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 یدهچک

انزلی در طی یک دوره یکساله مورد بررسی قرار گرفت  تاالب  )Silurus  glanis(خصوصیات بافتی گناد نر ماهی اسبله  تحقیق در این
تله  صیدشده بودند، در محلـول بـوئن تثبیـت گردیدنـد. سـپس نمونـه  هـا بـا          وسیله بهعدد ماهی نر که در اندازه هاي مختلف   196.گناد تعداد 

 ) و توسط میکروسکوپ نوري مورد مطالعه قرار گرفتنـد. H & Eائوزین (-هماتوکسیلین آمیزي رنگشناسی کالسیک و  از روش  بافت استفاده
شش مرحله جنسی شـامل  برطبق نتایجدر این ماهیان اندازه گیري شد.  برداري نمونه) در طول  GSIهمچنین درصد شاخص وزنی غدد جنسی (%

)، بیضـه  developing :  III Late)، در حال توسـعه پایـانی(  developing : II Early)، در حال توسعه اولیه (Immature : I: نارس یا نا بالغ (
) در ایـن ماهیـان مشـاهده    Spent : VI)، بیضـه تخلیـه شـده (   Running Ripe Testes : V)، بیضه رسیده سـیال( Ripe Testes : IV( رسیده

رسیدگی جنسی و تولید اسـپرم طـی اسـفند تـا خـرداد و       5و  4طوالنی مدت یکساله انجام شد . مراحل  گردید. اسپرماتوژنز طی یک دوره نسبتا
به ماه خـرداد تعلـق داشـت و سـیر نزولـی آشـکاري در تیـر مـاه بوقـوع           GSIرسیدگی در تیر و مرداد صورت پذیرفتند. بیشترین میزان  6مرحله 
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 مقدمه
و از راسـته گربـه     Siluridaeماهی اسبله از خانواده 

 دودر ایـران    که باشدمی Siluriformes ماهی شـکالن 
 Silurus  glanisگونه . گزارش شده استاز آنان گونه 

linnaeus, 1758   ها و منـابع آبـی   ، رودخانهها تاالبدر
یکـی از   انـد. شمال شرق کشـور پراکنـده   وشمال غرب 

ل شــمامــاهی اســبله در هــاي طبیعــی مهمتــرین زیســتگاه
. )1378 (عبـدلی،  باشدمیبین المللی انزلی  تاالبکشور 

حسـوب  آب شـیرین م  انبزرگترین ماهیـ جزء  ماهی  نای
شـده  از این ماهیان صـید  طول برخی که طوري به شودمی

گـزارش شـده اسـت    کیلـوگرم   330آنهـا   متر و وزن  5
)Orlova, 1987(.                     

اسـبله بـه    شباهت گوشت مـاهی در ایران با توجه به 
کـاهش صـید   طعم و مزه و نیز  ماهیان خاویاري از لحاظ

دریــاي خــزر در  ســواحل جنــوبیماهیــان خاویــاري در 
 عنـوان  به وصید انبوه  صورت بهاین ماهی هاي اخیر، سال

فروختـه   قـانونی غیـر  صـورت  بـه گوشت ماهی خاویاري 
انزلـی بـا    تـاالب در بـه همـین دلیـل ذخـایر آن      .شود می

مثلی تولید چرخهو کاهش شدیدي مواجه گردیده است 
طبیعـی در ایـن    صورت بهآن در راستاي بازسازي ذخایر 

از آنجا که این گونـه  آبی با خطر مواجه شده است.  پهنه
بنـابراین   ،سیسـتم آبـی نقـش مـوثري دارد    ودر چرخه اک

و تعیـین فصـول    بـا ارزش ماهیان این جهت حفظ ذخایر 
ــزي    ــه ری ــین برنام ــید و همچن ــیالتی ص ــرايش ــر  ب تکثی

ــا  ــنوعی آنه ــه  ،مص ــتیابی ب ــوژي   دس ــوژي و فیزیول بیول
دسـتیابی   سوي دیگر، از باشد.آن ضروري میتولیدمثل 

هــاي کنتــرل اي جهــت توســعه روشبــه اطالعــات پایــه
 ,Tamaru( باشـد می امري ضروري نیز ماهیانمثل تولید

et al., 1991( ــن  و یکــی از راه ــه ای ــتیابی ب هــاي دس

گنادهاي یفیت فیزیولوژیک بافت و کبررسی  ،اطالعات
  باشد.شناسی میبافت بررسی طریقازجنسی 
مثـل  لعـات انجـام شـده درمـورد تولیـد     جمله مطا از

بررسـی   تـوان بـه  مـی در دنیـا  راسته گربه مـاهی شـکالن   
)، S. glanis  )Shikhshabekov, 1978چرخـه جنسـی   

 Parasilurus aristotelisگربه ماهی شناسی بیضه بافت
زیسـت   )،Iliadou and Fishelson, 1995در یونـان ( 

 ,.Alp, et al( در ترکیـه   S. glanisشناسـی تولیـدمثل  

در  Lophiosilurus alexandriگامتوژنز گونه )، 2004
مقایسـه سـاختار گنـاد     )،Barros, et al., 2007( برزیـل 

 ,Siluriformes )Meloشش گونه از گربه ماهیان راسته 

et al., 2011( اسپرماتوژنز در  و Clarias gariepinus 
 . از تحقیقـات اشاره کـرد  )Saka, et al., 2015نیجریه (

 ، بررسـی در ایـران  S. glanisانجام گرفته درمورد گونه 
ــور،     ــی پ ــی و ول ــذایی (عباس ــم غ ــزان  و )1384رژی می

بـوده   )1386(خارا و همکـاران،  آن هاي انگلی آلودگی
 مطالعـــهمثلـــی در ایـــن گونـــه بـــه و مطالعـــات تولیـــد

شناسی مراحل مختلف رسیدگی تخمدان (بهمـنش   بافت
ــاران،  ــ  )1394و همک ــی ش ــدود م ــا ود.مح ــه  از آنج ک

در مثلی تعیین عملکرد بافت تولیدشناخت توسعه گناد و 
بررسـی الگـوي رسـیدگی تخمـدان و     جنس نـر مکمـل   

هــاي بهبــود  فعالیــتارتقــاء دانــش الزم بــراي  درجهــت
هدف بررسـی   با تحقیق حاضر، باشدمیتکثیر و پرورش 

ماهی اسبله از طریـق مطالعـات   بیضه روند رشد و تکامل 
ــت ــدد جنســی ( ســی شناباف ــی غ ــاخص وزن  :GSIو ش

Gonadosomatic Index  (صورت گرفت.  
 

 ها روش مواد و
-بین تاالبمناطق مختلف  از  ماهی اسبله يهانمونه

 تله صید گردیدنـد  وسیله بهماهانه  صورت به المللی انزلی
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-انـدازه  با نرعدد ماهی 196تعداد درمجموع،  .)1شکل(

هــا بــه قــال نمونــهنتپــس از ا. صــید شــدندهــاي مختلــف 
 ومتـر  میلی 1طول استاندارد  با دقت  کل و ساحل، طول

گیـري  مورد اندازه گرم1با دقت توسط ترازو وزن بدن  
قرارگرفتند. بررسی غدد جنسـی پـس از تشـریح ماهیـان     

ها از حفـره شـکمی آغـاز    در آزمایشگاه و با خروج غده
بـا  توسـط تـرازوي دیجیتـال و    غدد جنسـی  ابتدا  گردید.

خصوصـیات  وزین شده و پس از ثبت تگرم  0 /01دقت 
بخــش کــوچکی از آنهــا جهــت مطالعــات     ، ظــاهري

. بعـد از دو  گردیدندتثبیت بوئن در محلول  شناسی بافت
آنگـاه بـراي   و  شـد  ه هفته محلول بوئن دور ریختهالی س

غدد جنسی با اتانول ازبین بردن رنگ زرد محلول بوئن، 
قــرار شستشــو مــورد بــار هــر چنــد روز یــکدرصــد  70

 شناسـی  بافـت روش . جهت تهیه مقـاطع بافـت از   گرفتند
با درجـات افزایشـی الکـل،    شامل آبگیري که  کالسیک

-و رنـگ  گیـري، بـرش  بـا پـارافین، قالـب    آغشته سازي

، اسـتفاده  باشد میائوزین  –هماتوکسیلین وسیله بهآمیزي 
ا هـا بـ  سـپس الم . )Schrek and Moyle, 1990( گردید
از چسب کانادابالزام المل گـذاري شـده و پـس     استفاده

مورد مشـاهده   Nikonاز آن توسط میکروسکوپ نوري 
نـر  مراحل رسیدگی غدد جنسـی  و بررسی قرار گرفتند. 

مشــاهدات ماکروســکوپی و میکروســکوپی و  براســاس 
 Shikhshabekov, 1978; Epler and( مطابق بـا روش 

Bieniarz, 1989.ص وزنی شاخهمچنین  ) تعیین گردید
 ,Biswas) 1شـماره   طبـق فرمـول  ) GSI%غدد جنسی (

  .شد محاسبه برداري نمونهدر طول  (1993

GWGSI 1فرمول 
TW

= ×100 

 و ترتیـب وزن گنـاد  بـه  TW و GWفـوق   هابطـ ردر 
 د.  نباشوزن کل به گرم می

ــانگین   ــاري شــامل می ــل آم ــه و تحلی ــري و تجزی گی
ي مختلـف  ها ماهگناد بین ه میانگین شاخص وزنی مقایس

و ) ANOVA(براساس آزمون آنالیز واریـانس یکطرفـه   
و بـا نـرم افـزار     هـا بـا تسـت دانکـن    مقایسه میانگین داده

SPSS  و ترسیم نمودارها با استفاده از نرم افزار  18نسخه
Excell .انجام شد 

 
بین المللی انزلی ومنطقه صید  تاالبنقشه شماتیک  :1شکل 

 اهیان اسبلههاي منمونه

 
 نتایج

 بیضـه  میکروسـکوپی  و  ماکروسـکوپی در بررسـی  
شـش مرحلـه   ،  S. glanisانزلـی   تـاالب ماهی اسـبله نـر   

ــک از  جنســی  تشــخیص داده شــد کــه مشخصــات هری
   :باشدبه شرح زیر میمراحل 

 
   )I : Immature( : نارس یا نابالغمرحله اول

بـه   و قرمـز متمایـل   اي ماننـد نواري و رشـته  هابیضه
در دو طرف بـدن در داخـل حفـره شـکمی     ه وسفید بود

هـا  تنها اسـپرماتوگونی بیضه، بافت مقطع . در قرار داشتند
هـا  اسـپرماتوگونی . مشـاهده شـدند  در میان بافت همبنـد  

حاوي سیتوپالسم روشن، هسته مدور بزرگ مرکـزي و  
 ).2شکل ( کروماتین متراکم  بودند
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رسیدگی  Iی اسبله درمرحله بیضه ماهبافت نمایی از  :2شکل 

 )×200بزرگنمایی ، H&E آمیزي رنگ(جنسی 
SGاسپرماتوگونی : )spermatogonia( 

 II : Early( : در حـال توسـعه اولیـه     مرحلـه دوم 

developing(  
بــه شــکل نوارهــاي باریــک ســفید رنــگ  هــا بیضــه

ــرم   ــه کـ ــل بـ ــدبودمتمایـ ــافتی. نـ ــاطع بـ ــداد  در مقـ تعـ
برخی  و در ا افزایش یافته بودهداخل لوله اسپرماتوگونی

 ).3شکل  ( حضور داشتند هانقاط اسپرماتوسیت

 

 
 ×)200، بزرگنمایی   H&E آمیزي رنگ(رسیدگی جنسی  II  بیضه ماهی اسبله درمرحلهبافت نمایی از : 3 شکل

SG         :) اسپرماتوگونیSpermatogonia( 

 
 III : Late(مرحلـه سـوم: در حـال توسـعه پایـانی      

developing(  
ــه ــم بیض ــا حج ــه  ه ــزایش یافت ــز  اف ــگ آن قرم و رن

صورتی رنـگ مایـل بـه سـفید بـود. تعـداد کمـی چـین         
در مقــاطع بــافتی،  مشــاهده شــد.هــا در بیضــهخــوردگی 

هـا و  بوده و در حاشیه لولـه اسپرماتوسیت ها مملو از  لوله
تعـداد   ،دور لولـه جنسـی   تا چسبیده به بافت پیوندي دور

ــین در توگونی حضــور داشــتندمعــدودي اســپرما . همچن
 ).4شکل( ها اسپرماتید مشاهده شدبرخی لوله

 
 IIIمرحله انتهاي بیضه ماهی اسبله دربافت نمایی از  :4 شکل

 جنسیرسیدگی 
 اسپرماتوسیت:  Sc. )× 50، بزرگنمایی  H&E آمیزي رنگ(

)Spermatocyte( ، Stاسپرماتید : )Spermatid( 



 5 زلیدر تاالب ان  L.,1758  Silurus  glanis   شناسی مراحل رسیدگی جنسی ماهی اسبله نر بافت

   )IV : Ripe testes(  دهمرحله چهارم: بیضه رسی
نوارهـاي سـفید چـین     صـورت  بـه ها بـزرگ و  بیضه

فشـار   که طوري به، ندکرم رنگ بود، سفید وچین، متورم
ــایع اســپرمی    ــا موجــب خــروج م ــرش عرضــی آنه در ب

ــد. مـــی ــه   شـ ــت بیضـ ــهدر بـــرش بافـ ــر از لولـ ــاي پـ هـ
ها و اسپرماتوسیتشد.  مشاهده هاي متراکماسپرماتوزوآ
. بافـت پیونـدي دیـواره    ندرت دیده شدندهاسپرماتیدها ب

 ).5شکل ( ها ضخیم بودلوله
 

 
 ×)50، بزرگنمایی  H&E آمیزي رنگجنسی ( رسیدگی IVنمایی از بافت بیضه ماهی اسبله درمرحله  :5 شکل

SZ  اسپرماتوزوا :)Spermatozoa(  ، SChکانال اسپرم بر : )Sperm channel( 

 
 V : Running(بیضه رسـیده سـیال     : مرحله پنجم

Ripe testes(  
بــه و همچنـان   مرحلـه چهـار  هـا مشــابه  بیضـه ظـاهر   

فشـار مالیـم در   . بـود صورت نوارهاي سفید چـین چـین   
ــایع اســپرمی از ســوراخ    طــول شــکم موجــب خــروج م

ــی ــافتی  تناســلی م ــاطع ب ــد. در مق ــهش ــاي لول ــو از ه ممل
مشاهده شد اما در مقایسـه  ش در سرتاسر براسپرماتوزوآ 

ها بسیار نـازك  بافت پیوندي دیواره لولهبا مرحله چهار، 
هــا هــاي موجـود در لولـه  از تـراکم اسـپرماتوزوآ  و شـده  

 ).  6بود (شکلکاسته شده 

 
رسیدگی  Vبیضه ماهی اسبله درمرحله بافت نمایی از :  6 شکل

 )×500، بزرگنمایی H&E آمیزي رنگ( جنسی
SZزوا (: اسپرماتوSpermatozoa( 
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 ) Spentبیضه تخلیه شده (: مرحله ششم 

 ورنگ و کدر شـده  ها تحلیل رفته و بیحجم بیضه 
در بـرش میکروسـکوپی   میزان اسپرم کاهش یافتـه بـود.   

هاي خالی از اسـپرماتوزوآ و در برخـی نقـاط تعـداد     لوله
ــود    ــده ب ــاقی مان ــومن ب ــدکی اســپرماتوزوآ در ل بســیار ان

 ).7 شکل(

 
رسیدگی  VIبیضه ماهی اسبله درمرحله بافت نمایی از  :7 لشک

 ×)50، بزرگنمایی  H&E آمیزي رنگ( جنسی
SZ) اسپرماتوزوا :Spermatozoa ،(L ) لومن :Lumen( 

شــاخص وزنــی غــدد نتــایج حاصــل از محاســبه در 
از مهـر مـاه بـه بعـد     یک روند صعودي   )GSI(% جنسی

در مـاه   شـاخص  اینحداکثر میانگین میزان  مشاهده شد.
ــرار داشـــت و پـــس از آن  72/0 ± 27/0خـــرداد (%) قـ

 ).8 شکلکاهش یافت (
ي هـا  مـاه ) تقریبـاً در همـه   1نابالغ (مرحلـه   نر ماهیان

 2مرحلـه   ).1جـدول  شـدند ( جز ماه خرداد دیده  هسال ب
بیشـترین  ي خـرداد تـا اسـفند و    هـا  ماهرسیدگی بیضه در 

از رسـیدگی   مرحلـه  ماهیانی کـه در ایـن   درصد فراوانی
کـه   ماهیـانی  .مشاهده شـدند ماه شهریور  قرار داشتند در

ــه  ــا   3در مرحل ــرار داشــتند از آذر ت رســیدگی جنســی ق
خرداد ماه دیده شدند و بیشترین میـزان درصـد فراوانـی    

رسـیدگی    4 آنها در ماه بهمن مشـاهده گردیـد. مرحلـه   
ي بهمن تا اردیبهشـت و بـاالترین درصـد    ها ماهبیضه در 

ــه     فراوا ــرانجام مرحل ــود. س ــن ب ــاه بهم ــا در م ــی آنه  5ن
رسیدگی نیز از اسفند ماه تا تیر ماه دیده شد که بیشترین 

ــرداد   ــاه خ ــا در م ــی آنه ــد فراوان ــود درص ــکل( ب ).9 ش
 

 
 ) در ماهیان اسبله نرGSI نوسانات میانگین ماهانه شاخص (% : 8شکل 
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 تلف سالي مخها ماه(تعداد) در  مراحل رسیدگی ماهیان :1جدول 

 مراحل رسیدگی ماهیان نر ماه
I II III IV V VI 

 0 7 7 4 0 1 فروردین
 0 11 4 3 0 0 اردیبهشت

 0 21 0 5 1 0 خرداد
 5 5 0 0 7 1 تیر

 5 0 0 0 3 6 مرداد
 0 0 0 0 11 2 شهریور

 0 0 0 0 8 5 مهر
 0 0 0 0 9 1 آبان
 0 0 0 6 6 1 آذر
 0 0 0 5 8 1 دي

 0 0 8 7 1 2 بهمن
 0 8 6 1 3 1 اسفند

 10 52 25 31 57 21 جمع ماهانه
 196  کل
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  انزلی  تاالب نر ماهیان اسبلهبر اساس ماه در  رسیدگی جنسی بیضهتوزیع فراوانی مراحل مختلف  :9 شکل

 
 بحث

الگوهاي رشد بیضه در ماهیان بسـیار متنـوع اسـت،    
دانی در برخـی از ماهیـان از قبیـل کپـور دنـ      کـه  طوري به

زا فعالیت اسپرماتوژنز در طول سال ادامـه دارد و در  زنده

سایر ماهیان از قبیل آزاد ماهیان فعالیت اسپرماتوژنز تنهـا  
هاي مشخص قابل مشاهده اسـت و دوره جدیـد   در دوره

.  )Billard, 1987(تا اتمام دوره قبل شروع نخواهـد شـد  
مراحــل مختلــف رشــد مطالعــات بســیاري در خصــوص 
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طی  هاآنیک و تغییرات مرفولوژ ماهیانگنادهاي جنسی 
سـط محققـین مختلـف انجـام گرفتـه      تو تولید مثـل روند 
، ، نظیر رنـگ یهاي تشخیصکه با توجه به شاخصاست 

شـکمی و   میزان اشـغال محوطـه   گناد، وزن گناد،اندازه 
بـه مراحـل مختلفـی    ی ایـ بـین گونـه   هـات تشابهحسب بر

این تقسیم . )Biswas, 1993( دي گردیده استتقسیم بن
 اســت متغییــر بــوده مرحلــه 7تــا  6بــین  هــا عمــدتاًبنــدي

)Bhatti and Al-Daham, 1978; Sulochanamma, 

et al., 1981; Nee Lakamtan, et al., 1989; 
Salem, et al., 1999.( 

فقــط جهــت  گنادهــابنــدي مراحــل تکامــل تقســیم
در  غـدد جنسـی  ثـال تکامـل   تسهیل مطالعه است. براي م

) بـه  Oncorhynchus mykissرنگـین کمـان (   آالي قزل
)  Syngnathus scovelliهشت مرحله، در سوزن ماهی (

 ، در ) بـه شـش مرحلـه   Labeo capesis(و مـاهی لجنـی   
 Bardacki, et(به پنج مرحله  )Garra rufa(گارا ماهی 

al.,2002(لـه ماهی (بستر) بـه پـنج مرح  تاس ، در هیبرید 
)Mojazi Amiri, et al., 1996(،   ــز ــال قرم در کف
)Mullus surmuletus  به شش مرحلـه ()N� Da and 

Daiel, 1993 ( گربه مـاهی  مراحل رسیدگی بیضه در  و
 Saka, etمرحله ( چهاربه   C. gariepinusونه گ نیجریه

al., 2015( .مطالعه حقیق حاضر ازدرت تقسیم شده است 
انزلـی    تاالبماهی اسبله نر در  گناد جنسیشناسی بافت
 اعضـاي  .مرحلـه رسـیدگی جنسـی تعیـین گردیـد      شش

آن در ماهی اسـبله   هاي بافتیویژگیو  نرتناسلی ماهیان 
 . بودند داراي الگوي خاص ماهیان استخوانی

انزلی  تاالبدر روند توسعه غدد جنسی ماهی اسبله 
یز بـا تمـا  در شـهریور   اسـپرماتوژنز  .اسـت  بودهساله یک

 در .هـاي زاینـده شـروع شـد    هـا از سـلول  اسپرماتوگونی
روند توسـعه گنـاد بـا افـزایش تعـداد      و دي آذر  يها ماه

با تولیـد و افـزایش    منبه اسپرماتوسیت ها آغاز و در ماه
 يهــا مــاهاســپرماتید ادامــه یافــت. رســیدگی جنســی در  

 تولیـد بـا افـزایش    ، اردیبهشت و خردادفروردین ،اسفند
ــپرماتوزوآ ــا اس ــپرماتیدها ه ــه اوج از اس ــود ب ــیدخ .  رس

نـرم شـدن   در تیر و مـرداد و نیـز    6حضور مرحله جنسی 
انجام فرایند ریزش دهنده نشانو روان شدن اسپرم شکم 

. اسـت  ي مـذکور ها ماهدر خالل تولید مثل اسپرم جهت 
ماهیان ممکن است کوتـاه و یـا طـوالنی     تولید مثلدوره 
تولیـد  ي ماهی اسبله دوره . برا)Nikolsky, 1963( باشد
 ,.Alp, et al( انـد مـوده نسـبتاً بلنـدي را گـزارش ن   مثـل  

2004.( Berg )1949 ( ماهی اسبله را در تولید مثل زمان
ي روسیه در طول فصل بهار و اوایل تابستان اعالم ها آب

تولیـد  زمـان  ) 2003و همکـاران (  Linhart. نموده است
 ي مـی ها ماهالل در کشور چک در خ اسبله را ماهیمثل 

  .گزارش نمودنداردیبهشت تا تیر ماه) ژوالي ( تا
ــه  ــن مطالع ــین در ای ــزان همچن ــترین می در  GSIبیش

خرداد ماه بوده است و بعد از آن در تیر ماه سـیر نزولـی   
 ریـزي  اسپرم دهدمیپیوست که نشان  آشکاري به وقوع

شانی نتـایج حاصـل از بررسـی    همپو.  آغاز شدتیر ماه  از
افتی و محاسبه فراوانی مراحل مختلـف جنسـی و   طع بمقا

تنــی بــر تجزیــه و تحلیــل رونــد شــاخص وزنــی گنــاد مب
ي تیر و مرداد نشـان داد کـه   ها ماهریزي در فعالیت اسپرم

منظـور   هانزلی فعالیت جنسی ماهیان اسبله نـر بـ   تاالبدر 
تولید مثـل، در محـدوده زمـانی نسـبتا طـوالنی دو ماهـه       

) از بررسـی  2004و همکـاران (  ALPگیـرد.  صورت می
 GSIتولید مثـل مـاهی اسـبله در ترکیـه بیشـترین مقـدار       

گـزارش   ماهیان نر را در ماه می (اردیبهشت تـا خـرداد)  
و اعالم نمودند که جنس نر این مـاهی در ژوئـن    نمودند

ریزي نمـوده و ایـن عمـل    (خرداد تا تیر) شروع به اسپرم
ه یافتـه اسـت. آنهـا    تا آگوست (مرداد تـا شـهریور) ادامـ   
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مـاهی را بـین ژوئـن تـا      نمحدوده فعالیت تولید مثلی ایـ 
گـزارش  (اواسط خـرداد تـا اواسـط شـهریور)     آگوست 
در منـاطق مختلـف   تولید مثـل  دلیل اینکه فصل نمودند. 

جهان در این گونه تا حـدودي متفـاوت اسـت بـه علـت      
اختالف در وضعیت فاکتورهـاي محیطـی (ماننـد درجـه     

 باشـــدنـــاطق جغرافیـــایی مختلـــف مـــیحـــرارت) در م
)Stoumboudi, et al., 1993.(   

تولیـد مثـل   اغلب ماهیان اقتصادي یک بار درسـال   
سال عمر دارند و سـنین مختلـف    کنند و بیشتر از یک می

تـوان در یـک زمـان درزیسـتگاه     در جمعیت آنها را مـی 
همچنین در ایـن  . )Pitcher and Hart, 1996( آبی دید

در بهـار  تولید مثـل  متوژنز در پاییز و زمستان و ماهیان گا
 ).Wootton, 1995( گیردو اوایل تابستان انجام می

اسـبله   مـاهی  اسـپرماتوژنز  و بیضه رشد مجموع، در
 طـول  بـه  یـک سـاله   زمـانی  يبـازه  در انزلـی   تـاالب 

 .اسـت  کـرده  پیروي معتدله ماهیان الگوي از انجامیده و
سـپرماتوژنز طـی یـک    این مطالعه مشخص شـد کـه ا   در

ــه پایــان رســیده اســت   .دوره زمــانی مشــخص آغــاز و ب
و زایی رخ نـداده اسـت   بنابراین در تمام طول سال اسپرم

تولید اسپرم طی اسفند تا خرداد صورت پذیرفتـه اسـت.   
شناسـی بیضـه و شـاخص    مقـاطع بافـت  اساس برهمچنین 

مشــخص شــد کــه فعالیــت ) GSIوزنــی غــدد جنســی (%
ریزي در جـنس نـر اسـبله طـی تیـر و      پرمتولیدمثلی و اس
گردد جهت بازسـازي  لذا پیشنهاد میدهد. مرداد رخ می

بــین المللــی انزلــی  تــاالبذخــایر طبیعــی ایــن گونــه در 
مـاه   مـرداد ریزي ممنوعیت صـید از اسـفند مـاه تـا      برنامه

باشد و بهترین زمان القائ تکثیر مصنوعی ایـن گونـه در   
 ر نظر گرفته شود.ي اردیبهشت و خرداد دها ماه

 
 

 سپاسگزاري
ي هـا  آبپروري از کلیه همکاران پژوهشکده آبزي

مهنـدس محمـود   پـور،  آقایـان دکتـر ولـی    بـویژه داخلی 
 ور،، مهنـدس رضـا نهـر   مهندس مهـدیزاده دوست، وطن

ــر    ــانی، دکت ــا رمض ــدس محمدرض ــیاد مهن ــورانی،ص  ب
حـل  عزیزانـی کـه طـی مرا   و سـایر   نـژاد مهندس صادقی
 مند شدیم،دریغ آنها بهرههاي بیحمایت اجراي طرح از

ي هـا  آب  پـروري مدیریت پژوهشکده آبـزي  بخصوص
قـدردانی   ایـران  یشـیالت علوم وسسه تحقیقات م ،داخلی
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