شیالت ،مجله منابع طبیعی ایران
دوره  ،71شماره  ،4زمستان 1397
صفحات 329-341
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چکیده
سیاهکولی ( )Vimba persaیک از ماهیان مهم اقتصادی دریای خزر محسوب میشود .این ماهی در فصل تولیدمثل وارد رودخانهها و
تاالبهای منتهی به این دریا میشود .در این راستا هدف این تحقیق ارزیابی و مقایسه توان تولیدمثلی و بافتشناسی گنادهای جنسی
سیاهکولی در تاالب انزلی و رودخانه سفیدرود میباشد .برای این منظور در فصل مهاجرت تولیدمثلی تعداد  57عدد سیاه کولی در تاالب
انزلی و  57عدد سیاه کولی در رودخانه سفیدرود صید گردید .زیستسنجی ،تعیین سن ،ویژگیهای تولیدمثلی و مطالعه بافتشناسی گنادها
انجام پذیرفت .نتایج نشان داد که بین گروههای سنی مختلف ماهیان از نظر وزن ،طول کل ،وزن گناد ،طول گناد و هماوری اختالف معنیدار
آماری وجود دارد ( )P>0/05و از نظر شاخص  ،GSIوزن کبد ،شاخص  HSIو هماوری نسبی اختالف معنیدار آماری وجود ندارد (.)P<0/05
همچنین ماهیان مهاجر به رودخانه سفیدرود و تاالب انزلی از لحاظ وزن گناد ،وزن کبد ،شاخص  ،HSIهماوری و هماوری نسبی دارای
اختالف معنیدار آماری بودند ( )P>0/05و از لحاظ طول کل و طول چنگالی دارای اختالف معنیدار آماری نبودند ( .)P<0/05از نظر
بافتشناختی در تخمدان  3مرحله رسیدگی  IV ،IIIو  Vو در بیضه  2مرحله رسیدگی  IIIو  IVمشاهده شد که ماهیان ماده سیاهکولی
تاالب انزلی هر  3مرحله رسیدگی را داشته ولی در ماهیان رودخانه سفیدرود فقط مرحله  IIIو  IVمشاهده گردید .از آنجاییکه زادآوری
و تکثیر بخشی از ماهیان مولد سیاهکولی در تاالب انزلی نسبت به مولدین رودخانه سفیدرود زودتر شروع شده (اردیبهشت) و به پایان رسیده
(خرداد) میتوان نتیجه گرفت که زمان تکثیر مولدین سیاهکولی تاالب انزلی زودتر از مولدین رودخانه سفیدرود است.
واژگان کلیدی :سیاهکولی ،تاالب انزلی ،رودخانه سفیدرود ،تولیدمثل.
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 .1مقدمه
سیاهکولی ( )Vimba persaاز ماهیان مهم
استخوانی بوده که در دریای خزر یک گونه نیازمند به
حفاظت میباشد .ماهی مهاجر بوده و در فصل بهار به
اغلب رودخانههای حوضه جنوبی دریای خزر از تاالب
انزلی تا رودخانه قرهسو و گرگانرود مهاجرت مینماید
و در دمای  17تا  20درجه سانتیگراد تخمریزی می-
نماید .شواهد حاکی از کاهش جمعیت این گونه می-
باشد .علل اصلی کاهش شدید ذخایر این گونه مصرف
زیاد این ماهی و صید بیش از حد و مسدود شدن
مسیرهای مهاجرت تولیدمثلی و موانع فراوان در مسیر
مهاجرت تولیدمثلی در بستر قلوه سنگی رودخانهها
میباشد ( )Abdoli and Naderi Jelodar, 2008و
در سایر نقاط یک گونه آسیبپذیر تا بسیار در معرض
خطر بر حسب حوضه آبی میباشد ( Lusk et al.,
 .)2004این ماهی جزو ماهیان مهاجر و همچنین
نیمهمهاجر میباشد و در سواحل جنوبی دریای خزر
تراکم باالتری نسبت به نقاط دیگر داشته و در مناطق
غربی آن بیش از مناطق شرقی یافت میشود
(.)Kazanchev, 1981
بررسی ماهیان در بومسازگانهای آبی به دالیل
متعدد و از جمله بررسی تکاملی ،بومشناختی ،رفتار-
شناسی ،حفاظت آنها ،مدیریت منابع آبی و بهره-
برداری ذخایر و پرورش ماهی حائز اهمیت است
( .)Kohnejad and Azarpour, 2003در حال حاضر
مطالعات بافتشناسی در مورد بسیاری از پدیدههای
زیستی آبزیان نظیر تولیدمثل منجر به ابداع روشهای
نوین و موثر در جهت افزایش توان بهرهوری از مولدین،
افزایش تولید بچه ماهی و در نهایت راندمان باالتر
تکثیر و پرورش ماهیان میشود .تعیین دوره تخمریزی
و اوج تخمریزی در ارزیابی و بهرهبرداری از ماهیان،
شناخت ویژگیهای زیستی و چرخه زندگی یک گونه
صید ،همچنین مدیریت و بازسازی ذخایر نقش بسیار
مهمی دارد ( ;Hosseinzadeh Sahafi et al., 2001
 .)Eagderi, 2002در واقع سن و اندازه مهمترین
عوامل تاثیرگذار بلوغ جنسی هستند .نیروی تولیدمثل
معیاری است در خصوص مقدار انرژی یا زمان مصرف
شده در امر تولید نسل .سادهترین شاخص سنجش،
نسبت اندازه غدد جنسی به اندازه بدن است .از لحاظ
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اینکه تخمدانها بسیار بزرگتر از بیضهها هستند،
معموال تصور میشود که ماهیان ماده نسبت به ماهیان
نر انرژی بیشتری صرف تولیدمثل میکنند .با وجود
این در هر دو جنس ،سن اولین تولیدمثل به ماهیت
محیطی که جمعیت در آن زندگی میکند و همچنین
به ماهیت خود جمعیت بستگی دارد .دورههای تخم-
ریزی در ماهیان سیکلهای متفاوت را در بر میگیرد
بهطوریکه در برخی گونهها سیکل تولیدمثلی کوتاه
است و امکان دارد که  4هفته طول بکشد .در صورتیکه
در برخی گونههای دیگر ،سیکل تولیدمثلی بسیار
طوالنی است و امکان دارد چندین سال به طول
بیانجامد .هماوری متداولترین معیار تعیین پتانسیل
تولیدمثل در ماهیان است زیرا اندازهگیری آن نسبتاً
ساده است .بهطور معمول هماوری با افزایش اندازه
ماهیان ماده افزایش مییابد .در واقع ماهیان بزرگتر
نسبت به ماهیان کوچکتر تخمهای زیادتری تولید
میکنند .از لحاظ اینکه ماهیان بزرگتر غالبا تخمهای
درشتتری نیز تولید میکنند ،این بدان معنی است که
هزینه انرژی برای انجام تولیدمثل در اعضای بزرگتر
یک گونه ماهی باالتر است .اعضای کوچکتر تمایل
دارند که انرژی بیشتری صرف رشد خود کنند
(.)Imanpoor and Zad Majid, 2009
تاکنون مطالعاتی درباره ارزیابی توان تولیدمثلی و
بافتشناسی گناد آبزیان مختلف انجام شده است که
میتوان به مطالعه روی روند تکاملی تخمدان جنس
ماده ماهی سیم (،)Komova and Khal'ko, 2003
بافتشناسی مراحل رسیدگی تخمدان در کیلکای
معمولی ( )Clupeonella delicatulaجنوب دریای
خزر (منطقه بابلسر) ( ،)Abtahi et al., 2004بافت-
شناسی و مورفولوژی تخمدان ماهی هامور معمولی
( )Epinephelus coioidesدر آبهای استان
خوزستان ( ،)Abbasi et al., 2005بافتشناسی
ساختار بیضه و چرخه تولیدمثل جنس نر سس ماهی
بزرگ سر مهاجر به رودخانه سفیدرود و پلرود
( ،)Eagderi et al., 2006نرخ رشد و بافتشناسی
گناد ماهی سوف ( )Sander luciopercaو اردک-
ماهی ( ،)Epler et al., 2008( )Esox luciusبلوغ
گنادی ماهی سیاهکولی ( )Vimba vimbaپرورش
یافته در استخرهای کپورماهی ( Trojnar et al.,
 ،)2008بافتشناسی تخمدان و بلوغ جنسی ماهی
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سفید (Shafiei Sabet et ( )Rutilus frisii kutum
 )al., 2010زیستشناسی تولیدمثل ماهی شانک زرد
باله ( )Acanthopagrus latusدر آبهای ساحلی
هرمزگان ( ،)Sorynejad et al., 2012روند رسیدگی
جنسی ماهی بالﻎ نر شاهکولی Alburnus
انزلی
تاالب
به
مهاجر
chalcoides
( )Pouresmaeilian et al., 2015و هورمونهای

جنسی و بافتشناسی تخمدان مولد ماده شاهکولی
 A. chalcoidesمهاجر به تاالب انزلی
( )Pouresmaeilian et al., 2016اشاره کرد .در این
راستا ،این پژوهش با هدف ارزیابی و مقایسه توان
تولیدمثلی و بافتشناسی گنادهای جنسی سیاهکولی
در تاالب انزلی و رودخانه سفیدرود انجام گردید.

 .2مواد و روشها
این تحقیق در بازه زمانی اسفندماه  1394تا خرداد
ماه  1395به انجام رسید .صید ماهیان مولد سیاهکولی
در فصل مهاجرت تولیدمثلی به تاالب انزلی (کانال
کشتیرانی) و رودخانه سفیدرود (مصب سفیدرود) با تور
گوشگیر (الکش) با چشمه تور  20میلیمتر بهصورت
تصادفی انجام پذیرفت .در مجموع تعداد  114عدد
سیاهکولی از تاالب انزلی ( 33عدد ماده 24 ،عدد نر) و
رودخانه سفیدرود ( 21عدد ماده 36 ،عدد نر) مورد
بررسی قرار گرفت .نمونهها به آزمایشگاه فیزیولوژی
پژوهشکده آبزیپروری آبهای داخلی بندر انزلی
انتقال یافتند .در آزمایشگاه طول کل و طول چنگالی
با استفاده از تخته بیومتری (با دقت  1میلیمتر) و وزن
ماهیان با استفاده از ترازو (با دقت  1گرم) و وزن گناد
با استفاده از ترازوی دیجیتال (با دقت  0/01گرم)
تعیین شدند .همچنین برای تعیین سن ،فلسها روی
الم قرار گرفت و در زیر لوپ دو چشمی MOTIC
ساخت اسپانیا با بزرگنمایی  10تا  40برابر مشاهده
شدند .با استفاده از قیچی جراحی گناد و کبد جدا
شدند .سپس گنادها و کبد توسط ترازو با دقت 0/001
گرم توزین گردیدند .جهت تعیین شاخص وزن گناد
( )Gonadosomatic Indexاز فرمول زیر استفاده
شد (:)Brown-Peterson et al., 2011
GSI (%)=Wg/Wt×100

برای

تعیین

شاخص

وزن

کبدی

( )Hepatosomatic Indexاز فرمول زیر استفاده شد
(:)Shreck and Moyle, 1990
HSI (%)=Wh/Wt×100

هماوری مطلق با استفاده از روش وزنی انجام شده
و بدین صورت که تخمکهای رسیده (مراحل رسیدگی
 IVتا  )VIدر تخمدان هر ماهی ماده از توده تخمک-
های غیررسیده و بافتهای پیوندی جدا شدند.
تخمکها بعد از تمیز شدن و خشک شدن (با استفاده
از کاغذ خشککن) وزن گردیده و سپس تعداد تخمک-
های موجود در زیرنمونه شمارش و هماوری مطلق
براساس معادله زیر محاسبه گردید ( Biswass,
:)1993
هماوری مطلق=تعداد تخمکهای زیرنمونه × وزن
زیرنمونه (گرم)  /وزن تخمدان (گرم)
هماوری نسبی تعداد تخم در واحد وزن یا طول
ماهی ماده میباشد .مهمترین کاربرد هماوری نسبی
تعیین افزایش یا کاهش تخمها در هر گرم نسبت به
طول و وزن ماهی است که براساس معادله زیر محاسبه
گردید (:)Biswass, 1993
هماوری نسبی= هماوری( /وزن تخمدان-وزن بدن)
جهت بررسی بافتشناسی ،از سه قسمت ابتدایی،
میانی و انتهایی گناد نمونههایی برداشته و در محلول
بوئن قرار داده شد .پس از  48ساعت ،نمونه گنادها از
محلول بوئن خارج و توسط الکل اتانول با درجات
مختلف و کلروفوم آبگیری و شفافسازی شدند و با
استفاده از پارافین مذاب ،پارافینه و قالبگیری
گردیدند ( Bahmani and Kazemi, 1998; Pousti
 .)et al., 2003با استفاده از میکروتوم از قالبهای
پارافینه حاوی بافت آبشش برشهای بافتی به ضخامت
 7میکرون ()Akhundov and Fedorov, 1995
تهیه و برشهای بافتی به روش ائوزین-هماتوکسیلین
رنگآمیزی شدند .سپس نمونهها با استفاده از
میکروسکوپ دوربیندار  BELو متصل به کامپیوتر
مورد مطالعه قرار گرفتند (.)Halajian et al., 2011
در انتها جهت تعیین مرحله رسیدگی جنسی از کلیـد
شناسایی  5مرحلهای استفاده شد که به شرح زیر می-
باشد ( :)Brown-Peterson et al., 2011ماهی ماده:
( )1مرحله نابالﻎ :ماهی دارای تخمدان کوچک ،شفاف
و نخ مانند )2( ،مرحله در حال رشد :تخمکها در حال
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جدول  – 1شاخصهای مورد بررسی در ماهیان سیاهکولی در سنین مختلف.
نر

جنسیت
گروه سنی

ماده

 2ساله

 3ساله

 4ساله

 2ساله

 3ساله

 4ساله

 5ساله

وزن بدن (گرم)

26/55±1/04a

33/32±3/20b

41/88±3/12b

26/14±2/95a

34/39±3/29b

41/38±2/38c

50/94±2/68d

طول کل (سانتیمتر)

15/10±0/20a

15/90±0/89ab

16/97±0/67b

14/67±0/63a

16/01±0/84b

16/35±0/42b

17/58±0/75c

طول چنگالی

13/88±0/39a

14/37±0/98a

14/93±0/67a

13/38±0/68a

14/59±0/98b

14/44±0/78b

15/88±0/86c

یمتر)
وزنسانت
(
(گرم)
کبد

0/040±0/036a

0/024±0/032a

0/023±0/015a

0/043±0/054a

0/099±0/121a

0/050±0/043a

0/050±0/059a

شاخص GSI

4/71±3/01a

5/45±2/36a

5/97±2/29a

11/70±5/76a

13/25±5/24a

14/63±5/35a

15/33±1/29a

0/149±0/128

0/071±0/092

0/056±0/037

0/168±0/246

0/298±0/372

0/123±0/107

0/089±0/099

(ئرصد)
مطلق
هماوری

-

-

-

5827/7±2652/9a

11007/9±7357/8b

13071/8±9841/4b

17297/3±17789/9b

هماوری نسبی

-

-

-

251/39±129/5a

371/29±260/9a

359/10±278/8a

369/9±334/2a

شاخصها

درصد)
(
HSI
شاخص

a

a

a

a

a

a

a

حروف التین غیرمشترک ،نشاندهنده اختالف بین سنین است (.)P>0/05

بزرگ شدن )3( ،مرحله قادر به تخمریزی و اسپرم-
ریزی :تخمکها بزرگ و محکم )4( ،مرحله پسروی:
تخمدانها کوچک و شل و ( )5مرحله باززایی:
تخمدانها کوچک ،اغلب نخ مانند .ماهی نر )1( :مرحله
نابالﻎ :وجود اسپرماتوگونی ( )Sg1در گناد )2( ،مرحله
در حال رشد :وجود اسپرماتوسیت ها در لوبولها)3( ،
مرحله قادر به تخمریزی و اسپرمریزی :بیضهها بزرگ
و محکم )4( ،مرحله پسروی :عدم انتشار اسپرم با فشار
به ناحیه شکم ،حضور اسپرماتوزوآ در لولههای اسپرمبر
و ( )5مرحله باززایی :بیضهها کوچک و بدون
اسپرماتوسیت ،رشد اسپرماتوگونیا در سرتاسر بیضه.
برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار SPSS 18
و برای رسم نمودارها از برنامه  Excel 2010استفاده
گردید .این تحقیق در قالب طرح کامالً تصادفی انجام
گرفت .در ابتدا نرمال بودن دادهها با آزمون شاپیرو –
ویلک تست گردید .در صورت نرمال بودن توزیع داده-
ها ،برای مقایسه میانگین هر یک از فاکتورها بین
ماهیان نر و ماده و همچنین بین دو منطقه تاالب انزلی
و سفیدرود از آزمون تی-استیودنت ( Independent
 )Sample Testدر سطح احتمال  %5استفاده شد.
برای دادههای غیرنرمال از آزمون غیرپارامتریک من-
ویتنی استفاده گردید .همچنین برای مقایسه میانگین
دادهها بین سنین مختلف از آزمون تجزیه واریانس
یکطرفه ( )One-way ANOVAو برای جداسازی
گروههای همگن از آزمون توکی در سطح احتمال %5
استفاده شد .برای دادههای غیرنرمال از آزمون
غیرپارامتریک کروسکالوالیس و در مقایسه جفتی از
آزمون من-ویتنی استفاده گردید.

 .3نتایج
نتایج نشان داد که ماهیان نر سیاهکولی در دو
منطقه تاالب انزلی و رودخانه سفیدرود متعلق به گروه
سنی  2تا  4سال و ماهیان ماده متعلق به گروه سنی
 2تا  5سال بودند .بررسی بین سه گروه سنی ماهیان
نر نشان داد که براساس آزمون واریانس یکطرفه و
توکی از لحاظ وزن ،طول کل و وزن گناد و براساس
آزمون کروسکال-والیس و من-ویتنی از لحاظ طول
گناد اختالف معنیدار آماری مشاهده شد (.)P>0/05
همچنین براساس آزمون واریانس یکطرفه از لحاظ
طول چنگالی و شاخص  GSIو براساس آزمون
کروسکال-والیس از لحاظ وزن کبد و شاخص HSI
اختالف معنیدار آماری مشاهده نشد ( .)P<0/05بین
چهار گروه سنی ماهیان ماده براساس آزمون واریانس
یکطرفه و توکی از لحاظ وزن ،طول کل ،طول چنگالی
و وزن گناد و براساس آزمون کروسکال-والیس و من-
ویتنی از لحاظ طول گناد و هماوری اختالف معنیدار
آماری مشاهده شد ( .)P>0/05همچنین براساس
آزمون واریانس یکطرفه از لحاظ شاخص  GSIو
براساس آزمون کروسکال-والیس از لحاظ وزن کبد،
هماوری نسبی و شاخص  HSIاختالف معنیدار آماری
مشاهده نشد (( )P<0/05جدول .)1
بررسی بین ماهیان نر مهاجر به رودخانه
سفیدرود و تاالب انزلی نشان داد که براساس آزمون
من  -ویتنی از لحاظ وزن گناد ،طول گناد ،وزن کبد و
شاخص  HSIاختالف معنیدار آماری مشاهده شد
( .)P>0/05همچنین براساس آزمون تی  -استیودنت
از لحاظ وزن و طول کل و براساس آزمون من – ویتنی
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جدول  – 2شاخصهای مورد بررسی در ماهیان سیاهکولی در در دو منطقه تاالب انزلی و رودخانه سفیدرود.
جنسیت
منطقه
شاخصها
وزن بدن (گرم)
طول کل (سانتیمتر)
طول چنگالی (سانتیمتر)
وزن کبد (گرم)
شاخص ( GSIدرصد)
شاخص ( HSIدرصد)
هماوری مطلق
هماوری نسبی

نر

ماده

تاالب انزلی

سفیدرود

30/94±4/16
15/96±1/03a
14/84±0/95a
0/041±0/039b
4/05±2/41a
0/129±0/111b
a

34/34±5/30
15/80±0/91a
14/03±0/76a
0/018±0/021a
5/68±2/20a
0/056±0/077a
a

سفیدرود

تاالب انزلی
31/10±7/17
15/63±1/18a
14/36±1/16a
0/085±0/103b
11/55±5/27a
0/273±0/338b
9513/09±7252/8a
329/42±219/01a
a

39/44±7/73
15/95±1/06a
14/14±1/05a
0/036±0/038a
14/14±4/88b
0/091±0/087a
11760/57±11003/3b
334/74±268/64b
b

حروف التین غیرمشترک ،نشاندهنده اختالف بین سنین است (.)P>0/05

GV
GVM
الف 1
الف 2
POF
PG

A

A

A
VtgIII

ب1
ب2

VtgI

CA
PG
ج1

ج2

شکل  – 1تصاویر ماکروسکوپی و میکروسکوپی از مراحل رسیدگی جنسی تخمدان در ماهیان سیاهکولی تاالب انزلی و سفیدرود در
فصل تولیدمثل .الف  . 1تصویر ماکروسکوپی از گناد ماده در مرحله نهایی رسیدگی جنسی و فعال از نظر تخمریزی ( Spawning
 ،)capableالف  . 2تصویر میکروسکوپی از بافت تخمدان در مرحله رسیدگی نهایی (ژرمینال وزیکول یا هسته = ،GVمهاجرت وزیکول
ژرمینال = ،)GVMب  .1تصویر ماکروسکوپی تخمدان پس از تخلیه و تخمریزی ،ب  .2تصویر میکروسکوپی از بافت تخمدان تخلیه
شده (( )Spent=Regressingآترزیا = ،Aفولیکول خالی از تخمک = ،POFتخمک در مرحله رشد ابتدایی = ،PGتخمک در مرحله 3
زردهگیری = ،)Vtg3ج  .1تصویر ماکروسکوپی از گناد ماده در مرحله رشد مجدد و بازیابی ،ج  .2تصویر میکروسکوپی از تخمدان در
مرحله بازیابی (( )Regeneratingتخمک در مرحله رشد ابتدایی = ،PGتخمک با آلوئولهای کنار غشا = ،CAتخمک در مرحله 1
زردهگیری =( )Vtg1رنگآمیزی ائوزین–هماتوکسیلین.)×400 ،
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L

SZ

الف 1

الف 2

L

SZ

ب1

ب2

شکل  – 2تصاویر ماکروسکوپی و میکروسکوپی از مراحل رسیدگی جنسی گناد نر در ماهیان سیاهکولی تاالب انزلی و سفیدرود در
فصل تولیدمثل .الف  . 1تصویر ماکروسکوپی از گناد نر در مرحله نهایی رسیدگی جنسی ( ،)spawning capableالف .2تصویر
میکروسکوپی از بافت گناد نر در مرحله رسیدگی نهایی (لومن = ،Lاسپرماتوزوآ = ،)Szب  .1تصویر ماکروسکوپی گناد نر تخلیه شده،
ب  .2تصویر میکروسکوپی از گناد نر تخلیه شده (( )spent=regressingلومن = ،Lاسپرماتوزوآ =( )Szرنگآمیزی ائوزین–
هماتوکسیلین .)×400

از لحاظ طول چنگالی و شاخص  GSIاختالف معنی-
دار آماری مشاهده نشد ( .)P<0/05بین ماهیان ماده
مهاجر به رودخانه سفیدرود و تاالب انزلی براساس
آزمون تی-استیودنت از لحاظ وزن کل و براساس
آزمون من-ویتنی از لحاظ وزن گناد ،وزن کبد،
هماوری ،هماوری نسبی ،شاخص  GSIو شاخص HSI
اختالف معنیدار آماری مشاهده شد (.)P>0/05
همچنین براساس آزمون تی-استیودنت از لحاظ طول
کل ،طول چنگالی ،و براساس آزمون من-ویتنی از
لحاظ طول گناد اختالف معنیدار آماری مشاهده نشد
(( )P<0/05جدول .)2
از لحاظ شاخصهای ظاهری و بافتشناختی
تخمدان 3 ،مرحله رسیدگی جنسی در ماهیان سیاه-
کولی ماده صید شده از تاالب انزلی و سفیدرود در فصل
تولیدمثل تشخیص داده شد که به شرح زیر میباشند
(شکل :)1
 )1مرحله نهایی رسیدگی جنسی و آماده برای تخم-
ریزی ()Spawning capable= III
 )2مرحله تخم ریخته و درحال استراحت
()Regressing or spent= IV

 )3مرحله بازیابی و شروع مجدد برای رسیدگی مجدد
تخمدان (.)Regenerating= V
از لحاظ شاخصهای ظاهری و بافتشناختی
گناد نر 2 ،مرحله رسیدگی جنسی در ماهیان سیاه-
کولی نر صید شده از تاالب انزلی و سفیدرود در فصل
تولیدمثل تشخیص داده شد که به شرح زیر میباشند
(شکل :)2
 )1مرحله نهایی رسیدگی جنسی و آماده برای اسپرم-
ریزی ()Spawning capable= III
 )2مرحله اسپرم ریخته و درحال استراحت
()Regressing or spent= IV
در مجموع میتوان گفت که زادآوری و تکثیر
بخشی از ماهیان مولد سیاهکولی در تاالب انزلی نسبت
به مولدین موجود در سفیدرود زودتر شروع شده و به
پایان رسیده و با توجه به اینکه مجموع درصد ماهیان
ماده تخمریزی نموده و ماهیان در مرحله بازیابی در
تاالب ( 16درصد) و درصد ماهیان نر اسپرمریزی نموده
در تاالب ( 37/5درصد) بیشتر از درصد ماهیان ماده
تخمریزی نموده ( 9/5درصد) و ماهیان نر اسپرمریزی
نموده ( 6/6درصد) در سفیدرود بود میتوان گفت که
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شکل  – 3درصد ماهیان سیاهکولی ماده در مراحل مختلف
رسیدگی جنسی در فصل تولیدمثل در تاالب انزلی.

شکل  – 4درصد ماهیان سیاهکولی ماده در مراحل مختلف
رسیدگی جنسی در فصل تولیدمثل در رودخانه سفیدرود.

زمان تکثیر در مولدین سیاهکولی مهاجر به تاالب زودتر
از مولدین مهاجر به سفیدرود است (شکلهای 5 ،4 ،3
و .)6
 .4بحث و نتیجهگیری
این بررسی با هدف ارزیابی توان تولیدمثلی و
بافتشناسی گنادهای مولدین سیاهکولی مهاجر
( )Vimba persaبه تاالب انزلی و رودخانه سفیدرود
انجام شد .مطالعه حاضر نشان داد که ماهیان سیاهکولی
نر و ماده مهاجر به رودخانه سفیدرود از وزن بیشتری
نسبت به ماهیان تاالب انزلی برخوردار بودند .میانگین

شکل  – 5درصد ماهیان سیاهکولی نر در مراحل مختلف
رسیدگی جنسی در فصل تولیدمثل در تاالب انزلی.

شکل  – 6درصد ماهیان سیاهکولی نر در مراحل مختلف
رسیدگی جنسی در فصل تولیدمثل در رودخانه سفیدرود.

طول کل ماهیان سیاهکولی نر و ماده بین تاالب انزلی
و رودخانه سفیدرود دارای اختالف کمی بود .این تفاوت
وزن و طول بستگی به عوامل مختلفی دارد .همچنین
این تفاوتها در شاهکولی مهاجر به تاالب انزلی
( Rahbar et al., 2013; Pouresmaeilian et al.,
 )2016و شاهکولی مهاجر به رودخانه سفیدرود
()Azari Takami and Rajabi Nejad, 2002
گزارش شده است .البته این تغییرات به سن ماهیان
مهاجر و شرایط تغذیه ای نیز بستگی داشته ،بهطوری-
که براساس نتایج این تحقیق وزن و طول ماهیان با
افزایش سن روند صعودی و تفاوت معنیداری داشته
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است .مطالعه روی سیاهماهی ( )Capoeta raziiماده
رودخانه سفیدرود ( )Rasta et al., 2011و سیاهماهی
نر رودخانه سفیدرود ()Khodadoust et al., 2013
نشان داد که طول و وزن ماهی با افزایش سن افزایش
مییابد .هماوری مطلق ماهیان ماده سیاهکولی مهاجر
به رودخانه سفیدرود بیشتر از تاالب انزلی بود .در واقع
میتوان گفت بین دو منطقه اختالف معنیداری وجود
داشته که با نتایج مطالعه روی سیاهکولی گرگانرود و
آبهای ساحلی سواحل محمودآباد ( Rahmani et
 )al., 2011و سیاهکولی در آبهای ساحلی دریای
خزر ( )Chaichi et al., 2011هماهنگی دارد.
هماوری تحت تاثیر سن ماهی ،طول ماهی ،وزن ماهی،
اندازه تخم ،تغذیه ماهی ،فصل و شرایط محیطی قرار
دارد ( .)Nikolsky, 1963عالوه بر آن ،هماوری بین
جمعیتهای گونههای مشابه متفاوت میباشد و از
سالی به سال دیگر ثابت باقی نمیماند ( Yildirim
 .)and Aras, 2000تفاوت در میزان هماوری یک
گونه در مناطق مختلف را به تفاوت های ژنتیکی
زیرگونههای مختلف و عوامل محیطی مانند تهیه و در
دسترس بودن غذا ،تراکم جمعیت و تغییرات دما نسبت
میدهند ( .)Unlu and Balci, 1993بهطورکلی
هماوری مطلق با طول و سن رابطه مستقیم دارد و در
این بررسی ماهیان  5ساله دارای بیشترین هماوری
بوده که این نتیجه مشابه تحقیقات روی ماهی سفید
( ،)Alijanpour and Falah Shamsi, 2008شاه-
کولی تاالب انزلی ( )Rahbar et al., 2013و سیاه-
ماهی ماده رودخانه سفیدرود ()Rasta et al., 2011
بوده است .مطالعه حاضر نشان داد که وزن گناد ماهیان
نر و ماده سیاهکولی با افزایش سن افزایش مییابد.
نتایج مطالعه روی سیاهماهی ماده رودخانه سفیدرود
( )Rasta et al., 2011و سیاهماهی نر رودخانه
سفیدرود ( )Khodadoust et al., 2013نیز نشان-
دهنده همین امر است.
مقدار شاخص  GSIدر ماهیان سیاهکولی نر و
ماده مهاجر به رودخانه سفیدرود بیشتر از ماهیان تاالب
انزلی بود .مقادیر متفاوتی از این شاخص نیز بین تاالب
انزلی ،رودخانه سفیدرود ،شیرود و چمخاله گزارش
شده است ( .)Rahbar et al., 2013مطالعه حاضر
اختالف معنیدار شاخص  HSIرا در دو منطقه نمونه-
برداری نشان داد .تغییرات هماهنگ  HSIنسبت به
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 GSIحاکی از اهمیت کبد و بافت چربی آن در ساخت
و توسعه اندام تناسلی ماده و تخمک میباشد .در
بسیاری از گونهها ،شاخص  HSIشاخص مناسبی برای
پیشبینی وضعیت گنادوسوماتیک و مقدار انرژی
اختصاص داده شده برای تولیدمثل میباشد
( .)Yagarina and Marshall, 2000بهطور عمده در
بسیاری از گونههای ماهیان ،در اوج تولیدمثل که
شاخص گنادوسوماتیک در باالترین مقدار خود می-
باشد ،مقدار  HSIنیز افزایش مییابد ( Galloway
.)and Munkittrick, 2006
دوره تخمریزی گونههای مشابه ممکن است به
دلیل شرایط اقلیمی متفاوت در نواحی مختلف
جغرافیایی فرق کند که ممکن است به علت شرایط
اکولوژیک آبی باشد که آن گونهها در آن زندگی می-
کنند .شرایط اکولوژیک آب توسط فاکتورهای محیطی
تعیین میشود .بنابراین احتمال دارد زمان شروع و
پایان دوره تخمریزی در گونههای یکسان در ماههای
متفاوتی باشد ( .)Balik et al., 2006زمانبندی،
فراوانی و طول مدت تخمریزی ،رشد ،میزان هماوری،
اندازه و سن بلوغ ارتباط مستقیمی با محیط دارد
(.)Smith and Walker, 2004
مطالعه روند توسعه گنادها با بررسی بافتشناسی
گنادها ،اطالعات دقیقتر و کاملتری را در مورد
فیزیولوژی تولیدمثل ماهیان ارائه میکند که به درک
تغییرات ساالنه جمعیتی کمک شایانی مینماید
( .)Bromage et al., 1992ماهیان استخوانی از دو
نوع استراتژی تخمریزی برخوردار میباشند .نوع اول
که در بیشتر ماهیان دیده میشود تخمریزی همزمان
( )Synchronousمیباشد .بدین معنی که تخمک-
های رسیده در یک زمان یا دوره مشخص از تخمدان
خارج میشوند .براساس یافتههای این تحقیق در سیاه-
کولی نیز تخمریزی یکدفعه رخ میدهد .در حالیکه
در برخی ماهیان تخمریزی از نوع غیرهمزمان
( )Asynchronousاست که به دفعات متعدد و طی
زمانهای مختلف فعالیتهای تولیدمثلی و تخمریزی
خود را انجام میدهند ( Pouresmaeilian et al.,
 .)2016بررسی مطالعات بافتشناسی از لحاظ
میکروسکوپی در مولدین ماده نشان داد که  3مرحله
رسیدگی جنسی در ماهیان سیاهکولی ماده صید شده
از تاالب انزلی و رودخانه سفیدرود در فصل تولیدمثل
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تشخیص داده شد که شامل )1( :مرحله نهایی
رسیدگی جنسی و آماده برای تخمریزی ( Spawning
 )2( ،)capable= IIIمرحله تخمریخته و در حال
استراحت ( )Regressing or spent= IVو ()3
مرحله بازیابی و شروع مجدد برای رسیدگی مجدد
تخمدان ( )Regenerating= Vبودند .زمان شروع
مهاجرت سیاهکولی اسفند ماه میباشد ( Hosseini
 .)Kenari et al., 2010این مهاجرت ماهیان سیاه-
کولی به رودخانهها تحت تﺄثیر عوامل متعددی از قبیل
دمای آب و هوا و غیره میباشد .دوره رسیدگی جنسی
ماهی سیاهکولی از بهمن ماه شروع شده و در خرداد
ماه به اوج خود میرسد (.)Kazanchev, 1981
در تخمریزهای یکباره مانند سیاهکولی در
تحقیق حاضر ،تخمدانها در زیرفاز تخمریزی فعال
معموالً تنها دو نوع اووسیت دارند :اووسیت با رشد اولیه
و  OMثانویه .با این حال ،تخمکگذاری و انتشار تمام
اووسیتهای بالﻎ در تخمدان برخی از تخمریزهای
یکباره ممکن است روزهای متوالی طول بکشد
( .)Pavlov et al., 2009همچنین مطالعه دیگری
نشان داد که الگوی توسعه تخمدان سیاهکولی از نوع
غیرهمزمان بوده و جزو ماهیانی میباشد که در چند
نوبت تخمریزی میکند ( .)Hliwa et al., 2002از
اینرو POFها اغلب در این ماهیان وجود دارند .گاهی
اوقات بخش کوچکی از اووسیتهای  Vtg3ممکن
است برای مدت کوتاهی که اووسیتها دستخوش
OMمیشوند ،همزمان وجود داشته باشند .در مقابل،
تخمریزهای متوالی معموالً دارای اووسیتهای
ویتلوژنیک و اووسیتهای  OMهستند که همزمان در
طی زیرفاز تخمریزی فعال وجود دارند و وجود POFها
نشاندهنده تخمریزی قبلی است .تفاوت در
استراتژیهای تولیدمثل (شامل زمان تکمیل شدن
 OMگونههای مجزا) و اهداف تحقیقاتی مختلف
مرتبط با پویایی تخمریزی میتواند تنظیم ایجاد
زیرفازها در مرحله قابلیت تخمریزی و نیز زیرفاز تخم-
ریزی فعال که در این جا ارائه شد را ایجاد کند .با پایان
چرخه تولیدمثل ،ماهیان وارد مرحله پسروی میشوند
که با وجود آترزیای اووسیت ،کاهش تعداد
اووسیتهای ویتلوژنیک و در برخی مواردPOF ،ها
شناخته میشود .در تخم ریزهای یکباره ،تنها
اووسیتهای  PGوجود دارند .در تخمریزهای متوالی
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با باروری معینPOF ،ها بهطور غالب دیده میشوند و
معموالً مقدار کم یا هیچ اووسیت ویتلوژنیک دستخوش
آترزیا مشاهده نمیشود .مرحله بازسازی ،با تخمدان-
هایی شامل اووگونیا و اووسیتهای با رشد اولیه
شناخته میشود که مشابه مرحله نابالﻎ است .در
ماهیان استخوانی که اووسیتهای دریایی تولید می-
کنند ،در طول مرحله بازسازی ،قطرات چربی اطراف
هسته میتواند در اووسیتهای  PGمشاهده شود،
مرحلهای از  PGکه در ماهیان نابالﻎ وجود ندارد
(.)Grier et al., 2009
در تصاویر میکروسکوپی گناد مولد نر سیاهکولی
از لحاظ شاخصهای ظاهری و بافتشناختی گناد نر،
 2مرحله رسیدگی جنسی تشخیص داده شد که شامل:
( )1مرحله نهایی رسیدگی جنسی و آماده برای اسپرم-
ریزی ( )Spawning capable= IIIو ( )2مرحله
اسپرمریخته و در حال استراحت ( Regressing or
 )spent= IVمیباشند .در بررسی ماهی شاهکولی
گزارش شد که  3مرحله از اسپرماتوژنز  ،اسپرماتوزوآ و
اسپرماتید قابل مشاهده بود ( Pouresmaeilian et
.)al., 2016
در مجموع درصد تعداد ماهیان سیاهکولی نر و
ماده در رودخانه سفیدرود و تاالب انزلی در مرحله 3
رسیدگی جنسی از سایر مراحل بیشتر بود .بررسی روی
سیاهکولی در بندر کیاشهر نشان داد که بیشترین تعداد
ماهیان در مرحله  4و  5رسیدگی جنسی بوده و دلیل
عدم مشاهده مولدان در مراحل آخر رسیدگی جنسی
(مرحله رسیدگی  6و  )7مهاجرت مولدان آماده تخم-
ریزی به رودخانهها میباشد ( Hosseini Kenari et
 .)al., 2010بهنظر میرسد علت این اختالف در
ماهیان سیاه کولی مهاجر به تاالب انزلی و رودخانه
سفیدرود را می توان در تفاوت دو زیستگاه دانست.
بهطوریکه تاالب انزلی با توجه به اینکه یک
اکوسیتسم ایستایی با تنوع متنوع گیاهی است ،بستر
مناسبی را برای تخمریزی سیاه کولی های مهاجر به
تاالب را فراهم می نماید .در حالیکه رودخانه سفیدرود
یک زیستگاه جاری بوده که ماهیان سیاه کولی مهاجر
به این رودخانه جهت یافتن بستر تخمریزی مناسب
ناچار به طی مسیرهای طوالنی جهت رسیدن به نواحی
باالدست می باشند .چنین وضعیتی در شاه کولی و
ماهی سفید مهاجر به تاالب انزلی و رودخانه سفیدرود
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IV  وIII های ماده صید شده از سفیدرود فقط مرحله

مشاهده گردید و بدین معناست که زادآوری و تکثیر
بخشی از ماهیان مولد سیاهکولی در تاالب انزلی نسبت
به مولدین موجود در سفیدرود زودتر شروع شده و به
 پس میتوان نتیجه گرفت که زمان.پایان رسیده است
تکثیر در مولدین سیاهکولی مهاجر به تاالب زودتر از
 از طرفی با توجه به.مولدین مهاجر به سفیدرود است
 تمامی تخمدان ماهیان،تصاویر بافتشناسی تخمکها
 یعنی تخمریزی،به یکباره آماده تخمریزی میگردد
.آنها از نوع همزمان میباشد
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Shafiei Sabet et al., 2010; ( هم دیده شده است
 البته اظهار نظر نهایی راجع.)Rahbar et al., 2013

به این تفاوتها نیاز به بررسی بیشتر راجع به این گونه
و سایر گونه های مهاجر به تاالب انزلی و رودخانه
.سفیدرود دارد
نتیجهگیری
در نتیجه این مطالعه نشان میدهد که در ماهیان
 مرحله3 ماده سیاهکولی صید شده از تاالب انزلی هر
 در حالیکه در سیاهکولی.رسیدگی جنسی مشاهده شد
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