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مهاجر به رودخانه  Rutilus frisii (Nordmann, 1840) یدماهی سف یآورهم یبررس
 و ارتباط آن با طول، وزن و سن یدرودسف
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 چکیده

رودخانه سفیدرود در حوضه جنوبي دریاي خزر، بر اساس سن و اندازه مهاجر به  دیسف يماه يآورهمتغییرات  بررسياین بررسي با هدف 

ر مولد د انیماه يبردارهصورت گرفت. نمونآوري و قطر تخمک با وزن بدن، طول کل و سن ماهیان و نیز تعیین میزان همبستگي هم ماهي

ها به صورت گرفت. نمونه 1422و اوایل فروردین  1399در اواخر اسفند متر يلیم 22چشمه با پره ابتداي مهاجرت به رودخانه با کمک تور 

مرکز تكثیر و بازسازي ذخایر ماهیان استخواني شهید انصاري رشت منتقل شدند و پس از تزریق هورمون اواپریم، تكثیر شدند. قبل از تكثیر 

اشت طور تصادفي بردیک گرم تخمک به هاي استحصالي تعیین گردید. حدودها تعیین و سپس وزن تخمکمصنوعي طول، وزن و سن نمونه

با  نمونه ماهي سفید 98ها تعیین شد. نتایج بررسي ریخته شدند. سپس با ترازوي دقیق وزن نمونه %5اي حاوي فرمالین و در ظروف شیشه

عدد،  49843±18185با میانگین  92229تا  23511آوري کاري که هم داد گرم نشان 1231±384با میانگین  2112تا  542وزن بدن 

 84/1±28/2با میانگین  99/1تا  81/1ها عدد تخمک در گرم وزن بدن و قطر تخمک 1/42±8/8با میانگین  1/58تا  4/25آوري نسبي هم

 آوري نسبي کاهش داشت. آوري کاري افزایش ولي همدست آمد که با افزایش سن و اندازه بدن، هممتر بهمیلي
 

 .خزر یايدر آوري،هم یدمثل،ولت ید،سف يماه کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

 از داریپا يبرداربهره منظوربه ،يآب يهاستمیاکوسدر 

 انیماه يهاگونه مثلدیتول يبررس ان،یماه ریذخا

 ,Potts and Wootton) دارددر  يادیز تیاهم

1989; Wootton, 1990; Biswas, 1993; 

Agarwal, 1999; Coad, 2020يدارا دمثلی(. تول 

 ت،یجامع بوده و سن بلوغ، طول بلوغ جمع يمفهوم

 ریزيتخم دفعات ریزي،تخم نوسانات ،يزیرتخم دوره

 ن،یدرصد بالغ جنسي، دوشكلي ست،یز طول در

 فصل در نیبالغ جنسي نسبت ریزي،تخم مهاجرت

 و هاتخمک قطر و وزن آوري،هم زانیم ،يزیرتخم

 ,Agarwal) شوديم شامل زیرا ن يگریموارد د

1999; Beer et al., 2013; Reid and Chaput, 

2012; Rinaldo, 2020). مهم در  يموضوع آوريهم

راستاریا،  نیا درو  بوده انیماه تولیدمثلارزیابي 

 مورد ينسب و يکار مطلق، يهاآوريهم معموالً

 تخمک تعداد مطلق، آوريهم. ردیگيم قرار يبررس

هم. است ریزيتخم از قبل دنیقابل رس ای و رسیده

 نیمولد از ياستحصال يهاتخمکتعداد  ،يکار يآور

 يورآهم و ،(يمصنوع ریتكث در)اغلب  ریتكث فصل در

 يزیتخمرقابل  دهیرس يهاتخمکنسبت کل  ،ينسب

( total spawner) کل يزیرتخم روش با انیماه در

 محدودفصل  کی در بارهکی زیرتخم انیماهو 

(singular batch spawner و )يهاتخم کل نسبت 
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 روش با انیماه در يزیتخمرقابل  ایو  دهیرس

 دوره کی در)متناوب(  يادفعه ای بارهچند يزیرتخم

 multiple batch) عیمتوسط تا وس يزیرتخم

spawner )يها تخم تعداد نسبت ای و عتیطب در 

 ،زنواحد و يازا به يمصنوع ریتكث نیح در ياستحصال

 است شده عنوانماده  نیسن مولد ایطول بدن و 

(Brown.et al., 2003; Brown-Peterson et 

al., 2011 .) 

 ,Rutilus frisii (Nordmann دیسف ياهم

 Leuciscidaeاي ارزشمند از خانواده گونه  (1840

 (Cyprinidaeکپورماهیان  ءهاي اخیر جز)تا سال

 نیمهم تر از ( وFroese and Pauly, 2022بوده )

 است خزر يایدر يجنوب سواحلدر  ياقتصاد انیماه

 انیماه ساالنه دیدرصد وزن ص 82از  شیب معموالً  و

 يهاآب دررا  يتعاون يهاپرهشده با  دیص ياستخوان

 نموده ستیز ایدر در يماه نیادهد. يم لیتشك يرانیا

 يهارودخانه به اردیبهشت تا مهر از يزیتخمر يبرا و

 يهارودخانه اغلب جمله از خزر يایدر يرانیا حوضه

 تیفعالخرداد  لیمهاجرت و در اسفند تا اوا النیگ

 ،يو نادر ي: عبدل1398 ،ي)عباس دارد يدمثلیتول

 يمثلدیتول اتیخصوص در مورد ي(. مطالعات1381

تخم نوع ،يزیرتخم زمان نییمانند تع دیسف يماه

تخمک صورت گرفته  قطرو  يآورهم زانیم ،يزیر

(، 1381) يو نادر يعبدل ،(1981است. کازانچف )

( 1398) يعباس و( 1395و همكاران ) يوانیک

 از شیب دمثلیجامع راجع به مهاجرت و تول ياطالعات

جمله  از خزر يایدر حوضهمربوط به  يگونه ماه 82

انجام شده در  مطالعات .ندانموده هئارا دیسف يماه

 که داد نشان رانیا در دیسف يماه يآورهمخصوص 

 يانزل تاالبدر  مهاجرت يابتدا در يماه نیا يآورهم

(Faridpak, 1968 ،)غرب استان  يهارودخانه در

 قیحو رودخانه در (1382 ،تاکامي )آذري النیگ

شیرود،  يهارودخانه در ،(1314 اد،یص يرضو)

 و يتنكابن، تجن و گهرباران استان مازندران )فاراب

 در زهییمهاجر پا دیسف يماه در(، 1388همكاران، 

رودخانه(، در 1394 پور،يخان و پوري)ول يانزل تاالب

 همكاران، و)خارا  مازندران تجن و رودیش يها

 Khara and Bavand) رودیش رودخانه در(، 1389

Savadkouhi, 2017 در درودیسف( و در رودخانه 

 مورد( 1395 همكاران، و)سوداگر  قبل سال 12 حدود

 يماه نیا يآورهم نیهمچن است، گرفته قرار يبررس

 سواحل در ،(1385 ده،یفت انینیام) النیگ سواحلدر 

 در ،(1388 همكاران، و يافرائ) خزر يایدر يجنوب

 سواحل و( Fazli et al., 2013) مازندران سواحل

 ساحل در و( 1422 همكاران، و انبردیدر) مازندران

 .است شده نییتع( Keivany et al., 2012) گلستان

 يماه يکار يآوردر رابطه با  هم يمطالعات نیهمچن

 و خزر يایدر يرانیا يهارودخانه به مهاجر دیسف

 12 در ،ماده نیارتباط آن با طول، وزن و سن مولد

که  درودیسف خصوصاً النیگ يهاآب در ریاخ سال

است،  يرودخانه حوضه جنوب نیترمهم و نیتربزرگ

 نییتع هدف با حاضر مطالعه ن،یبنابراندارد.  وجود

رودخانه  به مهاجر دیسف يماه يکار يآورهم زانیم

 زیو ن هاو ارتباط آن با طول، وزن و سن ماده درودیسف

 رقطو  دانتعداد تخمک در گرم تخم راتییتغ يبررس

 ماهنیفرورد در مختلف نیسن نیمولد در هاتخمک

 يفراواني و ساختار طول يدر قالب پروژه بررس 1422

 کیاکولوژ يهاتیجمع نییو تع انیماهبچه يو وزن

 تصور النیو کفال در سواحل استان گ دیماهیان سف

 يماه نیا يهچر تیریمد بهبودآن در  جیگرفت تا نتا

-يمعل مراکز زین و يو خصوص يدولت ریدر مراکز تكث

 .  ردیگ قرار يپژوهش

 

 هاو روش مواد

 طول، با آن ارتباط و يکار يآورهم نییتع منظوربه

 يهارودخانه در مهاجر دیسف يماه نیمولد سن و وزن

در  دیسف يماده ماه نیمولد يبردارنمونه الن،یگ

 کیدر نزد درودیرودخانه سفمهاجرت به  ابتداي

 با رودخانه يمتر 1222حدود  در و اشهریساحل ک

 22( چشمه beach seine) پرهو  الکش از استفاده

 اسفند اواخر در ،متر 4و ارتفاع  122متر با طول يلیم

. سپس دانجام ش 1422ماه  نیفرورد لیاوا و 1399
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و  ریبه مرکز تكث ژنیاکس يمحتو ظروفبا  هانمونه

رشت منتقل  يانصار دیشه انیماه ریذخا يبازساز

 يا. در ابتدشدند ریتكث م،یاواپر قیتزرشده و پس از 

با  التیجید يها با ترازونمونه نیتوز ،يمصنوع ریتكث

ه با تخت يکل و چنگال طول يریگاندازه و گرم 5دقت 

 3تعداد  سپسشد،  انجام متريلیم 1با دقت  يومتریب

ده ما انیماه يو خط جانب يباله پشت نیفلس ب 5تا 

سن قرار گرفت و  نییداخل دفترچه تع درو  هبرداشت

متحدالمرکز  يمحاسبه نواح قیطرنها از سن آ سپس

اده متناوب با استف رهتی ایروشن و متحدالمرکز فشرده 

د )پرافكنده، یگرد نییتع 22 یياز لوپ با بزرگنما

 به مهاجر انیماه يکار يآورهم يبررس ي(. برا1381

 يدگیکه در مرحله رس ياستحصال يهاتخم، درودیفس

( Brown et al., 2005) يامرحله 8 ستمیس 4اواخر 

 ر،کا نیا يبرا. گرفت قرار يبررس موردداشتند،  قرار

 کیبا دقت  يبا ترازو ياستحصال يهامکتخ وزن ابتدا

 طوربهگرم تخم  کیو حدود  دیگرد نییگرم تع

 يحاو ياشهیش ظروف در و شد برداشته يتصادف

به  هانمونه سپس. شدند ختهیر درصد 5 بافر نیفرمال

آب يپروريپژوهشكده آبز يشناسيماه شگاهیآزما

پس از  و شدند منتقل( ي)بندر انزل يداخل يها

تخم از داخل ظروف مربوطه )حدود  يچندماه، مقدار

 رطوبت گرفتن از پس و شد برداشت( گرم 5/2تا  4/2

 يترازو با هانمونه قیدق وزن ،يصاف کاغذ با ياضاف

 نمونه سپس. شد نییتعگرم  221/2با دقت  تالیجید

با  يلوپ دوچشم ریدر ز ،يماه هر يهامکتخ

ند. به شدشمارش  شگاهیآزما دربرابر  12 یيبزرگنما

 ينمونه تصادف 22قطر حداقل  يریگاندازه آن،دنبال 

 لوپ يهر نمونه با استفاده از اکوالمتر رو يهااز تخم

 (. Agarwal, 1999; Biswas, 1993) شد نییتع

ها نمونه يدستجات تخمک، از برخ نییجهت تع

 يریگتخمک اندازه ينمونه تصادف 122قطر حدود 

 معادله از يکار آوري( همنیتعیین )تخم جهت .شد

F=nG/g   استفاده شد کهFيکار آوري: هم، n تعداد :

)گرم(،  ياستحصال يهاتخم: وزن Gنمونه، تخم در زیر

g )جهت نی، همچنباشنديم: وزن زیر نمونه )گرم 

: Rکه  R=F/TW   معادلهي از نسب آوريتعیین هم

 ل: وزن کTWو  يکارآوري : همFآوري نسبي،هم

 ,.Kjesbu et alد )یبدن ماهي است، استفاده گرد

1991; Biswas, 1993; Agarwal, 1999 .)در 

انجام  يرا در زمان کوتاه يزیرکه تخم دیسف يماه

و همكاران،  يوانیاست )ک يادفعه زیدهد و تخمريم

1395 :Froese and Pauly, 2022)، در واقع

 determinateآن مشخص است ) يآورهم

fecundityهم با يادیز ارتباط ،يکار يآور(، هم-

 يماه يکار يآورهم نیتخم ي. براداردمطلق  يآور

 انیماه سن و وزن طول، نیب ارتباط نییتع و د،یسف

از  ها،تخمک  قطر زین و ينسب و يکار يآورهم با

 پشت و يتصادف صورتبهمختلف  يهااندازه انیماه

 مورد مولد 98 تعداد مختلف، روز سه يط در هم سر

 . گرفت قرار يبررس

 مطلق يآورهم حاضر، يبررس کناردر  نیهمچن

جواب  دیسف ينمونه ماه 15بزرگ(  يهاتخمک)کل 

 به مهاجرت يابتدا در ای يهورمونوتراپ بهنداده 

 که( 1421)عباسي و همكاران،  شد نییتع درودیسف

 هک شد معلوم رشدهیتكث نیمولد با سهیمقا از پس

 در هاتخم درصد 81 حدود متوسط طوربه

 قمطل يآورهم نیبنابرا شود،يم ختهیر يهورمونوتراپ

 با هسیمقا تا شد زده نیتخم زین رشدهیتكث نیمولد

 . ردیگ صورت گرید منابع

)نسخه   Excel افزارهاينرم وارد هاکلیه داده

 نییتع جهتشده و ( 2222)نسخه   SPSSو ( 2218

 قطر ،ينسب يآورهم ،يکار يآورهمهاي آماري تفاوت

 و سن اساس بر تخم گرم در تخمک تعداد و تخمک

نرمال بودن  يابتدا بررس ،يو وزن يطول يهاگروه

 ای رنوفیاسم-کولموگروف آزمون از استفاده با هاداده

(. سپس از Zar, 2010) رفتصورت گ لکیو-رویشاپ

 سیوال-کروسكال اینرمال(  يهادادهآنالیز واریانس )

 ازها انجام شد و داده هی(، تجزرنرمالیغ يها)داده

 نیب سهیمقا يبرا وی يتنیو-من ای يتوک يهاآزمون

و  يخط ينمودارها نیهمچناستفاده شد.  هاگروه

ر ب يآورهم ي)پاور( براي محاسبه همبستگ يرخطیغ
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 يهمبستگ زانیم و ،وزن بدن واساس سن، طول 

 (. Zar, 2010شد ) نییتع رسونیپ

 

 نتایج

در  يکار يآورهمنشان داد که  يسنجستیز جینتا

نمونه(  98) درودیبه رودخانه سف دیمهاجر سف انیماه

تا  542 يبدن وزن يدارا يمصنوع ریتكث نیدر ح

 1/38 کل طول گرم، 1231±384 نیانگیبا م 2112

تا  4و سن  متريسانت 2/49±1/4 نیانگیم با 3/82 تا

( بود. غالب ساله 8 و 5 ،4 نیسنسال بودند ) 9

ه نشان داد ک يدمثلیتول اتیخصوص يبررس نیهمچن

 نیانگیم با 442 تا 95 هاآن ياستحصال يهاتخم وزن

 به ياستحصال يهاتخمگرم، درصد  1/18±8/211

 82/11±82/2 نیانگیبا م 98/23تا  28/11 بدن وزن

 نیانگیم با 23/1 تا 88/2 يچاق بیضر ودرصد 

 نشان يآورهم يبررس جینتا. است بوده 28/2±22/1

 تا 23511 انیماه نیا در يکار يآورهم که داد

 ،تخمک عدد 49843±18185 نیانگیم با 92229

 1/42±8/8 نیانگیم با 1/58 تا 4/25 ينسب يآورهم

 با 1815 تا 518گرم وزن بدن و  در تخمکعدد 

 متريسانت هر در تخمکعدد  994±251 نیانگیم

 نیانگیم با 99/1 تا 81/1 هاتخمک قطر وطول کل 

 . باشديم متريلیم 28/2±84/1

دسته  دو يداراشده  استحصال تخمک درصد 5

 95( و حدود 1کوچک )شكل  يلیتخمک بزرگ و خ

( بودند متريلیم 99/1 تا 81/1) بزرگ تخمکدرصد 

نشان  ياستحصال يهاتخمک رنگ يبررس(. 2)شكل 

نوع تخمک  2 ،ماده نیدر همه مولد باً یتقرداد که 

که اندازه  داشته وجودبزرگ )کرم روشن و کرم زرد( 

تخم رنگ يکل نهیزم و بود مشابه نسبتاً زین هاقطر آن

هاي : نمونه تخمکباال( )2هاي ماهي سفید مولد در ابتداي مهاجرت به سفیدرود با اندازه بزرگ )آماده لقاح( و ریز )اووسیت تخمکنمونه  -1شكل 

و چپ همان  22هاي ماهي دیگر با بزرگنمایي : راست نمونه تخمکپایین(  2تا  1دسته تخمک بزرگ و ریز )اووسیت هاي مرحله  2ماهي داراي 
 هستند(. 2تا  1هاي مرحله هاي بزرگ و  اووسیتدسته تخمک 2برابر که داراي  42نمونه با بزرگنمایي 
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 متفاوت يحد تا مختلف يهانمونه در ياستحصال يها

رنگ  يدارا ماده نیمولد اغلب اگرچه بود گریكدی از

 يآورهم نیب يونیرگرس نمودار (.2بودند )شكل  يغالب

 يرخطی( از نوع غگرم(  )W) بدن وزن با( WF) يکار

 معادله وو 132/2( 2r) ي)پاور( با همبستگ
9242/2W211/19=WF  زانیم اگرچه بوده،( 3)شكل 

 بود باال نسبتاً  زین يدر رابطه خط دو، نیا يهمبستگ

(119/2=2r .)يکار يآورهم نیب نیهمچن (WF و )

ا )پاور( ب يرخطینوع غ از متريسانت به( TL) کل طول

 9242/2TL211/19=WFو با معادله  858/2 يهمبستگ

 در دو،نیا يهمبستگ زانیم و ،(4شد )شكل  نییتع

 نیب نیهمچن. شد برآورد 858/2 برابر زین يرابطه خط

 معادله( Age) يماه سن و( WF) يکار يآورهم

 Age معادله باو  821/2( 2r) يهمبستگ با يخط

 
ماهي متفاوت که همگي  5نمونه از  5هاي ماهي سفید مولد در ابتداي مهاجرت به سفیدرود با اندازه بزرگ )آماده لقاح( )تخمکنمونه  -2شكل 

( در هیچ کدام 2تا  1هاي مرحله هاي ریز )اووسیت)کرم روشن و کرم زرد( بودند و تخمکهاي بزرگ و یكدست و رنگ نسبتًا متفاوت داراي تخمک
 مشاهده نشد.

 
 (.1422مهاجر به سفید رود )با وزن بدن ماهي سفید  وري کاريآرگرسیون هم -3شكل 
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12828  +9/8148-=WF که ،(5شد )شكل  نییتع   

به 818/2)پاور(  يرخطیرابطه غ در دو،نیا يهمبستگ

نشان داد که  طرفهکی انسیوار زیآنالآمد.  دست

 ،P<21/2) بدن وزن با هم يکار يآورارتباط هم

1/282 =F( هم با طول کل ، )21/2>P، 4/183 =F )

 داريمعن( P، 2/151 =F<21/2) انیسن ماه باو 

 .باشديم

قطر تخمک بر  و يکار يآورهم زانیم يبررس 

 يآورهم نیانگیم که( 1داد )جدول  نشاناساس سن 

 مقدار نیکمتر ساله4 انیماه در دیسف يماه يکار

 ساله 8 انیدر ماه نیهمچن بود،( 5389±32811)

 ساله 9 انیو در ماه 13288±18312

 ساله 9 و 8 انیماه مجموع در و 5129±88423

 با جیبتدر و بوده( 81238±11939) مقدار نیشتریب

 ابد،یيم شیافزا هاتخمک تعداد يماه سن شیافزا

 نینگایم. بود باالتر رشد زانیم نیسن يبرخ درالبته 

 و افتی شیسن افزا شیبا افزا باً یتقر زین تخمک قطر

 يکار يآورهم زانیم طرفهکی انسیوار زیآنال طبق

(21/2>P، 22/39 =Fو ن )21/2قطر تخمک ) زی>P، 

58/9 =F )آزمون ) در سنین مختلف تفاوت داشت

 یکتفك يکار آوريرا از نظر هم يگروه سن 4 يتوک

ساله  8-1ساله،  5-8ساله،  4 یاننمود که شامل ماه

 گروه 3 تخمک قطر نظر از اما بوده ترمسن یانو ماه

. مشخصات وزن (شد مشاهده( ساله 8-8 و 8-5 ،5-4)

ف مختل نیسن در نیمولد ياستحصال يهاتخمبدن و 

 جینتا نیهمچنآورده شده است(.  1جدول  در زین

 .(1422)آوري کاري با سن ماهي سفید مهاجر به سفیدرود رگرسیون هم -5شكل 

 (.1422آوري کاري با طول کل ماهي سفید  مهاجر به سفیدرود )رگرسیون هم -4شكل 
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 ياستحصال يهاکتخم وزن گرم هر در داد نشان

 283 تا 119 تعداد درود،یسف به مهاجر دیسف انیماه

 هر وزن و تخمک عدد 2/231±1/21 نیانگیم با

 گرميلیم 4/4±4/2 نیانگیم با 8/5 تا 5/5 تخمک

 انیماه در تخمک گرم هر در تخمک تعداد. باشديم

 در،  199-281 هسال 5 انیماه در، 199-283 هسال 4

-241 هسال 1 انیماه در، 181-258 هسال 8 انیماه

 188-233( هسال 9 و 8) بزرگتر انیماه در و 119

 کاهش سن شیافزا با هاآن دامنه که شد محاسبه عدد

 رمگهر در تخمک تعداد نیانگیم اما داد نشان را ينسب

(. وزن 1)جدول  داشت کاهش سن شیافزا با تخمک

 نیانگی)م 5/3-2/5 ساله 4 انیدر ماه زینتخمک  هر

 8 ،(3/4±3/2 نیانگی)م 8/3-2/5 ساله 5 ،(4/2±1/4

 1/4-8/5ساله  1 ،(4/4±3/2 نیانگی)م 9/3-3/5 ساله

ساله(  9و  8بزرگتر ) انیدر ماه و( 1/4±4/2 نیانگی)م

 .شد نییتع گرميلیم( 8/4±9/2 نیانگی)م 3/5-3/4

 يکار يآورهم نیانگیم داد نشان، 2 جدول جینتا

 نیکمتر گرم 822 ریز يوزن گروه در دیسف يماه

 نیشتریب گرم 1822 يباال يوزن گروه در و مقدار

تعداد  بدن، وزن شیافزا با جیتدربه و بوده مقدار

تا  1222 يهاوزنالبته از  ،یافت شیافزا هاتخمک

 يهاگروهگرم نسبت به  1822 يگرم و باال 1222

 زیک نقطر تخم نیانگیرفته است. م باالً  کامال تريقبل

 زانیم و افتی شیوزن بدن افزا شیبا افزا باً یتقر

 قطر زین و( P، 49/42 =F<21/2) يکار يآورهم

 يوزن يها( در گروهP، 18/1 =F<25/2) تخمک

گروه را از نظر  4 یزن يآزمون توک .داشت تفاوت

گروه  یاننمود که شامل ماه یکتفك يکار آوريهم

تعداد  نیهمچن .باشديم 8و  4-5، 3-4، 1-2 يوزن

گرم  822 ریز انیدر ماه دانتخمک در هر گرم تخم

، 221-282گرم  822-1222 انی، در ماه283-199

 انی، در ماه199-211گرم  1222-1222 انیدر ماه

-1822 انی، در ماه225-281گرم  1422-1222

 1822بزرگتر از  انیو در ماه 119-258گرم  1422

 با اهعدد محاسبه شد که دامنه آن 181-238گرم 

 تعداد نیانگیم اما نداشت يمنظم روند وزن شیافزا

و تعداد تخمک در گرم تخم در  تخمک قطر ،يکار يورآهم ،ياستحصال تخم وزنبدن،  وزن( SD±Mean) اریمع انحراف و نیانگیم -1جدول 

 .(1422سن ) کیبه تفك درودیمهاجر سف دیسف يماه

 (g) بدن وزن تعداد (سال)سن 
 يهاتخم وزن

 (g) ياستحصال
 يکار يآور هم

 )عدد(
 تخمک قطر

(mm) 
تخمک در  تعداد

 گرم تخم 
4 22 123±3/189 2/22±1/132 5389±32811 28/2±82/1 5/21±2/248 

5 35 12±1/1293 2/38±1/198 9482±48848 25/2±82/1 8/11±5/234 

8 25 155±8/1421 9/48±8/245 12811±55434 25/2±88/1 1/11±1/228 

1 9 199±8/1882 5/11±1/291 18328±82255 28/2±92/1 2/11±1/213 

 2/212±4/48 89/1±24/2 81238±11939 4/388±5/48 3/2284±321 1 9 و 8

 

 دیسف يماه درتخمک در گرم تخم  عدادت و تخمک قطر ،يکار يورآهم ،ياستحصال يهاتخم وزنبدن،  وزن اریانحراف مع و نیانگیم -2جدول  

 .(1422) بدن وزن کیتفك به درودیسف مهاجر

 تخم گرم در تخمک تعداد (mm) تخمک قطر )عدد( يکار يآورهم زانیم (g) ياستحصال يهاتخم وزن تعداد (g) وزن بدن

>822 12 2/15±8/123 4883±32252 21/2±19/1 3/21±9/244 

1222-822 13 3/19±4/145 4811±35388 25/2±82/1 1/13±8/243 

1222-1222 32 3/34±2/221 8411±41224 25/2±82/1 1/18±9/233 

1422-1222 15 3/25±3/219 1815±52282 21/2±88/1 1/18±2/228 

1822-1422 12 3/41±5/251 13249±58144 25/2±85/1 5/22±4/221 

<1822 18 2/81±2/341 13318±13491 25/2±92/1 3/15±9/211 
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 ،يماه وزن شیافزا با تخمک گرم هر در تخمک

 در زین تخمک وزن نیانگیم(. 2 جدول) داشت کاهش

گرم  1822 يتا باال 822 ریز يوزن يهاگروه انیماه

 ،4/4±3/2 ،3/4±3/2 ،1/4±2/2 ،1/4±5/2 بیترتبه

 با که شد نییتع گرميلیم 1/4±3/2و  5/2±4/4

 .داد نشان شیافزا ماده نیمولد وزن شیافزا

 يماه يدمثلیتول يهاشاخص راتییتغ يبررس

 نیانگیم کهداد  نشان يبر حسب طول ماه دیسف

 42 ریز يطول گروه در دیسف يماه يکار يآورهم

 58 يباال يطول گروه در و مقدار نیکمتر متريسانت

 شیفزاا با جیتدربه و بوده مقدار نیشتریب متريسانت

(. 3)جدول  ابدیيم شیافزا هاتعداد تخمک کل، طول

بدن  طول شیبا افزا باً یتقر زین تخمک قطر نیانگیم

 ،P<21/2) يکار يآورهم زانیم و افتی شیافزا

34/35 =F )تخمک قطر زین و (21/2>P، 81/5 =F )

 5 یزن يآزمون توک .داشت تفاوت يطول يهاگروه در

نمود که شامل  یکتفك يکار آوريگروه را از نظر هم

 8و  4-5، 3-4، 2-3، 1-2 يگروه طول یانماه

 در هر گرم تخمک تخمک تعداد نیهمچن .باشديم

، 225-282 متريسانت 42 ریبا طول کل ز انیدر ماه

 انیماه در، 199-283 متريسانت 42-44 انیماه در

 48-52 انیماه در، 228-282 متريسانت 48-44

 متريسانت 52-58 انیماه در، 199-281 متريسانت

-233 متريسانت 58 از بزرگتر انیماه در و 241-119

طول  شیبا افزا هاآن دامنه که شد محاسبه عدد 191

 تخمک تعداد نیانگیم اما نداشت يمنظم روند يماه

 انیماه جزبه ،يماه طول شیافزا با تخمک گرم هر در

(، عدد 2) بود زیناچ آن تعداد که متريسانت 42 ریز

 در زین تخمک وزن نیانگیم(. 3 جدول) داشت کاهش

 58 يباال تا متريسانت 42 ریز يطول يهاگروه انیماه

، 3/4±3/2، 2/4±4/2، 4/4±1/2 بیترتبه متريسانت

 شد نییتع گرميلیم 1/4±3/2 و 4/2±1/4، 3/2±3/4

 از بزرگتر انیماه ازماده  نیطول مولد شیکه با افزا

 .داد نشان شیافزا متريسانت 42

 

 بحث

 د،درویسف به مهاجر دیسف يحاضر، در ماه يبررس يط

 8/11 نیانگیم با 2/24 تا 3/11 ياستحصال يهاتخم

-هم ای ياستحصال يهاکتخم تعداد ،وزن بدندرصد 

 49843 نیانگیم با 92229 تا 23511 يکار يآور

 نیانگیبا م 1/58تا  4/25 ينسب يکار يآورو هم عدد

 يعباس يبررسشد.  نییتعگرم وزن بدن  درعدد  1/42

در  رودخشک درداد  نشان ،(1421) همكاران و

 1/11 تا 2/13 ياستحصال يهاتخم کوچكتر، انیماه

 يکار يآورهم ،( درصد وزن بدن3/15 نیانگی)م

 يآور( عدد و هم31945 نیانگیم) 81212تا  25828

 در کعدد تخم 9/35 نیانگیبا م 8/42تا  4/32 ينسب

 نیا بهتر تیوضع نشانگر که بوده بدن وزن گرم

 و است درودیسف به مهاجر ماده نیدر مولد هاشاخص

 به مهاجر نیمولدبزرگتر بودن  لیدلبه توانديم

 يماه در هاتخمک وزن و تخم گرم در تخمک عدادت و تخمک قطر ،يکار يورآهم ،ياستحصال يهاتخم وزن اریمع انحراف و نیانگیم -3جدول 

 .(1422) کل طول کیتفكبه درودیسف مهاجر دیسف

 تخمک در گرم تخم  تعداد (mm) تخمک قطر )عدد( يکار يآورهم زانیم (g) ياستحصال يهاتخم وزن تعداد (cmکل  ) طول

>42 2 1/14±2/125 895±24212 29/2±81/1 9/33±3/233 

44-42 14 5/11±4/131 5112±32192 28/2±18/1 4/22±8/249 

48-44 18 5/39±3/118 8843±41828 24/2±84/1 9/13±8/235 

52-48 38 1/38±9/211 12393±49482 28/2±83/1 8/18±1/233 

58-52 19 1/58±8/218 12894±59881 28/2±88/1 5/18±2/218 

<58 1 1/32±4/398 5548±84332 24/2±89/1 1/12±2/213 
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)در  يبا هورمونوتراپ يمصنوع ریتكث درود،یسف

 بهتر تیوضع ( و احتماالً  هورمونبدون رود خشک

 ای و درودیسف بهقبل از مهاجرت  نیمولد هیتغذ

 و همكاران سوداگر ي. بررسباشد يكیژنت يهاتفاوت

نشان  درودیسف در يماه نیا نیمولد يرو ،(1395)

و  88/18 تا 89/12 ياستحصال يهاتخمداد که 

 جیدرصد وزن بدن بوده که کمتر از نتا 14/15 نیانگیم

در  بدني-میانگین شاخص گناديحاضر است.  يبررس

طور متوسط ساله مصب سفیدرود به 5و  4هاي ماده

( و در ماهي 1421درصد )عباسي و همكاران،  1/18

سفید مهاجر به رودخانه حویق با متوسط وزن بدن 

درصد  1/19با میانگین  1/21تا  2/12گرم،  1295

( که هر دو بیش از نتایج 1314بوده )رضوي صیاد، 

دلیل توزین کامل باشند، که بهبررسي حاضر مي

ها در ها و عدم تخلیه کامل تخمتخمدان در آن بررسي

 باشد.بررسي حاضر هنگام تكثیر مصنوعي مي

در ماهي سفید مهاجر به رودخانه شیرود با 

آوري کاري میانگین همگرم،  832متوسط وزن 

 در تخمک عدد 52222آوري نسبي و هم 41312

تعیین شد )خارا و همكاران،  ماده وزن لوگرمیک

تواند مربوط به آوري نسبي بیشتر، مي( که هم1389

درصد تخم استحصالي بیشتر در شیرود، جثه 

 وتر، کیفیت بهتر مولدین )ژنتیكي یا محیطي( کوچک

پور و اشد. طبق نظر وليها بقطر کمتر تخمک ای

(، در فرم پاییزه ماهي سفید با 1394پور )خاني

هاي استحصالي گرم، تعداد تخم 1859میانگین وزن 

با میانگین  118488تا  81183آوري کاري(  )هم

آوري نسبي نیز حدود عدد و میانگین هم 88585

عدد تخمک در کیلوگرم وزن مولد تعیین شد  41822

آوري، بیش از بررسي حاضر بوده و که هر دو نوع هم

تواند بخاطر جمعیت زماني متفاوت )نژاد بهاره و مي

پاییزه(، منطقه متفاوت )تاالب انزلي و سفیدرود(، 

میانگین وزني بیشتر، درصد تخمدهي بیشتر و 

همچنین تغذیه بهتر مولدین مهاجر پاییزه تاالب انزلي 

)دقت قبل از مهاجرت و حتي تفاوت در دقت بررسي 

 ترازو، دقت شمارش و ...( باشد.

آوري مطلق (، هم1314طبق بررسي رضوي صیاد )

در مولدین ماده ماهي سفید مهاجر به رودخانه حویق 

 141122تا  19122گرم،  1295با متوسط وزن بدن 

عدد در هر مولد تعیین شد و با  14522با میانگین 

ر د آوري افزایش یافت،افزایش طول ماهي میانگین هم

آوري مطلق بر اساس بررسي کنوني میانگین هم

نمونه مولد جواب نداده یا فوق  15آوري  میانگین هم

عدد تخمک در هر مولد برآورد  51282رسیده، حدود 

 تواند به کیفیتباشد و ميشد که کمتر از حویق مي

هاي بهتر مولدین مهاجر به رودخانه حویق در زمان

ها مربوط باشد، م آنگذشته، از جمله دستكاري ک

هاي محیطي دیگر ها و استرساگرچه افزایش آالینده

احتمال زیاد، عالوه بهباشند. بهدر این زمینه مؤثر مي

ها پس از چندماه قرارگیري در فرمالین، کمي تخمک

تر شده و در نتیجه، تعداد هم آوري )مطلق، سنگین

کاري و نسبي( نسبت به اغلب منابع دیگر ممكن است 

درصد کمتر تخمین زده شده باشد، زیرا  22حدود 

(، وزن نمونه ماهیان تثبیت 1983) Parkerطبق نظر 

درصد  25تا  5شده در فرمالین پس از مدتي، بین 

 افزایش نشان داد.

 21222دریاي خزر  دیسف يماهدر مطلق  يآورهم

 يوانیک) 292222تا  (،1981، کازانچف) 282222 تا 

( تا 1395طبق نظر عبدلي ) و (1395، و همكاران

 يمهاجر به تاالب انزل دیسف يدر ماه، 115222

 128525و بطور متوسط  198582تا  38222

(Faridpak, 1968)مهاجر به  دیسف ي، در ماه

( و 1314) ادیص يرضو يطبق بررس قیرودخانه حو

 با 141898تا  19118( 1388پور ) يپور و وليخان

، خزر يایدر يعدد، در سواحل جنوب 14114 نیانگیم

و  يافرائ) 84498 نیانگیبا م 132131تا  15123

 نیانگیبا م 92985تا  18985(، 1388، همكاران

 زهییدر فرم پا( و 1422، انبرد و همكارانیدر) 45182

 88585 نیانگیم با 118488ا ت 81183 دیسف يماه

( تعیین شد، 1394، پور يپور و خانيولعدد تخمک )

 يماه نیدر مولدآوري مطلق همچنین میانگین هم

 ،(1382ي، تاکام يآذر) 14522در غرب گیالن  دیسف
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 Afraei) 82435در ساحل مازندران حدود 

Bandpei et al., 2011) 84422 و (Fazli et al., 

 Keivany et) 12322در ساحل گلستان  ،(2013

al., 2012انینیام) 112888 النیدر سواحل گ ( و 

مهاجر به  دیسف يدر ماه( و 1385، دهیفت

 استان ربارانشیرود، تنكابن، تجن و گه يهارودخانه

و  53122، 43522، 49222 بیترتمازندران به

( 1388، و همكاران يفاراب) عدد تخمک 41822

ر حاض يبررس جیاز نتا شتریب يکمکه  گزارش شد

 تیفیک بهتواند مربوط يعدد( است که م 41392)

 متفاوت باشد. تیجمع زیو ن نیوزن مولدو  هیتغذ

آوري کاري ماهیان طي بررسي حاضر، میانگین هم

ترتیب حدود ساله به 9تا  8و  1، 8، 5، 4سفید 

عدد  81222و  82322، 55422، 48822، 32822

، 41352ترتیب حدود ي نسبي بهآورتخمک و هم

عدد تخمک در  39382و  31482، 39222، 42822

آوري مطلق کیلوگرم وزن ماده بوده و میانگین هم

ترتیب ( به1421طبق مطالعه عباسي و همكاران )

 93382و  11582، 83122، 53815، 31492حدود 

عدد تخمک تخمین زده شدکه با افزایش سن ماهي 

 آوري نسبي کاهش یافت. ش و همآوري کاري افزایهم

  Bavand Savadkouhiو Kharaطبق نظر 

(، در ماهي سفید مهاجر به رودخانه شیرود در 2211)

، 34282ترتیبآوري مطلق بهسال هم 8تا  3هاي ماده

آوري عدد تخمک و هم 82851و  52839، 45188

 59222و  52222، 54222، 54122ترتیب نسبي به

کیلوگرم وزن ماهي محاسبه شد که  عدد تخمک در 

سال در بررسي حاضر  1تا  4شباهت زیادي با ماهیان 

(، 1389دارد. همچنین طبق بررسي خارا و همكاران )

سال  8تا  3آوري کاري در ماهي سفید میانگین هم

، 31222، 32122ترتیب حدود مهاجر به شیرود به

آوري عدد تخمک و میانگین هم 55222و  45822

، 53222، 58222ترتیب حدود ها بهي آننسب

عدد تخمک در یک کیلوگرم وزن  48222و  48222

آوري ماده تعیین شد که با افزایش سن ماهیان، هم

نسبي کاهش داشت که با نتایج بررسي حاضر اختالف 

دلیل تفاوت درصد جوابدهي تواند بهدارد که مي

ت ها )دقمولدین، کیفیت مولدین، دقت بررسي نمونه

ترازو، دقت شمارش و ...( و ژنتیكي باشد. میانگین 

آوري کاري ماهي سفید مهاجر به رودخانه تجن در هم

سال با میانگین وزن  8و  5،  2هاي در ماده 1388

ترتیب حدود گرم، به 1122و  812، 822بدن 

عدد تخمک تعیین شد  41822و  48822، 39822

حاضر، با  ( که مطابق بررسي1389)خارا و همكاران،

 افزایش سن افزایش داشت. 

آوري کاري ماهي طي بررسي حاضر، میانگین هم

 58تا بزرگتر از   42هاي طولي زیر سفید در گروه

آوري عدد و هم 84332به  24212متر از  سانتي

 21832( از 81/2مطلق تخمیني )با ضریب تخمدهي 

عدد تخمک در هر مولد ماده افزایش یافت.  98932به 

آوري مطلق در (، هم1314ق بررسي رضوي صیاد )طب

-44، 38-38ماهي سفید با طول )احتمااًل چنگالي(  

متر در رودخانه حویق سانتي 54-58و  52-48، 42

عدد  114522و   91122، 88222، 45222ترتیب به

، 81222ترتیب آوري نسبي بهتخمک در هر مولد و هم

یلوگرم عدد تخمک در ک 49522و  59122، 81222

 (. 1314مولد تعیین شد )رضوي صیاد، 

طي بررسي حاضر، میانگین تعداد تخمک در هر 

عدد تعیین  2/231هاي استحصالي گرم وزن تخمک

رود در ماهیان با که در رودخانه خشکشد، در حالي

عدد بوده )عباسي و  2/234اندازه کمي کوچكتر 

هاي دهد تخمک( که نشان مي1421همكاران، 

هاي با وزن نزدیک به هم تفاوت در ماده رسیده

چنداني ندارند. تعداد تخمک در هر گرم تخم طبق 

(، در فرم پاییزه ماهي 1394نظر ولي پور و خاني پور )

عدد تعیین شد. میانگین تعداد تخمک در  334سفید 

ساله بررسي  1و  8، 5،  4هر گرم تخم در ماهیان 

 1/213و  1/228، 5/234، 2/248ترتیب حاضر، به

تر شدن اندازه تواند بزرگعدد محاسبه شد که مي

ها با افزایش اندازه بدن ماهیان را نشان دهد. تخمک

سال  8تا  3هاي تعداد تخمک در هر گرم تخم در ماده

، 328ماهي سفید مهاجر به رودخانه شیرود، به ترتیب 
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 8و  5،  2هاي عدد و و در ماده 211و  218، 321

ترتیب سفید مهاجر به رودخانه تجن بهساله ماهي 

عدد تخمک تعیین شد )خارا  289و  211، 388حدود 

( که هر دو بیشتر از نتایج بررسي 1389و همكاران، 

رسد عالوه بر تفاوت در نظر ميباشند که بهحاضر مي

ها، دلیل اصلي ها و دقت ترازو در بررسيدقت شمارش

طي  %5لین ها در فرماآن احتماالً تثبیت تخمک

چندماه در بررسي حاضر باشد، که منجر به افزایش 

ها در ها و در نتیجه تعداد کمتر تخمکوزن تخمک

گرم شده باشد زیرا طبق نظر منابع، وزن نمونه ماهیان 

 25تا  5تثبیت شده در فرمالین پس از مدتي، بین 

(، در نتیجه، Parker, 1963) درصد افزایش نشان داد

ها در گرم طي تعداد متوسط تخمک رسدنظر ميبه

 عدد متغیر باشد. 322تا  282بررسي حاضر، 

 84/1ها طي بررسي حاضر، میانگین قطر تخمک

متر تعیین شد، میانگین آن در ماهیان میلي

( 1421رود  )عباسي و همكاران، هاي خشکرودخانه

متر میلي 85/1( 1389و شیرود )خارا و همكاران، 

هاي رسیده در دهد تخمکمي گزارش شد که نشان

هاي با وزن نزدیک به هم تفاوت چنداني ندارند. ماده

همچنین طي بررسي حاضر، میانگین قطر تخمک در 

متر بوده میلي 92/1تا  82/1ساله بین  9تا  4سنین 

که با افزایش سن، افزایش نشان داد. میانگین قطر 

ساله ماهي سفید  8تا  3هاي ها در مادهتخمک

متر )خارا و میلي 91/1تا  14/1خانه شیرود رود

( و در ماهي سفید سواحل گلستان 1389همكاران، 

متر میلي 11/2تا  19/1 8تا + 3در سنین +

(Keivany et al., 2012تعیین شد. قطر تخمک ) ها

در همه این مطالعات با افزایش سن و اندازه بدن، 

یک سن ها در افزایش نشان داد اما تفاوت قطر تخمک

تواند در ارتباط با مشخص در مطالعات مختلف مي

میزان رشد طولي وزني مولدین در همان سن در 

ها، دقت مناطق مختلف، میزان رسیدگي تخمک

کش، ها )کولیس، خطگیري قطر تخمکاندازه

ده شها )تازه، تثبیتآکوالمتر و ...( و نیز حالت تخمک

بررسي حاضر، در فرمالین، آب نمک و ...( باشد. طي 

آوري کاري و وزن بدن، میزان همبستگي بین هم

و بین  12/2آوري کاري و طول کل ، بین هم13/2

تعیین شد. میزان  82/2آوري کاري و سن ماهي هم

(، 2211و همكاران ) Afraeeهمبستگي در بررسي 

، با وزن بدن 99/2آوري مطلق با طول چنگالي بین هم

طبق نظر افرایي و و  92/2و با سن ماهي  93/2

آوري مطلق و طول چنگالي (، بین هم1388همكاران )

تعیین شد. میزان همبستگي طبق بررسي  53/2

آوري مطلق و (، بین هم1422دریانبرد و همكاران )

و با سن ماهي  82/2، با طول چنگالي 81/2وزن بدن 

(، 2212و همكاران ) Keivany، طبق بررسي 11/2

، با طول چنگالي 84/2وزن بدن آوري مطلق با بین هم

و طبق بررسي خارا و  32/2و با سن ماهي  89/2

( در ماهي سفید رودخانه شیرود 1389همكاران )

آوري مطلق با وزن، طول و سن همبستگي بین هم

برآورد شد.  48/2و  13/2، 81/2ترتیب ماهي سفید به

ري آودر این مطالعات، بیشترین میزان همبستگي هم

 مطلق آوريکمترین آن با سن ماهیان بود. هم با وزن و

 دیگري مانند موقعیت فاکتورهاي تحت تاثیر

مایي ت دتغییرا نظیر محیطي فاکتورهاي و جغرافیایي

 ,Nikolskii, 1963; Potts and Woottonبوده )

1989; Wootton, 1992; Unlu and Balci, 

1993; Rinaldo, 2020; Agarwal, 1999 و )

 .Reznick et alافزایش سن مولدین ) میزان آن با

( افزایش Bagenal, 1978( و وزن تخمدان )2002

 با عمدتاً نسبي مطلق و آوريیابد. همچنین هممي

 ,Bondدهد )مي نشان افزایش ماهي اندازه افزایش

1979; Beer et al., 2013; Rinaldo, 2020; 

Reid and Chaput, 2012; Kjesbu et al., 

 يفضا داشتن لیدلهتر ببزرگ انیماه( زیرا 1998

 کننديم دیتر تولبزرگ يهاتخم شتر،یب يشكم

(Marteinsdottir and Begg, 2002; Murawski 

et al., 2001) بنابراین اختالف دامنه و میانگین .

ر خاطتواند بهآوري مطلق و نسبي ماهي سفید، ميهم

ها، نوع جمعیت، منطقه تفاوت در اندازه ماهي

ي آب، کیفیت تغذیه دما ت،یتراکم جمعالعاتي، مط
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ریزي و شرایط محیطي دیگر، حتي دقت قبل از تخم

و روش پژوهشگران، دقت و کالیبراسیون ترازو و عوامل 

دیگري مانند ریختن مقداري تخم از مولدین در فصل 

 ها، باشد.ها یا در رودخانهتكثیر داخل حوضچه

اي هنمود که تفاوتگیري توان نتیجهدر مجموع مي

اي بین نتایج پژوهشگران مختلف و نیز قابل مالحظه

هاي آوريها و بررسي حاضر در زمینه همبین آن

مطلق، کاري و نسبي، تعداد تخمک در گرم و تغییرات 

-ها بر حسب سن و نیز میزان همبستگي بین همآن

ها با طول، وزن و سن ماهي سفید، مشاهده شد، آوري

هاي ژنتیكي، تغذیه و دلیل تفاوتست بهکه ممكن ا

اشد، بدلیل دقت پژوهشگر سن ماهیان و بخشي نیز به

گردد طي فروردین ماه یک سال بنابراین پیشنهاد مي

نمونه هم اندازه از ماهي   52تا  32مشخص، حدود 

هاي گیالن، سفید ماده در چند رودخانه مختلف استان

هاي مطلق، کاري يآورمازندران و گلستان تهیه و هم

ها و نسبي، تعداد تخمک در گرم و قطر تخمک آن

توسط یک نفر ثابت تعیین شود و نتایج حاصل، در 

اختیار همه عالقمندان از جمله مراکز تكثیر این ماهي، 

 اساتید و پژوهشگران قرار گیرد.

 

 تقدیر و تشکر

بررسي فراواني و ساختار  در قالب پروژهاین مطالعه 

هاي طولي و وزني بچه ماهیان و تعیین جمعیت

اکولوژیک ماهیان سفید و کفال در سواحل استان 

-12-234-99244-992918گیالن با کد مصوب 

نجام ا موسسه تحقیقات علوم شیالتي کشور 13-124

شد بنابراین از مسئولین مرکز تكثیر و بازسازي ذخایر 

هید انصاري رشت و مسئوالن ماهیان استخواني ش

هاي داخلي )بندر انزلي( که پروري آبپژوهشكده آبزي

ما را در انجام این پژوهش یاري نمودند، سپاسگزاري 

گردد.مي

 

 

 

 منابع
سفید  ماهي آوريهم . تعیین1382 .ق تاکامي آذري

(Rutilus frisii kutumنامه .) دانشكده 

 .81-18: 1-2.  تهران دانشگاهدامپزشكي
، .ف پرافكنده.، ف مرامیک.، ش يعبدالملك.، ع. م یيافرا

 کر.، ش يقاسم.، ح انیطالش.، غ انبردیدر.، ا. ع جانباز

پروژه  یيگزارش نها .1388. ح يفضل، .م يجانیالر.، د

 يدگیو رس دمثلیتول ،یيغذا میسن، رشد، رژ يبررس

خزر.  يایدر يدر سواحل جنوب دیسف يماه يجنس

 ص. 91. رانیا التیش قاتیموسسه تحق

 يستیز يهاشاخص ي. بررس1385ب.  دهیفت انینیام

 نامه انیپا. خزر يایدر يجنوب بخش در دیسف يماه

. يعیمنابع طب دانشكده. دیص يرشته تكنولوژ يدکتر

 .ص 242. گرگان دانشگاه

، م.، احمدنژاد م. رهبر.، م انیوسفی.، م نیگز به.، ح خارا

 نیدمول يدمثلی. اثر سن بر عملكرد تول1389م.  یينایب

 در( Rutilus frisii kutum)  دیسف يماده ماه

 الهیجان، واحد زیستي علوم مجله. تجن رودخانه

4(3 :)83-55 . 

 جواهر دیسف يماه. 1388. ع پور يل، و.ا. ع پور يخان

 81. تهران. ایران شیالت تحقیقات موسسه. خزر يایدر

 .ص

 انتشارات. انیآبز در سن نییتع. 1381. ف پرافكنده

 .ص 139. تهران. رانیا التیش قاتیتحق موسسه

 ،.آ نژاد وهاب.، ا. س مطلق يتقو.، ح يفضل.، غ انبردیدر

 يجنس بلوغ و مثل دیتول. 1422. ف يافروز باقرزاده

 يرانیا يهاآب در (Rutilus kutum)  دیسف يماه

-121(: 5)29. رانیا التیش يعلم مجله. خزر يایدر

111. 

 قاتی.  موسسه تحقدیسف ي. ماه1314 ،ب. ادیص يرضو

 ص. 185. رانیا التیش

ش.  دادگر ،.ح يائیذکر.، س ثابت پور صدق.، م سوداگر

 SGnRHa+) میاواپر هاياثر هورمون ي. بررس1395

( GnRH+ نیدوپام ستی)آنتاگون اوافكت (،دونیدامپر

 دیسف يماه يمصنوع ریتكث بازده بر زیپوفیه عصاره و

(Kamensky, 1901 )Rutilus kutum .پژوهش



 1421، 19، شماره 12 دوره                                                                              پروري            نشریه علوم آبزي 

111 

 

 . 53-84(: 3)4. کاربردي يشناس يماه هاي

.، ع سرپناهم.،  يک.، باقري جونقاني س.، مراد يعباس

.، ع صالحيمولودمقدم ا.،  يپورغالم ،يزحمتكش 

. گزارش 1421. م میادرحیص.، د يم.، گروه پور کین

 يو وزن يفراواني و ساختار طول يپروژه بررس یينها

ماهیان  کیاکولوژ يها تیجمع نییو تع انیبچه ماه

 موسسه. النیو کفال در سواحل استان گ دیسف

 .ص 312. تهران. کشور يالتیش علوم قاتیتحق

 و فرهنگ دانشنامه. النیگ انیماه. 1398. ک يعباس

 . ص 228. رشت(. ایلی)ا النیگ تمدن

 داخلي هايآب ماهیان يدانیم يراهنما. 1395عبدلي، ا. 
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Abstract  
This study aimed to determine fecundity in relation to age and size, and the correlation between fecundity and egg 

diameter with whole body weight, total length and age in migratory kutum, Rutilus frisii, to Sefid River, southern 

Caspian Sea. Ripe females were caught about 1000 m far from the river mouth using beach seine with 20 mm 

mesh size during their migration season in March 2021, and they were transferred into ponds of Shahid Ansar 

propagation and restoration center for bony fishes of Caspian Sea, Rasht city. The propagation of females was 

done using hormonthrapy (Ovaprim). The total length, body weight, and age of specimens were measured before 

artificial propagation and the weight of the gonad was measured. One gram of egg was sampled randomly and 

fixed into a glass containing formaldehyde 5%. Then the precise weight of the egg samples saw determined using 

a digital scale. The examination of 98 female specimens with a weight 540-2710g (1231±384, Mean±SD) showed 

that working fecundity of 23577-92029 (49643±16185) eggs per individual, relative fecundity of 25.4-58.1 

(40.7±6.8) eggs per gr / body weight and eggs diameter of 1.67-1.99 (1.84±0.06) mm. The working fecundity was 

raised with increasing fish age and size but relative fecundity decreased by increasing age and size.  

 

Keywords: Rutilus frisii, Reproduction, Fecundity, Caspian Sea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


