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 چکیده

 99 و 19 پرورشی مقایسه گردید. تعداد شرایط و انزلی تاالب در( Tinca tinca) ماهیالی جنسی هایاندام بافتی در این مطالعه، تغیرات

جنسیی،   غدد ایمرحله شش رشد از چهارم مرحله در که آوری، ماهیانیهم تعیین برای. شد آوریجمع انزلی و تاالب پرورشی استخر از ماهی

 نمیو  و رشید  و بیضیه  و تخمیدان  هیای بیرش  میکروسکوپی مطالعهدر. گرفتند قرار بررسی مورد بودند ریزیتخم از پیش مرحله با زمانهم یعنی

 بوده رسیدگی  III-IV مرحله در آنها از مورد دو تخمدان ماده ماهی 9 ، از تاالب هاینمونه جنسی، از مختلف مراحل طی آن بیضه و تخمدان

 7 تخمیدان،  تعیداد  ایین  از کیه  مورد بررسی قرارگرفت ماده 8 پرورشی، هاینمونه در همچنین،(. سردتر آب) بود III مرحله در آنها از یکی و

 درج 91 به آب دمای که اردیبهشت اواخر در(. ترگرم آب شرایط در) بود III-IV مرحله از آنها از یکی و بوده رسیدگی مرحله در آنها مورد

 و زرده تجمیع  بیا  هیایی اووسییت ) گیذاری  تمخک از بعد هایفولیکول دارای ماهیان تخمدان از شده تهیه هایبافت یافت، افزایش گرادسانتی

 ماهیالی نمونه 92 روی بر بررسی. بودند رسیده هسته نزدیک هاواکوئل شده دیده اووسیت بزرگترین در. بودند( شده جذب باز هایاووسیت

 19/979 ± 98/99 مییانگین  بیا  999 تیا  929 کیل طیول  و گیرم  89/11±59/29 مییانگین  و گرم 9/998 تا 1/55 وزن دارای که 5و  2 مرحله ماده

 7/98955 میانگین با 959955 تا 92589 بین مطلقآوریهم که داد نشان داشتند سال 55/2 ± 19/5 میانگین با 9 تا 9 معادل سنی و بودند میلیمتر

 بدست نتایج است. متغیر ماده ماهی گرم یک ازای در عدد 1/997 ± 59/995 میانگین با 8/922 تا 9/975 بین نسبی آوریهم و عدد ±2/99999

 فصیل  در هیا  اسیپرم  جیذب  ییا  شدن ریخته با همزمان ماهیان در اسپرماتوژنز و بوده لوبوالر نوع از ماهی این بیضه: که است ترتیب این به آمده

-آوری ماهیان نر و ماده افزایش معنیی با افزایش دما، میزان تولید مثل و هم ، کند می پیشرفت پاییز اواسط تا بتدریج و شود می آغاز تخمریزی

 میاده  ماهییان  در جنسی رسیدگی اوج. شدند مشاهده ماه مرداد در کمترین و ماه اردیبهشت در هاتخمک قطر میانگین بیشترین .داری نشان داد

 هیای  محییط  در اسیپرماتوژنز  و ووژنیز ا داشت. ادامه ماه تیر اواخر تا و شروع اردیبهشت از ماهیان ریزیتخم بود. فروردین و اسفند هایماه در

 .میشود شروع انزلی تاالب از زودتر پرورشی

 

 .انزلی تاالب جنسی، اندامهای مثل، تولید فصلی، تغییرات ماهی،الی :کلمات کلیدی
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 مقدمه

 هیای گونیه  شناسیی بیوم  و شناسیی زیسیت  مطالعیه 

 ضیرورت  از آبیی  اکوسیسیتم  ییک  در ماهییان  مختلف

 بیه  منجیر  و بیوده  هیا آن ذخیایر  بازسیازی  و حفظ اولیه

 اکوسیسیتم  غیذایی زنجییره  اکولوژیکی تحلیلوشناخت

 شیالتی صحیح مدیریت اعمال در امراین که گردد،می

 از استفاده افزون روز نیاز به توجه . بادارد فراوان کاربرد

 تعییین  مثلیی، تولیید  غیدد  مطالعیه  انسان، تغذیه در ماهیان

 تیاییر  و( GSI) گنادی شاخص طریق از ریزیتخم فصل

 شییالتی  نظر از ریزی، اسپرم زمان بر اکولوژیکی شرایط

 تعییین اسیت.   برخیوردار  ایوییهه  اهمیت از اقتصادی و

 و میدیریت  در رییزی تخیم  اوج و رییزی تخیم  یدوره

 دارد را مهمیی  بسییار  نقیش  گونیه  ییک  ذخایر بازسازی

(Mylonas et al., 2010 ؛et al., 2010 Siwicki.) 

 مثلیی تولیید  دوره مشیخص  مراحیل  از یکیی  ریزیتخم

 موفقییت  عیدم  ییا  موفقییت . باشید میی  استخوانی ماهیان

 بقیا   و جمعییت  تیراکم  روی مسیتقیمی  اییر  رییزی تخم

 رییزی  تخیم  دوره دارای اسیتخوانی  ماهییان . ددار گونه

تولیید  فصل .دارند فصلی ولد زادو و باشند می متفاوتی

 اییر  ییا  هیوایی  و آب شرایط وسیله به است ممکن مثل

 Tinca علمی نام با ماهیالی.  باشد ایگونه بین متقابل

 tinca (linnaeus, 1758)   انگلیسیی  ونیامtench   تنهیا 

 در وسییعی  حید  در ماهی. الیاست Tinca جنس گونه

 همچنین. دارد پراکنش شمالی هایقسمت از بغیر ، اروپا

 میی  یافیت  سییبری  غیرب  و نزدییک  خاور در ماهی این

 یمیاه  ییک  میاهی الی (.Kujawa et al., 2011شیود) 

eurytherm  حرارتیی  دامنیه  در زیسیت  به قادر و بوده 

 درجه 95 آن برای دما ترینمناسب اما ،باشدمی وسیعی

 آب مناسب حرارت و درجه باشدمی باالتر یا سانتیگراد

 باشید. میی  گیراد سیانتی  درجیه  91-95 رییزی تخیم  برای

 امیا  باشید،  میی  5/7-8 ماهیالی برای pH ترینمناسب

 نیز 5/9-2 اسیدی های pH در است قادر حتی ماهی این

بیوده   توقع کمبسیار اکسیهنی نظر از. بماند زنده مدتی تا

 و نقییل و حمییل زمییان در اکسیییهن کییاهش بییه  و نسییبت

 در میاهی  ایین  امیا  باشد،می مقاوم نگاهداری هایاستخر

 است زیاد آن دمای و شده تخلیه ان آب که استخرهایی

 انیواع  کیه (.Owen et al., 2010) زنده بماندتواند  نمی

 موجیودات  از تغذییه  بیه  عمیدتا  میاهی  این بالغ و جوان

 خیواری  کفیزی  عبیارتی  بیه  ییا  پردازنید میی  کفیزی 

(benthivorous)   و میکروسیکوپی  آزمیایش . هسیتند 

 طیی  حیداقل  تخمیدان  و بیضیه  ایدوره شناسیی بافیت 

 هایاندام تخلیه و تولید از آگاهی و شناخت به یکسال،

-میی  کمیک  جنسیی  بلیو   ی چرخه سرتاسر در جنسی

 و هیا تخمیدان  رشید  .(Nowosad et al., 2013) نمایید 

-بیضه رشد و نبوده یکسان یکدیگر با اغلب نیز هابیضه

 در بلیو   سین . باشید میی  تخمیدان  کمتراز مراتب به ای

 زیسیتگاه  اقلیمیی  خصوصییات  بیه  توجیه  بیا  میاهی الی

 رود مصیب  در میاهی الی مثیال  برای .باشدمی متفاوت

 درصد 95-25 حدودا و شودمی بالغ سالگی 9 در ولگا

 شوندمی بالغ سنی گروه این در منطقه این ماهیانالی از

 شیوند میی  بیالغ  %95 حیدودا  سیال  2-5 سینی  رده ودر

(Alas et al., 2010  ؛Siwicki et al., 

2010).Horoszewicz  ریییتم روی بییر ،9189 سییال در 

 را هیایی بررسیی  دمیا  نوسیانات  در میاهی الی مثلی تولید

 هیای ماهی درصد :گردید حاصل زیر که نتایج داد انجام

 الگیوی  به بستگی گذاریتخمک در کنندهشرکت ماده

 مثلیتولید ریتم تنوع .دارد طول زمان در دمایی تغییرات

 .باشید میی  بیاالتر  است بیشتر دما نوسانات که فصولی در

 هماوری میزان ،9599 سال درBenzer  هایبررسی طبق

 و متغیییر بیوده   959955 تیا  92589 بیین  میاهی الی مطلق
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 کیه  بیوده  8/922 تیا  9/975 بیین  نیز نسبی هماوری میزان

 آوریو هم افزایش مطلق آوریهم میزان سن افزایش با

 .است یافته کاهش نسبی

 به سالگی 9-9 سن در معموال ماهیان این ایران در

 در انزلیی  تیاالب  در حتیی  کیه  نحویهب رسند می بلو 

 99-92 طیول  بیه  رسییده  مولید ماهییان  میاه  اردیبهشیت 

 در. اسیت  شیده  مشیاهده  نیز 9 باالی سن به و مترسانتی

 نقیش  اکولیوژیکی  و محیطیی  زیسیت  عوامیل  هیا ماهی

 و هاژن بین که تعاملی و دارند جنسیت تعیین در مهمی

 ، pHشیوری،  حیرارت،  درجیه  مثل مویر محیطی عوامل

O2 بیه  توانید  میی  دارد، وجود اجتماعی هایموقعیت و 

 Elia et) شود شناخته جنسیت کننده تعیین عامل عنوان

al., 2010). محیط، و ژنتیک بین هایهمکاری اهمیت 

 شیناخته  باغبیانی  و کشیاورزی  علیوم  در که هاستسال

 پیرورش  بیه  مربیو   محیطیهیا متغییر   تمیام  .است شده

 در میاهی،  ژنیوم  بیا  همکاری طریق از توانند می ماهی،

 . باشند داشته تاییر تولید

 

 هامواد و روش

 برداریزمان و مکان منطقه نمونه

از ایسییتگاه تحقیقیییات   میییاهینمونییه بییرداری الی  

اشیرفیه و نییز تیاالب انزلیی بیه      شیالت سیفیدرود آسیتانه  

تیا   9919صورت ماهیانه بمدت یکسال از بهمن ماه سال 

میاهی در  صورت گرفت. ذخیایر الی  9917سال دی ماه 

باشد، بنابراین تهیه این ماهی تاالب انزلی بسیار ناچیز می

خصوصا در فصل سرد سال به دلیل زمستان خیوابی ایین   

بیرداری از  ماهی بسیار دشوار است. به همین دلیل نمونیه 

تیاالب انزلیی، قسیمت مرکییزی تیاالب )سیرخال کییول(      

مثلیی )اواخیر اسیفند تیا     تولیید هیای  بوده،که فقط در میاه 

 اوایل تیر( صورت گرفت. 

 زیست سنجی

 98) هیای پرورشیی  عیدد میاهی از اسیتخر    11تعداد 

سیال   2تیا   9عیدد نیر( بیا مییانگین سینی       99عدد ماده و 

عیدد میاده و    99عدد دیگر از تاالب انزلیی )  95همچنین

عیدد دیگیر از تیاالب    سیال   2تیا   9عدد نر( بیا مییانگین  7

سینجی  آوری شدند. به منظور بررسی ریخیت انزلی جمع

با توجه به منابع علمی میاهی شناسیی، نمونیه هیا از نظیر      

های مورفومترییک میورد بررسیی قیرار گرفتنید.      ویهگی

پیس از انجییام بیییومتری بییرای تعیییین جنسیییت، مییاهی را  

-گرم اندازه 59/5( را با دقت G.Wتشریح و وزن گناد )

وئن بییه منظییور گیییری شییده اسییت.گنادها در محلییول بیی 

سیاعت قیرار داده شیدند تییا     28فییکس شیدن بیه میدت     

جهیت مراحییل بعییدی عمیل آوری بافییت آمییاده شییوند.   

 و شده بریده تحتانی و فوقانی، میانی قسمت 9 از گنادها

 اسیالیدهای  تهییه  بیرای  .شیدند  فیکس بوئن محلول در

 از کیردن فییکس  از پیس  را بیافتی  هاینمونه باید بافتی

 گییری، قالیب  سیازی پارافینیه،  شیفا   آبگییری،  مراحل

مرحله آبگییری از   .داد عبور مونته و آمیزیرنگ برش،

 جیایگزینی  و بافت از آب گرفتن از است بافت عبارت

 الکیل هیای   از مرحلیه  ایین  در آب جیای  بیه  الکیل 

گردیید.   استفاده بوتانل -9الکل  و درجه 55،75،85،19

 عبارت مرحله اینسازی انجام شد. سپس مرحله شفا 

 الکل جای به گزیلل یا و بنزن یا کلروفرم جایگزینی از

. پیس از آن پارافینیه کیردن    اسیت  بافت چربی جذب و

 مخلیو   هیا نمونیه  شیدن نیرم  بیرای بافت انجام شید کیه   

بکار رفت. در این مرحله  نرم خالص پارافین و کلروفرم

 به نرم خالص پارافین و کلروفرم مخلو  در بافت نمونه

 سیانتیگراد  درجیه  97 انکوبیاتور  در ییک  به یک نسبت

 و نرم خالص پارافین در بافت نمونهقرار گرفته و سپس 

 و دو مرحلیه  در گرادسانتی درجه 59انکوباتور در تمیز
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 مرحلیه  درانجیام شید.    سیاعت ییک  مدت به مرحله هر

 وییهه  هیای قالیب  داخیل  در هیا بافت نمونهگیری، قالب

 .شیدند  پوشیانده  مذاب پارافین از استفاده با ه وگرفتقرار

 بافت نمونه، حاوی پارافینی هایقالب شدن سرد از پس

مرحلیه   ایین  درد. شی  آمیاده  بیافتی  هایبرش تهیه جهت

 جدا کاغذی هایقالب از بافت نمونه حاوی هایپارافین

 های اضافهپارافین امکان حد تا لاسکالپ از استفاده با و

 پارافینی هایقالب نهایت در و بریده هانمونه اطرا  از

  .سوار شیدند  چوبی هایپایک روی بافت نمونه حاوی

 هیا پاییک  روی بافیت  نمونیه  هیر  بیه  مربو  مشخصات

 .ها برش تهییه شید  پس از آن از نمونه .گردید یادداشت

 بافیت  نمونیه  هیر  بیه  مربو  نیز اطالعات مرحله این در

-الم این  .گردید یادداشت هاالم روی چسب بر توسط

 92 میدت  بیه  شیده،  داده بیرش  حاوی اسالیدهای های

 از .شوند خشک تا شدند داده قرار انکوباتور در ساعت

 تهییه  میکروسکوپی بررسی جهت الم 5 نمونه بافتی هر

برای رنگ آمییزی   ائوزینهماتوکسیلن روش . ازگردید

 پروتکییل اسییا  بییر بافییت تهیییه مراحییل اسییتفاده شیید.

 اسیت شیده  انجیام  Fish pathology کتیاب  از استاندارد

(Genten, 2009.) 

 

 مثلزیست شناسی تولید

مثل موارد زییر میورد بررسیی قیرار     در بررسی تولید

 گرفت:

 (.Richer, 1975) مادهتعیین نسبت جنسی نر به 

تعیداد  تعداد ماهیان نیر در هیر گیروه سینی بیه      از تقسیم 

  بدست آمد.ماهیان ماده در هر گروه سنی 

شاخص گنادوسیوماتیک ییا شیاخص بلیو  جنسیی      

(G.S.Iروش غیییر مسییتقیمی بییرای تخمییین فصییل ) تخییم

ریزی میاهی اسیت. بیرای تعییین وضیعیت تکامیل غیدد        

جنسییییی معادلییییه جنسییییی و میییییزان شییییاخص بلییییو 

GSI=WG/WT×100 گرفته شدبه کار ( Biswas, 1993 ؛

Bagenal, 1978 :) 

وزن =WG=شیاخص گنادوسیوماتیک،   GSI که در آن، 

=وزن بدن به گیرم، تعییین هیم آوری    WTگناد به گرم ،

 (.Schiel ,1994مطلق می باشد )

آوری،ماهیانی که در مرحلیه چهیارم   برای تعیین هم

از رشد شش مرحله ای غیدد جنسیی،یعنی هیم زمیان بیا      

مرحلیه پییش از تخیم ریییزی بودنید میورد بررسیی قییرار       

از گرفتنیید. بییرای تعیییین همییاوری، مقییداری زیییر نمونییه 

هییای ابتییدایی،میانی و هییای موجییود در بخییش تخمییک

بیرای اسیتحکام بخشییدن و     انتهایی تخمدان جیدا شیده،  

)آذری  شیید% قییرار داده2هییا در فرمییالین یبییات تخمییک

های موجیود در زییر نمونیه بیه     (. تخمک9958 تاکامی،

دقت شمارش و به وزن کیل تخمیدان تعمییم داده شید.     

 دله زیر بدست آمد:هماوری مطلق از روش وزنی و معا

 
 آوری مطلقها در یک گرم= همتعداد تخم×ها وزن کامل تخم

 

آوری مطلیق، بیه منظیور تعییین     پس از محاسیبه هیم  

 آوری نسبی از معادله زیر استفاده شد: هم
 آوری نسبی= تعداد کل تخمک/وزن بدنهم

 

 

 نتایج  

 شناسی  نتایج بافت

مراحللل رشللد تنمللدانی )اوورنللز( بللر م نللای 

 مطالعات میکروسکوپی

مراحل اووژنز به طور کلی به دسته های زیر تقسییم  

 (:9و جدول  9می شود )شکل 
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 -سییازیمرحلییه زرده -سییازیمرحلییه پیییش از زرده

 پسروی تخمدان و استراحت. -سازی تخمکمرحله رها

 ,V, IV, IIIسازی شامل مراحل مرحله پیش از زرده

II, I راحل مشیاهده شیدند.   باشد. در این مطالعه این ممی

های ماهی از فروردین تغییرات مشاهده شده در تخمدان

 IIIهیا در مرحلیه   شناسی تخمدانشروع شد. از نظر بافت

 رسیدگی بودند.

ماهی میاده گرفتیه شید.     9، 9919اردیبهشت  99در 

رسییدگی   III-IVهیا در مرحلیه   تخمدان دو میورد از آن 

بود )آب سردتر(. در  IIIها در مرحله بوده و یکی از آن

ماده گرفته شد که از این تعداد  8،  9919اردیبهشت  99

ها در مرحله رسیدگی بیوده و یکیی   مورد آن 7تخمدان 

 بود )در شرایط آب گرم تر(.  III-IVها از مرحله از آن

 
STAGE III  
ردیییف  2-5تخمیدان دارای   7هیا در ایین   اووسییت 

هیا بیه   واکوئیل هیا  واکوئل بودنید و در بعضیی اووسییت   

 نزدیک هسته رسیده بودند.

 
STAGE III-V 

رسییییییدگی دارای  III-IVتخمیییییدان در مرحلیییییه 

 9-2هایی در فاز اولیه از تجمع زرده بیه همیراه   اووسیت

 ردیف واکوئل در اطرا  سلول بودند. 

 درج 91 بییه آب دمییای کییه اردیبهشییت اواخییر در

 از شییده تهیییه هییایبافییت یافییت، افییزایش گییرادسییانتی

-تمخییک از بعید  هیای فولیکیول  دارای ماهییان  تخمیدان 

 باز هایاووسیت و زرده تجمع با هایی اووسیت) گذاری

 شیده  دییده  اووسییت  بزرگتیرین  در. بودند( شده جذب

 در ایین  تخمیدان . بودنید  رسیده هسته نزدیک هاواکوئل

 از برخییی کییه شییودمییی تصییور بودنیید IV و VI مرحلییه

 در ماده ماهی یک تخمدان. باشند شده خارج هاتخمک

 بودنید  زرده از پیر  هاسلول از بسیاری بود IV و V مرحله

 در. بییود کییرده حرکییت Circumference سییمت بییه و

 خرداد 7 بار یک شدند گرفته بار دو ها نمونه 19 خرداد

 گرفتیه  زمیانی  اول هیای نمونیه  میاه  خیرداد  99 دوم بار و

 میاهی  در تخمرییزی  القیای  سیبب  آب دمیای  کیه  شدند

 و V مرحلیه  در هیا تخمدان ماده هاینمونه در.  بود شده

IV بودند. 

های فراوانی پر از زرده ها محتوای اووسیتتخمدان

هیا بیه سیمت میکروپییل حرکیت      بودند. هسته این سلول

-هیای گرفتیه شیده در حیال تخیم     تا از ماده 9کرده بود. 

 ها محتوای تعداد زییادی ریزی بودند. تخمدان این نمونه

اووسیییت پییر از زرده بییه همییراه تشییکیل میکروپیییل و    

-مهاجرت هسته بود. همچنین در این نمونه هیا فولیکیول  

هییای خییالی مشییاهده شییدند. تخمییدان در اییین مییاده در  

گییری بعیدی در اواخیر    بود. نمونیه  IVو  Vو  VIمرحله 

و  VIهیا در مرحلیه   خرداد ماه بود که تخمدان بیشیتر آن 

IV ها دارای تخمیدانی در مرحلیه   ونهبودند، اما بعضی نم

IV  وIII .هم دیده شدند 

-ها محتیوای اووسییت  های تیر ماه تخمداندر نمونه

هیای همیه   بود. تخمیدان  VIو  Vدر مراحل  atreticهای 

های فراوان و کیامال   ریزی بودند اووسیتدر مرحله تخم

پییر از زرده بییوده و محتییوای میکروپیییل مشییاهده شییده.  

های کوچیک قابیل توجیه هسیتند. در     فولیکولهمچنین 

هایی کیه  مرداد ماه تخمدان از اووسیت خالی شده و آن

( 9باشییند )شییکل انیید در حییال بازجییذب مییی  باقیمانییده

مییاده  7تخمریییزی کامییل شییده اسییت. در شییهریور مییاه  

گرفته شد تخمدان آنها در مرحله پسروی بیوده )بعید از   

ز محیط تیاالب بیه   ریزی(. در فصل پاییز و زمستان اتخم

میاهی صیید ایین میاهی امکیان      دلیل زمستان خیوابی الی 

 پذیر نبود.
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 9مرحله  9مرحله  9مرحله  اووژنز

    

 ژرمینال وزیکول (GV)اووگونیوم با

 )x111) درشتنایی 

( RO= Regressed oocyteق ل زرده سازی) 1مرحله

 )x111اوسیتهای باقیمانده   ) درشتنایی 

 هستک ها Nucleoli)=(Nزرده سازی

 )x111درشتنمایی  (

هستک  (V=Vacuolesتشکیل واکوئل در اووسیت)

 (Naها)

 )x111درشتنمایی  (

 7مرحله  9مرحله  5مرحله  2مرحله 

    

 (Naهستک ها) (V=Vacuolesتشکیل واکوئل در اووسیت)

 )x111درشتنمایی  (

 (V=Vacuolesکامل شدن واکوئل در اووسیت)

 )x111) درشتنایی 

 (Secondary Yolk)تجمع یانویه زرده در اووسیت

 )x111درشتنمایی  (

 (Secondary Yolk)تجمع یانویه زرده در اووسیت

 )x111درشتنمایی  (

    8مرحله 

   

 

 تنمک آماده رها سازی

 )x111) درشتنمایی  

 پسروی تنمدانها ) اوسیت های باقیمانده در حال پسروی(

 )x111) درشتنایی 

 مرحله بعد از تنمک گذاری

 )x111) درشتنایی 
 

 ماهی بر اسا  رسیدگی اووژنز )گروه پرورشی(: مراحل مختلف رشد تخمدانی الی9شکل 

 

 مراحللل رشللد تنمللدانی اوورنللز بللر م نللای  

 مطالعات ماکروسکوپی

مراحل رشد تخمیدانی اووژنیز بیر مبنیای مطالعیات      

 نشان داده شده است. 9ماکروسکوپی در جدول 

 مرحله نابالغ

هییای قابییل  تخمییدان کوچییک و بییدون اوویسییت  

هیا  مشاهده بوده ، دیواره تخمدان نازک اسیت. تخمیک  

 شوند.با چشم غیر مسلح دیده نمی

 )استراحت( 2مرحله رسیده 

ه تخمیدان متوسیط بیوده و    انداز
4
و  1

4
حفیره بیدن را    3

ها قابل رؤیت ییوده و بیا چشیم    کند . اوویستاشغال می

شیود.  شود و یا به سیختی دییده میی   غیر مسلح دیده نمی

عروق فیراوان در سیطح تخمیدان وجیود دارد. مقیداری      

 شود.ای در آنها دیده میذرات زرده

 (3مرحله در حال بلوغ )رسیده 

های بزرگ تخمدان
4
کننید.  حفره بدن را پیر میی   3

شیوند.  های خونی زیادی دییده میی  ها مویرگهمراه آن
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هیایی بیه   رنگ تخمدان ها زرد/ نارنجی بوده و اوویست

شییود و دارای میلییی متییر بییا چشییم دیییده مییی 5/5انیدازه  

 هستند.ذرات زرده ای فراوان 

 مرحله کامأل رسیده

هییا نییم شییفا  )مییات( کیه ممکیین اسییت   اوویسیت 

های آب دار شیده  جریان داشته یا نداشته باشد .اوویست

 شوند.و شفا  هستند و با چشم به خوبی دیده می

 مرحله تنلیه

تخمدان ارغوانی رنگ و خیلی شل و چروک شده 

باشید  های مات میی و گاهی دارای تعداد کمی اوویست

شیود و بیزرگ و زردرنیگ    )اوویست با چشم دیده میی 

 باشند(.  می

  رمق  مرحله بی
تخمدان ارغوانی رنیگ و چیروک شیده و دییواره     

-های خونی بزرگ شدهتخمدان ضخیم شده و مویرگ

-های مرحله پیشرفته در تخمدان دیده نمیی اند. اوویست

  شوند.
 

 ماهی در مراحل مختلف رسیدگیهای الیهای ماکروسکپی و میکروسپی تخمدان: ویهگی9جدول 

 مرحله رسیدگی
احتمال تشخیص درست براسا  

 ویهگی های ماکروسکپی
 صفات میکروسکپی صفات ماکروسکپی

 9نار  
(immature) 

 زیاد

تخمدان کوچک و بدون اووسیت های قابل مشاهده 

 بوده، دیواره تخمدان نازک است.

همه اووسیت ها در مرحله پیش زرده 

(previtelogemic)  یعنی در مراحل اولیه رشد

 هستند.

 

 شوند(اشتباه می 9و  5کم)با مراحل  9رسیده 

  متوسط بودهاندازه تخمدان 
4
و  1

4
حفره بدن را  3

اشغال می کند. اووسیت ها قابل رویت بوده و با 

 (mm 5/5-9/5چشم انسان مشاهده نمی شوند )

فرآیند رسیدگی شروع شده و اووسیت های پیشرفته در 

 مراحل اولیه و تپلوژنزیس یا زرده سازی هستند.

 زیاد 9رسیده 

تخمدانهای بیزرگ  
4
حفیره بیدن را پیر میی کننید.       3

همراه آنها مویرگهای خونی زیادی دیده میی شیوند.   

تخمدانها زرد/نارنجی بوده و اووسیت هایی به رنگ 

 شوند.مترمتر با چشم دیده می 5/5اندازه 

اووسیت ها در پیشرفته ترین مرحله در داخل تخمدان 

 دیده می شوند و تخمدان در مراحل زرده سازی است.

 زیاد تخمریزی

اووسیت ها نیم شفا  )مات( که ممکن است جریان 

اووسیت های آب دار شده داشته یا نداشته باشد. 

 بزرگتر از اووسیت های مات هستند.

 

ها در مرحله تخمریزی قریب الوقوع بوده که اووسیت

 مهاجرت هستند و آگیری هستند.

 5استراحت 

 

 

 شوند(اشتباه می 9و  9کم )با مرحله 

تخمدان ارغوانی رنگ و خیلی شل و چروک شده و 

 باشد میگاهی دارای تعداد کمی اووسیت های مات 

شوند و بزرگ و زرد )اووسیت ها با چشم دیده  می

 .باشند(رنگ می

 

بعضی تخمک ها رها شده اند و فولیکول های بعد از 

 شوند.تخمریزی مشاهده می

بی رمق )نیروی 

خود را از دست 

 9داده ( 

 شود(اشتباه می 9و  5کم )با مرحله 

تخمدان ارغوانی رنگ و بسیار شل و چروک شده 

است. دیواره تخمدان ضخیم شده و مویرگهای 

اوسیت های مرحله پیشرفته در  خونی بزرگ شده اند.

 شوند.تخمدان دیده نمی

آخرین رسته تخمک ها رها شده اند. اووگونیا و هسته 

دارای شبکه کروماتین در اووسیت  دیده می شود. 

 شوند.اووسیت های باقیمانده بازجذب می
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مراحللل رشللد بیالله )اسللزرماتورنز( بللر م نللای 

 مطالعات میکروسکوپی  

-تغییرات بافتی بیضه در طی چرخه تولید مثلی الی

 است.نشان داده شده 9و جدول  9ماهی در شکل 

های زایا در گناد نابالغ و در حیال اسیتراحت،   سلول

هیا در طیول   ایین سیلول   .باشیند میی  (SG)اسپرماتوگونیا 

اسپرماتوژنزیس در بافت بیضیه وجیود دارنید و در لولیه     

)اسییپرم سییاز( بییر روی غشییا  پایییه قییرار هییای سییمنی فییر

-های سرتولی مشیاهده میی  ها سلولاند. در بین آنگرفته

 شوند. 

هیییای قبیییل از مرحلیییه رسییییدگی جنسیییی، سیییلول

کننید.  شروع بیه تقسییم شیدن میی     (SGA)اسپرماتوگونیا 

ابتدا تقسیم ناکاملی انجام داده بدین ترتییب کیه مرحلیه    

هیا تقسییم ییک    سیتوکنیزیر انجام نشده و در نتیجه سلول

 . (GGB)هم متصلند هپل سیتوپالسمی ب

در حییییین رسیییییدگی گنییییاد، تعییییداد بیشییییتری   

بوجود آمده و زمانی کیه تقسییم    Bاسپرماتوگونیای نوع 

تبدیل بیه  گردد میوز )با کاهش کروموزومی( شروع می

شوند. با شروع مرحله دوم می (SC1)اسپرماتوسیت اولیه 

تقسیییم میییوزی کییه خیلییی سییریع اتفییاق مییی افتیید،        

آیید چیون ایین    بوجیود میی   (SC2)اسپرماتوسیت یانوییه  

شیود میی تیوان دلییل     مرحله خیلی با سیرعت انجیام میی   

 ایجاد اسپرماتوسیت یانویه به تعداد زیاد را بیان نمود.

ها، اسیپرماتیدها  میوز، داخل لومن لوله بعد از تقسیم

شیوند سییپس بیا کامیل شیدن اسییپرژنزیس،     مشیاهده میی  

تبدیل شده و داخل لیومن   (SZ)ها به اسپرماتوزوآ سلول

شیوند. هنگیامی کیه    های اسپرم ساز پر از اسپرم میی لوله

هییای تعییداد اسییپرماتوزوآها زیییاد شیید بییه سییمت لولییه   

رییییزی کنییید. در طیییی تخیییم خروجیییی حرکیییت میییی 

(spawning)  شیوند. تیا   اسپرماتوزوآهای رسیده رها میی

ها چروکییده  شروع سیکل بعدی اسپرماتوژنزیس، لوبول

شیییوند. تیییر میییی هیییا ضیییخیم شیییده و دییییواره لولیییه  

رییزی در بیضیه بیاقی    اسپراماتوزوآهایی که بعد از تخیم 

شیوند.  هیای سیرتولی فاگوسییته میی    بمانند توسیط سیول  

م ساز از وجود اسپرماتوزوآها های اسپرهنگامی که  لوله

هیای سیرتولی از نظیر    های سلولشوند، واکوئلپاک می

هیا،  کنند. در بافت همبند بین لولیه اندازه افزایش پیدا می

 شوند. های لیگ دیده میرگهای خونی و سلول

Stage 1های سمنی فرو  )اسیپرم سیاز(   : اکثر لوله

 پر از اسپرماتوسیت بودند. 

Stage 2هیای  زیادی کیست در محییط لولیه   : تعداد

و  IIشیوند کیه پیر از اسپرماتوسییت     اسپرم ساز دیده می

های اسپرماتوتید هستند. اسپرماتوگونیاها و اسپرماتوسیت

 بودند.   stage1اولیه کمتر از 

Stage 3های غالب در لولیه : اسپرماتوزوآها سلول-

هیای  های اسپرم ساز هستند )شکل( تعداد زییادی سیلول  

 شوند.بینابینی دیده می

Stage4 :بیییییییوده، فیییییییراوان اسیییییییپرماتوزوآها 

 سیاز  اسیپرم  هیای لولیه  محیط در اولیه هایاسپرماتوسیت

 .اندیافته خوبی نمو بینابینی هایسلول. شوندمی مشاهده

Spawining اسپرم رهاسازی یا ریزیتخم 

Stage5 :لولیه  و اند شده رهاسازی اسپرماتوزوآها-

 آنهیا  از بخشیی  موارد بعضی در یا کامال  ساز اسپرم های

 هیا لوله( لومن) مرکز در اسپرماتوزوآها. استشده تخلیه

 وسیع هالوله بین بافت( کمی تعداد) شوندمی دیده هنوز

 فراوانند. هافاگوسیت و 2 مرحله به نسبت شده تر

Stage 6 :اسیتراحت   یا خاموشی مرحله در هابیضه 

 زیییادی تعییداد دارای سییاز اسییپرم هییایلولییه. هسییتند

 .شییییییییییییوندمییییییییییییی( SG) اسییییییییییییپرماتوگونیا
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 9مرحله  اسپرماتوژنز 9مرحله اسپرماتوژنز 9مرحله  اسپرماتوژنز

   
(ST) 

( ، سلول های  Lcellهای اسپرم ساز)لوله

(، SG(، سلول های  توبولی)Seلدیک)

 (X955اسپرماتوگونی)درشتنمایی 

 های اسپرم ساز اسپرماتوسیتلوله

(،اسپرماتوسیت اولیه SGاسپرماتوگونی)

(SP1( اسپرماتوسیت یانویه،)SP2 محوطه ،)

)درشتنمایی  (C(، بافت همبند )Lداخلی)

X955) 

-(، سلولC(، بافت همبند )Lمحوطه داخلی)

 (SZ(، اسپرماتوزوا)LCهای بینابینی)

 (X955)درشتنمایی 

 Spawning 2مرحله  اسپرماتوژنز

 5مرحله 
Post Spawning 
 9مرحله استراحت 

   
(،محوطه داخلی لوله SP1اسپرماتوسیت اولیه )

 (SZ(، اسپرماتوزوا)LC(، بینابینی)Lها)

 (X955)درشتنمایی 

 (F(، فاگوسیت ها)SZاسپرماتوزوا باقیمانده)

 (X955)درشتنمایی 

(، محوطه داخلی لوله SGاسپرماتوگونی)

 (SZاسپرماتوزوا)(،بازجذب Lها)

 (X955)درشتنمایی 

 ماهی در طی چرخه تولید مثلی تغییرات بافتی بیضه الی :9شکل 

 

 مراحل رشد بیضه الی ماهی بر مبنای مطالعات  ماکروسکوپی :9جدول 

 مشخصات مرحله

 ظاهری شفا  دارند.در این مرحله گتاد غیر فعال و نا بالغ است.بیضه ها کوچک و باریک و  (Immature Phase)نابالغ 

 .باشندمی شدن رنگ سفید حال در و شده افزوده حدودی تا بیضه ضخامت بر مرحله این در (Maturing Virgin) در حال بالغ شدن 

 ضخیم تر و نرم تر است. تر، پهن قبل با مقایسه ودر رنگ سفید بیضه مرحله این در (Developing male)حال  در تکامل

در این مرحله بیضه نرم و لطیف و پهن تر شده است و در مقایسه با مرحله قبل فضای بیشتری در  (Developed male)تکامل یافته یا بالغ 

شود.محوطه شکمی به خود اختصاص میدهد.شیره اسپرم با فشار از محوطه شکمی خارج می  

محوطه  بر فشار آرام یک با اسپرم و کند می را پر شکمی حوطهم تمام بیضه تقریبا مرحله این در (Ripe male)کامال رسیده 

 .شودمی خارج شکمی

 .باشدمی سست آنها بافت و قرمز رنگ مرحله این در ها بیضه (Spent male) اسپرم ریزی کرده 
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 و ماه اردیبهشت در هاتخمک قطر میانگین بیشترین

 تدریجی افزایش. شدند مشاهده ماه مرداد در کمترین

 ریزیتخم فصل تا شده شروع مرداد از هاتخمک قطر

 روند بررسی در. رسندمی حداکثر به که بعدی

 اوج ماهی،الی ماده و نر جنس دو در جنسی رسیدگی

 و اسفند هایماه در ماده ماهیان در جنسی رسیدگی

 اردیبهشت از ریزیتخم بنابراین دهد،می رخ فروردین

 .یابدمی ادامه ماه تیر اواخر تا و شروع

 

   نس ی و مطلق وریآهم

 و 2 مرحله ماده ماهیالی نمونه 92 روی بر بررسی

 میانگین و گرم 9/998 تا 1/55 وزن دارای که 5

 میانگین با 999 تا 929 کلطول و گرم 59/29±89/11

 با 9 تا 9 معادل سنی و بودند تر میلی 19/979 ± 98/99

 بین مطلق آوریهم .داشتند سال 55/2 ± 19/5 میانگین

 عدد 2/99999± 7/98955 میانگین با959955 تا 92589

 میانگین با 8/922 تا 9/975 بین نسبی آوریهم و

 ماده ماهی گرم یک ازای در عدد 59/995±1/997

 افزوده مطلق آوریهم میزان بر سن افزایش با. بود متغیر

 (7)تعداد= ساله 9 ماهیان در طوریکه به ،شودمی

 در ،عدد 2/99725 ± 5/1728 مطلق آوریهم میانگین

 مطلق هماوری میانگین (99)تعداد= ها ساله 2 ماهیان

  ها ساله 5 ماهیان در عدد، 9/99995±8/99989

 عدد 7/95979±5/5 مطلقآوریهم میانگین (9)تعداد=

 آوریهم میانگین (9)تعداد= هاساله 9 ماهیان در و

 بدن وزن بین .باشدمی عدد 1/87992±8/57915 مطلق

 داشته وجود باالیی همبستگی مطلقآوری هم و

(72/5=89rو ) بین همچنین .است برقرار خطی معادله 

 باال همبستگی میزان نیز بدن کل طول و مطلقآوریهم

 با .گردید پردازش خطی معادله ( و89r=59/5) بوده

 تغییر نامنظم طور به نسبیآوریهم میزان سن افزایش

 257/ ±5/999 ساله 9 ماهیان در طوریکه به نمایدمی

 است. گردیده محاسبه

 

 بحث

-الی بیضه و تخمدان تکامل روند تحقیق این در

 استخر و سرخانکل منطقه انزلی، تاالب در ماهی

 استفاد با اشرفیه آستانهسفیدرود شیالت در واقع پرورش

 در .گرفت قرار بررسی مورد شناسیبافت مطالعات از

 توانمی را تخمک تکامل مرحله هشت ماده ماهیالی

 مطابق تخمک تکامل مراحل تشریح این. نمود مشاهده

 شده بیان در برخی مطالعات پیشین نیز که بود آنچه با

 .بود

 و بافتی ساختار تغییر درباره ایگستردهمطالعات

 روند طی استخوانی ماهیان در تخمدان مورفولوژی

 این است کهشده انجام مختلفی محققین توسط اووژنز

 نوع دو از استخوانی ماهیان که دهدنشان می تحقیقات

 Oropesa et al., 2015باشند )می برخوردار ریزیتخم

 دیده ماهیان بیشتر در اول نوع (.Pula et al., 2018؛ 

 ریزیتخم نوع که آزاد ماهیان و آالقزل مانند شودمی

 که معنی بدین باشند،می (syncronous) همزمان آنها

-می خارج تخمدان از زمان یک در رسیده هایتخمک

   نوع از ماهیالی مانند ماهیانی در که حالیشوند،در

(Asynchronous)  طبق بر زاییتخمک روند .باشدمی 

 تقسیم مختلف مراحل به هاتخمک محتویات و اندازه

 فقط هاتخمک تکامل مراحل بندی تقسیم. شود می

 هاتخمک تکامل مثال برای .است مطالعه تسهیل جهت

 به (Oncorhynchvs mykiss) کمانرنگین آالیقزل در

 (Syngnathus scovelli) ماهی سوزن در مرحله، هشت

 در مرحله، پنج به  (Labeo capesis) لجنی ماهی و
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 قرمزکفال در و مرحله پنج به( بستر) ماهیتا  هیبرید

(Mullus surmuletus) شده مرحله تقسیم شش به

 نیز ماهیالی که دهدمی نشان تحقیقات این که. است

   کمانرنگین آالیقزل  همانند هاتخمک تکامل در

(O. mykiss)  کند)می تبعیت مرحله هشت از و بوده 

Benson, 1998؛ Dolomatov, 2012 ؛Schreck et 

al., 2001 Arcand and.) 

 باعث ریزیتخم هایمکان محیطی خصوصیات

می ریزیتخم و اووالسیون ها،تخمک نهایی بلو  القا 

 ریزی،تخم مطلوب محیط و مطلوب فصل ترکیب .شود

 و الروها بقای جهت شرایط بهترین ایجاد باعث احتماال 

 بر هم گامتوژنز محیطی کنترل. شودمی ماهیان بچه

 ایرات هم و گامتوژنز تکمیل جهت مدت بلند ایرات

 می ریزیتخم و اووالسیون اسپرمیشن، مراحل بر سریع

 از را هاآن مصنوعی شرایط در ماهی پرورش. شود

-می محروم مثل تولید جهت مطلوب شرایط به دستیابی

 ریزیتخم و اووالسیون انجام عدم اصلی دلیل این. کند

-می نگهداری پرورش شرایط در که ایماده مولدین در

-می مولدین، محیط دستکاری وسیله به .باشدمی شود،

 در توانمی هم و نمود تنظیم را ریزیتخم زمانهم توان

 را ریزیتخم و اووالسیون و تخم تولید سال طول تمام

 محیطی عامل مهمترین معتدله، مناطق در نمود. القا

 Brionباشد )می دما و روز طول مثل تولید در تاییرگذار

et al., 2004   ؛Mylonas et al., 2010.) 

 هایسال در ماهی مثلتولید دوره محیط بندیزمان

 است. بیشترینگرفته قرار محققین توجه مورد اخیر

. اندبوده کپورماهیان و ماهیانآزاد مطالعه، مورد ماهیان

 که است محیطی محرک مهمترین نوری،دوره

کند. می تعیین را ماهیان آزاد در مثل تولید زمانبندی

-قزل و کمانرنگین آالیقزل در اووسیت ایتوده رشد

 آغاز روز، طول کاهش شروع موازات به ایقهوه آالی

 ماهیانآزاد کامتوژنزبر محدودتری تأییر دما. گرددمی

 دوره بندیزمان در دما به نسبت نوری هایدوره. دارد

 نقش سرد آبهای دریای ماهیان در مثل تولید های

 Zeilinger et؛  Overturf et al., 2015دارد ) بیشتری

al., 2009.) 

 عامل کپورماهیان،دما نظیر گرم هایآب ماهیان در

 در نیز نوری هایدوره اگرچه باشد،می تأییرگذارتر

 مانندکپور هم ماهیدارد. الی نقش گامتوژنز تنظیم

 ریزیتخم آب، دمای افزایش با همزمان دیگر ماهیان

 دما که حالی در ریزی،تخم ازپس هفته چند. نمایدمی

 آغاز گامتوژنز جدید دوره است، افزایش به رو همچنان

 سرعت به را زایی زرده مراحل هاتخمک. گرددمی 

 و یابدمی  کاهش آب دمای زمان،این در. نمایندمی طی

 با. گرددمی متوقف بعد سال بهار تا هاتخمک تکامل

 ریزیتخم دوره توانمی آب دمای مصنوعی افزایش

؛  Avlijas et al., 2017) نمود ترطوالنی را کپورماهیان

Rojo et al., 2016ماهیان از خاکستریکفال (. ماهی 

 و نمایدمی ریزیتخم زمستان در که است دریایی

 آب دمای و روز طول کاهش توسط درآن گامتوژنز

 معرض در ماهی این اگر بنابراین. گرددمی القا 

-تخم توانمی گیرند، قرار پایین دمای و کوتاه روزهای

 محیطی شرایط تأییر تحت ریزینمود. تخم القا را ریزی

 شرایط در که ماهیانی ریزیتخم عوامل این باشد،می

 از برخی در. نمایدمی القا را یابندمی رشد پرورشی

 ماهی مانند نمایند می ریزیتخم تابستان در که ماهیان

است  نیاز مورد ریزیتخم جهت گرم آب معمولی کپور

 این زیرا دارد ماهیالی با زیادی شباهت نظر این از که

. کندمی ریزیتخم به شروع آب شدن گرم با نیز ماهی

 ماهیان هایگونه از برخی برای آب دمای افزایش
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 در ریزیتخم القا جهت کپورماهیان در بخصوص

 فصل .استگرفته قرار استفاده مورد پرورشی شرایط

 تا و شده شروع اردیبهشت از ماهیالی ریزیتخم

 طبیعی شرایط در ماهی پذیرد. اینمی پایان تیر اواخر

 در که حالیدر. کندمی ریزیتخم سال در باریک فقط

-می ماهمهر تا مرداد از ریزیتخم خاکستری کفالماهی

 ماهیالی ریزیتخم فصل نیز حاضر، پهوهش باشد. در

 میزان .استشده زده تخمین مرداد اوایل تا اردیبهشت از

-می افزایش توجهی قابل سن افزایش با مطلق آوریهم

شاخص  که است افزایش این وجود سبببه. یابد

 سن افزایش با نیز ماده ماهیان در گونادوسوماتیک

 هاتخم رود،می باالتر ماهی سن چه هر شودمی اضافه

 تعداد عوض در و شده ترسنگین و چسبانکتر بزرگتر،

 به چه هر ماهیان. یابدمی کاهش گرم یک در هاآن

 و سوم مراحل شوندمی ترنزدیک ریزیتخم زمان

 بالعکس و یافته افزایش آنها در جنسی رسیدگی چهارم

 گیرندمی فاصله ریزیتخم زمان از چههر طرفی از

 رسیدگی گردد. سنمی مشاهده بیشتر دوم و اول مراحل

 9-2 نرها در و سالگی 9 ماده ماهی درالی در جنسی

 9599 سال در Benzer نتایج با که است بوده سالگی

:  9 تقریبا  ماده به نر جنسی نسبت همچنین و. دارد تطبیق

 با نسبت این که  (Pimpicka, 1990).باشدمین 9

 .کندمی  همخوانی تحقیق این در آمده بدست اطالعات

 98  ± 59/5 از ماهانه گنادوسوماتیک شاخص میانگین

 تغییر اردیبهشت ماده در 59/8 ± 59/9 تا مهر ماه در را

 ماهی تخمینالی در هاتخمک تعداد کند. میانگینمی

 Benzer etباشد )می 99259 ± 97527 بین و شده زده

al., 2007جانوران سایر هاوماهی وزن کلی، طور (. به 

 گفت توانمی پس. یابدمی افزایش بدن طول تاییر تحت

 دارند. سن نسبت هم با رشد و طول گونه یک در که

 ماده برای Mogan دریاچه در ماهیالی در جنسی بلو 

 و شد زده تخمین یلگسا 9-2 نرها برای و سالگی 9 ها

-الی در جنسی بلو  سن Porsuk دریاچه در همچنین

(. Yilmaz, 2002) شد تعیین سالگی 9 هاماده در ماهی

 فروردین اواخر بین Kapurukaya در ریزیتخم دوره

 سوی (. ازYilmaz, 2002شد) تعیین ماه خرداد اوایل تا

 ترتیب به Porsuk و Mogan دریاچه دوره در این دیگر

شد  تعیین شهریور تا تیر و تیر تا فروردین هایماه در

(Benzer et al., 2011و ) در دوره این طورهمین 

Kayabogaziشدو زده تخمین تیر -خرداد هایماه در 

  دریاچه در ماهیالی ریزیتخم دوره شدکه بیان نیز

pamvotida خرداد تا اردیبهشت هایماه در یونان در 

 ماه از ریزیتخم دوره نیز کنونی پهوهش در. باشدمی

. دارد ادامه ماه تیر اواخر تا و شده شروع اردیبهشت

 محیطماهی درالی در ریزیتخم دوره این زمان

 از و افتاده اتفاق زودتر آب ترباال دمای دلیل به پرورشی

 ریتم روی بر هابررسی طبق .شودمی شروع ماهفروردین

 هایماهی دما،درصد نوسانات ماهی درالی مثلیتولید

 الگوی به بستگی ریزیتخم در کنندهشرکت ماده

-تولید ریتم تنوع و داشته روز طول در دمایی تغییرات

-می باالتر است بیشتر دما نوسانات که فصولی در مثلی

 و دما شدید وابستگی هم کنونی تحقیق در نیز و باشد،

-تخم زمان دما، افزایش با که دیده شد ریزیتخم زمان

 درج 91-95 آن برای دما بهترین رسید و فرا ریزی

  .شد زدهتخمین گرادسانتی

بدست آمده می توان گفت که با توجه به نتایج 

 در اسپرماتوژنز و بوده لوبوالر نوع از ماهی این یضهب

 در ها اسپرم جذب یا شدن ریخته با همزمان ماهیان

 پاییز اواسط تا بتدریج و شود می آغاز تخمریزی فصل

-کند، با افزایش دما، میزان تولید مثل و هم می پیشرفت
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 .داری نشان دادآوری ماهیان نر و ماده افزایش معنی

 کمترین و دراردیبهشت هاتخمک قطر میانگین بیشترین

 ماهیان در جنسی رسیدگی اوج. شدند مشاهده مرداد در

 ماهیان ریزیتخم بود. فروردین و اسفند هایماه در ماده

 داشت. ادامه ماه تیر اواخر تا و شروع اردیبهشت از

 از زودتر پرورشی های درمحیط اسپرماتوژنز و ووژنزا

 .میشود شروع انزلی تاالب
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