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چکید ه
تحقیق حاضر به منظور بررسـی تعیین مراحل رسـید گی جنسی ماهی سـفید  با تکیه بر زمان تولید  مثل، اولین اند ازه 
بلوغ نسـبت جنسـی و هم آوري د ر طول سـالهاي 85-1384 صورت پذیرفت. بد ین منظور ماهی سـفید  هاي مهاجر 
بـه رود خانـه د ر نواحی مصبی و رود خانه ایی با کمک تورپره ریز چشـمه (a=22mm) به طور منظم و ماهیانه برد اشـت 
شـد ه اند . اطالعات بد سـت آمد ه د ر نرم افزارهاي Excel و SPSS با کمک آزمون آنالیز واریانس (ANOVA) مورد  تجزیه 
و تحلیل واقع گشـتند . نتایج حاصله نشان می د هد  که ماهیان ماد ه د ر طول ماه هاي اسفند ، فرورد ین و ارد یبهشت ماه 
د ر مرحله IV و Vو VI رسـید گی جنسـی قرار د اشته  و حد  بیشینه آن د ر ماه فرورد ین بود ه است طول ماهیان د ر این 

334564) با د رصد  ترکیب جنسی 6/ 45٪ ماد ه و  4/ 54٪ نر بود ه است. g)349)، وزن 58mm)  مرحله

کلمات کلید ي: ماهی سفید ، Rutilus frisii kutum، رسید گی جنسی، اند ازه بلوغ، د ریاي خزر
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مقد مه
ــته و یکی از منابع  ــان اهمیت بسیار زیاد ي د اش ماهیان د ر زند گی انس
ــد  د یگر از آنها  ــه عالوه برخی فرآورد ه هاي مفی ــند . ب مهم پروتئینی می باش
ــت آمد ه که براي بسیاري از مرد م جهان د اراي ارزش اقتصاد ي زیاد ي  بد س
می باشد . از بین رفتن تد ریجی ذخایر ماهیان اقتصاد ي بد لیل برد اشت بیش 
ــتند  که باعث ایجاد   ــتگاه ها از جمله د الیلی هس از حد  و تغییر وضعیت زیس
ــد ه اند  (23). فون ماهیان د ریاي خزر تنوع پر  ــت شناسی ماهی ش علم زیس
د امنه اي ند اشته و تعد اد  گونه هاي کمتري نسبت به د ریاهاي آزاد  د ارد  (1). 
ــواحل ایرانی د ریاي خزر  ــتخوانی س از طرف د یگر اکثر گونه هاي ماهیان اس
ــئله با  ــاحلی و رود  کوچ بود ه و این مس ــزء گونه هاي مربوط به ذخائر س ج
توجه به وضعیت نامساعد  محل هاي تخم ریزي د ر رود خانه ها باعث گرد ید ه، 
ــش ذخائر مواجه  ــود ه و با خطر کاه ــن ماهیان د ر حد  کوچکی ب ــر ای ذخائ
ــتند ، بنابراین به شد ت  ــاحلی کوچک هس ــند . بیشتر منابع و ذخائر س باش
ــطح د ریاي خزر که از سالهاي 1930  ــیب پذیر می باشند ( 5).کاهش س آس
ــروع شد ، همچنین نقض بسیار زیاد  توازن طبیعی د ر اکوسیستم د ریا که  ش
به وسیله ایجاد  سد  د ر رود خانه ها، استفاد ه بی رویه از آب شیرین رود خانه ها 
ــیالتی، به وجود  آمد ه است (9). کاهش سطح د ریاي  و آلود گی آبگیرهاي ش
ــد  و همچنین نقض بسیار زیاد  توازن  ــال هاي 1930 شروع ش خزر که از س
ــتم د ریا که به وسیله ایجاد  سد  د ر رود خانه ها، استفاد ه  طبیعی د ر اکوسیس
ــیالتی، به وجود   ــیرین رود خانه ها و آلود گی آبگیرهاي ش ــه از آب ش بی روی
آمد ه است . موجب  کاهش فاجعه آمیز ذخائر (3) و همچنین کاهش میزان 
ــوف  صید  ماهیان با ارزش اقتصاد ي و از جمله نمایند گان کپور ماهیان و س
ــزر نیز عواملی چون صید   ــد ه اند  (10). د ر آبهاي ایرانی د ریاي خ ماهیان ش
ــطح آب د ریا، برد اشت بیش از حد  از آب رود خانه ها و از  بی رویه، کاهش س
ــان د ر رود خانه ها و تاالب هاي  ــن رفتن محل هاي تخم ریزي طبیعی ماهی بی

ــاحلی باعث گرد ید  میزان صید  ماهیان استخوانی طی چند  د هه گذشته  س
روند  کاهشی پید ا کرد ه و از حد ود  10 هزار تن  ( بد ون احتساب صید  ثبت 
ــال 1360 برسد  . فقط  ــال 1310 به حد ود  3 هزار تن د ر س ــد ه) د ر س نش
ــتند .  ــغول صید  هس د ر یکی از روگاهاي تاالب انزلی هزار نفر صیاد  آزاد  مش
ــفید  که براي تخم ریزي می روند ، مولد ین  صید  بسیار زیاد  مولد ین ماهی س
ــل  ــل می د هد ، نتایج تخم ریزي را خنثی و نس ــاي تخم ریزي را تقلی محل ه

ماهی را کم می کند  (9).
آگاهی از ویژگی هاي زیست شناختی ماهیان به عنوان اطالعات پایه د ر 
ــیالت از اهمیت ویژه ایی  تمامی فعالیت هاي تحقیقاتی اجرایی و مد یریتی ش
ــت(11). با عنایت به اهمیت و جایگاه ویژه ماهی سفید  د ر بین  برخورد ار اس
ــیه جنوبی آن، الزم بود ه تا مطالعات همه  ماهیان د ریاي خزر بویژه د ر حاش
ــتیک  ــمارش هاي مریس ــاخص هاي بیومتریک و ش جانبه ایی د ر خصوص ش
ــتاند ارد ، وزن کل بد ن، وزن گناد ، تعد اد   شامل طول کل، طول چنگالی، اس
ــی د ر د وره هاي زمانی  ــید گی این ماه ــا د ر واحد  گرم و مرحله رس تخمک ه

مختلف و مکانهاي متفاوت به عمل آید .
ــال مد یریت فنی بر ذخایر  ــه عومال و عواملی که د ر زمینه اعم از جمل
ــتی از جمله وضعیت  ــاخص هاي زیس ــان کاربرد  د ارد ، بهره گیري از ش آبزی
ــد  و توسعه گناد ي د ر ماه هاي مختلف سال است(12). از انجائیکه د وره  رش
ــیه جنوبی  ــفید  د ر حاش ــارف و معمول بهره برد اري از ذخایر ماهی س متع
د ریاي خزر، هر ساله از مهرماه شروع شد ه و تا فرورد ین ماه سال بعد  تد اوم 
می یابد  لذا د ر این تحقیق به بررسی وضعیت زیستی ماهی پرد اخته شد ه تا 

اطالعاتی د ر خصوص قابلیت هاي تولید  مثل آن اخذ و ارایه گرد د .

مواد  و روش  کار
د ر طول ماه هاي مهر 1384 لغایت ارد یبهشت ماه1385 به منظور تهیه 
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Reproduction characteristics of Rutilus frisii kutum in the southern coast of Caspian sea

By: Aminian fatide. B., Guilan Fishing Technology Department . Mirza Kuchak&Higher Education Center for 

Fisheries Sciences and Technology

Hossein Zadeh Sahafi, H., Iranian Fisheries Organization, Tehran-Iran
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Department.

The present research aims at identifying various stages of Rutilus frisii kutum sexual maturity with emphasis on reproduction 

time’s body size at maturity, sex determination and fecundity through application of various scientific methods done during 

2005-6. With respect to the central importance of kutum among the south Caspian sea fishes, it seems necessary to launch a 

comprehensive study including, consideration of biometrics menses enumeration such as total length, fork length, standard, 

total body weight, gonads weight, number of ovum per gram and the sexual maturity of this species at different periods and 

location. For this purpose the Kutum fishes migrating to estuaries and reverie sections were regularly caught by beach seine 

with mesh size of as 22mm.on a monthly basis. The data obtained were analyzed using Excel, SPSS 13 software packages 

using statistical procedures such as ANOVA.The results indicate that during March, April & June the female Kutum were 

at IV, V, VI stages of sexual maturity whereas the maximum range occurred in March when the body length of the fish was 

349±58 mm weighting 564±334 with a sex composition of 45.6% female and the remaining 54.4% constituting male ones.

Keywords: Kutum fish, Reproduction, Caspian sea, Morphometric, Sexual maturity, Rutilus frisii kutum



146 امور د ام و آبزیان
د ر

شماره 79، د ام 1387

امور د ام و آبزیان147
د ر

نمونه، ماهیان سفید  وارد  شد ه به رود خانه و نواحی مصبی آنها از سه حوزه 
ــامل رود خانه هاي چلوند ، لیمیر، حویق، ناورود ،  ــرقی ش غربی، مرکزي و ش
سفید رود ، خشکرود  و تنکابن با تورپره ریز چشمه به طول 200-1100 متر 

به اند ازه a=22mm صید  شد ند .
ــتاند ارد   ــامل طول کل، طول چنگالی و طول اس اند ازه گیري طولی ش
ــمارش هاي  (18) و ش Spain و Grant ــوي ــا الگ ــت 1mm مطابق ب ــا د ق ب
مریستیک1 شامل شمارش وزنی تخم ها و به د ست آورد ن هم آوري از الگوي 
ــکم  (19) و وزن کل، وزن گناد ، وزن ش Holden and Raitt,(15) Bagenal

(17) صورت پذیرفت  Bisswas 0 مطابق با الگوي / 1g 1 وg خالی، با د قت
.(13 ،7)

ــید گی جنسی با استفاد ه از مطالعات ماکروسکوپیک  تعیین مراحل رس
ــکوپیک منطبق با الگوي شش مرحله اي چینی صورت پذیرفت  و میکروس

 .(20)
ــرد اري، تثبیت گري،  ــس از نمونه ب ــکوپی گناد ها پ ــه میکروس مطالع
ــازي، قالب گیري، برش و رنگ آمیزي به  ــفاف س ــازي، آبگیري، ش آماد ه س

روشH&E د ر تبعیت از الگوي (Hung و همکاران).
سن ماهیان با فلس برد اري از ناحیه جلوي قسمت باالیی بد ن و مطالعه 
ــها و شمارش حلقه هاي تیره2 و روشن3 مطابق با الگوي   بد ن و مطالعه فلس
ــمارش تخمک ها ابتد ا  ــد . جهت ش (24) انجام ش Sparre (14) وBagenal

ــون قرار د اد ه و با  ــپس یک گرم از آن را د ر محلول گیلس تخمد ان توزین، س
ــمارش  ــد رت بزرگنمایی10 تا 40، تعد اد  تخمک ها ش ــتفاد ه از لوپ با ق اس
ــمارش تخمک ها به طریق وزنی صورت گرفته و ماهیان  می گرد ند  (15). ش
ــعه گناد ي IV و باالتر مورد  عمل واقع شد ند . فاکتور وضعیت بعنوان  با توس

رابطه بین طول – وزن از رابطه  به د ست آمد .
کلیه اطالعات بد ست آمد ه د ر برنامه هاي نرم افزاري Excel و SPSS د ر 

الگوي خاص، ریخته شد ه و مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .
ــد ه به تعد اد   د ر طول د وره تحقیقاتی اطالعات ماهیان نمونه برد اري ش
ــد ند  که این ماهیان  ــه از صید  تجاري منطقه مورد  ثبت واقع ش 2350 قطع
ــی778، 816و756  ــزي د اراي فراوان ــرقی و مرک ــه منطقه غربی و ش از س

بود ه اند .
 تعد اد  1071 عد د  از این ماهیان ماد ه و 180 قطعه نر می باشند .جد ول 

1 برخی از خصوصیات زیستی ماهیان را نشان می د هد .
ــاد ل  ــوع د وره تحقیقاتی مع ــفید  د ر مجم ــی س ــی ماه ــول چنگال ط
ــار  3545/ 82 با  ــراف معی و انح  mm6988 / 1  931 / 412

حد اقل طولی
ــه  8/ 308 میلیمتر و د رجه چولگی  ــر 612/1 د ر د امن  303/3 و حد اکث
ــد . وضعیت طولی ماهیان سفید  د ر  ــتباه معیار  050/ 0 می باش  595/ 0 و اش

طول د وره نمونه برد اریها به تفکیک د ر جد ول 2 آورد ه شد ه است.

                    شاخص
فاکتور مورد  بررسی

انحراف معیارمیانگینحد اکثرحد اقل

 26/ 2 67/ 41 10/ 56 30/ 28طول کل

 76/ 5 88/ 34 80/ 52 20/ 22طول فورك

 12/ 2 49/ 34 10/ 50 00/ 22طول استاند ارد 

 84/ 333 51/ 1502023563وزن کل

 11/ 67 38/ 100 00/ 491 40/ 21وزن گناد 

 75/ 275 32/ 463 00/ 1765 10/ 124وزن شکم خالی

 76/ 92 46/ 378 00/ 538 00/ 213تعد اد  تخم د ر واحد  گرم

 93/ 0 21/ 4 00/ 7 00/ 3سن

 08/ 167 49/ 1216 20/ 2559 60/ 515 فاکتور وضعیت

 562/ 4 75/ 17 30/ 26 30/ 11د رجه تغییرات گناد ي

 49/ 1594 18/ 4346 00/ 8951 00/ 1692همآوري نسبی

 00/ 22435 00/ 32662 80/ 150 00/ 5088همآوري مطلق

جد ول1– وضعیت توصیفی آمارهاي مربوط به مطالعات زیستی ماهی سفید  د ریاي خزر

بررسی خصوصیات تولید  مثلی ...
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رسید گی جنسی
ــان می د هد  که د ر طول ماه هاي اول و د وم  ــید گی جنسی نش نتایج رس
ــارم(50) پنجم(75)،  ــوم(25)، چه ــوم صد کهاي اول(5)، د وم(10)، س و س
ــید گی مرحلهIii را تحت پوشش د ارد  و صد کهاي باقیماند ه(90) و (95)  رس
مرحله IV را د ر اختیار قرار د ارند . این موضوع د ر ماه چهارم تا صد ك(50) را 
به مرحله شوم و سه صد ك باقیماند ه را به مرحله چهام اختصاص د اد ه است. 
ــی د ر ماه ششم و هفتم و هشتم تا صد کهاي  ــید گی جنس مرحله چهارم رس
ــول این مد ت، صد کهاي 50، 75، 90 و  ــه پنجم د ر ط 25، 50، 95 و مرحل
95 را بخود  اختصاص د اد ه و تنها د ر ماه هشتم، صد کهاي 90 و 95، مرحله 

رسید گی VI را بخود  اختصاص می د هد .
ــاپیرو- ویلک5 وجود   ــمیرنوف4 و ش ــون کولموگرف- اس همچنین آزم
تفاوت معنی د ار د ر سطح ماه هاي نمونه برد اري د ر زمینه پیشرفت رسید گی 

گناد ي را نشان می د هد . که نمود ار Q-Q نیز موید  این موضوع است.

وزن کل بد ن
ــرفت و تکامل گناد ي،  ــفید  پس از رسید ن به سن بلوغ و پیش ماهی س
ــد . وزن  ــان می د ه ــاحلی را از خود  نش ــه نواحی س ــه مهاجرت ب ــل ب تمای
با انحراف معیار ــط ماهیان 283/ 11 78/ 1175 گرم متوس

میانگین حسابیtrimmed –mean 5٪*حد اکثرحد اقل میانگینماه

 91/  17-467/ 438 10/ 607 90/ 303 0347/ 86 036/ 453مهر

 93/  44-489/ 449 90/ 605 50/ 320 8618/  77684/ 469آبان

 01/  18-462/ 426 00/ 594 00/ 306 5042/  85093/ 444آذر 

 71/  43-507/ 465 60/ 602 10/ 321 8633/  74569/ 486د ي

 45/  82-459/ 418 40/ 590 40/ 312 4985/  80137/ 439بهمن

 06/  38-505/ 465 90/ 607 50/ 317 4872/  80216/ 485اسفند  

 24/  22-447/ 406 10/ 612 40/ 304 6024/  86764/ 426فرورد ین

 84/  52-432/ 396 70/ 584 80/ 303 5283/  87679/ 414ارد یبهشت

شاخص
ماه

میانهمیانگین
میانگین حسابی

trimmed -mean ٪5
باند  باال    -    باند  پایین

 11/  80-1541/ 1343 00/ 1298 90/ 570 45/ 1442مهر

 23/  61-1687/ 1814 00/ 1636 67/  51692/ 1552 آبان

 96/  24-1501/ 1264 00/ 1200 38/  56710/ 1383 آذر 

 26/  67-1805/ 1524 00/ 1871 77/  49697/ 1664د ي

 02/  42-1485/ 1215 00/ 1270 16/  53422/ 1350 بهمن

 64/  32-1787/ 1524 00/ 1765 09/  53498/ 1655 اسفند  

 28/  95-1404/ 1131 00/ 1156 67/  57411/ 1268فرورد ین

 41/  44-1308/ 1067 00/ 985 81/  58092/ 1187 ارد یبهشت

جد ول 2- وضعیت طولی ماهیان سفید  د ر طول ماه هاي نمونه برد اري

جد ول 3- میانه، میانگین و میانگین حسابی وزن کل بد ن ماهی سفید  د ریاي خزر
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ــرم د ر د امنه ایی  ــی 2498 و 449 گ ــل وزن ــر و حد اق   982/ 546 و حد اکث
معاد ل 2049 گرم قرار د ارد . جد ول 3 نشانگر وضعیت وزنی ماهیان د ر طول 
ماه هاي نمونه برد اري می باشد . ضمن آنکه نمود ار 3 وضعیت پراکنش وزنی 

ماهیان را نمود ار ساخته است.
وزن گناد   

وزن گناد هاي جنسی ماهی سفید  با میانگین  65/ 2 64/ 259 گرم
ــراف معیار  36/ 128 و د امنه  ــل 00/ 23و حد اکثر  00/ 654 گرم و انح و حد اق
 00/ 631 د اراي ( 50/  092/ 0) بود ه که وضعیت وزنی گناد ها د ر طول ماه هاي 

هشتگانه تحقیق به شرح جد ول 4 می باشد .

هم آوري  
ــت ماه ه نمونه برد اري مورد   ــبی ماهیان ماد ه د ر طول هش همآوري نس

ــتند  و  تعد اد  ماهیان ماد ه ایی که د ر طول  ــمارش واقع گش ــنجش و ش س
ــد ند  به ترتیب عبارتند  از: ــنجش همآوري واقع ش ماه هاي مختلف مورد  س

ــن  ماهی.میانگی ــه  قطع  158 ،122 ،113 ،108 ،87 ،155 ،102 ،226
ــت گانه با معیارهاي چهارگانه: بشرح جد ول  همآوري د ر طول ماه هاي هش

5 می باشد.
ــرف  ــا 532، 531، 528، 527 د ر ط ــی ب ــاه اول نمونه های ــول م د ر ط
ــتند . د ر  ــا و نمونه هایی با تعد اد  298 د ر طرف حد اقل ها قرار د اش حد اکثره
طول ماه د وم نیز نمونه هایی با تعد اد 538، 523 و 521 د ر حد اکثرها و 231 
و 234 عد د  د ر طرف حد اقل قرار د اشتند . به ماه سوم وضعیت بترتیب 529، 
ــاه چهارم 495، 489 و 231 و 234  ــد د  و د ر م 526، 523 و 231 و234 ع
عد د  و د ر ماه پنجم 495، 489 و 231، 234 و د ر ماه ششم 495، 489، و 
231و 234 و د ر ماه هفتم 463 و 435، 432 و 231، 234 و د ر ماه هشتم 
ــت که روند  نزولی تعد اد  تخمک ها  463و 465 و 232 و 234 عد د  بود ه اس

د ر واحد  گرم مالحظه می شود .

همبستگی 
همبستگی بین پارامترهاي وزن کل، وزن گناد ، طول چنگالی. رسید گی 
ــنجی)،  ــج پارامتر مرفومتریک(ریخت س ــی و میزان هم آوري بین پن جنس
ــه وزن کل، وزن گناد ،  ــول، وزن، تعد اد  و مرحل ــتیک و اند متریک ط مریس
طول چنگالی، میزان همآوري و رسید گی جنسی همبستگی وجود  د ارد  که 
ــتگی(د و طرفه) پیرسن6 و میزان ضریب همبستگی  جد ول 6 ضرایب همبس
خطی7 آنان را نشان می د هد . جد ول فوق نشان می د هد  که وزن کل با طول 
ــتگی مثبت و با میزان  ــاد  و همآوري مطلق د اراي همبس ــی، وزن گن چنگال

رسید گی جنسی رابطه منفی د ارد . 
ــه مانند  وزن  ــتقیم ب ــا وزن رابطه مثبت و مس ــز ب ــول چنگالی نی ط
ــه معکوس  ــی رابط ــید گی جنس ــته و با میزان رس گناد ي و هماوري د اش
ــد  گانه وزن کل، طول  ــی با تمامی آیتم هاي چن د ارد . وزن گناد هاي جنس
ــته و با میزان  ــی رابطه مستقیم و معنی د اري د اش ــید گی جنس کل و رس
همآوري رابطه معکوس د ارد . میزان همآوري نیز با وزن کل، طول چنگالی 
ــی رابطه  ــید گی جنس ــتقیم و مثبت و با وزن گناد  و مرحله رس رابطه مس
ــتقیم ند ارد . مراحل رسید گی جنسی ماهیان با وزن کل، طول چنگالی  مس

شکل 1- نمود ارQ-Q د ر ارتباط با نرمال بود ن وضعیت رسید گی جنسی ماهیان د ر طول 
ماه هاي منتهی به ارد یبهشت ماه د ر سواحل جنوبی د ریاي خزر.

شکل 2- برش عرضی بافت تخمد ان (b)و بیضه (a)د ر مرحله III وIV، رسید گی جنسی ماهی سفید .

بررسی خصوصیات تولید  مثلی ...
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ــتقیم د ارد . روابط  ــآوري رابطه منفی و با وزن گناد  رابطه مثبت مس و هم
طول و وزن گناد  و وزن بد ن بصورت نمایی بود ه ولی رابطه آن با هماوري 

بصورت خطی توصیف می گرد د .
بحث

ــتراکی بسیار زیاد ي د ر علم زیست شناسی  اصول و قواعد  افتراقی و اش
ــناختی به میزان  ــکل ش ــته که از جمله آنان مطالعات ش ماهی وجود  د اش
ــت، بعبارت  ــت و جزئیات آنها مرتبط اس ــل زند گی و کیفی ــاد ي با مراح زی
د یگر می توان گفت که اند ازه و شکل موجود  زند ه، بر اساس تجزیه و تحلیل 

تغییرات د ر موجود ات زند ه و از جمله ماهی است(18).
ــان د اراي کاربرد هاي متعد د ي د ر علوم  ــد ازه گیري طول و وزن ماهی ان
ــی آن  ــید گی جنس ــی و از جمله د ر تعیین د قیق مراحل رس ــتی ماه زیس
ــن، بلوغ.  ــد  (15، 24). طول کل معموالً با فاکتورهایی نظیر وزن، س می باش
ــه می توان با  ــی بود ه، به گونه ایی ک ــم آوري، د اراي ارتباط نزد یک ــزان ه می
تعیین هر یک از اشکال طولی، تخمینی از وضعیت وزنی و بلوغی و هم آوري 

آنها را د اشته باشیم (21).
ــفید  به عنوان یکی از گرانبهاترین ماهیان استخوانی د ر بخش  ماهی س
ــت تخم ریزي از د ریا به  ــت که جه جنوبی د ریاي خزر از جمله ماهیانی اس
ــکل مهاجرتی  ــاس د ر قالب د و ش ــرت نمود ه و بر این اس ــا مهاج رود خانه ه
ــرت می نمایند : مهاجرت  ــور مهاج به رود خانه ها و مناطق د اراي آب غیر ش
ــراي مهاجرین بهاري د و  ــراي مهاجرین پائیزي و مهاجرت بهاره ب پائیزي ب
زمینه متفاوت تخم ریزي را بوجود  آورد ه است و بر این اساس می توان ماهی 
ــفید  را د ر د و گروه8 تخم ریزي د ر بستر شنی و تخم ریزي ضروري برروي  س
ــیم بند ي نمود ه گروه د وم بعنوان گیاه د وست ها10 د اراي  گیاهان9 (7) تقس
1442 گرم  وزن باالتر و طول بیشتر می باشند  (8) و میانگین وزنی 570
ــا میانه 1298 گرم د ر ماه مهر و میانگین 5161552 و 4961664 گرم با  ب

ــاي 1636 و 1871 د ر طی ماه هاي آبان و آذر ماه (جد ول 3) د لیلی  میانه ه
ــبت به  ــت که ماهیان مهاجر و پائیز عموماً از وزن باالتري نس بر این مد عاس
نژاد هاي بهاره  یا سنگ د وست ها11 برخورد ار د ارند  (22). این امر با مقایسه 
ــط وزنی ماه هاي اولیه و ماه هاي اسفند ، فرورد ین و ارد یبهشت بخوبی  متوس
ــان می د هد  و تفاوت وزنی1187و 1268 و 1655 گرمی ماه هاي  خود  را نش

ارد یبهشت و فرورد ین و اسفند ماه گواهی بر این نظر است.
ــتري از گروه د وم می باشند  به گونه ایی  این ماهیان د اراي طولهاي بیش
ــاد ل 86453 و 77469 و 85 444 و 74486 د ر ماه هاي  ــول مع ــه از ط ک
ــفند    ــان، آذر و د ي و 80485 و 86426 و 87414 د ر ماه هاي اس ــر، آب مه
ــد ول 2 ). ضمن آنکه  ــتند  ( ج ــت ماه برخورد ار هس و فررود ین و ارد یبهش
ــان د ر صد کهاي مختلف و د ر ماه هاي متفاوت حکایت از این  پراکنش ماهی
امر د ارد  که د ر کلیه ماهیان، همزمان باطن فصل پائیز و رسید ن به زمستان 
و اوایل بهاره پیشرفت گناد هاي جنسی بیشتر بود ه است. این امر را می توان 
ــه نمود ه به  ــد اد  تخمکها د ر واحد  گرم بهمراه هم مالحظ ــآوري و تع د ر هم
ترتیبی که که میزان متوسط همآوري از 487 عد د  د ر ماه مهر به ترتیب به 
378 آبان و آذر، 342 د ي، 357 بهمن، 335 اسفند ، 327 فرورد ین و 349 

ارد یبهشت می رسد  (مراجعه شود  به جد ول 1).
مراحل رسید گی جنسی ماهی د ر طی ماه هاي اول و د وم و سوم عمد تاً 
ــته و بیضه ها  ــید ن12 قرار د اش د ر مرحله III بود ه یعنی مرحله  د ر حال رس
 a2 ــکل ــر و تخمد ان زرد  رنگ با اولویت هاي قابل روئیت می باشد (ش بزرگت
ــید ه13 با  ــاً د ر مرحله IV یعنی رس ــارم و پنجم عمد ت ــاه چه و b2 ). و د ر م
ــان نر و د ر  ــد  کرد ه و واجد  عروق خونی زیاد  د ر ماهی ــیار رش بیضه هاي بس
ــفاف  ــد  یافته واجد  تخمکهاي ش ــان ماد ه، تخمد ان کامًال بزرگ و رش ماهی

می باشند .(شکل 1، جد ول 1)
ــتم، عمد تاً ماهیان بالغ د ر مرحله  ــم و هفتم و هش د ر طی ماه هاي شش

شکل3- وضعیت توزیع وزنی ماهیان سفید  د ر طول سالهاي 85-84 د ر سواحل جنوبی د ریاي خزر.
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ماه میانگین حد اقل حد اکثر
میانگین حسابی

trimmed -mean ٪5
حد  باال    -    حد  پائین

کشید گی - اریبی

فرورد ین 223 /43 70 /52 70 /00 399 /00 211 /23524  /61 (0 /11 ) -(0 /67 )

ارد یبهشت 270 /8886  /62 71 /00 399 /00 247 /293-83  /90 (0- /80 ) -(0- /30 )

خرد اد  282 /10276  /42 80 /00 476 /00 261 /304-31  /22 (0- /24 ) -(0- /63 )

تیر 374 /12063  /26 90 /00 523 /00 340 /408-67  /60 (0- /63 ) -(0- /66 )

مرد اد  272 /10187  /87 23 /00 467 /00 247 /298-16  /58 (0 /34 ) – (0- /96 )

تیر 451 /15930  /41 126 /00 628 /00 412 /490-00  /59 (0- /64 ) - (1- /11 )

مرد اد  16598-361 /40 90 /00 632 /00 322 /401-79  /17 (0 /15 ) – (1- /23 )

شهریور 252 /13299  /40 39 /00 654 /00 225 /280-53  /46 (0 /80 ) – (0- /02 )

Huber’sماه نمونه برد اري 
M-Estimator

Turkey’s
Firelight

Hapless
M-Estimator

Andrew’s
Wave

 43/ 487 63/ 480 43/ 487 14/ 482فرورد ین

 43/ 378 88/ 378 44/ 378 33/ 379ارد یبهشت

 08/ 378 35/ 378 09/ 378 17/ 379خرد اد 

 38/ 342 59/ 343 35/ 342 84/ 339تیر

 54/ 357 03/ 359 55/ 357 21/ 358مرد اد 

 52/ 335 81/ 336 42/ 335 57/ 355شهریور

 43/ 3027 73/ 327 43/ 327 07/ 327مهر

 79/ 349 09/ 347 84/ 349 62/ 352آبان

ــار به ناحیه شکمی و  ــته به گونه ایی که با فش ــید ه و سیال14، قرار د اش رس
ــد ه و تخمد انها نیز د ر صورت فشار به به  ــپرم از آنها خارج ش کمر ماهی، اس
ناحیه بطنی، امکان خارج سازي تخمک هاي رسید ه را د ارا می باشند . د ر این 
مرحله ماهی قابلیت تکثیر د اشته که با آماد ه سازي شرایط محیطی مناسب 
ــتر مناسب، د ماي مطلوب و سایر پارامترهاي محیطی  از قبیل حجم آب بس
ــاخت. بنابر ضرورتهایی که هم  ــر گذار، امکان تکثیر طبیعی را فراهم س تاثی

ــز و کاراگاه هاي  ــت مفید  و موثر مراک ــود  د ارد ، امکان اوج فعالی ــون وج اکن
ــه ماه با ید  ایجاد  نمود .ماهیان تخم ریز عمد تاً د ر ماه هاي  تکثیر را د ر این س
ــان د ر این  ــد ل وزنی گناد ي ماهی ــت قرار د ارند  و مع ــن و ارد یبهش فرورد ی
ــه با وزن ماه قبل از آن  ماه ها 165361 و 132252 گرم بود ه که د ر مقایس

159451 به حد ود  نصف کاهش یافته است.
ــود  (7) و تعد اد   ــوب می ش ــفید  از جمله ماهیان پر تخم محس ماهی س

جد ول 4- وضعیت آماري وزن گناد هاي جنسی ماهی د ر طول ماه هاي مهر تا ارد یبهشت ماه

جد ول 5- میانگین تعد اد  تخم د ر واحد  گرم وزن تخمد ان ماهی سفید 

بررسی خصوصیات تولید  مثلی ...



150 امور د ام و آبزیان
د ر

شماره 79، د ام 1387

امور د ام و آبزیان151
د ر

ــط تخم آنها 86000 عد د  با حد اقل 33867 عد د  با حد اقل 124712  متوس
عد د  ذکر نمود ند (14) که میزان هماوري مطلق آن د ر میانگین 32662 عد د  

با حد اقل 5088 و حد اکثر1508801 قرار د اشتند (جد ول 5).
ــترد ه تر د وره مطالعاتی نسبت به   بخش از این تفاوت را می توان به گس
ــتناد  منبع باال د انست. ضمن آنکه تحقیقات و مطالعات هاي  تحقیق مورد  اس

(8) د اللت بر تعد اد  309 عد د  تخمک د ر واحد  گرم د ارد .
ــتگی بین پنج پارامتر وزن کل، طول چنگالی، وزن گناد ، میزان  همبس
ــید گی جنسی کامًال محرز بود ه و ارتباط طول و وزن  هم آوري و مراحل رس
با r=+1 و د ر سطح احتمال  0006/ 99٪ کامًال نشاند هند ه این ارتباط مثبت 

و قوي می باشد . 
میزان هم آوري با طول بد ن ارتباط معکوس است (8) ولی د ر این د وره 

میزان همبستگی مثبت ولی ضعیف ( r =0 /037) حاصل است.
میزان تناسب همبستگی د ار بین وزن گناد  و وزن کل  r =0 /819 بود ه 
ــانگر این است هر چه تالش افزونتري جهت صید  مولد ین د رشت  که نش
ــتر گناد  و د ر نتیجه تکمیل  ــت یابی به حجم بیش تر بعمل آید  امکان د س
ــن ترتیب  ــت (جد ول 6). بد ی ــریعتر برنانه تنظیمی وجود  خواهد  د اش س
ــد  تکثیر غیر  ــت بر فرآین ــت اعمال مد یری ــه کرد  که جه ــوان توصی می ت
ــري از مولد ین د ر ابتد اري د وره هاي صید  وجود   ــی، امکان بهره گی طبیع
ــات و نیازمند یهاي  ــن امکان ــد  که د ر صورت تامی ــته و بنظر می رس د اش
ــب د ر ابتد اي هر د وره بهره برد اري، صید  و  الزمه می توان مولد ین مناس

د ر اختیار نگهد اشت. 
ــان باالتري جهت  ــاي زود  کوچ، از ضریب اطمین ــا ضمن حفظ نژاد ه ت
ــد  تکثیر مصنوعی، ــیالت ایران د ر بع ــازمانی ش تحقق اهد اف برنامه ایی س

 بهره مند  گرد ید .

تقد یر و تشکر
ــاتید ،  ــکر قلبی خود  را از محضر اس ــب تقد یر و تش ــیله مرات بد ینوس
ــر کامل  ــل کثرت عد د ي از ذک ــان معظم که به د لی ــران، کارشناس مد ی
ــامی آن معذور بود ه  ابراز د اشته و آرزوي توفیقات روز افزون د ر انجام  اس
امور علمی، پژوهشی و اد اري و اجرایی را از د رگاه خد اوند  کریم مسئلت 
نمائیم: آقایان د کتر افشار نسب، خانی پور، نظامی، رضوانی، مطلبی، شریف 
ــمی،  روحانی، کیمرام، پرافکند ه، عبد الملکی و جمالزاد ، آقایان مهند س قاس
ــان، کاظمی،  ــواه، خد متی، حالجی ــینی، مجید ي، نجفی خ ــد ي، حس محم

خد اپرست، نهرو و برد اران راستین، نبرد ي.

پاورقی ها
1 - Meristic counts

2 - Opaque zone

3 - Transparent zone

4 - Kolmogorov- Smirnov

5 - Shapiro- Wilk

6 - Pearson

7 - Linear correlation coefficient

8 - Sand spanners

9 - Obligatory plant spanners

10 - Phitophilous

11 - Lithophilous

12- Ripening

13- Ripe

14- Ripe Running

رسید گی جنسیهمآوريوزن گناد طول چنگالیوزن کلشاخص

وزن کل
** 145/ -0 037/ 0** 819/ 0** 000/ 1 000/ 1ضریب

 000/ 0 222/ 0 000/ 0 000/ 0 000/ 0سطح معنی د ار

طول چنگالی
** 144/ -0 037/ 0** 820/ 0 000/ 1** 000/ 1ضریب

 000/ 0 222/ 0 000/ 0 000/ 0 000/ 0سطح معنی د ار

وزن گناد 
** 074/ 0** 164/ -0 000/ 1** 820/ 0** 819/ 0ضریب

 000/ 0 000/ 0 000/ 0 000/ 0 000/ 0سطح معنی د ار

همآوري نسبی
** 306/ -0 000/ 1** 164/ -0 037/ 0 037/ 0ضریب

 000/ 0 000/ 0 000/ 0 222/ 0 222/ 0سطح معنی د ار

رسید گی جنسی
 000/ 1** 306/ -0** 074/ 0** 144/ -0** 145/ -0ضریب

 000/ 0 000/ 0 000/ 0 000/ 0 000/ 0سطح معنی د ار

جد ول 6- وضعیت ارتباطی عوامل پنج گانه و شاخص هاي مورد  بررسی د ر ماهی سفید  د ریاي خزر

(p>99)99 /0  معنی د ار بود ن همبستگی د ر سطح احتمال =**
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