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           (  در تاالب L. , 1758  Silurus  glanis تعیین زمان تخم ریزی ماهی اسبله اروپایی ) 

 کبد و شاخص چاقی بین المللی انزلی بر مبنای شاخص های وزنی گناد ،
 

 1فریدون چکمه دوز قاسمی،  4، محمود بهمنی 3، باقر مجازی امیری 2، ابولقاسم کمالی *1شهرام بهمنش

 انزلی  پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، -1

دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد علوم و تحقیقات،دانشکده علوم ،  -2

 گروه شیالت،تهران،ایران

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  -3

 شت موسسه تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان ،ر -4

Behmanesh2007 @gmail.com : *نویسنده مسئول 

                                                                   51/8/22تاریخ دریافت: 

1/3/23 تاریخ پذیرش:  

 چکیده 

سبله از خانواده  شند  Siluridaeماهی ا شکالن می با سته گربه ماهی  ست  در  Silurus  glanis  که گونه،و از را شمال ایران زی

به وساایله تله از   1380الی آبان ماه سااال  1385قطعه ماهی ماده این گونه در اندازه های مختلف ازمهرماه سااال   154می نماید. تعداد 

ساحل ، طول کلی ) صید گردید، پس از انتقال نمونه ها به  صورت ماهانه  س  Total lengthتاالب بین المللی انزلی به  تاندارد ( ، طول ا

(Total  standard   با دقت ،)1  ( میلی متر ، وزن بدنTotal weight با دقت )1 ( گرم ، وزن غدد جنسیGonad weight  وزن ، )

گرم اندازه گیری شااد. در این مطالعه ، چرخه تولیدمثلی، زمان تخمریزی و همچنین محدوده    0 /01( با دقت   liver weightکبد ) 

 Hepato-Somatic، شاااخص وزنی کبد Gonado-Somatic Iindexشاااخص های وزنی گناد  ن با اسااتفاده ازدمای تخم ریزی آ

Index   شاخص فربهی د ر ماه ،   GSI) )  شاخص وزنی غدد جنسی میانگینمورد بررسی قرارگرفت. حداکثر  Condition Factorو 

سپس با پایان  %82/1 ± 04/3 خرداد به سیده و  شهریورادامه می یابد. میزان   ر سیر نزولی آن تا ماه  تخمریزی ماهیان ماده در تیر ماه  

GSI  صورت معنی داری رو به افزایش نهاده و در مرحله  2از مرحله سی ب سی در ماهیان مورد برر سیدگی جن سی به  5ر سیدگی جن ر

سد . این مقدار در مرحله  سی مجدداً 0حداکثر مقدار خود می ر سیدگی جن ضوع  ر سی ها در این مطالعه موید این مو کاهش می یابد. برر

سد و در این دوره میزان دمای آب بین شت و خرداد به حداکثر می ر سی در اردیبه ست که به نحوی تکامل غدد جن   33/12 – 13/22 ا

که از نیمه شهریور ماه شروع و در  نشان از داشتن چرخه تولید مثل ساالنه می باشد GSI)تغییرات مقادیر ) بوده است.درجه سانتی گراد 

سال آینده خاتمه می یابد.  مقادیر ست.  حداکثر    ( HSIشاخص وزنی کبد ) اوایل تیرماه  شته ا ساناتی دا در طول مدت نمونه برداری نو

نیز در    (CF ) هیمشاهده گردیده است. شاخص فرب  12/0  ± 12/0و حداقل آن در ماه تیر %   25/1  ± 22/0در ماه آبان %  آنمیزان 

ست سان بوده ا شهریور %  آن باالترین میزان .طول دوره نمونه برداری دارای نو ترین میزان آن در مرداد بوده و پایین 1/0 ± 0/ 18در ماه 

ست شده ا سبه  سفند تا رسیدگی غدد جنسی در ماه 5و  4مراحل  رسیدن بهفوق و همچنین  باتوجه به بررسی های.ماه محا خرداد های ا

 این ماهی تخم ریزی می نماید.

 

  شاخص وزنی غدد جنسی ، شاخص وزنی گناد ,واژگان کلیدی: تاالب انزلی ، تولید مثل،  ماهی اسبله،  شاخص فربهی

 

 مقدمه

آبزیان و از آن جمله ماهیان از مهمترین منابع و ذخایر  

ارزشمند کشورها محسوب می شوند و از طرفی با توجه به 

افزایش آلودگیهای زیست محیطی و صید بی رویه ذخایر 

آنان در حال کاهش و از بین رفتن می باشند بنابراین الزم 

یز  تعیین فصول صید است جهت حفظ ذخایر ماهیان  و ن

و همچنین برنامه ریزی جهت تکثیر مصنوعی آنها اطالعات 

الزم در خصوص بیولوژی و فیزیولوژی تولید مثل آنان کسب 

نمائیم که در این خصوص شاخص های وزنی گناد ، شاخص 

فاکتور های خوبی در تعیین  فربهیوزنی کبد و شاخص 

 فصل و زمان تخمریزی ماهیان می باشند. 
و از راسته گربه   Siluridae  ماهی اسبله از خانواده   

که در ایران  دو گونه از آنان گزارش  ماهی شکالن می باشند

  Silurus  glanis linnaeus, 1758شده است. گونه 
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در شمال ایران پراکنده اند و در تاالب ها ، رودخانه ها و 

ه دمنابع آبی که از شمال غرب تا شمال شرق کشور پراکن

در یکی از   اند ، یافت می شود . این ماهی همچنین

مهمترین زیستگاههای طبیعی کشور یعنی تاالب بین 

( و نیز آنرا 1318المللی انزلی زیست می نماید . )عبدلی ،

می توان جزء  بزرگترین ماهی آب شیرین محسوب نمود 

 330متر و وزن  5از آن با اندازه طول  یچرا که نمونه های

        .(Orlova,1987)م گزارش شده است کیلوگر

پرورش آنها دراستخر های  کشور های اروپای مرکزی و  

 سال قدمت دارد 100شرقی برای بیش از 

 (Linhart et al., 1993.)  10کل تولید پرورشی آن در 

واسی ، جمهوری وکشور اروپایی ) اتریش ، بلغارستان ، کر

مقدونیه ، لهستان و  چک ، فرانسه ، مجارستان ، یونان ،

و در  تن بوده است 002برابر با  1223رومانی ( در سال 

 Linhart)تن رسیده است  2000به حدود  2002سال  

et al., 2002). 

گوشت این ماهی از کپور معمولی ، قزل آال، ماهی کلمه   

 Linhart) و ماهیان دریایی منجمد در اروپا گران تر است

et al., 2002  .) بطوریکه قیمت آن در بازار فرانسه بصورت

کیلوگرمی هر کیلو گرم آن  2تا  5/1کل فروشی در اندازه 

 (. Globfish, 2005) یورو فروخته می شود 2/2حدود 

کل صید آن در کشورهای اروپایی و کشورهای آذربایجان ، 

گرجستان ، قزاقستان ، تاجیکستان ، ترکمنستان ، 

به میزان  1220تن در سال  11452ازبکستان ، از میزان 

کاهش یافته است  1222تن در سال  11280

(FAO,1999ab . ) 

ایران اطالعات کمی در خصوص صید این گونه در کشور 

در سال  Coadوجود دارد، ولیکن بر اساس گزارشات دکتر 

میزان صید این گونه بنا برگزارش افراد ذیل به شرح  1225

 زیر می باشد:

تا سالهای 1250 -51صید تجاری آن در ایران از سالهای 

کیلوگرم متفاوت 31030کیلو گرم و    4213بین 02-1201

 11 تا 1208 -02تا سالهای 1205 -00بوده و از سالهای 

از  FAOاما بنا بر گزارش سازمان تن متغیر بوده است

سال میزان صید  ثبت  0به مدت  1285تا 1280سالهای  

و صفر تن بوده  3/2، صفر،2/2رتیبشده آن به ت

کیلو گرم در ناحیه انزلی 101523است.باالترین میزان صید 

در  Holcikگزارش شده است. 1234-35در طول سالهای 

گزارش داد صید آن در تاالب انزلی در سال  1222سال 

کل  %0/3کیلوگرم یعنی برابر با  2003، به میزان  1220

و رتبه ششم ماهیان مهم  میزان صید در این ناحیه بوده

 (. Coad, 1995تاالب را به خود اختصصاص داده است )

در تاالب انزلی یکی از مهمترین اقالم صید تجاری را این 

ماهی به خود اختصاص می دهد به طوریکه میانگین صید 

کیلوگرم )  11011 برابر ( 1311 -15ساله آن ) سالهای  5

گونه ماهیان  25 درصد کل صید ( بوده و در بین 18/3

اقتصادی تاالب رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است ) 

 (. 1318ولی پور و حقیقی، 

درسالهای اخیر با توجه به میزان قابل توجه صید آن و 

طبع تسنن ،ب ارسال آن به استانهای غربی کشور و اهل

ذخایر آنها در تاالب انزلی با کاهش شدیدی مواجه گردیده 

این گونه در چرخه اکوسیستم آبی نقش موثری  و از آنجا که

دارد و در کشور تا کنون گزارشی از وضعیت تولید مثل آن 

ارائه نشده است . این بررسی با هدف تعیین فصل و زمان 

تخم ریزی جهت اهداف تکثیر مصنوعی آن حائز اهمیت 

 می باشد.

 مواد و روش کار 

تاالب بین الملل له از   ماهی اساااب ها ی  نه  ی انزلی نمو

بصااورت   1380الی آبان ماه سااال  1385ازمهرماه سااال 

ماهانه از مناطق مختلف بخشاااهای تاالب مرکزی و تاالب 

صید گردیده اند. تعداد  سیله تله  عدد 154جنوب غربی بو

ماهی ماده در اندازه های مختلف در مجموع صید گردیدند. 

 Totalپس از انتقال نمونه ها به سااااحل ، طول کلی )

length  ( ستاندارد ، با  ( Standard  length( ، طول ا

با دقت  Total weightمیلی متر ، وزن بدن )1دقت   )

( ، وزن کبد  Gonad weightگرم ، وزن غدد جنسی ) 1

 (liver weight   قت با د ندازه گیری  0 /01(  گرم ا

سی شدند. شاخص وزنی GSI  ( شاخص وزنی غدد جن  ،

باه ترتیاب بر طبق  CF، شاااااخص فربهی HSIکباد 

در طول نمونه برداری اندازه گیری 1 -3فرمولهای شااماره 

 شدند.
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           (Biswas, 1993) 1فرمول 
GW

GSI
TW

 100 

        (Biswas , 1993) 2فرمول 
HW

HSI
TW

 100 

        (Biswas , 1993) 3فرمول 
TW

CF
L

 3 100 

 

به ترتیب وزن   Lو   GW  ،TW  ،HWدر روابط فوق 

به  گناد، وزن کل ، وزن کبد به گرم و طول کل ماهیان 

شد. در طول  دوره نمونه برداری ماهیان ،  سانتیمتر می با

سنج دیجیتالی مدل   WTW (323دمای آب با کمک دما

 یری شد. ،ساخت آلمان( اندازه گ

واریانس با کمک آزمون  میانگین ، انحراف از معیار ، آنالیز

محاساابه و رساام  13SPSSدانکن با اسااتفاده از نرم افزار 

 انجام شد. 2000Excelنمودارها بوسیله نرم افزار  

 نتایج

قل     حدا تاالب انزلی  ماده در  یان  ماه نه طولی   34دام

ساااانتیمتر و میانگین  طولی    180ساااانتیمتر و حداکثر  

شده که حداکثر و  88/24  ± 21/ 38 سی  سانتیمتر برر

حداقل آنها به ترتیب در ماه تیر و مهر ماه بوده اسااات . 

همچنین دامنه وزنی ماهیان ماده در تاالب انزلی حداقل 

  ±  50/5858گرم با میانگین   34000و حداکثر گرم255

 گرم بدست آمد. 11/1031

بین طول کل و وزن بدن ماهیان ماده نمونه گیری شااده ) 

154 n=  باشاااد و مقدار مایی ذیل برقرار می  (  رابطه ن

  r =0.99ضاریب همبساتگی بین طول کل و وزن برابر با 

ساس  سبله ماده برا شد ماهیان ا شد، الگوی ر رابطه می با

 (.1رگرسیونی طول کل و وزن کل ، ایزومتریک بود نمودار)

 
 ( رابطه بین طول و وزن ماهی اسبله ماده در تاالب بین المللی انزلی1نمودار )

 

نه  GSIتغییرات میزان  ماده در طول دوره نمو یان  ماه

ست.  P>05/0)برداری دارای اختالف معنی داری  ( بوده ا

یانگین میزان  عد  GSIم به ب ماه  ماده از مهر  یان  ماه در 

یک روند صاااعودی را نشاااان می دهد. در ماه خرداد به 

رسااایده و با  % 82/1 ± 04/3بیشاااترین میزان میانگین 

سیر نزولی آن تا  پایان تخمریزی ماهیان ماده در تیر ماه ، 

 (.2ماه شهریور آغاز می گردد. نمودار )

رساایدگی جنساای در ماهیان 2از مرحله  GSIمیزان     

رساایدگی  5مورد بررساای رو به افزایش نهاده و در مرحله 

جنسااای به حداکثر مقدار خود می رساااد. این مقدار در 

رساایدگی جنساای مجدداً کاهش می یابد نمودار  0مرحله 

(3  .) 

y  = 0.0041 x 3.0984      
R

2 = 0.981

0
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0 50 100 150 200
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  در ماهیان اسبله ماده GSIاخص نمودار نوسانات میانگین ماهانه ش(  2نمودار )

 

 
 مراحل مختلف رسیدگی جنسیدر در ماهیان ماده  GIS نمودار میانگین (    3نمودار )

 

        

در ماه آبان  HSI شاخصدر ماهیان ماده حداکثر میزان 

 %12/0 ± 12/0و حداقل آن در ماه تیر  25/1%  22/0±

مشاهده گردیده است، این شاخص در طول مدت نمونه 

برداری نوساناتی داشته است و تغییرات وزن کبد در ارتباط 

( از  P < 05/0با چرخه تولید مثل اختالف معنی داری )

(، همچنین میزان شاخص 4خود نشان داده است نمودار )

 83رسیدگی جنسی، در کمترین حد  0کبدی در مرحله 

رسیده  % 45/1به بیشترین میزان  3و  2 و در مرحله 0%/

 ( .5است نمودار )
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   اسبله ماده انی( در ماهHSI) یماهانه شاخص کبد نیانگیمودار نوسانات م(  ن 4نمودار )

 

 

 
 بر اساس مراحل مختلف توسعه غدد جنسی ( HSI)نمودار تغییرات (   5نمودار )

 

نیز در طول دوره نمونه برداری  (CF)فربهی  شااااخص   

ست. در ماده ها باالترین میزان سان بوده ا در  آن دارای نو

شهریور بوده و پایینترین میزان آن در  %1/0 ± 18/0  ماه 

(. همچنین  0مرداد ماه محاسااابه شاااده اسااات نمودار )

و  5در مرحله  % 01/0فربهی   شاااخصبیشااترین میزان 

رسااایدگی جنسااای بوده  1در مرحله  % 0/0کمترین آن 

  است.
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 ماده اسبله انی( در ماهCF) فربهیماهانه شاخص  نیانگینمودار نوسانات م(   6نمودار )

 

نتایج  پارامترهای فیزیکی محیطی ) درجه حرارت   

درجه  10/ 8سطحی آب ( در ماههای دی و بهمن 

درجه سانتیگراد به ترتیب 03/22سانتیگراد و در ماه  مرداد  

 (. 1نمودار ) کمترین و بیشترین میزان را داشته است

 
 

 حرارت آب تاالب انزلینمودار میانگین نوسانات درجه (   7نمودار )

 

 بحث

ماهی اسبله از گونه های بومی تاالب انزلی می باشد. این  

ماهی از ارزش اکولوژیکی خاصی در اکوسیستم های آبی به 

جهت شکارچی بودن آن برخوردار بوده و تا کنون در 

خصوص بیولوژی تولید مثل و تکثیر مصنوعی آن در کشور  

 مطالعاتی صورت نگرفته است.

ان می تواند در شناخت مطالعه بیولوژی تولید مثل ماهی

دقیق چرخه زندگی و ارزیابی ذخایر آن موثر باشد )حسین 

(. Sparre et al., 1988؛  1380زاده صحافی و همکاران ،

این مطالعه چندین عامل که ارتباط مستقیم یا غیر  در

، مورد بررسی قرار  مستقیم با فرایند تولید مثل ماهی دارد

، وزن تخمدان معموال  گرفتند. قبل از آزاد سازی تخمک

افزایش و سپس بعد از تخمریزی کاهش می یابد. لذا اغلب 

از وزن تخمدان جهت مشخص کردن چرخه تولید مثل 

 , .De Vlaming et al (1963,ماهی استفاده می شود

1982 Nikolsky, G.V.  ( 
می ( GSI)مطالعه نسبت وزنی گناد به وزن کل ماهی    

تخمریزی ماهی مطرح گردد )حسین تواند به عنوان شاخص 

و این  )  ;1380Biswas, 1993زاده صحافی و همکاران ،
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تغییرات در ماهیان ماده معموال بیشتر است)عریان و 

ماهی  (GSI)(. از دیدگاه آماری مقادیر 1310همکاران ,

اسبله در طول دوره نمونه برداری دارای نوسانات معنی 

 (.  P<05/0داری بوده است )

Jubling  جهت رسیدن به  گزارش داد ، 1225در سال

افتد  زمان یا فصل تخمریزی ،یکسری وقایع اولیه اتفاق می

حجم افزایش  و غدد جنسی در اندازه و گامتها که در آن ،

می یابند، یکی از آن وقایع ، مرحله بعد از تخمریزی می 

باشد که در طول آن مدت ، گناد کوچک و در مرحله 

از  GSIی برد. آنچه که از روند تغییرات استراحت بسر م

مرداد تا آبان ماه می توان استنباط نمود، این است که ماهی 

بعد از ماههای تخمریزی  وارد مرحله استراحت با رشد کند 

می شود و علت رشد کند گناد ، زرده سازی با منشاء داخلی 

(Endogennous Vitellogenic( می باشد )  

Rinchard & Kestemont, 1996 رشد بطئی گناد .)

در اکثر ماهیان استخوانی که دارای چرخه تولید مثل ساالنه 

(. مقدار  Zolotove, 1993هستند،مشهود می باشد)

GSI  از دی ماه دارای رشد معنی داری شده و به بیشترین

میزان خود  در خرداد ماه می رسد. در این ماهها نیز بتدریج 

افزایش می یابد و همچنین  میانگین درجه حرارت آب نیز

این افزایش هم زمان  با افزایش طول روز نیز همراه می 

شروع به سیر نزولی می نماید   GSIباشد. در ماه تیر میزان 

و این کاهش تا زمان استراحت تخمدان ادامه دارد. بنابر این 

در طول دوره نمونه GSI با توجه به روند تغییرات میانگین 

چنین استنباط نمود که فصل تخم ریزی برداری می توان 

ماهی اسبله همانند تعدادی از ماهیان استخوانی آبهای 

مناطق معتدله در بهار ) اواخر اسفند ماه تا اواخر خرداد ماه 

رسیدگی غدد  5و  4( می باشد، همچنین وجود مراحل بالغ 

جنسی در ماههای اسفند تا خرداد داللت بر تخم ریزی 

این ماهی داشته و چرخه تولید مثل آن  نسبتاً بلند مدت

ساالنه و از نقطه نظر دفعات تخمریزی متعلق به گروه 

می  Group Synchronousماهیان چند بار تخمریز و 

باشد. دلیل اینکه فصل تخم ریزی در مناطق مختلف جهان 

در این گونه تا حدودی متفاوت است به علت اختالف در 

فاکتورهای محیطی ) مانند درجه حرارت ( در وضعیت 

 ,Stoumboudi  (مناطق جغرافیایی مختلف می باشد  

et al., 1993.) 

در این ماهیان گامتوژنز در پاییز و زمستان و تخم ریزی در 

(. Wooton, 1995بهار و اوایل تابستان انجام می گیرد ) 

محرک  تخم ریزی در این گونه ها افزایش درجه حرارت 

( که این با چرخه تولید  Nikolsky , 1963می باشد )

 مثلی ماهی اسبله نیز مطابقت دارد.

بررسی های انجام گرفته بر روی این گونه نشان می دهد  

که تغییرات درجه حرارت آب بر روی میزان رسیدگی غدد 

جنسی این ماهی نقش مهمی دارد و در این ماهی نیز 

ن دمای آب نقش عمده ای همانند دیگر خانواده های ماهیا

را در تولید مثل بازی می کند، با افزایش درجه حرارت به 

تدریج مهاجرت مولدین به نقاط کم عمق شروع شده و عمل 

 ,Quero and Vayneتخم ریزی انجام می گیرد  )

1985 .) 

در ماهی اسبله با افزایش درجه حرارت بتدریج تکامل غدد  

طول شب و روز ) فتو تکمیل شده و درجه حرارت آب ، 

 GSIپریود ( در این روند نقش عمده ای را دارند .تغییرات 

 Jain andبا افزایش دما به حداکثر خود می رسد )

Mitra, 1994 .) 

بررسی ها در این مطالعه موید این موضوع است که به  

نحوی تکامل غدد جنسی در اردیبهشت و خرداد به حداکثر 

دجنسی میزان دمای آب بین می رسد و در این تکامل غد

 درجه سانتیگراد بوده است. 33/12 – 13/22

و وزن کبد ممکن است با وضعیت غذایی و با  HSIمیزان  

میزان رشد و تولید مثل ماهی رابطه داشته باشد . شاخص 

HSI  در طول چرخه تولید مثل ماهی اسبله کم و بیش

تا بهمن  از مهر ماه HSIدارای نوساناتی بوده است میانگین 

ماه یک روند افزایشی را نشان می دهد و در چند مرحله 

دارای افزایش بالنسبه معنی داری بوده است که در این 

وارد مرحله جدیدی از رشد گردیده است .  GSIشرایط ، 

تا قبل از زمان تخم ریزی ماهی مسیر افزایشی  HSIمقدار 

ست داشته است و در زمان  تخمریزی ماهی کاهش یافته ا

. 

 Rankin  گزارش دادند بخشی از  1283و همکاران در سال

چرخه تولید مثل ماهی از  در   GSIانرژی الزم جهت افزایش

تغذیه و بخشی دیگر از مصرف ذخایر انرژی در کبد و عضالت 

ریزی در ماهیان قبل از تخم  HSIتامین می شود. مقدار 

(. بیشتر ذخایر 1310افزایش می یابد )عریان و همکاران ، 

اندوخته شده در کبد ماهی به صورت چربی است که در طول 

 HSIماههای قبل از تخم ریزی افزایش یافته و در نتیجه مقدار 

 بالنسبه برجسته تر می گردد .
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در این ماهی شاهد هستیم که بالفاصله پس از تخم ریزی 

مرداد و شهریور افزایش یافته و این روند کم و  در HSIمقدار 

بیش  ادامه داشته و در اسفند و فروردین میزان آن تا تیر ماه 

کاهش می یابد و این بدان معنی  است که بالفاصله پس از 

تخم ریزی این ماهی شروع به تغذیه و ذخیره سازی نموده 

است است و در ماههای سرد این روند کم و بیش ادامه داشته 

و ماهی مولد از آن مواد ذخیره شده در زمان قبل از تخم ریزی 

) جهت رشد غدد جنسی ( و زمان تخم ریزی ) جهت فعالیت 

 های تولید مثلی ( استفاده می نماید.

 Jubling داد ، اندوخته های  گزارش 1225 در سال

غذایی در خالل فصل پاییز و اوایل زمستان افزایش و در 

نبار و در رشد گناد و عمدتًا جهت تامین کبد و عضالت، ا

نیازهای متابولیکی بدن بکار می رود و بخش عمده پروتئین 

ماهی در تولید زرده مورد استفاده قرار می گیرد. ارتباط 

قابل توجهی بین مقدار پروتئین تهی شده در عضالت ماهی 

با مقدار آب موجود در آنها  وجود دارد. در این بررسی 

ید که در زمان تخم ریزی ، تغذیه ماهی اسبله مشاهده گرد

بطور نسبی کاهش می یابد و در این شرایط زمانی مقدار 

شاخص کبد کاهش یافته است. افزایش وزن کبد به دلیل  

افزایش روند زرده سازی در طی مراحل مختلف بلوغ در 

 ; Lenhardt, 1992ماهی با ثبات رسیده است ) 

Rankin et al., 1983 .) 

( نیز در طول چرخه تولید مثل ماهی  CFشاخص فربهی ) 

اسبله کم و بیش دارای نوساناتی بوده است و از مرداد ماه 

به بعد یعنی پس از زمان تخم ریزی این ماهی افزایشی را 

شاهد هستیم و به جهت آن است  CFدر میانگین میزان 

در چرخه تولید  GSIکه بخشی از انرژی الزم جهت افزایش 

ماهی از تغذیه و بخشی دیگر از مصرف  ذخایر انرژی  مثل

در عضالت تامین شده است و از دی ماه تا فروردین ماه یک 

مشاهده می  CFروند نسبتاً کاهشی را در میزان شاخص 

کنیم که این درست به جهت مصرف ذخایر انرژی جهت 

 تکمیل چرخه تولید مثلی و رشد غدد جنسی می باشد .

 Jubling گزارش داده است که  نیز 1225 در سال

و زمستان و مواد  پاییزاندوخته های غذایی در خالل فصل 

ذخیره شده در عضالت به مصرف رشد گناد می رود و بخش 

عمده پروتئین عضالت ماهی در تولید زرده مورد استفاده 

 قرار می گیرد.

تغییرات در فربهی نسبی را در ماهها و گروههای طولی   

ان دید و کاهش آن در ماههای قبل از تخم مختلف می تو

ریزی بستگی به متابولیسم باال فعالیت های تخم ریزی در 

 (. Encina & Granado, 1994ماهیان دارد ) 

این مطالعه دور نمایی از رشد و توسعه تخمدان در طول 

یک سال و به عبارت دیگر از روند چرخه  تولید مثل در 

. نتایج این بررسی نشان داد که ماهی اسبله  ارائه داده است

بهترین زمان تکثیر مصنوعی این گونه در ماههای 

 12-23اردیبهشت و خرداد و  درجه حرارت مناسب آب  

درجه سانتیگراد می باشد.، لذا پیشنهاد می گردد با توجه 

به تعیین زمان و فصول تخم ریزی این ماهیان در این 

ر تاالب انزلی نسبت مطالعه جهت باسازی ذخایر این گونه د

به اجرای طرح بررسی امکان تکثیر مصنوعی ماهی اسبله 

 اقدام گردد.

 تشکر و قدر دانی

از کلیه همکاران پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی من 

، مهندس  جمله آقایان دکتر ولی پور،  مهندس مهدی زاده

رضا نهره ور، مهندس محمدرضا رمضانی ، دکتر صیاد بورانی 

و سایر عزیزانی که طی مراحل   دس صادقی نژادمهن ،

اجرای طرح از حمایتهای بی دریغ آنها بهره مند شدیم ، به 

ویژه مدیریت محترم پژوهشکده آبزی پروری  آبهای داخلی 

و موسسه تحقیقات علوم شیالتی ایران، تشکر و قدردانی 

 می گردد.
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Abstract: 

 

European catfish Silurus glanis L., 1758, belonging to family Siluridae and order Siluriformes, 

which are found in water bodies of north of Iran and one of their distribution points is Anzali 

lagoon. Totally 154 specimens from Oct.2005 to Sep.2006 were study for age, body size, gonad 

weight, liver weight in Anzali lagoon. In this study reproduction cycle, type, season and 

optimum temperature of spawning period was studied by Gonado-Somatic Index (GSI), 

Hepato-Somatic Index (HSI) and Condition Factor (CF) in 2006 year. 

The maximum mean of Gonado-Somatic Index (GSI) reach to 7.82  3.04 (%) in May and June, 

then GSI value started to decrease from July to September in the end of spawning period. From 

second stages of maturation GSI Value significantly increased and showed maximum amount 

in the 5th stages of maturity, then decreased in the 6th stages. 

Result of this study shows that development of sexual maturity of gonad reached maximum 

values in April and May and in this period water temperature was 19.33 - 22.73 ºС. 

Variations in GSI values show that reproduction has annual cycle which begins in September 

and ends in June of next year. 

The rate of HSI had fluctuation, during the study period .The maximum value (1.950.22%) of 

it’s was in November and the minimum HSI (0.79  0.12%) in July. 

The Condition Factor also changed during reproduction cycle and it was maximum in 

September (0.70.18%) and minimum in June. 

Concerning these investigation Silurus glanis is has a Prolonged Spawning period extending 

from the April to half of June. 
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