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 چکیده

است که به لحاظ اقتصادی دارای اهمیت می خزردریای آبریز حوضه از ماهیان بومی  (Luciobarbus capito) ماهی سربزرگسس

بررسی  منظوراین مطالعه به بنابراینباشد. بوم رودخانه در دسترس میدر زیستتولیدمثلی این گونه  یهاباشد. اطالعات اندکی از شاخص

و صورت ماهانه هماهی بعدد  239تعداد  بدین منظور. صورت گرفتماهی سربزرگ در رودخانه سفیدرود سس تولیدمثل شناسیزیست

-های گنادی، و همخصشناسی و تولیدمثلی شامل سن، وزن، طول، شاطی یکسال از رودخانه سفیدرود صید گردید. فاکتورهای جمعیت

تا  0+ بر اساس فلس، . سن ماهیان مورد مطالعهبررسی شدشناسی گنادها نیز آوری مطلق و نسبی محاسبه شدند، همچنین مطالعات بافت
. حداکثر دار داشتانحراف معنی 1:1که از نسبت مورد انتظار  به دست آمد 1به  43/1سال محاسبه گردید. نسبت جنسی نر به ماده  4+

متر طول بود. حداکثر میزان شاخص گنادوسوماتیک برای جنس سانتی 42ساله بود که متعلق به ماهی نر با  4طول کل مربوط به ماهیان 

گیری شد. هماوری مطلق در اندازه 92/4و حداکثر مقدار آن برای جنس ماده در همان ماه با میزان  70/1ا مقدار نر در اردیبهشت ماه ب

وری مطلق آسنین مختلف ماهیان روند افزایشی داشت، به طوری که ماهیان سه ساله کمترین و ماهیان پنچ ساله دارای بیشترین هم

طوری که حداکثر قطر تخمک در خرداد ماه فزایشی را از دی ماه تا خرداد ماه نشان داد، بهبودند. محاسبه قطر تخمک در ماهیان روند ا

شناسی و های بافتمحاسبه گردید. قطر تخمک از خرداد ماه تا آذر ماه روند کاهشی داشته و حداقل آن در ماه آذر محاسبه گردید. بررسی

 گونه را از اواسط بهار )اردیبهشت ماه( نشان دادند.توزیع فراوانی مراحل رسیدگی، شروع فصل تولیدمثل این 

 

 .تولیدمثل، شاخص گنادوسوماتیک شناسیزیستی جنوبی دریای خزر، ماهی، حوضهسس کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

های مهم شاخصساختار جمعیت و تولیدمثل از 

اطالعات  که باشندشناسی ماهیان میزیستمطالعات 

برداری پایدار، حفاظت و سبب بهره هادر مورد آن

 برایموفقیت در تکثیر طبیعی و مصنوعی ماهیان 

مدیریت صحیح در راستای اهداف شیالتی و زیست

یک منبع مهم پروتئین  ها. ماهیخواهد بودمحیطی 

-اد کشورها را فراهم میاقتص بخشی ازکه  هستند

 از گونه هجده(. در ایران Bagenal, 1978ند )نک

 ,.Esmaeili et al) دنشوسس ماهیان یافت می

2018; Eagderi et al., 2019 و در این بین گونه )

 از Luciobarbus capitoسس ماهی سر بزرگ 

خانواده کپورماهیان بومی حوضه آبریز دریای خزر 

مهاجر که دارای دو فرم ساکن آب شیرین و  بوده و

برای  است کهشور دریای خزر ساکن آب لب

 Eagderi et، است )شودها میتولیدمثل وارد رودخانه

al., 2013) .های مطالعات اندکی در مورد ویژگی

 آبریز شناسی سس ماهی بزرگ سر در حوضهزیست

توان به جنوبی دریای خزر انجام شده است، که می

های ویژگیکه ( 1381شجیعی و همکاران )طالعه م

زیستی رشد و نمو و تولید مثل جمعیت دریایی 

هی سر بزرگ در سواحل جنوبی دریای خزر ماسس

همچنین  ،استان گیالن را مورد بررسی قرار دادنددر 

بیضه و  رساختاکه ( 1385ایگدری و همکاران )

الگوی چرخه تولیدمثل جنس نر سس ماهـی 

های سواحل جنوبی مهاجر به رودخانهسربزرگ 

، اشاره نمود در مورد بررسی قرار دادنددریای خزر را 

در مورد جمعیت  اندکیاطالعات زیستی نتیجه 
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های خصوص جمعیته ب شیرین این گونهساکن آب

این  بنابراینباشد. ن در دسترس میآ ایرودخانه

سس  یدمثلیتولهای ویژگی بررسیتحقیق با هدف 

عنوان یکی از بزرگ سر در رودخانه سفیدرود به یماه

آن به اجرا  نیریهای مهم فرم ساکن آب شزیستگاه

تواند در مدیریت و حفاظت بهتر مفید میدرآمد که 

 باشد. 

 

 هامواد و روش

تا شهریورماه  1396ماهانه از مهرماه  بردارینمونه

زاده رودخانه سفیدرود )از منطقه امام از 1397

و عرض جغرافیایی  37°01'81/04'': هاشم

تا لوشان با طول جغرافیایی  37°49'81/23''

و عرض جغرافیایی  37°36'64/21''

 239( انجام شد. در مجموع تعداد 30°49'90/39''

ی الکتروشوکر و ماشک عدد ماهی به وسیله

صید شده  های)توردست افشان( صید شدند. نمونه

گردید و جهت تثبیت  درصد 10در محلول فرمالین 

شناسی دانشگاه بررسی و تشریح به آزمایشگاه ماهی

گذاری شده و گیالن منتقل شدند. ابتدا ماهیان پالک

شامل طول کل، طول ها آنسنجی زیست سپس

 انجاممتر میلی 1چنگالی و طول استاندارد با دقت 

گرم و وزن گناد  1شدند، همچنین وزن کل با دقت 

طول و  رابطهگیری شدند. گرم اندازه 01/0با دقت 

 ید،محاسبه گرد  =bTLaTWمعادله  اساس بروزن 

: طول TL، برابر با وزن کل به گرم TWرابطه  یندر ا

 رگرسیونخط  یبش b و عدد ثابت: a متر،کل به سانتی

 یا یکنوع رشد آلومتر کهاست  یآلومتر یبضر یا

 کلبرابر طول  TL وکند یرا مشخص م یزومتریکا

-نمونه . برای تعیین سنباشدمیمتر یسانتبر حسب 

های باالی خط جانبی و زیر باله پشتی نیز از فلس ها

-استفاده گردید. پس از کالبدگشایی، جنسیت نمونه

صورت ماکروسکوپی ه ها براساس وضعیت گنادها ب

طور (. در نهایت گنادها بهBiswas, 1993تعیین شد )

ی ن بافرجداگانه در ظروف حاوی محلول فرمالی

 منتقلشناسی جهت مطالعات بافت چهاردرصد

ها برای تهیه مقاطع بافتی سـازی نمونهشدند. آمـاده

هـای به روش پارافینـه کردن انجـام شد. از نمونه

میکرون  5هـایی بـه ضـخامت آمـاده شـده بـرش

سپس با روش همــاتوکسیلین ائـوزین رنگو تهیه 

؛ پوستی، Chinabut et al., 1991آمیزی شدند )

1378.) 

کای برای محاسبه نسبت جنسی و آزمون مربع از

ها از نسبت قابل اختالف تعداد نرها و ماده بررسی

 ی بدنی( استفاده شد. شاخص گناد1:1انتظار )

(Biswas, 1993 )های مورد مطالعه نیز برای نمونه

وری مطلق، از آمنظور تعیین هم. بهمحاسبه شد

ماده در مرحله چهار رسیدگی تخمدان ماهیان 

نمونه هر کدام به وزن یک گرم  سه زیر ،جنسی

نهایت میانگین  شدند. در برداشت و زیرلوپ شمارش

های موجود در یک گرم برای هر تعداد تخمک

شد.  هسباحموری مطلق آهمبه عنوان  تخمدان

ها با تقسیم تعداد تخمک نیز وری نسبیآتخمین هم

. برای محاسبه قطر تخمک، بر وزن بدن انجام شد

تخمک از هر ماهی ماده با استفاده از عدد  30حدود 

گیری و سپس میانگین لوپ مدرج دو چشمی اندازه

 شد. در نظر گرفتهعنوان قطر تخمک ها بهآن

های تولیدمثلی منظور مقایسه میانگین شاخصبه

طرفه و های مختلف سال از آنالیز واریانس یکدر ماه

 05/0  احتمال ای دانکن در سطحدامنهآزمون چند

استفاده شد. تمامی آنالیزهای آماری با استفاده از 

صورت گرفت و نمودارها در  SPSS 16افزار نرم

Excel 2016 .ترسیم شدند 

 

 نتایج

صید بزرگ سر عدد سس ماهی  239از مجموع 

عدد نابالغ  54عدد نر و  109عدد ماده و  76شده، 

محاسبه  1به  43/1ر به ماده بودند. نسبت جنسی ن

کای، فرض یک به گردید، که براساس آزمون مربع

یک بودن نسبت جنسی تایید نشد. حداکثر طول کل 

ساله بود که متعلق به ماهی نر با  4مربوط به ماهیان 

متر طول بود. میانگین طول و وزن کل در سانتی 42
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گرم  200متر و سانتی 01/24ماهیان به ترتیب 

های ماده . گستره طولی و وزنی ماهیمحاسبه شد

ها در نهایت از طول های نر بود و مادهبیشتر از ماهی

ساختار سنی در  .بیشتری برخوردار بودندو وزن 

بود. بیشترین  4+تا  0+جمعیت مورد مطالعه بین 

بود که پس  3+فراوانی مربوط به ماهیان با رده سنی 

. داشتندقرار  1+و  2+از آن ماهیان با رده سنی 

 ساله بود.  4+کمترین فراوانی مربوط به ماهیان 

ی طول و وزن به ترتیب ی رگرسیونی رابطهمعادله

برای کل جمعیت، جنس نر و جنس ماده دارای 

 2r= 97/0و  2r ،97/0 =2r= 98/0ضرایب تبیین 

جمعیت، نر و . الگوی رشد در کل (1)شکل  بودند

، 947/2TL0115/0=W ماده به صورت،
8982/2TL0138/0=W  9313/2وTL0119/0=W 

در رودخانه سفیدرود، حوضه آبریز جنوبی دریای خزر؛ الف( ( Luciobarbus capito)ماهی سر بزرگ  رابطه طول کل و وزن کل س -1ل شک

 جنس نر، ج( جنس ماده. کل ماهیان، ب(

در رودخانه سفیدرود، حوضه آبریز جنوبی دریای  (Luciobarbus capito)ماهی سر بزرگ سس بدنی-نمودار تغییرات شاخص گنادی -2شکل 

 .خزر
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با توجه به ضرایب همبستگی الگوی  محاسبه شد.

رشد برای کل جمعیت، نر و ماده ایزومتریک محاسبه 

ابط بین طول استاندارد و طول وردر د. همچنین ش

کل، طول استاندارد و طول چنگالی و بین طول 

را  2r= 90/0لی و طول استاندارد ضرایب باالی چنگا

د. حداکثر میزان شاخص گنادوسوماتیک نشان دادن

در ماه  92/4و برای جنس ماده  70/1برای جنس نر 

وری آ. نتایج هم(2)شکل  گیری شداردیبهشت اندازه

مطلق در سنین مختلف ماهیان روند افزایشی از سن 

  طوری کهبهسه ساله تا پنج ساله را نشان داد، 

ماهیان سه ساله کمترین و ماهیان پنچ ساله دارای 

(. قطر 3وری مطلق بودند )شکل آبیشترین هم

ماه تا خردادماه نشان تخمک روند افزایشی را از دی

 قطر تخمک میانگین طوری که حداکثرداد، به

در خردادماه محاسبه گردید. قطر  (2/0±5/1)

تخمک از خردادماه تا آذرماه روند کاهشی داشت و 

 (.4)شکل  حداقل آن در ماه آذر محاسبه گردید

-بررسیروند ساالنه و پیک شاخص گنادی بدنی، 

و  توزیع فراوانی مراحل رسیدگی ،شناسیهای بافت

فصل  اوج ،اواسط بهار غالبیت گنادهای رسیده در

بر لیدمثل این گونه را اردیبهشت ماه نشان داد. تو

برای مراحل رسیدگی اساس مشاهدات توصیف 

  عبارت بودند از: تخمدان جنس ماده
 ،بسیار کوچکگنادها )نابالغ(: در این مرحله  Iمرحله 

ها ها و تخمدان، بیضهقرار داشتند نزدیک ستون مهره

و  داشته شفاف بوده، رنگ متمایل به خاکستری

در رودخانه سفیدرود، حوضه آبریز جنوبی ( Luciobarbus capito)ماهی سر بزرگ آوری مطلق و نسبی در سنین مختلف سسهم -3شکل 

 دریای خزر.

در رودخانه سفیدرود، حوضه آبریز جنوبی دریای ( Luciobarbus capito)ماهی سر بزرگ های مختلف در سسقطر تخمک در ماه -4شکل 

 خزر.
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-ها با چشم غیرمسلح غیرقابل رویت نمیتخمک

های اولیه تمایز باشند. این مرحله با حضور اووسیت

ها کوچک، چندضلعی و دارای یابد. این اووسیتمی

ی کروی بوده که تقریبًا در مرکز سلول قرار هسته

ها درکنار دیوار هسته قرار دارند. گرفته است. هستک

های ی پیش هسته بوده و قطرهاین مرحله، مرحله

شوند، وضعیتی که در چربی دیده نمیکوچک 

 . (6و  5های )شکل شودماهیان نابالغ دیده می

)نابالغ در حال رسیدگی(: در این مرحله  IIمرحله 

شفاف و خاکستری بوده و ها نیمهها و تخمدانبیضه

نصف یا کمی بیشتر از نصف طول محوطه شکمی را 

قابل بین ای منفرد با ذره هاند. تخمکاشغال نموده

ریزی کرده )در حال باشند. ماهیان تخمرویت می

های )شکل گیرنداستراحت( نیز در این طبقه قرار می

 (.6و  5

ها ها و تخمدان)در حال توسعه(: بیضه IIIمرحله 

های خونی هستند. تیره، متمایل به قرمز با مویرگ

ها با ی شکمی را اشغال نموده و تخمنصف محوطه

 مجزاصورت ل رویت بوده که بهچشم غیرمسلح قاب

ها روند تمایز و بلوغ را هستند. در این مرحله اووسیت

کنند. در این گیری دنبال میبه کمک فرایند زرده

هایی زرده و اووسیتهایی با پیشمرحله تنها اووسیت

شود. در ابتدای این گیری ثانویه مشاهده میبا زرده

های بولگیری با ظاهرشدن گلمرحله پیش زرده

-کوچک زرده در اطراف سیتوپالسم شناسایی می

ها سفید متمایل به قرمز بوده و بیضهرنگ شود. 

 ی شکمیقطرات مایع اسپرم در صورت فشار محوطه

. اندام تخمدانی متمایل به قرمز بوده شوندخارج نمی

 ها نسبتاً قابل تشخیص و تیره هستندو تخمک

 . (6و  5های )شکل

های جنسی رسیدگی(: اندام )مرحله IVمرحله 

ها سفیدرنگ ی شکمی را پر کرده و بیضهمحوطه

و  aدر رودخانه سفیدرود، حوضه آبریز جنوبی دریای خزر: ( Luciobarbus capito)ماهی سر بزرگ برش عرضی بافت تخمدان سس  -5شکل 

b  مرحلهII  ،)در حال رسیدگی(c  وd مرحله III  ،)در حال توسعه(e  مرحلهIV  ،)رسیده(f  مرحلهV ریزی(.)درحال تخم 
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باشند، قطرات مایع اسپرم درصورت فشار ریخته می

شفاف و ها کامالً گرد، بعضی نیمهشود. تخمکمی

 . (6و  5های )شکل باشدرسیده می

ها و اسپرم با فشار ریزی(: تخمک)تخم Vمرحله 

شفاف با نیمهها شود. بیشتر تخمکاندکی جاری می

های تیره رها شده در تخمدان میتعدادی از تخم

 . (6و  5های )شکل باشند

 های جنسی شل وریزی کرده(: اندام)تخم VIمرحله 

 باشدمحوطه شکمی نسبتًا خالی می ،چروکیده

 .(6و  5های )شکل
 

 بحث

در این مطالعه سن ماهیان صید شده در جمعیت 

سال ثبت گردید. بیشترین  4+تا  0+مورد مطالعه بین 

پس از آن ماهیان  وبود  3+فراوانی مربوط به ماهیان 

. این میداشتندسال قرار  1+سال و  2+با رده سنی 

تواند بیانگر فشار صید و یا عواملی از جمله آلودگی 

و مولدینی با سنین باالتر در حال حذف  باشدآب 

 باشند. تفاوت در سن درشدن از سیستم طبیعی می

اولین بلوغ در یک جنس ممکن است به دلیل تفاوت 

ها باشد بومی آنها، مناطق و شرایط زیستدر گونه

(Avsar, 2001; Mousavi-Sabet et al., 2012 در .)

های سنی مختلف متوسط طول استاندارد با رده

دلیل یابد، البته بهافزایش سن ماهی افزایش می

و میزان  شرایط زیست و میزان دسترسی به غذا

تنش در محیط ممکن است رشد کمتر در فردی در 

ی بین طول . رابطهوجود داشته باشدی سنی یک رده

ی تولیدمثل و بینی تاریخچهتواند به پیشو وزن می

 Koutrakis andهای ماهی کمک نماید )حیات گونه

Tsikliras, 2003 بین میانگین طول و وزن ماهی .)

: خزر در رودخانه سفیدرود، حوضه آبریز جنوبی دریای( Luciobarbus capito) ماهی سر بزرگسسبرش عرضی بافت بیضه  -6شکل  

a و b   مرحله IIو I   ،)در حال رسیدگی(c مرحله III  ،)در حال توسعه(d  مرحلهIV  ،)رسیده(e  وf  مرحلهV ریزی(.)درحال تخم 
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 داری مشاهده شد. نیجنس نر و ماده اختالف مع

به  1به  43/1نسبت جنسی در این ماهیان 

ماهیان نر بود. نسبت جنسی نر به ماده در  سمت

( 1396ی نادری و همکاران )ماهیان در مطالعهسس

به  7بیان شد این درحالی بود که نسبت  1به  14/1

عبدلی و نیز برای این ماهی بیان گردیده است ) 1

که نسبت جنسی نر به تی(. در صور1378نادری، 

ی آن است که گونه ماده بیشتر باشد، نشان دهنده

در حال محدودکردن جمعیت خود بوده و این در 

حالی است که با فزونی گرفتن این نسبت در جنس 

ی ، فاکتورهای توسعهنر ماده نسبت به جنس

جمعیتی در گونه مورد نظر قرار گرفته است. بنابراین 

آن باشد که جمعیت در  گرنشان توانداین نسبت می

دلیل نامناسب بودن حال محدود شدن و احتمااًل به

 (. عالوه برNikolsky, 1963) شرایط تولیدمثلی است

های مختلف و این تفاوت در نسبت جنسی در ماه

ها در تر مادهفصول سال ناشی از توقف طوالنی

 بیان شده استریزی نسبت به نرها ی تخممنطقه

(Nikolsky, 1963) الگوی رشد  هکه با توجه ب

باشد تخمدان این گونه که به صورت غیرهمزمان می

(Eagderi et al., 2013این دلیل می ،)تواند امکان

. همچنین عواملی مانند تفاوت در زمان پذیر باشد

صید، ادوات صید، موقعیت صید و تفاوت رشد در 

یر نسبت تواند در ایجاد این تغیها میبین جنس

 ,Kesteven, 1942; Qasimجنسی موثر باشند )

1966 .) 

های ی بین طول و وزن در جمعیترابطه

تواند بیانگر استراتژی مصرف انرژی گوناگون می

توسط ماهی باشد. هر میزان شرایط اکولوژیک برای 

تر باشد میزان مصرف انرژی ماهی ماهیان مناسب

ی ذخیره شده و این انرژی در بدن ماه یافتهکاهش 

و باعث رشد بدن به صورت وزن و افزایش آن می

ی بین طول و وزن تحت تأثیر گردد. رابطه

فاکتورهای مختلفی مثل فصل، زیستگاه، مراحل بلوغ 

بودن معده و یا خالی  جنسی، رژیم غذایی و میزان پر

 (. Bagenal and Tesch, 1978روده ماهی قرار دارد )

( نیز 1396همکاران )ی نادری و در مطالعه

سر آلومتریک منفی ماهی بزرگالگوی رشد سس

که در این مطالعه برای هر دو جنس  گزارش گردید

.. از آنجایی که دست آمدنر و ماده ایزومتریک به

پارامترهای رشد به عوامل متعددی نظیر خصوصیات 

گونه و ساختار جمعیت و شرایط زیستگاه وابسته 

ها به خصوصیات سد این تفاوترباشد، به نظر میمی

ها در دریا و ها و شرایط زیستگاهی آنجمعیتی آن

 اکوسیستم موردنظر دارد. 

ی گنادها اطالعات کاملی ی روند توسعهمطالعه

دهد می ارایهدر مورد فیزیولوژی تولیدمثل ماهیان 

ی جمعیت تواند به درک تغییرات ساالنهکه می

ریزی و زمان تخمکمک نماید. وضعیت تولیدمثلی 

هایی توان با کمک و استفاده از شاخصماهیان را می

مانند شاخص گنادوسوماتیک تعیین نمود. در این 

ی ماه افزایش و فاصلهبهمن از  GSIبررسی شاخص 

های فروردین تا اردیبهشت به حداکثر خود بین ماه

در  رسید و پس از آن روند کاهشی را تجربه نمود.

همزمان با افزایش تعداد ماهیان نر در این مطالعه 

های فروردین و اردیبهشت، فراوانی ماهیان در ماه

مراحل نهایی رسیدگی افزایش یافته و همچنین 

های فروردین به خصوص در ماه GSIافزایش شاخص 

ی نقش ماهیان نر دهندهتواند نشانو اردیبهشت می

 (.1396ل باشد )حسینی و همکاران، در تولیدمث

ی خود ( نیز در مطالعه1389باقری و همکاران )

تعداد ماهیان نر را در زمان بلوغ با افزایش بیشتر 

ی دهندهگزارش کردند. افزایش این شاخص نشان

شروع فصل رسیدگی جنسی بوده و رسیدن به میزان 

ی فصل دهندهحداکثر و کاهش پس از آن نشان

(. Nikolsky, 1963باشد )ریزی ماهی میتخم

ی دهندهافزایش این شاخص در ماه اردیبهشت نشان

با توجه به نتایج این  است.ماهی اوج رسیدگی سس

توان گفت فصل بهار زمان رسیدگی شاخص می

ی سفیدرود در حوضهماهی در رودخانهجنسی سس

ی . در مطالعهاستی آبریز جنوبی دریای خزر 

Langroudi  وMousavi-Sabet (2016 شاخص )
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GSI ای ماهی لوتک )برCyprinion 

macrostomum افزایش خود را از ماه اردیبهشت تا )

اواسط تابستان نشان داد. برای ماهیانی که در اواخر 

کنند این شاخص ریزی میبهار و اوایل تابستان تخم

طور ناگهانی در زمستان پایین باقی مانده و سپس به

 Langroudiکنند )ریزی افزایش پیدا میقبل از تخم

and Mousavi-Sabet, 2016 .) 

 است یعنی ایکیسهماهی از نوع تخمدان سس

گذاری آزاد ها در داخل تخمدان طی تخمکتخمک

شده و سپس به سمت خارج از طریق کانال مرکزی 

ها (. اووسیتEagderi et al., 2013شوند )هدایت می

 وکنند ی خفتگی را در زمستان طی مییک دوره

ی تخمدان همراه با افزایش ی توسعهی بعدمرحله

اوج  و باشددمای آب است که در ماه اردیبهشت می

 .شاخص گنادوسوماتیک نیز در ماه اردیبهشت است

گذاری به تدریج در طول پس از این اوج تخمک

ی ی جدید توسعهحدود یک ماه با شروع مرحله

دهد. ترکیب تخمدان در مراحل تخمدانی رخ می

تواند بیانگر تفاوت استراتژی ای میمختلف توسعه

عنوان مثال تولیدمثلی در ماهیان مختلف باشد. به

های قابل های رسیده یا تفاوتتخمدان وجود گروه

ریزی، توجه در ترکیب تخمدانی در طول فصل تخم

مدت و بلندمدت تخمهای کوتاهبه ترتیب استراتژی

 ,Takashima and Hibiyaدهد )ریزی را نشان می

ماهی ی تخمدانی در سس(. استراتژی توسعه1995

ای با اووژنژ ریزی دستهصورت تخمسر بزرگ به

دلیل حضور هبکه  آسینکرونوس یا غیرهمزمان است

ی ها در مراحل مختلف رشد بوده که از مرحلهتخمک

-ی تخمی دژنراسیون را در طول دورهدوم تا مرحله

ریزی )اواخر ل تخمدهد. در طی فصریزی نشان می

گذاری ها با تخمکآوریل تا اواسط ژوئن( تخمک

گذاری شوند. تخمکتدریجی و پراکنده آزاد می

ریزی تعداد کمی تواند موجب تخمغیرهمزمان می

ریزی تخم به صورت روزانه در سراسر فصل تخم

ها شامل تخمکگردد. به این صورت که تخمدان

ه و این منجر به هایی در مراحل مختلف بلوغ شد

شونده در  ریزی به صورت تکراری تخماتفاق پدیده

 Wallaceی زمانی گسترده گردد )طول یک دوره

and Selman, 1981; Eagderi et al., 2013 .)

تواند بسته به میزان ماهی سر بزرگ میبنابراین سس

ای، میزان های سنگی رودخانهدر دسترس بودن تخته

نیز میزان درجه حرارت مطلوب وجود نرهای بالغ و 

ریزی داشته باشد. در به مدت زمان زیادی، تخم

. کندرا طی  بازجذبغیراین صورت، به تدریج روند 

ی انحطاط ها در مرحلهرسد که ظهور تخمبه نظر می

ی عدم وجود شرایط مناسب دهندهو جذب نشان

ریزی و ایجاد شرایط رسیدگی نهایی جهت تخم

گذاری و یا یند تا زمانی که تخمکباشد. این فرا

آن زاییزردهها که فرایند ی تخمکدژنراسیون همه

 Eagderi)ها در طول سالیان قبل کامل شده است، 

et al., 2013) . 

ریزی های باربوس ماهیان، تخمدر بعضی از گونه

ریزی گزارش گردیده ای در یک فصل تخمدسته

ریزی را تخمی هشت واقعه Poncin (1989،)است. 

در طول فصل ( Barbus barbus)ماهی در سس

( همچنین 1371ریزی گزارش کردند. حسینی )تخم

دریای  سر موشی ریزی چندگانه را در باربوستخم

در طی یک ( Luciobarbus brachycephalus)خزر 

ریزی گزارش نمودند که بستگی به فصل تخم

اند. شدههایی دارد که از فرایند اتریشیا جدا تخمک

( نشان داده که 1385و همکاران ) ایگدرینتایج 

سر بزرگ در  سس ماهی هایامکان بلوغ فولیکول

حالت اسارت و پرورشی وجود داشته و بنابراین 

ممکن خواهد بود که منابع استوک تولیدمثلی را در 

های نر و ماده را برای تکثیر استخرها ایجاد و باربوس

 مصنوعی نگهداری نمود.

های در مرحله پنجم رسیدگی جود اووسیتو

تولیدمثلی در اوایل می )اردیبهشت( مشاهده شد، اما 

ی پنجم بیشتر از ها به مرحلهتبدیل تمامی اووسیت

یک ماه طول خواهد کشید. بنابراین، این موضوع را 

نظر تکثیر مصنوعی مورد توجه قرار داد توان از می

برای القای فرایند  هاکه در صورت استفاده از هورمون
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تواند تنها در یک مرحله و شرایط بلوغ به ماهی، نمی

صورت بگیرد و این موضوع در مورد این ماهیان 

مانند ماهیان سینکورونوس نبوده و طبیعتاً قابل 

از  بخشیاستفاده نخواهد بود، زیرا تنها یک 

ها ها به القای هورمونی پاسخ داده و باقی آناووسیت

دلیل هارد مراحل دژنراسیون شوند که بممکن است و

شود و طبیعتًا به صرفه استرسی است که تحمیل می

نخواهد بود. بنابراین رهاسازی آرام و تدریجی این 

 ,.Eagderi et alنوع القاها پیشنهاد شده است )

2013 .) 

های تولیدشده یا به اطالع از تعداد کل تخمک

ای آگاهی از نقشی کلیدی در راست ،آوریعبارتی هم

-تغییرات موجود در ساختار جمعیت دارد. درک هم

منظور تخمین توانایی تولیدمثل و تولید تخم آوری به

وری در آباشد. همی ماهی از نکات مهم میذخیره

ماهیان مختلف به شدت متفاوت بود و ممکن است 

اهی، نوع و م تحت تاثیر فاکتورهایی چون سایز

غذا، میزان تراکم و در شرایط تغذیه، دسترسی به 

دیگر مواردی چون درجه حرارت و شوری دارد. 

آوری ممکن است بین ذخایر ماهیانی که بنابراین هم

ی محیطی در زیستگاه خود هستند در شرایط ویژه

ترین معیار سنجش تغییر نماید. با این وجود معمول

آوری بوده که به پتانسیل تولیمثل در ماهیان هم

طور کلی حاسبه و سنجش بوده و بهدلیل سادگی م

یابد. تفاوت در ی ماهی افزایش میبا افزایش اندازه

تواند در ها میها و یا جمعیتتعداد تخم بین گونه

ارتباط با تفاوت در فاکتورهای محیطی و یا تفاوت در 

آوری را حتی بین افراد تواند همها باشد که میگونه

 ;Nikolsky, 1963یک گونه تحت تأثیر قرار دهد )

Wootton, 1984; Bagenal and Braum, 1987 .)

هایی که در هر ماهی تولید تعداد تخمکچنین هم

ای و شود ارتباط مستقیمی با شرایط تغذیهمی

وضعیت زندگی ماهی دارد به طوری که با نامناسب 

شدن شرایط زیست، کاهش انرژی تولیدشده و به 

را خواهیم طبع آن کاهش میزان هماوری الزم 

 داشت. 

توان بیان نمود گیری کلی مینتیجه به عنوان یک

بهار در  در فصل که این ماهی دارای تولیدمثل

ی آبریز جنوبی دریای ی سفیدرود در حوضهرودخانه

های تولیدمثلی این تفاوت در شاخص که خزر است

تواند مرتبط با های مشابه میگونه با سایر گونه

و شرایط محیطی باشد. این نتایج  تفاوت در نوع گونه

آوری اطالعات برای تواند در بسترسازی و جمعمی

برداری ی جمعیتی این گونه و بهرهحفاظت و توسعه

ی راهکارهای مدیریتی با تاکید بر تجاری و ارائه

حفاظت منابع و پرورش و یا صید منطقی خارج از 

 فصل تولیدمثل مفید باشد.

 

 منابع
. 1385مجازی امیری ب.، میرواقفی ع. ایگدری س.، 

شناسی ساختار بیضه و چرخه تولید مثل مطالعه بافت

جنس نر سس ماهی بزرگ سر مهاجر به رودخانه 

های سفیدرود و پلرود. مجله منابع طبیعی ایران، 

59(1 :)149-139. 

مطالعه . 1389باقری ط.، هدایتی ع.ا.، عبدلی ا. 

ساختار سنی و  مریستیک، مورفومتریک، خصوصیات

در رودخانه ( Barbus grypus) رشد ماهی شیربت

 .389-396(: 3)23ایران،  شناسیمجله زیست .دالکی

ای و هیستوتکنیک شناسی مقایسهبافت .1378پوستی ا. 

 ص. 468 .انتشارات دانشگاه تهران

. تکثیر مصنوعی سس ماهی دریای خزر 1371حسینی ا. 

(Barbus brachycephalus گزارش طرح، مرکز .)

 ص.  29تحقیقات شیالت بندر انزلی. 

زاده حسینی ع.، ستوده ا.، موسوی ز.، محمدی م.، عباس

ماهی شناسی تولیدمثل سیاه. زیست1395ا. 

(Capoeta capoeta intermedia )ی در رودخانه

های جانوری ی پژوهششاپور )استان بوشهر(. مجله

 .42-53(: 1)30شناسی ایران(، ی زیست)مجله

. 1381. م نیش.، رام انیغ.، عر یه.، وثوق یعیشج

بررسی ویژگیهای زیستی رشد و نمو و تولید مثل در 

در سواحل  Barbus capitoسس ماهی بزرگ سر 

 ییایاستان گیالن. مجله علوم در-جنوبی دریای خزر

 .85-98: 4 ران،یا

حوضه  انیماه یستی. تنوع ز1387ا.، نادری م.  یعبدل
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Abstract  

The bulatmai barbel Luciobarbus capito is an economically important native fish in the southern Caspian Sea 

basin. Little information on the reproductive indices of this species is available in the lotic ecosystems. 

Therefore, this study was conducted to investigate the reproductive biology of L. capito in Sefid River. In this 

study, a total of 239 specimens were caught monthly from Sefid River during a year. Population structure and 

reproductive factors including age, length, weight, gonadal indices, absolute and relative fecundities were 

studied, and gonads histological examinations were performed. The age of the studied population (based on 

scales) was 0+ to 4+ years. The sex ratio of male to female was 1.43 to 1, which was significantly differed from 

the 1:1. The maximum total length belongs to 4-year-old fish, which belonged to a male specimen with a length 

of 42cm. The maximum gonadosomatic index for males and females were 1.70 and 4.92 respectively, both in 

May. The absolute fecundity increased at different ages, so that three-year-old fish had the lowest and five-year-

old fish had the highest absolute fecundity. Calculation of ovum diameter showed an increasing trend from 

January to June, so that the maximum ovum diameter was calculated in June. Egg diameter had a decreasing 

trend from June to December and its minimum was calculated in December. Histological studies and maturation 

frequency showed the beginning reproductive season from mid-spring (May). Significant differences were 

observed between the reproductive indices of this fish in lentic and lotic ecosystems. 

Keywords: Barbel, Southern Caspian Sea basin, Reproductive biology, Gonadosomatic index. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


