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  چكيده
 Psettodes(روند رسيدگي تخمدان، شاخص گنادوسوماتيك و فراوانـي مراحـل بـاروري مـاهي كفشـك تيزدنـدان       

erumei( تـا  مـاه  از فـروردين  قطعـه مـاهي    30به طـور ماهانـه   هرمزگان استان هاي ساحلي خليج فارس در در آب
مرحله توسعه جنسي شامل نابالغ، در حـال  شناسي تخمدان، پنج  بررسي شد. با توجه به نتايج بافت 1391ماه اسفند 

ريـزي كـرده در ماهيـان مشـاهده گرديـد. بـاالترين درصـد         ريزي و مرحله تخـم  توسعه، در حال بلوغ، در حال تخم
بـه ميـزان   مـاه  گنـادي در آبـان    هاي مهر و آبان و بيشترين ميـزان شـاخص   رسيدگي گنادها در ماه 4فراواني مرحله 

اي قرار گرفتـه و دوره   يك دفعه ريز تخم گروهدر  ريزي تخم نحوه لحاظ شك تيزدندان بهكف ماهيمشاهده شد.  80/1
مـاه مشـاهده شـد. در ايـن       در آبانآن ريزي  ادامه داشته و اوج تخمماه تا دي ماه ريزي آن در اين منطقه از مهر  تخم

داري ياخـتالف معنـ   1:1محاسبه شد كه در مقايسه با نسبت استاندارد  ♂1: ♀11/2مطالعه نسبت جنسي ماده به نر 
 .)P>05/0( % نشان داد95را در سطح 

  خليج فارس. ،Psettodes erumeiدان شناسي تخمدان، كفشك تيزدن شاخص گنادي، بافت :كلمات كليدي
  

  

  مقدمه. 1

تواند  ترين وقايعي است كه مي موفقيت توليد مثلي يكي از مهم
سازگاري و بقاي فرد، گونه و يا جمعيت را در مسير تكامل ميسر 

هاي  سازد. انجام تحقيقات در زمينه زيست شناسي توليد مثل گونه
برداري  مختلف آبزيان در مديريت ذخاير و نيل به هدف بهره

 موارد اغلب در شناسي بافت هاي ررسيپايدار ضروري است. ب

 كسب جهت در توجهي قابل سهم مستقيم غير يا و مستقيم طور به
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شناسي توليد مثل ماهيان دارد و براي  اطالعات در زمينه زيست
تر چرخه زندگي و ارزيابي ذخاير آنها مورد استفاده شناخت دقيق

هاي  ن حيطهتري ). يكي از مهمSparre et al., 1988گيرد ( قرار مي
شناسي در ارتباط با مكانيسم توليد مثل آبزيان، مطالعات  علم بافت

). Booth and Weyl, 2000شناسي گناد است ( ميكروسكوپي بافت
هاي مختلف ماهيان و  شناسي تكامل گناد در گونه بررسي بافت

ريزي  ريزي و مشخص نمودن زمان اوج تخم تعيين دوره تخم
 Crook andجهت بازسازي ذخاير (ريزي بهتر  باعث برنامه

Roberston, 1999) تعيين حداقل اندازه صيد مجاز ،(Appleford 

et al., 1998زمان با دوره  ) و تعيين دوره ممنوعيت صيد كه هم
  ) خواهد شد. McDowall, 1996ريزي است ( تخم

با توجه به اينكه وزن تخمدان قبل از آزادسازي تخمك 
يابد، اغلب از  ريزي كاهش مي عد از تخممعموالً افزايش و سپس ب

وزن تخمدان و نسبت وزني آن به وزن كل ماهي كه شاخص 
هاي مهم  عنوان يكي از شاخص به GSI(1شود ( گنادي ناميده مي

ماكروسكوپي در مطالعات روند تكامل گناد ماهيان استفاده 
. مشخص نمودن زمان رسيدگي جنسي )Biswas, 1993(شود  مي

شاخص گنادوسوماتيك در طول سال، مانع از برداشت و تغييرات 
ريزي  نگام و مخاطره آميز آبزيان در طول فصل تخمه به نا

سازد  گردد و زمينه حفاظت بيشتر از ذخاير آبزيان را فراهم مي مي
)Vincent and Sadovy, 1998; Abou-Seedo et al., 2003.( 

شناخت دقيق چرخه توليد مثل آبزيان اقتصادي جنوب كشور با 
برداري منطقي و پايدار امري ضروري  توجه به سياست بهره

برداري از منابع زيستي خليج فارس  نمايد. با توجه به روند بهره مي
عنوان  شناسي توليد مثل ماهيان به كسب اطالع در خصوص زيست

تي محسوب شده و در اعمال ترين اركان مديريت شيال يكي از مهم
هاي دريايي بسيار با  مديريت در صيد و تكثير و پرورش گونه
هاي ارزشمند اقتصادي  اهميت است. در اين ارتباط يكي از گونه

در  )Psettodes erumei(جنوب كشور به نام كفشك تيزدندان 
كفشك  پژوهش حاضر مورد بررسي قرار گرفته است. ماهي

و  Psettodidae خانواده از Indian halibutگليسي ان تيزدندان با نام
و آبهاي  عمان درياي و فارس خليج مهم تجاري هاي گونه از

اين گونه بسترزي بوده و اغلب بر . شود مي نزديك ساحل محسوب
روي بسترهاي شني و گلي در آبهاي نزديك ساحل و مناطق فالت 

ست، هرچند در متر فراوان ا 40تا  22اي و بيشتر در اعماق قاره

——— 
1 Gonadosomatic Index 

متر هم گزارش شده است  300-100آبهاي دور از ساحل تا اعماق 
 Devadoss et al., 1977; Das؛ 1375(اسدي و دهقاني پشترودي، 

and Mishra, 1990هاي سواحل شمالي  ). گونه مورد نظر در آب
خليج فارس و درياي عمان از نواحي بندر جاسك تا بندر لنگه و 

پراكنش داشته و مقبوليت خاصي در بين  همچنين سواحل بوشهر
نشينان از نظر استفاده خوراكي دارد. هدف مطالعه حاضر  ساحل

بررسي روند رشد و تكامل تخمدان ماهي كفشك تيزدندان در 
هرمزگان با استفاده از استان آبهاي ساحلي خليج فارس در 

شناسي و شاخص گنادي است تا بتوان ضمن تعيين  مطالعات بافت
ريزي و زمان اوج آن در گونه مورد نظر، اطالعات الزم  تخم دوره

مانند تعيين محدوده  شيالتي هاي برنامه تدوين و را جهت طرح
در اختيار مسئوالن  ذخاير زماني صيد و اجراي برنامه هاي بازسازي

  شيالت كشور قرار داد.

  هاواد و روشم. 2

 تيزدندان،تخمدان ماهي كفشك  شناسي مطالعه بافت منظور به
استان خليج فارس در  هاي ساحلي آب برداري ماهيان از نمونه

 3ماهي در قطعه  30با صيد  صورت ماهانه و تصادفي هرمزگان به
شد. در  انجام 1391 اسفند ماه فروردين تا ماه از 12مدت  ماه و به

نمونه ماهي توسط شناورهاي صيادي صيد و  360مجموع تعداد 
هاي توليد مثلي به  ل گناد و تعيين شاخصمنظور بررسي تكام به

ها  شناسي دانشگاه هرمزگان منتقل شد. وزن نمونه آزمايشگاه ماهي
كش  ها توسط خط گرم و طول آن1/0با ترازوي ديجيتال با دقت 

گيري شد. پس از كالبد  سانتيمتر اندازه 1/0دقت  بيومتري با
ادي با منظور تعيين شاخص گن شكافي، محاسبه وزن گنادها به

گرم صورت گرفت.  001/0استفاده از ترازوي ديجيتال با دقت 
 1براي تعيين شاخص گنادي در طول دوازده ماه از فرمول 

  ):Biswas, 1993استفاده شد (

  )GSIشاخص گنادي ( =(وزن بدن/وزن گناد)× 100)   1فرمول (

صورت ظاهري و  سپس مراحل رسيدگي تخمدان به
ماكروسكوپي با بررسي محل قرار گرفتن، رنگ، وضوح يا عدم 

ها، جاري بودن مواد تناسلي،  ها، چسبندگي تخمك وضوح تخمك
كند،  اندازه و ميزان فضايي كه تخمدان در حفره شكمي اشغال مي

اي  مرحله 5شناسايي رگهاي خوني و اندازه آنها بر اساس كليد 
ها بر  اين كليد، تخمدان طبق .)Biswas, 1993( بلوغ تعيين شد
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)، 1اساس شكل ظاهري به پنج مرحله تخمدان نابالغ (مرحله 
)، تخمدان در حال بلوغ (مرحله 2توسعه (مرحله  حال در تخمدان

) و تخمدان 4(مرحله  ريزي تخم حال )، تخمدان رسيده يا در3
منظور تعيين مراحل  به ند.دش قسيم ) ت5كرده (مرحله  ريزي تخم

 شناسي روش بافترسيدگي تخمدان در سطح ميكروسكوپي، 
ابتدا قطعات پارافينه كردن مورد استفاده قرار گرفت كالسيك .

كوچكي از ابتدا، انتها و وسط غده جنسي تهيه گرديد. اين قطعات 
ساعت در محلول بوئن قرار داده شدند تا  48مدت  پس از تهيه به

گيري در الكل  تثبيت شوند و سپس براي نگهداري تا مراحل برش
). قطعات Chang et al., 1993درصد قرار گرفتند ( 70اتانول 

گيري شدند.  تخمدان پس از آماده سازي بافتي در پارافين قالب
ميكرون از آنها تهيه  5هاي به ضخامت  آنگاه توسط ميكروتوم برش

نتقال بر روي الم، به روش گرديد. مقاطع تهيه شده پس از ا
آميزي گرديدند (پوستي و اديب هماتوكسيلين و ائوزين رنگ

). سپس با المل Presnell and Schreibman, 1997؛ 1385مرادي، 
منظور شناسايي مراحل بلوغ  و چسب انتالن پوشانده شدند و به

اي بلوغ مورد مطالعات  جنسي ماهي بر اساس كليد پنج مرحله
. مطالعات )Biswas, 1993( قرار گرفتندميكروسكوپي 

ها توسط ميكروسكوپ نوري معمولي با  ميكروسكوپي نمونه
ها  برداري از نمونه صورت گرفت و عكس 400و  100بزرگنمايي 

 ASUS LIVEنيز توسط ميكروسكوپ و با استفاده از نرم افزار 
 و نرها تعداد اختالف بودن دار معني تشخيص جهت انجام شد.

كاي مربع  آزمون از) 1:  1(انتظار  جنسي قابل نسبت در اه ماده
)2

χتعيين شد. در استفاده 2طبق رابطه % 95 اطمينان ) در سطح 
 است نامشخص آنها جنسيت كه كوچك هاي نمونه جنسي، نسبت
، )گيري نمونه( تجربي مشاهدات :Oiدر اين فرمول،  .شدند حذف

Ei: است. رسم نمودارها به كمك  )انتظار قابل( نظري مشاهدات
 روند تكامل گنادي افزار اكسل صورت گرفت و براي بررسي نرم
  گرديد. از مشاهدات توصيفي استفادهنيز 

                     )                   2فرمول ( 


Ei

EiOi 2
2 )(  

  نتايج. 3

  سنجي و نسبت جنسي  . زيست3-1

 كفشك ماهيقطعه  360 سنجي زيست از حاصل نتايج اساس بر
 و بيشترين و بود سانتيمتر 47/38±39/9 كل طول تيزدندان، ميانگين

 ماه شهريور در ترتيب به شده مشاهده كل طول ميانگين كمترين
 ثبت) گرم 27/23±32/2( ماه فرورديندر  و) گرم 37/6±43/45(

 گرم 92/986±79/756 شده بررسي هاي نمونه وزن ميانگين. شد
 ماه بهمن در ترتيب نيز به شده ثبت وزن كمترين و بيشترين و بوده

) گرم 52/134±13/40( ماه فروردين و) گرم 69/1358±73/1540(
ماده و ماهي عدد  213ماهي قابل بررسي، تعداد  314از . آمد دست به

درصد  83/67نر بودند. در مجموع، ماهيان ماده ماهي عدد  101
ها را در تحقيق حاضر  درصد نمونه 17/32ها و ماهيان نر  نمونه

دادند. نسبت جنسي كل ماده به نر در ماهي كفشك  تشكيل مي
2(محاسبه گرديد. آزمون آماري  11/2تيزدندان 

χ( داري  اختالف معني
). فراواني P>05/0اد (ها و نرها نشان د را بين مجموع تعداد ماده

جنس نر و ماده و نسبت جنسي نر به ماده در ماهي كفشك تيزدندان 
  نشان داده شده است.  1برداري در جدول  در يك سال نمونه

  . شاخص گنادي3-2

هاي  ميزان شاخص گنادي ماهي كفشك تيزدندان ماده در ماه
هرمزگان استان مختلف سال در آبهاي ساحلي خليج فارس در 

اوت است. از فروردين ماه تا تير ماه ميزان اين شاخص كمي متف
دار نيست. از  افزايش يافته است، هرچند اين تفاوت تا تيرماه معني

شود و در  ماه شهريور سير صعودي ميزان شاخص گنادي آغاز مي
). ميانگين شاخص گنادي 1رسد (شكل  آبان ماه به اوج خود مي

  محاسبه شد.  27/1در طول دوره در ماهيان ماده 

  
روند تغييرات ماهيانه شاخص گنادي ماهي كفشك تيزدندان ماده در  :1شكل 
  هرمزگاناستان هاي خليج فارس در  آب

  . فراواني مراحل رسيدگي تخمدان3-3

رسيدگي  3از لحاظ ماكروسكوپي، باالترين درصد فراواني مرحله 
فراواني مرحله هاي مرداد و شهريور و باالترين درصد  گنادها در ماه

  هاي مهر و آبان مشاهده شد. رسيدگي گنادها در ماه 4
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  هرمزگاناستان هاي  نسبت جنسي نر به ماده در ماهي كفشك تيزدندان به تفكيك ماه در آب :1جدول 

  كل/ميانگين  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  
  314  16  20  29  35 27 33 25 25 24 32  29  19 تعداد ماهي
  101  5  7  6  8 6 14 3 9 12 1  25  5 تعداد نر
  213  11  13  23  27 21 19 22 16 12 31  4  14 تعداد ماده

  11/2  2/2  86/1  8/3  6/3 5/3 36/1 3/7 8/1 1 31  16/0  8/2 نسبت ماده به نر

  
ماههاي آذر و دي نيز داراي باالترين درصد فراواني مرحله 

درصد فراواني مراحل  2پنج رسيدگي تخمدان بود. شكل 
هاي ساحلي  رسيدگي جنسي ماهي كفشك تيزدندان را در آب

برداري  هاي مختلف نمونه هرمزگان در ماهاستان خليج فارس در 
  دهد. نشان مي

  
درصد فراواني مراحل رسيدگي تخمدان ماهي كفشك تيزدندان در  :2شكل 

  هرمزگاناستان هاي خليج فارس در  آب

  شناسي تكامل تخمدان وپي و بافت. بررسي ماكروسك3-4

با توجه به بررسي ماكروسكوپي تخمدان و مطالعات 
ميكروسكوپي مقاطع بافتي تخمدان، مراحل رشد و رسيدگي 

توان به پنج مرحله تقسيم تخمدان ماهي كفشك تيزدندان را مي
، گنادهاي نابالغ از نظر 1نمود. در مرحله يك جنسي (نابالغ)

و به رنگ كرم روشن بودند. از نظر ظاهري كوچك و باريك 
اين مرحله در اوايل رشد تخمدان وجود دارد و در شناسي،  بافت

هاي كوچك از اپيتليوم زاينده تشكيل اي از اووگوني آن مجموعه
ترين حالت خود  در كوچك ها اووسيت ،گردند. در اين مرحله مي

 .را اشغال كرده است اووسيت، يقرار داشته و هسته بزرگ
ها در اين مرحله به شدت قليادوست بوده و رنگ  كروموزوم

هماتوكسيلين را به خوبي جذب كرده و رنگ آبي تيره به خود 
  ).3(شكل  گيرند مي

——— 
1 Virgin 

، 2در مرحله دو رسيدگي جنسي (تخمدان درحال توسعه)
طور ظاهري به رنگ كرم پررنگ و قطر تخمدان  ها به تخمدان
ها نصف حفره شكمي را  انتر از مرحله قبلي بود. تخمد بزرگ

  آيند. نظر مي كنند و پهن و ضخيم به اشغال مي

  
  )×400رسيدگي جنسي ( 1اووسيت ماهي كفشك تيزدندان در مرحله  :3شكل 

توسعه يافته و كاهش قابل توجهي  ها اووسيت ،در اين مرحله
وقوع  بهدر مقايسه با مرحله قبل در نسبت هسته به سيتوپالسم 

داراي  ها مرحله دو رسيدگي جنسي اووسيت. در پيوندد مي
هايي بودند كه در مركز اووسيت قرار داشتند. در هسته  هسته

ها نيز  شدند و هستك صورت پراكنده ديده مي به 3اي اجسام زرده
  ).4به غشاي هسته چسبيده بودند (شكل 

رنگ  4در مرحله سه رسيدگي جنسي (در حال بلوغ)
علت افزايش  اي است كه به تخمدان قرمز يا قرمز مايل به قهوه

هاي خوني است. حجم و وزن تخمدان افزايش يافته است  رگ
ها بزرگ و به سادگي با چشم غيرمسلح ديده  و اووسيت

  شوند. مي
——— 
2 Developing 
3 Yolk granules 
4 Maturing 
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  )×400رسيدگي جنسي ( 2اووسيت ماهي كفشك تيزدندان در مرحله  :4شكل 

ز در اين مرحله هسته در مركز در برش ميكروسكوپي ني
اووسيت مشاهده شده و درصد كمتري از فضاي داخل اووسيت 

سازي در اين مرحله آغاز شده و اجسام  را اشغال كرده بود. زرده 
دهند  شوند و گلبول زرده را تشكيل مي اي به هم متصل مي زرده

گردد. در اين  كه به تدريج به ميزان زيادي در اووسيت مشاهده مي
مرحله از رسيدگي اليه فوليكولي رشد بيشتري داشت و در اواخر 

  ).5كند (شكل  اين مرحله هسته به سمت ديواره حركت مي

  
  )×400رسيدگي جنسي ( 3اووسيت ماهي كفشك تيزدندان در مرحله  :5شكل 

مرحله  1مرحله چهار رسيدگي جنسي (در حال تخم ريزي)
هاي خوني  بلوغ كامل است. رنگ تخمدان نارنجي است و رگ

رسند و حفره شكمي  ها به بيشينه وزنشان مي وجود ندارند. تخمدان
اند و از ديواره  ها نيمه شفاف و بزرگ كنند. تخم را كامالً پر مي

شوند. در برش عرضي تهيه شده از  طور واضح ديده مي تخمدان به
——— 
1 Ripe 

ريزي  خمدان در اين مرحله آماده تخمتخمدان مشخص شد كه ت
تر  مرحله كوچكاين هسته در ها بالغ بودند.  است و اكثر اووسيت

دار  و بيضوي شكل شده و غشاء هسته چين بوده قبلاز مرحله 
هاي زرده به هسته وارد  دليل فشاري است كه گلبول گردد كه به مي
- رت ميهسته در اين مرحله به سمت قطب حيواني مهاجكنند.  مي

ها مشاهده  شود اما هستككند. غشاي هسته به تدريج محو مي
  ).6شوند كه اغلب آنها به مركز حركت كرده بودند (شكل  مي

  
  )×400رسيدگي جنسي ( 4: اووسيت ماهي كفشك تيزدندان در مرحله 6شكل 

ها  ، اووسيت2كرده) ريزي در مرحله پنج رسيدگي جنسي (تخم
هاي رسيده كه تخمك ناميده  طور كامل رشد كرده و اووسيت به
ماهي صورت   ريزي شوند و سپس تخم شوند از فوليكول آزاد مي مي
هاي بعد  گيرد. هسته در اين مرحله نامشخص است و فوليكول مي

هاي اين مرحله معموالً  شوند. در نمونه ريزي مشاهده مي از تخم
مراحل يك و دو رسيدگي نيز مشاهده  تعدادي اووسيت در

ي آغاز پروسه رسيدگي جنسي مجدد پس  شوند كه نشان دهنده مي
  ). 7شود (شكل  ي برگشتي اطالق مي ريزي است و به مرحله از تخم

  گيري . بحث و نتيجه4

در تحقيق حاضر نسبت جنسي ماده به نر در ماهي كفشك 
برداري متغير بود  ههاي مختلف نمون تيزدندان در طول سال در ماه

- ينيز وجود اختالف معن) 2χ(مربع كاي  و نتايج استفاده از آزمون
داري بين مجموع تعداد جنس نر و ماده در فصول مختلف سال 

  .)P>05/0( را تاييد نمود
——— 
2 Spent 
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  )×100رسيدگي جنسي ( 5: تخمك ماهي كفشك تيزدندان در مرحله 7شكل 

هاي مورد بررسي در  نمونهنسبت جنسي ماده به نر براي كل 
) كه با نسبت 1دست آمد (جدول  به ♂1: ♀11/2اين تحقيق 

% نشان داد. 95داري را در سطح ياختالف معن 1:1استاندارد 
هاي آبزيان بيانگر  مروري بر تحقيقات انجام شده در ساير گونه

ها و عدم برقراري  در برخي از گونه 1:1برقراري نسبت جنسي 
ها است. براي مثال، شجيعي و  رخي ديگر از گونهاين نسبت در ب

ماهي  سياه مثل توليد شناختي زيست ) در بررسي1387همكاران (
Capoeta capoeta gracilis  در سواحل جنوبي درياي خزر در

و علوي  ♂1: ♀1استان مازندران، نسبت جنسي ماده به نر را 
ثل ) در بررسي زيست شناسي توليد م1384يگانه و كلباسي (

  Neogobius fluviatilis pallasiزيرگونه گاوماهي شني خزري
: ♀1در ساحل نور درياي خزر، نسبت جنسي ماده به نر را 

اختالف  ♂1: ♀1كه با نسبت  ، محاسبه نمودند♂04/1
) در 1380داري نداشت. حسين زاده صحافي و همكاران ( معني

در  Sillago sihamaبررسي بيولوژي توليد مثل ماهي شورت 
، كمالي ♂1: ♀2/1خليج فارس، نسبت جنسي ماده به نر را 

) در مطالعه زيست شناسي توليد مثل ماهي سرخو 1380(
هرمزگان، نسبت استان هاي  در آب Lutjanus johniمعمولي 

، حسيني كناري و همكاران ♂1: ♀23/1جنسي ماده به نر را 
 Vimbaشناختي توليد مثل سياه كولي  ) در بررسي زيست1389(

vimba  در منطقه كياشهر استان گيالن نسبت جنسي ماده به نر را
) در بررسي برخي از 1383و كمالي و همكاران ( ♂1: ♀38/1

هاي  در آب Otolithes ruberهاي زيستي ماهي شوريده  ويژگي
 ♂1: ♀76/1استان هرمزگان، نسبت جنسي ماده به نر را 

  گزارش نمودند. 

ي اين  دهندههاي نسبت جنسي در طول سال شايد نشان  نوسان
هاي زماني خاص به  مطلب باشد كه اجتماعات نر و ماده در دوره

هاي زماني ديگري در كنار  صورت مجزا از يكديگر و در دوره
). از 1385كنند (ولي نسب و همكاران،  همديگر زندگي مي

نس ديگري عواملي كه سبب غالب شدن جمعيت يك جنس بر ج
شود، تفاوت زمان صيد، ادوات صيد و مكان صيد است. براي  مي

) گزارش كردند كه در گونه 1993و همكاران ( Fitzhughمثال، 
Pogonias cromis ريزي، اجتماع نرهاي بالغ در  طي فصل تخم

هاي بالغ غالبيت دارد و در اعماق كم نزديك  اعماق بر ماده
بيش از نرهاي بالغ هستند. در هاي بالغ  سواحل، اجتماع ماده
هاي تهيه شده كفشك تيزدندان اكثراً از  تحقيق حاضر، نمونه

تواند بر  متر صيد شده بودند و اين مساله مي 40اعماق كمتر از 
 گذار باشد. نسبت جنسي متفاوت ماده به نر تاثير

ها در  از عوامل ديگري كه باعث تفاوت بين تعداد نرها و ماده
ها در منطقه  شود، توقف ماده ف سال و كل سال ميهاي مختل ماه

). Nikolsky, 1963مدت بيشتر نسبت به نرها است ( ريزي به تخم
توان به جدا شدن  همچنين علت اختالف نسبت جنسي را مي

ها و احتمال  اي افراد بالغ از منطقه، رفتار متفاوت ميان جنس دفعه
)، Rajaguru, 1992ديگر (جنس تر يك جنس نسبت به  صيد آسان

علت بازار پسندي بيشتر،  تر به رغبت صيادان به ماهيان درشت
رشد متفاوت جنس نر و ماده و اختالف مرگ و مير در نرها و 

 Polovina and Ralstone, 1987; Sandovy etها نسبت داد ( ماده

al., 1994; Abou-Seedo et al., 2003(.  
 در گنادها، وزن يفصل با توجه به اينكه در ماهيان تغييرات

جنسي  بلوغ شاخص شود مي مالحظه نرها از بيشتر ها ماده
 فصل تخمين براي غيرمستقيم روش عنوان يك تخمدان به

 الگوي تعيين توان براي منظور مي بدين. مطرح است ريزي تخم
در جنس ماده  سال را در طي يك گنادي شاخص ريزي، تخم

 مقدار بيشترين به شاخصمقدار اين  كه نمود و زماني محاسبه
 و جنسي رسيدگي اوج يابد، مي كاهش سپس و رسد خود مي

گنادي در  شاخص. مطالعه روند تغييرات ريزي است تخم فصل
ماهي ماده كفشك تيزدندان در خليج فارس نشان مي دهد كه 

ادامه ماه ريزي اين گونه از مهرماه شروع و تا اواخر دي  زمان تخم
هاي رسيده و مملو از زرده در  ور تخمكدارد. با توجه به حض

ها داللت  فصل پاييز كه بر رسيدگي و اوج فعاليت تخمدان
ريزي اصلي اين ماهي در  توان نتيجه گرفت كه تخم كند، مي مي

ماه  ريزي آن در آبان شود و زمان اوج تخم فصل پاييز انجام مي
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شناسي و عوامل محيطي  است. در اين موقع از سال شرايط بوم
ريزي  مناسب است و با تاثير بر عوامل فيزيولوژيك سبب تخم

 خواهد شد.
Pradhan (1965) ريزي اين ماهي در  گزارش نمود كه تخم

هاي سواحل بمبيي در جنوب غربي هند در اقيانوس هند در  آب
دهد.  هاي سپتامبر و اكتبر رخ مي و در ماهمدت يك دوره كوتاه 

مشخص نمود كه  Darracott (1977)تحقيقات انجام شده توسط 
ريزي اين ماهي در غرب اقيانوس هند از ماه سپتامبر شروع  تخم
) 1977و همكاران ( Devadossشود و تا ماه فوريه ادامه دارد.  مي

در جنوب   Porto Novoگزارش نمودند كه در آبهاي ساحلي
اين ماهي طي يك دوره طوالني هفت ماهه  ريزي شرق هند تخم

يابد كه  شود و تا ماه مي ادامه مي است و از ماه نوامبر شروع مي
ريزي كوتاه در سواحل بمبيي در غرب هند  برخالف دوره تخم

) بيان نمودند كه در Natarajan )1979و  Ramanathanاست. 
سپتامبر ريزي از ماه مي تا ماه  دوره تخم  Psettodes erumeiگونه

ريزي از ماه مي تا ماه آگوست و در  و با اوج تخم
ريزي از ماه آوريل تا  دوره تخم  Pseudorhombus arsiusگونه

ريزي از ماه آوريل تا ماه مي در آبهاي  ماه جوالي و با اوج تخم
 Mishraو  Dasدر جنوب شرق هند است.   Porto Novoساحلي

ك تيزدندان را در ) باالترين شاخص گنادي ماهي كفش1990(
در شرق هند در اقيانوس هند از  Orissaهاي ساحلي منطقه  آب

  ماه سپتامبر تا دسامبر عنوان نمودند. 
ها با ساير  تجزيه و تحليل نتايج تحيق حاضر و مقايسه داده

ريزي اين گونه در  سازد كه طول دوره تخم مطالعات آشكار مي
به مناطق شرق  هرمزگان نسبتاستان سواحل خليج فارس در 

ريزي اين گونه در  تر بوده و بيشتر منطبق با دوره تخم هند كوتاه
سواحل غربي هند است. با توجه به مقايسه نتايج با مطالعات 

توان اذعان داشت كه  صورت گرفته در ساير نقاط جهان مي
 و فيزيكي خصوصيات و عمق تفاوت شرايط جغرافيايي، تفاوت

 و شرايطحاكم بر منطقه  شناختي بوم هاي تفاوت نيز و شيميايي
نوسانات درجه حرارات آب نور و به خصوص  جمله از اقليمي
ريزي  و طول دوره تخم ها گونه ريزي تخم زمان در اختالف سبب
شدت  جمله از محيطي زيست گردد. عوامل مي مختلف مناطق در

 رشد آب در شوري و حرارت نوسانات درجه و مدت تابش نور،
 اين باشد. مجموعه موثر مي استخواني ماهيان جنسي بلوغ و

ارتباطات  هاي جنسي و بر فرايندهاي ترشح هورمون عوامل
 با و گذاشته اثر گناد و هيپوفيز هيپوتاالموس، متقابل محور

 ها را ممكن اووسيت تكامل و رشد روند محور اين سازي فعال
 Bromage et al., 1992; Hoque et al., 1999; Smithسازند ( مي

and Walker, 2004; Morgan et al., 2013(.   
 ماهيان در تخمدان شناختي ريخت و بافتي ساختار تغيير

مورد مطالعه  مختلف محققين توسط اووژنز روند طي استخواني
 نوع دوداراي  استخواني ماهيانطور عمده،  قرار گرفته است. به

 ديده ماهيان بيشتر در كه اول نوعهستند. در  ريزي تخم استراتژي

 معني بديناست  )Synchronous( همزمان ريزي تخم نوع شودمي

 تخمدان از مشخص دوره يا زمان يك در رسيده هاي كه تخمك

 ريزي تخم ماهيان تون نظير يماهيان در كه حالي در شوند يم خارج

 هاي نازم طي و متعدد دفعات به كه است 1غيرهمزمان نوع از ها آن

ند. ده مي انجام را خود ريزي تخم و توليدمثلي هاي فعاليت مختلف
شناسي ماهي كفشك تيزدندان در سواحل  نتايج مطالعات بافت

دهد كه جنس ماده اين  هرمزگان نشان مياستان خليج فارس در 
گونه داراي پنج مرحله رسيدگي جنسي تخمدان است. با توجه 

خاصي را طي  به تغييرات شاخص گنادي در جنس ماده كه روند
 از كدام هر در كند و اينكه يك دوره منظم ساالنه طي مي

 از مرحله يك فقط تخمدان از شده تهيه شناسي بافت هاي برش
توان نتيجه گرفت  مي شد مشاهده ها تخمك تكامل و رشد مراحل

ريزي كرده و  بار در سال تخم اي است كه يك كه اين ماهي گونه
 فصل در كوتاهنسبتاً  زماني دوره كي درها را يكباره  همه تخمك

 ازكفشك تيزدندان  ماهيكند. بنابراين  رهاسازي مي ريزي تخم

 لحاظ ازو  2اي يك دفعه ريز تخم گروهدر  ريزي تخم نحوه لحاظ

 دوره يك طي ها آن تخمدان كه است هايي گونه جزء اووسيت بلوغ

كوتاه هايي كه داراي يك فصل توليد مثلي  . گونهشود مي تخليه
 ,Moyle and Gechريزي يكدفعه هستند ( هستند، داراي تخم

1988.(  
King (2007) كند كه گناد بسياري از جانداران دريايي  بيان مي

داراي مرحله استراحت نسبتاً طوالني است و در بسياري از 
نتايج اين  گيرد. بار در سال صورت مي يك  ريزي ها تخم گونه

ط مستقيم بين فراواني مراحل بلوغ ي ارتبا پژوهش نشان دهنده
ريزي را  ها با منحني شاخص گنادي است كه فصل تخم ماهي

هاي مهر، آبان و آذر كه زمان اوج شاخص  دهد. در ماه نشان مي
گنادي در ماهي كفشك تيزدندان است، اغلب ماهيان ماده در اين 

——— 
1 Asynchronous 
2 Total Spawner 
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هايي با مراحل باالي بلوغ بودند و در بقيه  گونه داراي تخمدان
 سال اكثر گنادها در مراحل اوليه بلوغ ديده شدند.

دست آمده در مورد فصل  بندي با توجه به نتايج به در جمع 
ماه ريزي كه براي ماهي كفشك تيزدندان از مهرماه تا دي تخم

تعيين شد اعمال محدوديت زماني صيد با توجه به زمان 
اوم ريزي اين گونه قابل پيشنهاد است. همچنين پايش مد تخم

هاي هدف  ميزان صيد با توجه به اينكه اين گونه يكي از گونه
هاي مختلف  و بررسي منظم و ساالنه جنبه استصيد صيادان 

منظور انجام اقدامات كارآمد در خصوص  زيستي اين گونه به
برداري پايدار و همچنين بررسي  مديريت بهينه ذخاير و بهره

اقتصادي با توجه به امكان تكثير و پرورش مصنوعي اين گونه 
 گردد. هاي توليد مثلي پيشنهاد مي نتايج شاخص
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