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                                            برخی از خصوصیات تولید مثلی ماهی اسبله اروپایی جنس نر   

 ( L. , 1758  Silurus  glanis)  در تاالب بین المللی انزلی 

 1، محدثه احمد نژاد 3،عبدالمجیدحاجی مرادلو3، ابوالقاسم کمالی2، باقر امیری مجازی 1شهرام بهمنش
 کشاورزی، ترويج و آموزش تحقیقات، سازمان کشور، شیالتی علوم تحقیقات موسسه ، داخلی آبهای پروری آبزی کدهپژوهش1

 ايران بندرانزلی،
 ، کرج، ايران31313-4314دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران،  صندوق پستی  2

 ان، ايران، گرگ41131-13741دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی گرگان، صندوق پستی  3

 

 

 چکیده

شنما  اينران    در Silurus  glanis   کنه گوننه  ،و از راسته گربه ماهی شکالن می باشنند   Siluridaeماهی اسبله از خانواده   

قطعه جنس نر اين گونه در اندازه های مختلف به وسیله تله از تاالب بین المللی انزلی به صنورت    111زيست می نمايد. تعداد 

میلنی متنر، وزن   1، طو  استاندارد، با دقنت   (Total length)ديد، پس از انتقا  نمونه ها به ساحل ، طو  کلی ماهانه صید گر

گنرم   1 /11( بنا دقنت   liver weight( ،وزن کبد )Gonad weightگرم ،وزن غدد جنسی )1(با دقت Total weightبدن ) 

شاخص های وزننی   محدوده دمای اسپرم ريزی آن با استفاده از اندازه گیری شد. در اين مطالعه ، چرخه تولیدمثلی، و همچنین

مورد  Condition Factorفربهی و شاخص  Hepato-Somatic Index، شاخص وزنی کبد Gonado-Somatic Iindexگناد 

 درصند رسنیده و    12/7 ± 14/3 در ماه خرداد بنه ، GSI)) شاخص وزنی غدد جنسی مقدار میانگینبررسی قرارگرفت. حداکثر 

رسنیدگی   2از مرحلنه   GSIاسپرم ريزی ماهیان نر در تیر ماه  سیر نزولی آن تا ماه شهريور ادامه می يابد.میزان  سپس با پايان

رسیدگی جنسی به حنداکثر مقندار خنود     3جنسی در ماهیان مورد بررسی بصورت معنی داری رو به افزايش نهاده و در مرحله 

ی جنسی مجدداً کاهش می يابد. بررسی ها در اين مطالعه مويد اين موضوع است که به رسیدگ 1می رسد. اين مقدار در مرحله 

 ºС73/22– 33/11  نحوی تکامل غدد جنسی در ارديبهشت و خرداد به حداکثر می رسد و در اين دوره میزان دمنای آب بنین  

که از نیمه شهريور مناه شنروع و در اواينل    نشان از داشتن چرخه تولید مثل ساالنه می باشد  GSI)تغییرات مقادير ) بوده است.

در طو  مدت نمونه برداری نوساناتی داشنته اسنت.حداکثر    ( HSIشاخص وزنی کبد ) تیرماه سا  آينده خاتمه می يابد. مقادير

نینز در   (CF) مشاهده گرديده است. شاخص فربهی71/1±12/1و حداقل آن در ماه تیر % 13/1±22/1میزان آن در ماه آبان % 

بوده و پنايینترين مینزان آن    7/1 ±11/1آن در ماه شهريور %  باالترين میزان .و  دوره نمونه برداری دارای نوسان بوده استط

رسیدگی غندد جنسنی اينن     3و  4فوق و همچنین وجود مراحل  در مرداد ماه محاسبه شد. به طور کلی باتوجه به بررسی های

 زی می کند.ماهی در ماههای اسفند تا خرداد اسپرم ري

 

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

                                                            
 : نويسنده مسئو behmanesh2007@gmail.com 
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 مقدمه
آبزيان و از آن جمله ماهیان از مهمترين منابع و ذخاير 

ارزشمند کشورها محسوب می شوند و از طرفی با توجه به 

ويه ذخاير افزايش آلودگیهای زيست محیطی و صید بی ر

آنان در حا  کاهش و از بین رفتن می باشند بنابراين الزم 

است جهت حفظ ذخاير ماهیان و نیز تعیین فصو  صید و 

همچنین برنامه ريزی جهت تکثیر مصنوعی آنها اطالعات 

الزم در خصوص بیولوژی و فیزيولوژی تولید مثل آنان 

کسب نمائیم که در اين خصوص شاخص های وزنی گناد، 

اخص وزنی کبد و شاخص فربهی فاکتور های خوبی در ش

تعیین فصل و زمان تولید مثل ماهیان می باشند 

 (. 1113)بیسواس، 
و از راسته گربه ماهی   Siluridae  ماهی اسبله از خانواده 

که در ايران  دو گونه از آنان گزارش  شکالن می باشند

در   Silurus  glanis linnaeus, 1758شده است. گونه 

شما  ايران پراکنده اند و در تاالب ها ، رودخانه ها و منابع 

آبی که از شما  غرب تا شما  شرق کشور پراکنده اند ، 

در يکی از مهمترين   يافت می شود . اين ماهی همچنین

زيستگاههای طبیعی کشور يعنی تاالب بین المللی انزلی 

ن جزء  ( و نیز آنرا می توا1371زيست می نمايد )عبدلی ،

بزرگترين ماهی آب شیرين محسوب نمود چرا که نمونه 

کیلوگرم  331متر و وزن  3های از آن با اندازه طو  

                     .(Orlova,1987)گزارش شده است 

کل صید آن در کشورهای اروپايی و کشورهای آذربايجان، 

گرجستان، قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، 

تن  11211به میزان  1111تن در سا   17431یزان از م

 ( . FAO,1999abکاهش يافته است ) 1111در سا  

اطالعات کمی در خصوص صید اين گونه در کشور وجود 

در سا   Coadدارد، ولیکن بر اساس گزارشات دکتر 

میزان صید اين گونه بنا برگزارش افراد ذيل به  1113

 شرح زير می باشد:

تا سالهای 1131 -37در ايران از سالهای  صید تجاری آن

کیلوگرم متفاوت 37131کیلو گرم و  4113بین 12-1111

تا  1111از سالهای  FAO.اما بنا بر گزارش سازماندبو

سا  میزان صید  ثبت شده آن به ترتیب  1به مدت  1113

و صفر تن بوده است. باالترين میزان  3،  2، صفر ،2، 2

ناحیه انزلی در طو  سالهای کیلو گرم در 117313صید 

 1112در سا   Holcikگزارش شده است. 33-1134

، به 1111گزارش داد صید آن در تاالب انزلی در سا  

کل میزان صید  1/3کیلوگرم يعنی برابر با % 2113میزان 

در اين ناحیه بوده و رتبه ششم ماهیان مهم تاالب را به 

 (. Coad, 1995خود اختصاص داده است )

تاالب انزلی يکی از مهمترين اقالم صید تجاری را اين در 

ماهی به خود اختصاص می دهد به طوريکه میانگین صید 

               کیلوگرم 17171( 1371-73ساله آن )سالهای  3

گونه ماهیان  23درصد کل صید( بوده و در بین  71/3) 

     اقتصادی تاالب رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است 

 (.1371) ولی پور و حقیقی، 

با توجه به میزان قابل توجه صید و  گذشته یدر دهه ها

ارسا  آن به استانهای غربی کشور برای مصرف اهل 

تسنن، ذخاير آن در تاالب انزلی با کاهش شديدی مواجه 

گرديده و از آنجا که اين گونه در چرخه اکوسیستم آبی 

ن گزارشی از نقش موثری دارد و در کشور ما تا کنو

وضعیت تولید مثل آن ارائه نشده است. اين بررسی با 

هدف تعیین فصل تولید مثل و زمان اسپرم ريزی جنس نر 

اين گونه جهت اهداف تکثیر مصنوعی و تولید مثل طبیعی 

 آن حائز اهمیت می باشد.

 

 مواد و روش کار 

عدد ماهی نر در اندازه های مختلف ماهی اسبله 111تعداد 

الی آبان  1313االب بین المللی انزلی از مهرماه سا  از  ت

بصورت ماهانه از مناطق مختلف بخشهای  1311ماه سا  

تاالب مرکزی و تاالب جنوب غربی بوسیله تله صید گرديد. 

           پس از انتقا  نمونه ها به ساحل، طو  کلی

(Total length  ( طو  استاندارد ،)Standard length  ،)

( با دقت  Total weightمیلی متر، وزن بدن )1ت با دق

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

 (liver weight   با دقت )گرم اندازه گیری شدند.1 /11 

، شاخص وزنی کبد (GSI) شاخص وزنی غدد جنسی
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(HSI شاخص فربهی ، )(CF)  به ترتیب بر طبق فرمولهای

 رداری اندازه گیری شدند.در طو  نمونه ب1 -3شماره 

  
 ( Biswas,1993)  1فرمو  

 

 ( Biswas,1993)  2فرمو  

 

 ( Biswas,1993)  3فرمو  

 
به ترتیب وزن   Lو   GW  ،TW  ،HWدر روابط فوق 

گناد به گرم، وزن کل به گرم، وزن کبد به گرم و طو  کل 

به سانتیمتر می باشد. در طو   دوره نمونه برداری  ماهیان

هیان، دمای آب با کمک دماسنج ديجیتالی مد  ما

WTW (323 ،  .اندازه گیری شد )ساخت آلمان 

واريانس با کمک آزمون  میانگین، انحراف از معیار، آنالیز

محاسبه و رسم  SPSS13دانکن با استفاده از نرم افزار 

 شد. انجامExcel2000 شکل ها بوسیله نرم افزار  

 

 نتایج

جنس نر در تناالب انزلنی بنا حنداقل     دامنه طولی ماهیان  

سنانتیمتر بنا  مینانگین     174سانتیمتر تنا حنداکثر    1/33

سانتیمتر بوده است حنداقل مینانگین    43/17  ±  44/21

اندازه آن در ماه  مهر و حنداکثر مینانگین در مناه خنرداد     

بدست آمده است. همچننین دامننه وزننی نرهنا در تناالب      

گننرم بننا  21311ثر گننرم تننا حننداک 232انزلننی بننا حننداقل

 گرم بود. 11/7111 ± 313/3142میانگین 

          بین طو  کل و وزن بدن ماهیان نر نمونه گیری شده

 (111 n =  رابطه نمايی برقرار می باشد و مقدار ضريب )

                 = 111/1rهمبستگی بین طو  کل و وزن برابر با 

اس رابطه باشد الگوی رشد ماهیان اسبله نر براس می

 (.1شکل)رگرسیونی طو  کل و وزن کل ، ايزومتريک بود 
 

 

 

:  رابطه بین طول و وزن ماهی اسبله جنس نر در 1شکل

 تاالب بین المللی انزلی

 

ماهیان جنس نر در طو  دوره نمونه  GSIتغییرات میزان 

( بوده است.  P>13/1)برداری دارای اختالف معنی داری 

هیان جنس نر از مهر ماه به بعد در ما GSIمیانگین میزان 

يک روند صعودی را نشان می دهد. در ماه خرداد به 

رسیده و با 72/1 ± 27/1(%)بیشترين میزان میانگین 

             فصل تخمريزی در تیر ماه ، سیر نزولی آن آغاز پايان

 (.2شکل ) می گردد

در  GSIشکلنوسانات میانگین ماهانه شاخص :  2شکل

 بله نرماهیان اس

 

رسیدگی جنسی در ماهیان مورد 2از مرحله  GSI میزان

رسیدگی جنسی  3بررسی رو به افزايش نهاده و در مرحله 

 1به حداکثر مقدار خود می رسد. اين مقدار در مرحله 

 (. 1 رسیدگی جنسی مجدداً کاهش می يابد )جدو 
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 )درصد( بر اساس مراحل GSI: میانگین 1جدول

 جنسی مختلف توسعه غدد

 مراحل
 جنس نر

 میانگین انحراف معیار

  113/1 17/1 1مرحله 

  11/1 11/1 2مرحله 

  33/1 13/1 3مرحله 

  41/1 127/1 4مرحله 

  71/1 2/1 3مرحله 

  37/1 11/1 1مرحله 

 

در ماهیان جنس نر  HSI شاخص بیشترين میانگین میزان

              در ماه تیر و کمترين آن 74/1 ± 12/1%در ماه آبان 

( مشاهده گرديده است، اين شاخص در ±12/1 12/1 %)

                      داری ارتباط با چرخه تولید مثل اختالف معنی

(13/1 > P  از خود نشان داده است )( 3شکل). 
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در  یماهانه شاخص کبد نیانگینوسانات م : 3شکل 

 اسبله نر انیماه

 

ز در طو  دوره نمونه برداری دارای نی (CF)فربهی شاخص

نوسان بوده است. بیشترين میانگین  ضريب چاقی در 

می باشد  7/1 ± 11/1%ماهیان جنس نر در ماه مهر  

 (.4شکل )وکمترين آن در مرداد ماه محاسبه شده است 

 

( %CF) یچاق شاخص ماهانه نیانگینوسانات م : 4شکل 

 اسبله نر انیدر ماه
 

جنسی در مراحل مختلف تکامل  بررسی وضعیت غدد

( 1ماهیان نر نشان داد که فرد های نارس نابالغ )مرحله 

تقريباً در همه ماههای سا  بجز ماه خرداد ديده می شوند 

از رسیدگی بیضه در ماههای خرداد  2(. مرحله 2)جدو 

تا اسفند و حداکثر آنها در ماه شهريور مشاهده شد. 

رسیدگی جنسی قرار  3ماهیان جنس نری که در مرحله 

داشتند از آذر تا خرداد ماه ديده شدند و بیشترين میزان 

از  4درصد فراوانی آنها در ماه بهمن مشاهده گرديد. مرحله

رسیدگی بیضه در ماههای بهمن تا ارديبهشت مشاهده 

گرديد و باالترين درصد فراوانی آنها در ماه  بهمن بود. 

ند ماه تا تیر ماه ديده رسیدگی نیز از اسف3سرانجام مرحله 

شد که بیشترين درصد فراوانی آنها در ماه خرداد بود 

 (. 3)شکل 

:  مراحل رسیدگی ماهیان)تعداد( در ماه های 2جدول

 مختلف سال
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توزیع فراوانی مراحل مختلف توسعه غدد جنسی بر  : 5شکل 

 اساس ماه در ماهیان جنس نر

 

ه حرارت سطحی نتايج  پارامترهای فیزيکی محیطی )درج

درجه سانتیگراد و در  11/ 1آب( در ماههای دی و بهمن 

درجه سانتیگراد به ترتیب کمترين و 13/21ماه  مرداد  

 (. 1شکل ) بیشترين میزان را داشته است

 
 :  شکل میانگین نوسانات درجه حرارت آب تاالب انزلی6شکل 

 

 بحث

د. اين ماهی اسبله از گونه های بومی تاالب انزلی میباش

ماهی از ارزش اکولوژيکی 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. 

مطالعه بیولوژی تولید مثل ماهیان می تواند در شناخت  

ی ذخاير آن موثر باشد )حسین دقیق چرخه زندگی و ارزياب

(. Sparre et al., 1988؛  1311زاده صحافی و همکاران ،

اين مطالعه چندين عامل که ارتباط مستقیم يا غیر  در

، مورد بررسی قرار  مستقیم با فرايند تولید مثل ماهی دارد

 گرفتند.

             ( GSI) مطالعه نسبت وزنی گناد به وزن کل ماهی 

به عنوان شاخص تولید مثل ماهی مطرح گردد می تواند 

 ) ;1311Biswas, 1993)حسین زاده صحافی و همکاران،

و اين تغییرات در ماهیان ماده معموال بیشتر است)عريان و 

ماهی  (GSI)(. از ديدگاه آماری مقادير 1371همکاران ,

اسبله در طو  دوره نمونه برداری دارای نوسانات معنی 

 (.  P<13/1)داری بوده است 

Jubling   جهت رسیدن به  گزارش داد ، 1113در سا

 زمان يا فصل تولید مثل ،يکسری وقايع اولیه اتفاق می

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

افزايش می يابند، يکی از آن وقايع ، مرحله بعد از تولید 

مثل می باشد که در طو  آن مدت، غدد جنسی کوچک و 

مرحله استراحت بسر می برند. آنچه که از روند تغییرات  در

GSI  از مرداد تا آبان ماه می توان استنباط نمود، اين است

که ماهی بعد از ماههای تولید مثل وارد مرحله استراحت 

 ,Rinchard & Kestemont  با رشد کند می شود )

(. رشد بطئی گناد در اکثر ماهیان استخوانی که 1996

                     مشهود رخه تولید مثل ساالنه هستند،دارای چ

از دی ماه  GSI(. مقدار Zolotove, 1993) می باشد

دارای رشد معنی داری شده و به بیشترين میزان خود  در 

خرداد ماه می رسد. در اين ماهها نیز بتدريج میانگین 

درجه حرارت آب نیز افزايش می يابد و همچنین اين 

زمان  با افزايش طو  روز نیز همراه می باشد.  افزايش هم

شروع به سیر نزولی می نمايد و  GSIدر ماه تیر میزان 

اين کاهش تا زمان استراحت گناد جنسی  ادامه دارد. بنابر 

طو  دوره  درGSI اين با توجه به روند تغییرات میانگین 

نمونه برداری می توان چنین استنباط نمود که فصل تولید 

ماهی اسبله همانند تعدادی از ماهیان استخوانی مثل 

آبهای مناطق معتدله در بهار )اواخر اسفند ماه تا اواخر 

 3و  4خرداد ماه( می باشد، همچنین وجود مراحل بالغ 

رسیدگی غدد جنسی در ماههای اسفند تا خرداد داللت بر 

طوالنی بودن دوره تولید مثل اين ماهی داشته و چرخه 

ن ساالنه و از نقطه نظر دفعات تکثیر و اسپرم تولید مثل آ

 Groupريزی متعلق به گروه ماهیان چند بار تکثیر و 

Synchronous  می باشد. دلیل اينکه فصل تولید مثل در
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مناطق مختلف جهان در اين گونه تا حدودی متفاوت است 

انند به علت اختالف در وضعیت فاکتورهای محیطی ) م

              درجه حرارت ( در مناطق جغرافیايی مختلف می باشد
)  Stoumboudi, et al., 1993.) 

در اين ماهیان گامتوژنز در پايیز و زمستان و تخم ريزی  

                        در بهار و اوايل تابستان انجام می گیرد 

 (Wooton, 1995 محرک  تخم ريزی در اين گونه ها .)

( که  Nikolsky , 1963افزايش درجه حرارت می باشد )

 اين با چرخه تولید مثلی ماهی اسبله نیز مطابقت دارد.

بررسی های انجام گرفته بر روی اين گونه نشان می دهد 

که تغییرات درجه حرارت آب بر روی میزان رسیدگی غدد 

جنسی اين ماهی نقش مهمی دارد و در اين ماهی نیز 

خانواده های ماهیان دمای آب نقش عمده ای همانند ديگر 

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

تدريج مهاجرت مولدين به نقاط کم عمق شروع شده و 

 ,Quero and Vayne)عمل تولید مثل انجام می گیرد 

1985 .) 

در ماهی اسبله با افزايش درجه حرارت بتدريج تکامل غدد 

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

 GSIپريود( در اين روند نقش عمده ای را دارند. تغییرات 

               نیز با افزايش دما به حداکثر خود می رسد

(Jain and Mitra, 1994 .) 

بررسی ها در اين مطالعه مويد اين موضوع است که به  

ه نحوی تکامل غدد جنسی در ارديبهشت و خرداد ب

حداکثر می رسد و در اين تکامل غددجنسی میزان دمای 

 درجه سانتیگراد بوده است. 33/11 – 73/22آب بین 

و وزن کبد ممکن است با وضعیت غذايی و با  HSIمیزان 

میزان رشد و تولید مثل ماهی رابطه داشته باشد. شاخص 

HSI  در طو  چرخه تولید مثل ماهی اسبله کم و بیش

از مهر ماه تا  HSIبوده است میانگین دارای نوساناتی 

بهمن ماه يک روند افزايشی را نشان می دهد و در چند 

مرحله دارای افزايش بالنسبه معنی داری بوده است که در 

وارد مرحله جديدی از رشد گرديده  GSI اين شرايط،

تا قبل از زمان تولید مثل ماهی مسیر  HSIاست. مقدار 

مان  تولید مثل ماهی کاهش افزايشی داشته است و در ز

 يافته است.

 Rankin   گزارش دادند بخشی  1113و همکاران در سا

چرخه تولید مثل  در  GSIافزایشاز انرژی الزم جهت 

ماهی از تغذيه و بخشی ديگر از مصرف ذخاير انرژی در 

در ماهیان قبل  HSIکبد و عضالت تامین می شود. مقدار 

(. 1371)عريان و همکاران ،  از تولید مثل افزايش می يابد

بیشتر ذخاير اندوخته شده در کبد ماهی به صورت چربی 

است که در طو  ماههای قبل از تولید مثل افزايش يافته و 

 بالنسبه برجسته تر می گردد. HSIدر نتیجه مقدار 

در اين ماهی شاهد هستیم که بالفاصله پس از اسپرم 

فزايش يافته و اين در مرداد و شهريور ا HSIريزی مقدار 

روند کم و بیش ادامه داشته و در اسفند و فروردين میزان 

آن تا تیر ماه کاهش می يابد و اين بدان معنی  است که 

بالفاصله پس از اسپرم ريزی اين ماهی شروع به تغذيه و 

ذخیره سازی نموده است و در ماههای سرد اين روند کم و 

از آن مواد ذخیره بیش ادامه داشته است و ماهی مولد 

شده در زمان قبل از اسپرم ريزی )جهت رشد غدد 

جنسی( و زمان اسپرم ريزی )جهت فعالیت های تولید 

 مثلی( استفاده می نمايد.

 Jubling  داد، اندوخته های غذايی  گزارش 1113 در سا

در خال  فصل پايیز و اوايل زمستان افزايش و در کبد و 

جنسی و عمدتاً جهت تامین  عضالت، انبار و در رشد غدد

نیازهای متابولیکی بدن بکار می رود و بخش عمده 

پروتئین ماهی در مسیر 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 

ريزی، تغذيه  اين بررسی مشاهده گرديد که در زمان اسپرم

ماهی اسبله بطور نسبی کاهش می يابد و در اين شرايط 

زمانی مقدار شاخص کبد کاهش يافته است. افزايش وزن 

کبد به دلیل  افزايش روند رشد غدد جنسی در طی 

مراحل مختلف بلوغ در ماهی با ثبات رسیده است 
(Lenhardt, 1992 ; Rankin et al., 1983.) 
ز در طو  چرخه تولید مثل ماهی نی (CF)شاخص فربهی  

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

به بعد يعنی پس از زمان اسپرم ريزی اين ماهی افزايشی 

شاهد هستیم و به جهت آن  CFرا در میانگین میزان 

در  GSIاست که بخشی از انرژی الزم جهت افزايش 
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خشی ديگر از مصرف  چرخه تولید مثل ماهی از تغذيه و ب

ذخاير انرژی در عضالت تامین شده است و از دی ماه تا 

فروردين ماه يک روند نسبتاً کاهشی را در میزان شاخص 

CF  مشاهده می کنیم که اين درست به جهت مصرف

ذخاير انرژی جهت تکمیل چرخه تولید مثلی و رشد غدد 

 جنسی می باشد .

Jubling  ه است که اندوخته گزارش داد نیز 1113 در سا

و زمستان و مواد ذخیره  پايیزهای غذايی در خال  فصل 

شده در عضالت به مصرف رشد غدد جنسی می رود و 

بخش عمده پروتئین عضالت ماهی در تولید مواد مورد 

 نیاز در گناد جنسی استفاده قرار می گیرد.

تغییرات در فربهی نسبی را در ماهها و گروههای طولی   

توان ديد و کاهش آن در ماههای قبل از  مختلف می

اسپرم ريزی بستگی به متابولیسم باال فعالیت های اسپرم 

 (.Encina & Granado, 1994ريزی در ماهیان دارد )

 

 تشکر و قدر دانی

از کلیه همکاران پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی من 

جمله آقايان دکتر علیرضا ولی پور، مهندس غالمرضا 

مهندس رضا نهره ور، دکتر محمد صیاد  اده،مهدی ز

و ساير عزيزانی که  مهندس اسماعیل صادقی نژاد بورانی،

طی مراحل اجرای اين تحقیق از حمايتهای بی دريغ آنها 

بهره مند شديم، به ويژه مديريت محترم پژوهشکده آبزی 

پروری آبهای داخلی و موسسه تحقیقات علوم شیالتی 

 ی می گردد.ايران، تشکر و قدردان

 

 توصیه ترویجی

اين مطالعه دور نمايی از رشد و توسعه بیضه در طو  يک 

سا  و به عبارت ديگر از روند چرخه  تولید مثل در ماهی 

اسبله  ارائه داده است. نتايج اين بررسی نشان داد که 

بهترين زمان تکثیر مصنوعی اين گونه در ماههای 

 11-23اسب آب  ارديبهشت و خرداد و  درجه حرارت من

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

به تعیین زمان و فصو  تولید مثل ماهی اسبله، برای 

باسازی ذخاير اين گونه در تاالب انزلی نسبت به اجرای 

تکثیر مصنوعی ماهی اسبله در اين محدوده زمانی اقدام 

هیان در گردد. همچنینع در خصوص برنامه ريزی صید ما

تاالب انزلی ممنوعیت صید اين ماهی از اواسط اسفند ماه 

 های شیالتی لحاظ شود.تا اواخر خرداد ماه در برنامه ريزی
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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 

196 specimens from Oct. to Sep. were study for age, body size, Testis 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). 

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 testis 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 

Reproduction period extending from the April to half of June. 
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