجي در آزمايشگاه صورت  درياي عمان منتقل گرديد. زيست
متر و  سانتي 1گيري طولي شامل طول كل با دقت  گرفت. اندازه

 انجام شد. گرم  01/0وزن كل، وزن گناد و وزن كبد با دقت 
ي طول و وزن بر اساس مدل نمايي براي جمعيت  رابطه

 Sparr andي زير محاسبه شد ( هاي ماده با استفاده از معادله ماهي

Venema, 1998:(  

)1                                                               (W= a.Lb  

  كه در اين معادله:
W وزن كل ماهي؛ =L طول كل ماهي؛ =a عدد ثابت؛ =b =

  شيب خط
تعيين مراحل رسيدگي جنسي با استفاده از مطالعات 

اي بيسواس صورت  ماكروسكوپيك منطبق با الگوي پنج مرحله
دست آمده در نرم افزار  اطالعات بهكليه (Biswas, 1993). گرفت 
Excel .وارد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند  
 شاخص 100د به وزن كل بدن ضرب در تقسيم وزن گنااز 
شاخص كبدي نيز از (Biswas, 1993). محاسبه شد  GSI)( گنادي

د مدست آ به 100تقسيم وزن كبد بر وزن كل بدن تقسيم بر عدد 
 ,Sousa and Soaresكه در ماهيان ماده اهميت زيادي دارد (

با محاسبه فراواني  )Lm50(. طول در اولين بلوغ جنسي )2003
ريزي تعيين گرديد. به اين  ل باروري رسيده در فصل تخممراح

ها از نظر جنسي  درصد ماده 50منظور طولي كه در آن طول 
عنوان طول در اولين بلوغ جنسي تعيين گرديد. در  رسيده بودند به

تعيين اين طول درصد فراواني مراحل باروري رسيده در 
 محاسبها بد كه شهاي صيد شده مشخص  هاي طولي نمونه دسته

و از طريق معادله زير طول ماهي در بلوغ جنسي  مربعات حداقل
  . (King, 1995)د شمربوط رسم  مشخص گرديد و نمودار

)2(                                   P=1/ [1+exp(- rm (L- Lm50))] 

  كه در اين معادله:
P =؛ درصد ماهيان بالغ در طول معينLm50 =ماهي در  طول

  شيب منحني= rmهنگام رسيدگي جنسي؛ 

  جايتن. 3

قطعه  885سنجي  دست آمده حاصل از زيست براساس نتايج به
قطعه  634قطعه ماهي نر و  Sillago sihama 251ماهي شورت 

 9/19تا  2/12نرها از  (TL) ي طولي ماهي ماده بودند. دامنه
دست گرم به 59/56تا  24/12ها از نآي وزني  متر و دامنهسانتي

- سانتي 6/23تا  1/11ها از  ماده (TL) ي طولي دامنهآمد. همينطور 
ي طول  گرم بود. رابطه 37/114تا  06/9ها از  آنمتر و دامنه وزني 
و رابطه طول و وزن ماهيان   =855/2TL 010/0Wو وزن ماهيان نر 

دار شيب خط دست آمد. براساس مق به  =973/2TL 007/0Wماده 
(b)  رشد براي  ،ي طول و وزن دست آمده از رابطه بهرگرسيون

  .)2و  1(نمودار ˃P) 05/0(بيان شد  1هاي نر و ماده همگون ماهي
تغييرات  HSI)3:(كبدي شاخص و  2(GSI)شاخص گنادي 

در  HSI)(و تغييرات شاخص كبدي  (GSI)شاخص گنادي 
 4و  3برداري براي ماهيان ماده در نمودار  ي نمونه طول دوره

گردد، شاخص  نشان داده شده است. همانطور كه مالحظه مي
هاي دي و  ي در ماه دار ها افزايش معني ماده  (GSI)گنادي

طور موقت  دهد. در بهمن ماه اين شاخص به اسفند نشان مي

——— 
1 Isometric 
2 Gonado Somatic Index 
3 Hepato Somatic Index 
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ته است. در نهايت كاهش يافته و مجددا در اسفند افزايش ياف
هاي بعدي يك روند نزولي  در فروردين و ماه (GSI) شاخص

ساله در  اي يك طي دوره 3كند. دو اوج در نمودار  را طي مي
  مشاهده شد. ماهو اسفند ماهدي

  
  ي طول كل و وزن كل در ماهي شورت نر : رابطه1نمودار 

  
  مادهي طول كل و وزن كل در ماهي شورت  : رابطه2نمودار 

  
  : تغييرات شاخص گنادي در ماهي شورت ماده3نمودار 

درصد فراواني مراحل باروري در ماهي شورت ماده در نمودار 
هاي مهر، دي، بهمن، اسفند،  نشان داده شده است. در ماه 5

هاي ماده در اين گونه  فروردين، خرداد و شهريور اغلب ماهي
جنسي بودند و در بقيه هايي با مراحل باالي بلوغ  داراي تخمدان

شوند. بر  هاي سال اكثر گنادها در مراحل اوليه بلوغ ديده مي ماه
توان نتيجه  مي 5و 4 ،3 دست آمده و نمودارهاي اساس اطالعات به

  ريزي اين گونه در فصل پاييز و بهار است. گرفت كه تخم

  
  : تغييرات شاخص كبدي در ماهي شورت ماده4 نمودار

  
  فراواني مراحل باروري در ماهي شورت ماده : درصد5نمودار 

  بررسي ماكروسكوپي مراحل رسيدگي جنسي ماهي شورت. 3-1

نتايج حاصل از تعيين مراحل رسيدگي جنسي ماهيان ماده در  
بيسواس برداري، براساس روش  ماه نمونه 13طول مدت 

  . (Biswas, 1993) بود اي مرحله 5بندي  تقسيم
ريزي غدد جنسي ماده حجيم و بزرگ شده و  در طي فصل تخم

  شوند.  ميها دقيقاً قابل رويت و تخمكراحتي از يكديگر متمايز  به
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  )LM50( طول بلوغ جنسي. 3-2

  دهد. طول بلوغ جنسي ماهي شورت ماده را نشان مي 6 نمودار

  
  : طول ماهي شورت ماده در زمان بلوغ جنسي6 نمودار

  جنسينسبت . 3-3

دست آمده نسبت جنسي نر به ماده در طول  براساس نتايج به
داري را در نسبت جنسي قابل  سال متغير است و اختالف معني

 1دهد. نسبت جنسي نر به ماده در اين بررسي  نشان مي 1:1انتظار 
هاي ). نسبت جنسي در ماهي شورت در ماهP˃05/0بود ( 5/2به 

  .آمده است 1ل در جدوبر حسب نر و ماده  مختلف

  بر حسب نر و مادهمختلف  هاي: نسبت جنسي در ماهي شورت در ماه1 جدول
  نسبت جنسي  ماده  نر  تعداد  ماه
 4/11:1 80  7  87 90تير

 42:1 42  1  43 مرداد
 9/0:1 21  23  44 شهريور

 6/1:1 29  18  47 مهر
 9/0:1 30  32  62 آبان
 6/0:1 24  37  61 آذر
 2/11:1 56  5  61 دي

 6/0:1 35  54  89 بهمن
 7/7:1 69  9  78 اسفند

 7/4:1 70  15  85 91فروردين
 6/5:1 67  12  79 ارديبهشت

 2/2:1 53  24  77 خرداد
 1/4:1 58  14  72 تير

 5/2:1 634  251  885 جمع كل

  گيري بحث و نتيجه. 4

ريزي در ماهيان با  تعيين وضعيت توليدمثلي و زمان تخم
و هپاتوسوماتيك  (GSI)هاي گنادوسوماتيك  استفاده از شاخص

)(HSI  ميسر گرديده است(Biswas, 1993).  غدد جنسي در ماهي
هاي استخواني بوده كه  شورت داراي الگوي خاص ساير ماهي

نند. ماهي ك روند خاصي را طي يك دوره منظم ساليانه طي مي
اي است كه با شروع  هاي مهاجر كرانه اي از ماهي شورت گونه

وفور يافت  فصل گرما در نواحي ساحلي در استان هرمزگان به
ي مذكور دوران جواني را در مناطق ساحلي سپري  گردد. گونه مي

ريزي به  تدريج با رسيدگي غدد جنسي، براي تخم نموده و به
  ).1378ايد (اكبري، نم تر مهاجرت مي نواحي عميق

دست آمده براي ماهيان نر و  ي طول و وزن به با توجه به رابطه
دست آمده، نوع رشد مورد توجه قرار گرفته و  به bماده و مقادير 

 3و ثابت  bدار بين عدد  نتايج حاكي از عدم وجود اختالف معني
بيانگر وجود رشد همگون در گونه اين موضوع  .˃P)05/0بوده (
اي و  هاي كرانه اين نوع رشد در ساير گونه ظر است.مورد ن

) 1380زاده و همكاران (ساحلي نيز گزارش شده است. حسين
در خليج فارس را ايزومتريك   ي بين طول و وزن اين گونه رابطه

گزارش كردند، در اين پژوهش نيز اين وضعيت براي ماهي 
  شورت نر و ماده در منطقه بندرعباس صادق است.

ها  ماده  (GSI)تغييرات شاخص گنادي العه حاضرمطدر 
دهد. اين  هاي دي و اسفند نشان مي ي در ماه دار افزايش معني

طور موقت كاهش يافته و مجددا در  شاخص در بهمن ماه به
در   GSIگنادي در نهايت شاخص افزايش يافته است. ماهاسفند

كه  يزمان هاي بعدي با كاهش روبرو بوده است. فروردين و ماه
كه به  افزايش يابد، فصل رسيدگي جنسي و زماني GSIر مقدا

ريزي  يابد، فصل تخم ميس كاهش پ س رسد و مي بيشترين مقدار
ماه و همچنين در اسفندماه به اوج در اوايل دي  GSIمقدار است.

خود رسيده كه در واقع اين زمان نشان دهنده اوج رسيدگي 
به اوج  GSIجنسي در ماهي شورت است. بعد از اينكه مقدار 

ريزي كرده و در نتيجه  رسد ماهي شورت شروع به تخم خود مي
دليل خالي شدن تخمدان از اووسيت كاهش يافته  به GSIشاخص 

دهد فصل  ع زماني كه نمودار روند نزولي را نشان مياست. در واق
در تمام طول سال درحدي است كه  GSIريزي است. مقدار  تخم

ريزي را انجام  دهد اين گونه در سرتاسر سال عمل تخم نشان مي
 سپس و كاهش و افزايش يعني حالت اين). 3 دهد (نمودار مي

ندوستان هاي ه در آبS. sihama ي در گناد شاخص در افزايش
)Shamsan and Ansari, 2010 مانند آبزيان از برخي در) و نيز 

 و )1383 همكاران، و مومني( بندرعباس منطقه در سفيد حلوا
    .است شده ديده (Abu-Hakima et al., 1983) كويت خليج

 .Sدست آمده حاكي از آن است كه ماهي شورت  نتايج به

sihama هاي پاييز و بهار است.  ريزي در فصل داراي دو اوج تخم



 41ـ 1393/7/47 بهار/ 17م/ شماره پنجشناسي/ سال  اقيانوس

45 

ريزي بهاره داراي شاخص باالتري نسبت به  هرچند اوج تخم
پاييزه است. در اين زمان تغييرات محيطي سبب تسريع در 

شود، كه اين امر  هاي فيزيولوژيك توليدمثلي اين ماهي مي فعاليت
گذارد.  أثير ميدر بلوغ جنسي ماهي و شاخص گنادي ماهي نيز ت

تخم وجود دارد و اين نشان دهنده در كل سال در بدن ماهي ماده 
ريزي در اين گونه است. مطالعات انجام  طوالني بودن دوره تخم

نيز مؤيد بلوغ جنسي ماده در  )Gowda )1987شده توسط 
هاي هندوستان بوده است. نتايج اين  هاي پاييز و بهار در آب فصل

عات صورت گرفته توسط حسين زاده و پژوهش برخالف مطال
ريزي در  ) است كه براي اين گونه يك اوج تخم1380همكاران (

دست آوردند و بيان نمودند كه اين ماهي همه  فصل بهار به
نمايد مغايرت دارد و همچنين  رهاسازي مي  باره ها را يك تخمك

در  )Shamsan )2010و  Ansariبا مطالعات انجام شده توسط 
شورت از  ماهي ريزي تخم فصل كه بيان نمودند گوآ در هند منطقه

فعاليت  اوجو با دارد  ادامه دسامبر (آذر) ژوئن (خرداد) تا
نوامبر (آبان)  تا (شهريور) سپتامبر طول دركه  ريزي اين ماهي تخم

دليل تغيير در دماي محيط،  تواند به است مغايرت دارد. اين امر مي
  عوامل زيست محيطي باشد. و در نتيجه بعضي ديگر از

در فصل  (GSI)همانند شاخص گنادي  (HSI)شاخص كبدي 
دهد كه اين امر مقارن با  پاييز و بهار بيشترين افزايش را نشان مي

هاي  ها است كه از فعاليت زمان افزايش ميزان زرده در تخمك
شود. افزايش ميزان  اصلي كبد در رابطه با توليدمثل محسوب مي

طور همزمان يا كمي زودتر از افزايش شاخص  بهشاخص كبدي 
هاي دريايي  هاي ماهي گنادي در جنس ماده در بسياري از گونه

تغييرات شاخص گنادي ,Wootton).  (1992گزارش شده است 
(GSI)  و تغييرات شاخص كبدي)(HSI  در ماهيان ماده با هم

حاكي از  GSIنسبت به  HSIمنطبق است. تغييرات هماهنگ 
ي اندام  كبد و ذخاير آن (وتيلوژنين) در ساخت و توسعه اهميت

  تناسلي ماده و تخمك است. 
زمان با افزايش شاخص گنادي در  افزايش شاخص كبدي هم

زاده و همكاران اين پژوهش با مطالعه انجام شده توسط حسين
  منطبق است. )1380(

ي ارتباط مستقيم بين فراواني  نتايج اين پژوهش نشان دهنده
است كه  (GSI)ها با منحني شاخص گنادي  احل بلوغ ماهيمر

هاي مهر، دي، بهمن،  دهد. در ماه ريزي را نشان مي فصل تخم
هاي ماده در اين  اسفند، فروردين، خرداد و شهريور اغلب ماهي

هايي با مراحل باالي رسيدگي جنسي بودند و  گونه داراي تخمدان

راحل اوليه بلوغ ديده هاي سال اكثر گنادها در م در بقيه ماه
شوند. از سوي ديگر بررسي درصد فراواني مراحل رسيدگي  مي

 هايريزي اين گونه در فصل جنسي ماهيان ماده نشان داد كه تخم
  پاييز و بهار است.

ي ماهي در اولين بلوغ جنسي معموال از  براي تعيين اندازه
توليدمثل ريزي و نيز در فصل  هاي صيد شده در نواحي تخم ماهي

اندازه ماهي در بلوغ جنسي   (Biswas, 1993).گردد استفاده مي
هنگام صيد و  عاملي است كه در ارزيابي وضعيت جمعيت به

كسب اطالع  (Wootton, 1992).صيادي بسيار حائز اهميت است 
از اين طول در اعمال مديريت شيالتي در خصوص صيد اين 

توان ابزارهاي صيد  سزايي دارد و مي گونه ماهي تـأثير به
اختصاصي براي اين گونه را طوري طراحي كرد كه ماهيان 

تر از اين اندازه كمتر صيد گردند. در اينجا براي ماهي  كوچك
متر محاسبه گرديد سانتي 2/14شورت ماده طول بلوغ جنسي 

ماهه ماهي شورت  11) با بررسي 1380). حسين زاده (5 (نمودار
 6/12ريزي اندازه بلوغ را  فصل تخمهاي بندرعباس در  در آب
) اولين طول Shamsan  )2010و Ansariمتر برآورد كرد. سانتي

 5/15-6/15 كل بلوغ جنسي در هند براي هر دو جنس بين
 ) متوسطGray )2009 و  Kendallمتر برآورد كردند. اما سانتي

- سانتي 6/14را  Sillago maculateبلوغ براي گونه  چنگالي طول
بلوغ در  .ذكر كردند هاماده براي سانتيمتر 2/15و  نرها برايمتر 

محيطي بوده  ها تابع نوسانات و اثرات زيست بسياري از ماهي
)Wootton, (1992 هاي پاسخ به كاهش تراكم  و يكي از راه

جمعيت ناشي از فشار صيادي، كاهش طول در اولين بلوغ جنسي 
  . Potts and Wootton, 1989)( است

 5/1:2جنسي نر به ماده اين گونه در اين پژوهش نسبت 
ها براي پايداري بين دو جنس،  دست آمد. در جمعيت ماهي به

زاده صحافي و همكاران، باشد (حسين 1:1نسبت جنسي بايد 
هاي نر  ). در اينجا براي پي بردن به يكنواختي توزيع جنس1380

هاي  اهاستفاده شد و مشخص گرديد كه در مӼ 2و ماده از تست 
در  91، مرداد، دي، اسفند، فروردين، ارديبهشت و تير 90تير 

). α=05/0داري وجود دارد ( نسبت جنسي كل اختالف معني
، 90هاي تير  نسبت جنسي نر به ماده در ماهي شورت در ماه
هاي شهريور،  مرداد، دي و اسفند كمترين مقدار را دارد. در ماه

سي نر به ماده بيشتر بود نسبت جن 91آبان، آذر، بهمن و تير
ها بيشترين تعداد را داشتند.  هاي ماده در اكثر ماه ). ماهي1(جدول 

اي به گونه ديگر متفاوت است. تفاوت بين  نسبت جنسي از گونه
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تواند ناشي  هاي مختلف و كل سال مي ها در ماه تعداد نرها و ماده
به نرها  ريزي به مدت بيشتر نسبت ها در منطقه تخم از توقف ماده

در پراكندگي نر و ماده اين گونه در  (Nicolsky, 1963).باشد 
شود كه اين  هايي مشاهده مي ي مورد بررسي، تفاوت طول دوره

دليل مهاجرت يا اختالف  تفاوت در نسبت جنسي ممكن است به
رفتاري بين افراد نر و ماده باشد، كه سبب تفاوت در ميزان صيد 

شود. اين نوع رفتار در  مي يك جنس نسبت به جنس ديگر
هاي حلوا سفيد،  هاي دريايي نظير انواع ماهي بسياري از گونه

 ,Kesteven( ساردين، سرخو و يال اسبي گزارش شده است

. از عواملي كه گاهي سبب غالبيت يك جنس نسبت به 1942)
توان تفاوت در زمان، ادوات صيد،  شود مي جنس ديگر مي

و تفاوت در رشد  Kesteven, 1942)هاي ماهي گيري ( موقعيت
در  )1380(زاده را نام برد. حسين (Qasim, 1966)ها  بين جنس

دست آورد.  به 3/1:1بندرعباس نسبت جنسي نر به ماده را برابر با 
Ansari  وShamsan )2010 ( در هند نسبت جنسي نر به ماده

در هند اين  )1988(و همكاران  Gowdaدست آوردند.  به 13/1:1
  گزارش كردند.  45/1:1نسبت را 

  سپاسگزاري. 5

ند از جناب آقاي دكتر مرتضوي دانمي برخود الزمنويسندگان 
مديريت محترم پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان 

 هاي همكاري با كه عزيزاني تمام و مهندس ساالري پور و
 فراهم را وهشپژ اين اجراي موجبات خود جانبه همه و صميمانه
  .ندنماي قدرداني و تشكر نمودند،
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