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  مقدمه
اي در خلـيج فـارس      خانواده کيجارماهيان بطـور گـسترده     

ــدهپراکنــد  قــسمت .)Fisher and Biannchi, 1984( ان
اسـتان بوشـهر را     مـاكول   اي از تركيب صيد ماهيان      عمده

 دهـد تشكيل مي ) ۱۳۸۵ تن در سال     ۹۰۰حدود  (كريشو  
)Bushehr fisheries office, 2007(.   نظر به اين ميزان صـيد

شناسي گناد  و عدم وجود اطالعات كافي و بخصوص بافت       
 آبهـاي بوشـهر، تحقيـق        در اقتـصادي در مورد اين گونـه      

ماهيـان    خانواده کـاريچون  شو به   ي کر .صورت گرفت حاضر  
Synodontidae و زيرخانوادهHarpadontinae   تعلـق دارد 

)Nelson, 2006(. ماهيان بـا خـصوصياتي    خانواده كاريچون
فکي، باله چربي و بدن کـشيده         نظير داشتن استخوان فوق   

كيـسه شـنا    افـراد ايـن خـانواده فاقـد         . شوند  مشخص مي 
ماهيـان اکثـرا     خانواده کـاريچون .)Sattari, 2002( هستند

هاي هند، اطلـس و آرام يافـت          دريازي بوده و در اقيانوس    
 ماهيـان كفـزي بـوده و در اطـراف منـاطق       ءجز .شوند  مي

 )اي  گلي و ماسـه   (مرجاني و مناطق باز دريايي       اي و   صخره
ي از  عض ب ،ني چند يمحقق .شوند  ديده مي   متر ۵۰۰تا عمق   

ــان  ــد كيجارماهيــــ ــاي رشــــ  .tumbil S (پارامترهــــ

 در دريــاي عــرب مطالعــه كردنــدرا  ).undosquamis  Sو
)(Budnichenko and Nor, 1978 .ي مـاه ييم غـذا يـ رژ 

ــسون ــدر آب Saurida tumbil ح ــاحلياه ــتان ي س  اس
). Isadian, 2006(بررسـي گرديـده اسـت      نيـز هرمزگـان 

 دو گونــه از بــه بررســي بيولــوژي توليــدمثل خــي نيــزرب
در دريــاي ) .tumbil S و .undosquamis S (كيجارماهيــان
. (Budnichenko and Dimitrova, 1979) عرب پرداختند

بـه بررسـي سـن و     در درياي شرقي چـين       چند پژوهشگر 
هـاي رشـد اتوليـت        رشد ماهي کريشو با استفاده از حلقـه       

در خلـيج اسـکندريه    .(Yoneda et al., 2002) پرداختنـد 
 ,Ismen (مطالعه شد  S. undosquamisآوري همبلوغ و نيز 

 گونـــهشناســـي   بيولـــوژي توليـــدمثل و بافـــت. )2003 

undosquamis S. ــه ــصر  در ســواحل مديتران ــشور م اي ك
.  (El-Greisy, 2005)گرفتــه اســتمــورد بررســي قــرار 

 ماهه ۹برداري  صوفياني و همکاران با استفاده از يک نمونه
 ايـن  يي از خـصوصيات توليـدمثل   قطعه ماهي برخ ۱۷۳و  

جان اسـتان خوزسـتان مطالعـه       يماهي را در منطقه هنـد     
 فلـس و  محققين ديگر .(Soofiani et al., 2006)  نمودند

کردنــد مطالعــه مرفولــوژي آن را در ايــن مــاهي بررســي 
(Jawad and Al-Jufaili, 2007).  ــن تحقيــق هــدف اي

-ه و چرخه جنسي عمـومي     ي تغذ يولوژيمشخص نمودن ب  
 در خليج فارس )Saurida tumbil (ترين گونه اين خانواده

بـراي   يمطالعات بافـت شناسـ     انجامن با   ي عالوه بر ا   .است
رونـد رشـد   اولين بار در آبهاي بوشهر در مورد ايـن گونـه           

ــر   ــنس ن ــاد ج ــب(گن ــ) ضهي ــل يرا بررس ــوده و مراح  نم
و تفـاوت سـلولهاي      آن را مطالعـه       مختلـف  يکروسکوپيم

   .گرديدتوليد اسپرم بررسي  تا زمان جنسي
  

  هامواد و روش
. هاي استان بوشهر انجام گرفت اين بررسي در محدوده آب

 كيلومتر مربع   ۲۳۱۶۷استان بوشهر با مساحتي در حدود       
 دقيقه عرض ۱۶  درجه و۳۰ دقيقه تا   ۱۴ درجه و    ۲۷بين  

 دقيقـه  ۵۸ درجـه و  ۵۲ دقيقه تـا  ۶ درجه و  ۵۰شمالي و   
ماه  از بهمن .)Jafari, 2007( ده استشرقي واقع گردي طول
 ماه با فاصـله     ۱۳ و در مدت     ۱۳۸۶ماه     لغايت بهمن  ۱۳۸۵

 قطعه  ۵۰حدود  ) معموال در اواسط هر ماه    (زماني يك ماه    
از محــل اســكله صــيادي بنــدر ) ۵۰±۵(مــاهي كريــشو 

آباد بوشهر تهيه و بـه آزمايـشگاه بيولـوژي دانـشكده              صلح
 کـه در    طبيعي دانشگاه خليج فارس منتقل گرديـد      منابع  

 .  قرار گرفتي مورد بررسي قطعه ماه۶۹۱مجموع 

ه يـ در بق ) تور ترال (گو  يآباد بجز فصل م   ادان بندر صلح  يص
 ي و معموال در آبهـا     کنندير استفاده م  يسال از تور گوشگ   

در . کننـد يد مـ  ي صـ  ره خـارک  ي شهر بوشهر تا جز    يساحل
طـول كـل،    :  شدند يريگاندازهذيل  آزمايشگاه فاكتورهاي   

طول چنگالي، طول استاندارد، وزن كـل، ارتفـاع بـدن در            
 طـول   ابتداي بالـه پـشتي، وزن كبـد، وزن معـده و روده،            

، مراحل باروري، وزن گناد،     ، محتويات روده، جنسيت   روده
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هـاي پـر و       پر يا خالي بودن معده، بررسي محتويات معده       
 در  يوزن مـاه  . ن سـن  برداشت فلس و اتوليت جهت تعيي     

در حـد صـدم گـرم و طـول          و روده   حد گرم، کبد و گناد      
پـس از آن    .  شـد  يريگمتر اندازه يلي در حد م    و روده  يماه

 ،آنـاليز محتويـات دسـتگاه گـوارش      ،  بررسي عادات غذايي  
، شاخص فراواني حـضور طعمـه     ،  شاخص تهي بودن معده   

شاخص غدد تناسلي يا شـاخص      ،   چاقي  وضعيت يا  ضريب
  همچنـين  . محاسـبه شـد    يو شـاخص كبـد     نـسي نمو ج 

ــدام  ــشي از ان ــلي   بخ ــاي تناس ــضه(ه ــام  ) بي ــت انج جه
در ايـن    . شـد  تثبيت% ۱۰شناسي در محلول فرمالين     بافت

شناسي پارافينه كـردن مـورد اسـتفاده          تحقيق روش بافت  
يكي از روشهاي معمـول      روش پارافينه كردن  . قرار گرفت 

ربرد وسـيعي   شناسي اسـت كـه كـا        در تهيه برشهاي بافت   
سـازي، پارافينـه      داشته و شامل مراحـل آبگيـري، شـفاف        

ها بر روي     برداري، چسباندن برش    گيري، برش   كردن، قالب 
سـپس بـا    . باشـد   آميزي و چـسباندن المـل مـي           الم، رنگ 

ميكروسـكوپ اليتـز و بـر       ) روغنـي  (۱۰۰استفاده از لنـز     
 سلولهاي جنسي بيـضه     ،پذيرياساس اندازه و ميزان رنگ    

براي تعيين سـن ايـن      . سايي و تفكيك آنها انجام شد     شنا
هاي باالي خط جانبي در محل باله  فلساتوليت و ماهي از 

آوري فلـس و شـمردن        پس از عمل  . پشتي استفاده گرديد  
. دواير تيره و روشن، متوسطي از سن ماهي به دست آمـد           

آوري فلس ابتدا آن را با آب و صـابون شـسته و        براي عمل 
 ۲۴پـس از    . ه شـد  داد  قـرار   % ۳ل پتـاس    سپس در محلـو   

 دقيقـه   ۵ساعت آنها را از محلول خارج نموده و به مـدت            
بـين دو الم    سپس فلس را    ،  گرديدور    در الكل سفيد غوطه   

 ,Budnichenko and Nor) گرديـد مطالعـه  و قـرار داده  

له فلس  ين سن بوس  يينان از صحت تع   يجهت اطم  .(1978
 . ستفاده شدا) تايساج(ت ين اتولياز بزرگتر

 ينگهدار% ۷۰ سر در الکل     يه باال يپس از برداشت از ناح    
له کاغـذ  يسـپس بوسـ  .  شد يريگن قالب ي رز يو در اپوکس  

که کانون و   يده شد بطور  يمتر تراش يليم/. ۳سمباده تا حد    
ن يـ در ا  وزن   ‐رابطه طـول   . قابل شمارش بود   ير جانب يدوا

 طـول  L و بـه گـرم  وزن كل  (b w=a. L wاز فرمولمقاله 
   .محاسبه شد) متريسانت به كل

3L*100 از فرمـول (k)  يب چـاق يضـر 
w   از . دسـت آمـد

-هاي داراي طعمه خاص به تعداد معدهتقسيم تعداد معده
 .آيدبدست مي ) FP(هاي پر، شاخص فراواني حضور شكار       

هاي خـالي   شاخص تهي بودن معده از تقسيم تعداد معده       
-هاي بررسي شـده بدسـت مـي        معده تقسيم بر تعداد كل   

 ).CV(آيد

 
 ل داده هاي و تحليهزجت

هـا، تعيـين       براي تجزيـه و تحليـل داده       SPSSافزار    از نرم 
براي % ۵ يک طرفه در سطح ANOVAسطوح اطمينان و  
م نمودارهـا بـا     يترسـ . اسـتفاده شـد   هـا   مقايسه ميـانگين  
  . انجام گرفتExcelافزار  استفاده از نرم

  

  جينتا
 ۱۱۴سنجي  س نتايج به دست آمده حاصل از زيستبر اسا

مـاه     تا بهمـن   ۱۳۸۵ماه    كه از بهمن   وكريش نر   قطعه ماهي 
آوري شـده     وشهر جمـع  ـــ ل شهرسـتان ب   ـ از سواح  ۱۳۸۶

متـر     سـانتي  ۵/۵۳ تا   ۵/۲۵آنها از   ) TL(  دامنه طولي  ،ودـب
اي نرهـا   بر) ۲/۳۴ ± ۷/۶(ار  ــا ميانگين و انحراف معي    ــب

ــد  ــين ش ــا از وزن . تعي ــا ۱۱۶نره ــرم ۱۱۲۵ ت  ۲۲۵( گ
ن و نرها در    ي نابالغ يبراطول و وزن    روابط  . بود) ±۴/۳۳۲

 .آمده است ۲ و ۱اشکال 
بـه   W=0.0093.L 2.9369  ماهيان نر  براي وزن   ‐رابطه طول 

بر اساس   .نشان داده شده است    ۲ در شکل  دست آمد که  
به دسـت آمـده از رابطـه        ) b(ط رگرسيون   مقدار شيب خ  

، نابــالغين )=b ۹۳۶۹/۲( نــر يهــا ي وزن در مــاه–طــول
)۳۴۷۳/۳b= (      الگـوي رشـد     ،و با استفاده از رابطه پائولي 

ــک    ــر ايزومتري ــنس ن ــالغين ) P < ۰/۰۵(در ج و در ناب
  .بيان شد) P >۰/۰۵(آلومتريک مثبت 
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اي هاي مورد بررسـي بـه تفکيـک بـر           ضريب چاقي در ماه   
ميانگين ضـريب   .  آمده است  ۳ماهيان نر و نابالغ در شکل       

تـوان    به طور کلي مـي    . دمحاسبه ش  /.۷۵چاقي براي نرها    
 .گفت که ضريب چاقي نرها از ماهيان نابالغ بيـشتر اسـت           

/. ۴۴شاخص طول روده به طول بـدن بـه طـور ميـانگين              

با اسـتفاده از    هاي طولي مختلف      محاسبه شد كه در گروه    
نتيجــه  داري نداشــت خــتالف معنــي اANOVAآزمــون 

در طيف ماهيـان    خوار بودن گونه مذكور       حاصل بر گوشت  
  .دصيد شده داللت دار

  

  
  .)۱۳۸۵‐۱۳۸۶( در آبهاي استان بوشهر هاي نابالغ در ماهي کريشو يماه رابطه بين طول کل و وزن ‐۱شکل 

 
  

 
 

  ).۱۳۸۵‐۱۳۸۶( در آبهاي استان بوشهر هاي نر کريشو  کل و وزن در ماهي رابطه بين طول‐۲شکل 
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  ).۱۳۸۵‐۱۳۸۶( در آبهاي استان بوشهر و نابالغ کريشو ضريب چاقي در ماهيان نر ‐۳شکل 

 
تـرين   مـاه و كـم   هاي پر در فـروردين     ه  بيشترين تعداد معد  

بررســي محتويــات . تعــداد در خردادمــاه مــشاهده شــدند
هاي بررسي شـده حـاكي از تغذيـه           ارش نمونه دستگاه گو 

مـواد  . باشـد   نوع ماده غذايي مي۵اساسي ماهي کريشو بر   
غذايي شناسايي شده به ترتيب شاخص ارجحيـت غـذايي          

 .Sardinella spp سـاردين  ‐۱: عبارت بودنـد از ) اهميت(
ــگ  ــانواده ش ــان  از خ ــيش ‐۲ماهي ــو از گ ــ  کت  اهيانـم

Megalaspis cordyla ۳‐ي از خــــانواده اســــب  يــــال
 كن  ماهي زمين‐Trichiurus lepturus ۴ ماهيان اسبي يال

Platycephalus indicus ۵‐پوســتان و نرمتنــان  ســخت .
شاخص فراواني حضور شکاردر کريشو براي طعمـه مـاهي          

 درصـد از    ۸۴اين بدان معني است که      . به دست آمد  % ۸۴
  درصـد بقيـه    ۱۶ماهيان با معده پر، ماهي خورده بودند و         

ميگـو، نرمتنـان و     (هايي غير از مـاهي        نيز حـــاوي طعمه  
بـرداري    هاي مختلف نمونه    در ماه  ي جنس نسبت .بودند...) 
 هاي جنسي   ميانگين نسبت .  ارائه گرديده است   ۴شکل  در  

هـاي مختلـف در        محاسبه شده در ماه    )۵ به   ۱(نر به ماده    
در سـطح   ) ۲χ با استفاده از آزمون    (۱:۱مقايسه با نسبت    

نتيجـه   ۴ البته از شكل     .داري نشان داد    اختالف معني % ۵
 که اين نسبت به شدت تحت تاثير سـن و دامنـه             شوديم

باشد، به طوريکه با افزايش       ي ماهيان مورد مطالعه م    يطول
  .يابد يسرعت کاهش منر به ماده به  نسبت ،سن و طول

GSI از بهمن تا ارديبهشت يک روند صعودي نر ماهيان 
 زمان اصلي(گذارد و در ارديبهشت   سر ميتند را پشت
 سپس ،رسد مي) ۶/۱ (به حداکثر اندازه خود) توليدمثلي

کند و از آن پس شروع به  تا تيرماه روندي نزولي طي مي
مجدداً به اوج ) نوبت دوم(کند و در مهرماه  افزايش مي
  که البته به اندازه اوج بهاره نيست)۴/۱ (رسد ديگري مي

تغييرات . کند روند نزولي خود را شروع مي سپس دوباره و
ست و ني منطبق GSIبا تغييرات HSI) (شاخص کبدي 

 را ماده نوسانات مشابهيحال آن که در مورد ماهيان 
ع فراواني مراحل مختلف يتوز. )۵شکل (دنده نشان مي

  GSIنر مويد تغييراتشو يتوسعه غدد جنسي ماهي کر
  ).۶شکل (است 

متر  سانتي۵/۲۵در جنس نر ) L50(حداقل اندازه بلوغ 
)TL (گردد كه در آن اين فاكتور به طولي اطالق مي. بود

  ). ۷شكل (ها بالغ باشند از نمونه % ۵۰طول، 
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  ).۱۳۸۵‐۱۳۸۶( در آبهاي استان بوشهر  و سنين مختلفي طوليها تغييرات نسبت جنسي كريشوماهيان مطالعه شده در دامنه ‐ ۴ شکل

 
 
 

  
  ).۱۳۸۵‐۱۳۸۶(در آبهاي استان بوشهر  ماهيان نر HSI و GSI تغييرات ‐۵شكل 

  
 
 
 
 
 

 فهای طولی مختلنسبت جنسی در سنين و گروه
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  ).۱۳۸۵‐۱۳۸۶(در آبهاي استان بوشهر نر شو ي کري ماهي مراحل مختلف توسعه غدد جنسيع فراوانيتوز ‐۶شکل 

 
  

  
 ).۱۳۸۵‐۱۳۸۶( در آبهاي استان بوشهر شوي ماهي کردر جنس نر) L50( حداقل اندازه بلوغ ‐۷شكل 

  

  مراحل مختلف ميکروسکوپي رسيدگي بيضه
 در بيـضه مـاهي كريـشو در         ماهانـه شناسي    تغييرات بافت 

بــرداري بــر اســاس روش  ســال نمونــه طــول مــدت يــک 
)Drance, 1976( به شرح زير بود :  

دو گـروه اسـپرماتوگوني     : ١مرحله اسپرماتوگوني : ۱مرحله  
ــود دارد ــضه وجــ ــپرماتوگونياي ا: در بيــ ــه و اســ وليــ

تـرين    اسپرماتوگونياي اوليه بـزرگ   . اسپرماتوگونياي ثانويه 
                                                 

1 Spermatogonial proliferation stage 

هاي جنسي نر در فرآينـد اسـپرماتوژنز هـستند            نوع سلول 
هـاي بيـضه در محـيط داخلـي           که در کناره ديواره لوبـول     

اسپرماتوگونياي ثانويه از تقـسيمات     . اند  لوبول تمرکز يافته  
 نـسبت بـه     آيد و   ميتوزي اسپرماتوگونياي اوليه بوجود مي    
مرحلـه  . تـر اسـت     اسپرماتوگونياي اوليه کـوچکتر و تيـره      

 ،وجود دارد ) نابالغ (۲ و   ۱اسپرماتوگوني بيشتر در مراحل     
. شود  گرچه بندرت در مراحل بلوغ ورسيدگي نيز ديده مي        

ــپرماتوگوني ــان ســلول  اس ــا در مي ــضه   ه ــده بي ــاي زاين ه
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ــزرگ ــد    ب ــدازه را دارن ــرين ان ــر .)(Biswas, 1993ت  قط
هسته هنوز  .  ميكرون است    ۷تا  ۴هاي اوليه     رماتوگونياسپ

جدا بوده و در مقايسه با اندازه سلول بزرگ است كه قطـر            
ماده كروماتين در مركـز هـسته       .  ميكرون است  ۵ تا   ۳آن  

شود و يـك شـكل هاللـي          يا نزديك جدار هسته ديده مي     
هاي اسپرماتوگوني به دوصـورت ديـده         سلول. كند  پيدا مي 

  :)۸کل ش (شوند مي
A : اسپرماتوگوني اوليه که بزرگتر و كم رنگتر است.  
B  :  اسپرماتوگوني ثانويه كه كوچكتر و تيره تر است.  

ــاتين  ــروتئين(كرومـ ــاپـ ــستهيهـ ــسته )١يا هـ در هـ
هايي با حاشيه نامنظم      اسپرماتوگوني ثانويه به صورت تكه    

  .است 
 در ايـن مرحلـه، در    : ٢مرحله اسـپرماتوژنز اوليـه    : ۲مرحله  
هاي بيضه تعداد اسپرماتوگونيا کاهش يافته، و تعداد          لوبول

هاي اوليه و ثانويه افزايش يافته بود و بخش           اسپرماتوسيت
هاي اوليه  هاي بيضه توسط اسپرماتوسيت بيشتري از لوبول

هــا نيــز  و ثانويــه اشــغال گــشته بــود و در بعــضي لوبــول
ز در اسپرماتوسـيت اوليـه نيـ   . اسپرماتيد قابل مشاهده بود 

. شـود  اثر تقسيم ميتوز اسپرماتوگونياي ثانويـه ايجـاد مـي     
هسته اسپرماتوسيت اوليه هنوز از سيتوپالسم قابل تمـايز         

مـواد  . باشـد   است و در مقايسه با اندازه سلول بـزرگ مـي          
کروماتيني در يک قطب سلول متمرکز شـده اسـت و بـه             

ن اسپرماتوسيت ثانويه در اثر اولي    . باشد  شکل هالل ماه مي   
. آيـد   اسپرماتوسيت اوليه بوجود مـي    ) ميوز(تقسيم کاهش   
هــاي اوليــه  هــاي ثانويــه از اسپرماتوســيت اسپرماتوســيت

 ميكرون است ۵ تا ۳تر هستند و قطر آنها  تر و تيره کوچک
هسته و سيتوپالسم توسط ميکروسکوپ نوري از هم قابل         

  .تمايز نيستند
 مرحلــه در ايــن: ٣مرحلــه اســپرماتوژنز ميــاني: ۳مرحلــه 
هاي اوليه و ثانويه، اسپرماتيد       ها داراي اسپرماتوسيت    لوبول

اســپرماتيدها در اثــر . و تعــداد کمــي اســپرماتوزوآ بودنــد

                                                 
1 Nucleo-protein 
2 Primary spermatogonia  
3  Mid-spermatogenesis  

هاي ثانويه بوجـود      دومين تقسيم ميوزي از اسپرماتوسيت    
هـاي ثانويـه      اسپرماتيدها نسبت به اسپرماتوسيت   . آيند  مي

 ميكـرون   ۴ تـا    ۲قطـر آنهـا     . تر هستند   کوچکتر و متراکم  
اسپرماتيدها طي مرحله اسـپرماتوژنز اسـپرم توليـد         . است
هاي جنـسي نـر اسـپرماتوزوآ         ترين سلول   کوچک. كنند  مي
باشـد کـه پـس از تغييراتـي در سيتوپالسـم و هـسته              مي

آيـد   بوجـود مـي  ) اسـپرميوژنز (اسـپرماتيد و رشـد تـاژک    
   ).۹شکل(

 تعداد در اين مرحله: ٤مرحله اسپرماتوژنز نهايي: ۴مرحله 
هاي بيضه افزايش  اسپرماتيدها و اسپرماتوزواها در لوبول

هاي اوليه و ثانويه کاهش  سپرماتوسيتايافته و ميزان 
  ).۸شکل (يافته بودند 

در ايـن مرحلـه     : ٥مرحله پيش از خروج اسـپرم     : ۵مرحله  
هاي بيضه پر از اسپرماتوزوآ بوده و ديواره آنها نازک            لوبول

ا رقيق شـدن مـايع منـي و خـروج           اين مرحله ب  . شده بود 
اسپرم همراه است به طوريکه با فـشار بـه ناحيـه شـکمي              

با نزديـک شـدن سـر       . شدند  ها به راحتي خارج مي      اسپرم
شـود  شکل چترمانند ايجـاد مـي     ها به همديگر يک       اسپرم

  ).۱۰شکل (
هـا   در اين مرحله حجم بيـضه : ٦مرحله باز جذب  : ۶مرحله  

ديواره بيضه ضخيم   . فته بود به طور قابل توجهي کاهش يا     
هاي بينابيني    سلول. و فضاي بين لوبولي افزايش يافته بود      

هاي سرتولي  در اين مرحله سلول  . نيز قابل تشخيص بودند   
ل اشـک ا(شـوند     طويل و در نزديکي ديواره لوبول ديده مي       

  ).۱۲ و۱۱
  

  بحث 
ريزي در ماهيان با  تعيين وضعيت توليدمثلي و زمان تخم

و  GSIهاي گنادوسوماتيك  ز شاخصاستفاده ا
ميسر گرديده ن يتوسط محقق HSIهپاتوسوماتيك 

 مطالعه روند توسعه .,.Bromage et al)   (1992است

                                                 
4 Late spermatogenesis 
5 Prespermiation stage 
6 Degeneration stage  
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تر و  شناسي گنادها، اطالعات دقيق گنادها با بررسي بافت
تري را در مورد فيزيولوژي توليدمثل ماهيان به ما  کامل
د تغييرات ساالنه دهد که به درك و پيشگويي در مور مي

  . کند جمعيتي، کمک شاياني مي
طي   قطعه ماهي كريشو نر۱۱۴در اين تحقيق با بررسي 

هاي  گيري شده در آب سيزده ماه حداکثر طول كل اندازه
هاي متعددي گزارش. متر بود  سانتي۵/۵۳استان بوشهر 

در منطقه غرب  :درباره حداکثر طول اين گونه وجود دارد
 ۴۵ (Fisher and Biannchi, 1984)اقيانوس هند 

هاي پاكستان حداکثر طول اين ماهي  در آبو  متر سانتي
 ,Bianchi)( اند متر گزارش کرده  سانتي۴۰بالغ بر  را

حداکثر طول ن ي از محققيبرخنيز در درياي عرب . 1985
متر، اعالم   سانتي۵۷گيري شده در اين گونه را  اندازه
در . (Budnichenko and Dimitrova, 1979) نمودند
گيري  داکثر طول كل اندازهحز ينهاي استان بوشهر  آب

 ,Niamaimandi( شده است متر اعالم   سانتي۵/۵۲شده 

1980(.  

برخي از گزارشها در خليج عمان حداکثر طول اسـتاندارد          
) متـر طـول کـل        سـانتي  ۶۸تقريبا برابر   (متر     سانتي ۵/۶۱

 .(Budnichenko and Dimitrova, 1979)دهـد نشان مي
تـوان بـه تغذيـه، ژنتيـک و فـشار           اين تفاوت اندک را مي    
حـداقل انـدازه   . )(Biswas, 1993  صيادي مرتبط دانـست 

ـ متر    سانتي۵/۲۵بلوغ در جنس نر       برخـي  ).۷شـكل  ( ودب
اولين طول چنگالي بلوغ را براي افراد نر در دريـاي عـرب             

) متر طول كل  سانتي۵/۲۱تقريباً برابر با (متر    سانتي۵/۱۸
 (Budnichenko and Dimitrova, 1979)ندبه دست آورد

 Saurida در سـواحل مديترانـه بـراي   پژوهشگري ديگـر  .

undosquamis متـر بـه دسـت      سانتي۵/۱۷ر را ا اين مقد
 تـري در سنين پـايين  S. undosquamisآورد، گرچه گونه 

شود، امـا دليـل بلـوغ      مينسبت به گونه مورد مطالعه بالغ       
توان به وجـود   در درياي عرب را مي S. tumbil زودتر گونه

در ) ارتباط مستقيم بـا اقيـانوس هنـد       بعلت  (غذاي بيشتر   

از آنجايي  (El-Greisy, 2005).  دانست آن منطقه مربوط
که بين طول و وزن ماهيان رابطه مستقيم وجود دارد و با            

کند، در ايـن      ايش پيدا مي  افزايش طول، وزن ماهي نيز افز     
شـيب   وزن ماهيـان نـر       ‐تحقيق نيز با بررسي رابطه طول     

صــوفياني و . بــه دســت آمــد b (۹۵۷/۲مقــدار (منحنــي 
بـه   ۰۰۶/۳ر را   اهاي خوزسـتان ايـن مقـد        در آب همکاران  

ــد  ــت آوردن ــابراين   (Soofiani et al., 2006)دس و بن
ايج آنهـا   هاي اين تحقيق در توافق بسيار نزديك با نت          يافته
  ۳ به دست آمده با عدد ثابت bمقايسه مقادير . باشد مي
b=        نشان دهنده رشد ايزومتريک براي بالغين و آلومتريک

مثبت براي نابالغين اين گونه در سـواحل اسـتان بوشـهر             
 . است

% ۱۰هـا در   فلس نو روش با استفاده از شمارش دواير تيره       
سپس .  (Dean, 2003) ماهيان، سن ماهيان تعيين گرديد

براي اطمينان بوسيله اتوليت تعيين سن انجـام و كنتـرل           
، متوسط سن آنها محاسبه هابا بررسي فلس. صورت گرفت

بر اساس تعيين سـن و محاسـبه ميـانگين طـول            . گرديد
ترين رشد ايـن مـاهي در         ها در سنين مختلف، بيش      ماهي
 هاي اول و دوم بوده و از سال سوم از رشد آنها كاسته سال
در سـال اول و   بر اين اساس ميزان افزايش رشـد . شود مي

 درصد بوده و بقيه رشد مربوط به        ۲۹ و   ۴۴دوم به ترتيب    
 .سنين بعدي است

هاي غربي  ميزان افزايش رشد در قسمتخي از محققين رب
 ۲۴ و   ۵۴درياي عـرب را در سـال اول و دوم بـه ترتيـب               

ر آب درصد به دست آوردند که ممکن است به دماي بيشت      
در آن ناحيه و در نتيجه افزايش زمان تغذيه در طول سال  
مربوط باشد و حال آن که در سواحل شرقي درياي عـرب            

 ۲۷ و   ۳۸که دماي آب کمتر است اين مقادير بـه ترتيـب            
  .(Budnichenko and Nor, 1978) درصد بودند
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  .ينهاياسپرماتوژنز در مرحله  کريشو يماه نماي ميکروسکوپي بيضه ‐۸شکل 

:SG1  ،اسپرماتوگوني اوليهSG2 : ،اسپرماتوگوني ثانويهSC1 :اسپرماتوسيت اوليه ،SC2 : ،اسپرماتوسيت ثانويهSD : ،اسپرماتيدSZ :
  .)×H & E ،۱۰۰۰فرمالين، ( .)شكل دوكي(سلول سرتولي : STاسپرماتوزوا، 

  

  
 .)×H & E ،۱۰۰ن، فرمالي( ياسپرماتوژنز ميان در مرحله شوي کر نمايي از بيضه‐۹شکل 
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  .) ×H & E ،۴۰۰فرمالين، (هاي چتري شکل   به همراه اسپرمپيش از خروج اسپرمدر مرحله  کريشو يماه نماي ميکروسکوپي بيضه ‐۱۰شکل 

 
 

  
  .)×H & E ،۴۰فرمالين، ( هاي پر از اسپرماتوزوئيد  لوب وپيش از خروج اسپرمدر مرحله  کريشو يماه بيضه ‐۱۱شکل

 
 

  
  .) ×H & E ،۴۰فرمالين، ( دشوها توجه  هاي قطور لوب  به بافت چروکيده و ديواره درمرحله باز جذب، کريشو يماه بيضه ‐۱۲ شکل
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محققين معتقدند كه بين رژيـم غـذايي و شـاخص طـول             
نسبي روده ارتباط نزديكي وجود دارد بـه طـوري كـه بـا              

ل خواري مي    رژيم غذايي به سمت گياه     ،افزايش طول روده  
 ,.Castillo et al) يابـد  كرده و اين شـاخص افـزايش مـي   

در  و   شدبايخوار م    و ماهي  ياي انتظار   ريشو گونه ک .(2000
موقع روز بدن خود را به منظور فـرار از دشـمن يـا صـيد                

عـالوه بـر ايـن       .كنـد   طعمه در زير بستر دريا مخفـي مـي        
هـاي تيـز در چنـد         موقعيت انتهايي دهان، وجـود دنـدان      

ها، سقف دهان و زبان مؤيـد ايـن مطلـب             ي فک رديف رو 
در اين مطالعه ميانگين طول نسبي روده براي ماهي  .است

تـوان آن را      به دست آمد كـه در نتيجـه مـي         /. ۴۴كريشو  
هاي پـر     با بررسي معده  . ماهي با رژيم گوشتخواري دانست    

ماهيـان از طعمـه مـاهي و بقيـه     % ۸۴مـشاهده شـد كـه    
 استفاده كـرده بودنـد      و خرچنگ  ماهيان از ميگو، نرمتنان   

هـاي پـژوهش در آبهـاي اسـتان هرمزگـان در            كه با يافته  
 درصـد  .)Isadian, 2006 (مورد اين گونـه همخـواني دارد  

نـشان  %) ۵(هاي جنس كريشو در معده آنهـا          پايين طعمه 
دهد که اين ماهي احتماالً فقط در صورت لزوم و يا به              مي

و کريشو غذاي اصـلي     کند    خواري مي   طور تصادفي همنوع  
شـاخص  . باشد  آن نبوده و غذاي ترجيحي آن ساردين مي       

برآورد شـد كـه بيـشتر مربـوط بـه           % ۲۷تهي بودن معده    
ت يـ فعالهاي ارديبهـشت و مهـر و همزمـان بـا فـصل                ماه
و تغذيه ضـعيف مـاهي بـوده و از ايـن نظـر قابـل         يجنس

 خوزسـتان شـاخص   در    و همکـاران   ياني صوف .توجيه است 
و طـول نـسبي     % ۳/۵۳ مـاهي را     نياحضور شكار   فراواني  
 آنها . (Soofiani et al., 2006)ند اعالم نمود۴۵/۰روده را 

رژيم غذايي و تركيب اصلي جيره اين گونه را ماهي عنوان           
 که با نتايج به دست آمده در اين مطالعـه منطبـق             ندکرد
در خليج بنگال غذاي اصلي كريشو  مـاهي معرفـي           . است

از تغذيه كريـشو  ن ي محققيبرخ .)(Rao, 1981 شده است
خـوار    و آن را همنـوع    ده  نموروي ماهي و سرپايان صحبت      

    (Zhang and Yang, 1986). انددانسته

هاي صيد شـده      در مطالعه حاضر نسبت جنسي کل نمونه      
 ۵ بـه    ۱ بـرداري   به ماده در کـل زمـان نمونـه        بر اساس نر    

)M:F( ۱/.:۸۳حـداقل و حـداکثر آن       .  بود) ۱:۹و  ) همـن ب 
هـاي    گرچه نوسـانات ايـن نـسبت در مـاه         . بود) فروردين(

تـوان    کند، اما مـي     مختلف از الگوي يکنواختي پيروي نمي     
هاي بزرگتر نسبت ماده به نر و برعکس          گفت که در نمونه   

 براي  .هاي کوچکتر نسبت نر به ماده بيشتر است         در نمونه 
 به ماده   نسبت نر قبال  نيز   هاي خوزستان   اين ماهي در آب   

از برخي  (Soofiani et al., 2006).. ه بوددشاعالم  ۵ به ۱
نيز ضمن اعالم همين نسبت جنـسي در دريـاي          ن  يمحقق

 ۶ در افـراد بـاالي       ۱۱ به   ۱عرب، افزايش اين نسبت را تا       
 .(Budnichenko and Nor, 1978)  سـال عنـوان نمودنـد   

هاي کريشو در سنين کوچک بيـشتر نـر بـوده و در               نمونه
انـد و ايـن مـسئله سـبب        تر بيـشتر مـاده      هاي بزرگ   اندازه

هاي سـني مختلـف شـده       اختالف نسبت جنسي در گروه    
 تا  ۲۵هاي ما در اندازه       به عنوان مثال در مورد نمونه     . است
 ۳۵ تـا    ۳۰ ،در اندازه    ۱ به   ۱متر نسبت جنسي       سانتي ۳۰

 بـه   ۱متـر      سـانتي  ۵۱ تا   ۴۷ و در اندازه     ۴ به   ۱متر    سانتي
آيد در تمـامي   همان طور که از اطالعات باال برمي . ود ب ۱۱

ها به نرها بيشتر اسـت کـه ايـن خـود              مناطق نسبت ماده  
ريزي کننـده     جاي اميدواري است که ميزان جمعيت تخم      

و درصد ماهيان بارور به کل جمعيت در حد قابـل قبـولي             
حفظ شده است، زيرا يك مـاهي نـر بـراي بـاروري چنـد               

معموال ت و هر ماهي نر در طول سال         ماهي ماده كافي اس   
  (Kunz, 2004). چند بار توانايي توليد اسپرم دارد

ريــزي در ماهيــان بــا  وضــعيت توليــدمثلي و زمــان تخــم
 و ارتبـاط آن بـا       (GSI)استفاده از شـاخص نمـو گنـادي         

نــشان داده توســط پژوهــشگران  (HSI)شــاخص كبــدي 
ر نـسبت  هيان نما GSI. (Bromage et al.,1992)  شود مي
ارتباط منطقي را نـشان      )HSI( تغييرات شاخص کبدي     به
ان مـاده رونـد     يـ  ماه GSIرات  ييـ ، گرچه نسبت به تغ    ادند

  . نشان داديمشابه
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ريزي اين ماهي ارديبهـشت     اسپرم   زمان   ديگردر تحقيقي   
 كه به نتايج بـه دسـت آمـده شـبيه            شدو آبان ماه تعيين     

ت يـ عالف برخـي محققـين   .)Niamiamandi, 1980( است
هــاي خوزســتان در اواخــر   ايــن مــاهي را در آبيجنــس

فروردين و مهر اعالم نمودند که با نتايج بدسـت آمـده در             
 (Soofiani et al., 2006)اين مطالعه مطابقت نزديک دارد

غـرب خلـيج      هـاي شـمال      اين ماهي در آب    يجنسدوره  . 
   .Rao, 1983)( باشد بنگال طوالني و از مهر تا فروردين مي

 جنس نر يک جفت بيضه وجود دارد که در بخش در
انتهايي به هم متصل شده و از طريق يك مجرا به منفذ 

بنابراين ماهي كريشو يك . پيوندند ادراري تناسلي مي
 .  است١گونه جداجنس

شناسي است که به  دليل دوم در اين مورد مطالعات بافت
هاي  دليل عدم مشاهده مرحله بينابيني دو جنس در برش
اين . بافتي، صحت اطالعات فوق مورد تأييد قرار گرفت

  مطابقت داردزيپژوهشگران ن هاي ساير ها با يافته يافته
(Budnichenko and Dimitrova, 1979; Soofiani et 

al., 2006; Rao, 1983).  . نتايج حاصل از مطالعه
شناسي ساختمان بيضه در طي سيزده ماه  بافت
هاي نابالغ تعداد  هد كه در بيضهد برداري نشان مي نمونه

زيادي اسپرماتوگوني اوليه وجود دارد كه با رشد بيضه و 
تكامل آن از تعداد آنها كاسته و به تدريج 

سپس از اين . شوند هاي ثانويه حاصل مي اسپرماتوگوني
هاي اوليه و ثانويه حاصل  ها اسپرماتوسيت دسته سلول

با اضافه شدن دم شود كه به اسپرماتيد تبديل شده و  مي
به آنها تبديل به اسپرماتوزوئيد شده و همراه با ترشحات 

 . دهد بيضه مايع مني را تشكيل مي
ريزي سرهاي آنها به هم نزديك شده و  در ماه آخر اسپرم
ها در مجاورت هم حالت چتري شكل  با قرار گرفتن دم

 در بررسي بيضه گونه  ديگرپژوهشگري. كنند پيدا مي
Saurida undosquamis مراحل مشابهي را توضيح داده 

ها و تصاوير ميكروسكوپي بدست آمده در اين  كه با يافته

                                                 
1 Gonochoristic  

وي نيز روند توسعه بيضه را بر . مطالعه منطبق است
اساس تبديل اسپرماتوگوني به اسپرماتوسيت و 
اسپرماتوزوا مطالعه نموده و به وجود اشکال چتري در 

  .(El-Greisy, 2005)   اشاره نموده استبيضه
 کريشو جداجنس بوده و ي ماه،بر اساس نتايج اين تحقيق

ــ ــه عالئم ــافروديتيهيچگون ــشدي از هرم ــده ن .  در آن دي
 انجـام   ي به صورت همزمان گروهـ     ي در اين ماه   يتخمريز

 بوده و بـا توجـه       ي خوب يآور هم ي دارا ياين ماه . شوديم
رويه تهديد  ي در طول سال بجز صيد ب      يبه دو بار تخمريز   

 ذخاير آن وجود ندارد،گرچه نـسبت ضـعيف         ي برا يچندان
ها ممکن است در آينده باعـث کـاهش         تعداد نرها به ماده   

 يدر صورت نياز به تکثير اين مـاه       . اين گونه گردد   ذخاير
 اسـفند، فـروردين، شـهريور و مهـر از           يهاتوان در ماه  يم

  . صيد کردي استان بوشهر مولد آماده تخمريزيآبها
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Abstract 
Some biological aspects of Greater lizardfish (Saurida tumbil) caught on the Iranian shore of the 
Persian Gulf (Bushehr Province) were studied from February 2007 to February 2008, by regular 
monthly collections to gain a deeper knowledge about this commercial species. A total of 691 
specimens, including 39 immature, 114 males and 538 females were collected. The mean of the sex 
ratio was 1:5 (M:F) which was inverse in juvenile where males were the dominant group. For age 
determination, scales in all specimens and for comparison, otoliths in some, were used. The total 
length of fish ranged from 25.5 to 53.5 cm in males and the total weight of fishes ranged from 116 
to 1125 g. The curvilinear relationship between the total length and total weight was w=0.0093 
L2.9369 for males. Histological studies and monthly distribution of GSI, showed that the GSI values 
have two peaks; the first and highest in May and the second and smallest in October. The minimum 
GSI was determined in December. It was found that male Saurida tumbil reach the first sexual 
maturity at 25.5 cm. Sections with 5-7 µm thick were stained with Hematoxylin-eosin for 
microscopic examinations. In the histological study, spermatogonial proliferation stage, 
spermatogenesis, prespermiation and degeneration stages were observed.  
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