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 چکیده

-تخمریزی و پس از ( در زمان تخمTenualosa ilishaزیستی ماهی صبور ) پارامترهای بررسی هدف با این پژوهش،

)رودخانه ماه، به ترتیب در شهریورماه در آب شیرین  9ماهی در طی قطعه   02تعداد  ؛. به این منظورشدانجام ریزی 

(، مهر ماه در آب شور 2)ایستگاه )سواحل هندیجان( (، شهریور ماه در آب شور 1)ایستگاه کارون در خرمشهر( 

پارامترهای زیستی و تعیین . سنجش انجام شدبرداری نمونه ( صید و1)ایستگاه  ( و آبان ماه و در آب شور9)ایستگاه 

در بررسی فاکتورهای بیولوژی، بیشترین میزان طول کل، وزن انجام شدشناسی گناد ماهیان و بافتگنادی شاخص 

. در (p<20/2داری داشت )ها اختالف معنیبا دیگر ایستگاهشد که  کل و وزن گناد در ماهیان ایستگاه یک مشاهده

های نمونه شدند. ماده تشخیص دادهقطعه  09های مورد مطالعه نر و از نمونهقطعه  7تعداد های میکروسکوپی، بررسی

که رسیدگی جنسی قرار داشته  0باشد اکثرا در مرحله ریزی ماهی صبور میکه ایستگاه تخم ،ایستگاه شماره یک

ه رسیدگی جنسی قرار ایستگاه دیگر اکثرا در مراحل اولی 9نمونه های گذاری نموده اند. ها تخمکاکثر اواوسیت

های زرده ها و گسترش وزیکولدر تخمدان این ماهی ها، مراحل اولیه تشکیل زرده و حاشیه نشینی هستکداشتند. 

که ماهی صبور در شهریور ماه آماده تخم  کردتوان چنین نتیجه گیری  های صورت گرفته، میبا بررسیمشهود است. 

 .استآوری مولدین و تکثیر مصنوعی زمان مناسبی برای جمع، ریزی بوده
 

 ریزیتخم(، Tenualosa ilishaشناسی گناد، ماهی صبور )خصوصیات زیستی، بافت واژگان کلیدی:

                                                           

 seied1356@yahoo.com: نويسنده مسوول، پست الكترونيك*

http://dx.doi.org/10.22113/jmst.2017.43400.1772
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 مقدمه . 1

-Hilsa shad, Hamilton) صبور ماهی

Buchanan,1822( با نام علمی )Tenualosa ilisha )

، . این ماهیاست( Clupeidaeماهیان )از خانواده شگ

های قادر یه تحمل شوری ،بوده 1زیسطحگونه 

 و رددا شیرین گسترش و شورآب در کهاست  2مختلف

 122از  بیش ریزیفصل تخم در معمولبه طور 

نمایند می مهاجرت هارودخانه داخل بهرا  کیلومتر

(Sattari, 2003). 

 انجام رودخانه جوان درصبور  ماهیان و نمو رشد

 دریا در بیشتر بالغماهیان  رشدو  تغذیه و گرفته

ماهی صبور یک  (.Pillay, 1958) گیردمی صورت

آید که در شمار میبه  9آنادروموسرودکوچ یا ماهی 

بیشترین  Tenualosa گونه مربوط به جنس 0میان 

است. توزیع  خود اختصاص دادهه پراکنش را ب

بنگال محدود نبوده بلکه جغرافیایی این گونه به خلیج 

در خلیج فارس، دریای عمان و جنوب دریای چین 

-Al-mukhtar and Alاست ) شده نیز گزارش

nasiri,1988)هایاستان در این گونه صید . میزان 

تن  0111در حدود  1980در سال  جنوبی ساحلی

درصد صید آن  80بوده است که از این میزان بیش از 

 . استتن  1907دود ستان خوزستان در حدر ا

دارای اهمیت های جنوبی کشور ور در بخشماهی صب

همچنین در کشورهای همسایه نظیر  ؛استشیالتی 

از محبوبیت قابل توجهی برخوردار نیز عراق و امارات 

است. تاکنون مطالعات محدودی در مورد این ماهی 

ماهیان دریایی به علت زار پسند صورت گرفته است. با

های چرب و اسید 9 سرشار از امگا داشتن منابع

جنبه اقتصادی و محبوبیت باالی گوشت  ،ضروری

 یشتریب یتاهمآب شیرین آنها، نسبت به ماهیان 

این امر ؛ و مورد توجه بیشتری قرار گرفته انددارند 

ها در پرورش آن ،های اخیرلدر ساموجب شده تا 

داشتن رو با از این ؛سراسر دنیا مورد توجه قرار گیرد

یک دید جامع نسبت به بیولوژی و فیزیولوژی ماهیان 

و شیالتی دارای اهمیت  دریایی که از نظر اقتصادی

ش رتوان زمینه الزم را برای پرومی ،هستند باالیی 

ای نه چندان دور مهیا کرد. امروزه ها در آیندهآن

شناسی برای دستیابی به اهمیت مطالعات بافت

مناسب به منظور  ستولوژیوضعیت فیزیولوژی و هی

رورش ماهیان بسیار حائز اهمیت بهبود کیفیت پ

 . است

Maremazi ( 1330و همکاران)  با مطالعات

های لیمنولوژی بخش پایینی رودخانه زهره به ویژگی

ای این ماهی عت تغذیهمریستیک و طبی مورفومتری و

( با 1331همکاران ) و Safikhaniپرداختند. همچنین 

پایینی رودخانه مطالعات لیمنولوژی در بخش میانی و 

های مشابهی روی این گونه انجام دادند. کارون بررسی

( مطالعه 1331) Maremaziدر تحقیق دیگری، 

اختصاصی روی بیولوژی این ماهی در رودخانه 

و  Nasri Tajanبهمنشیر انجام دادند. همچنین 

صبور  ماهی ییغذا رژیم ( به مطالعه2228همکاران )

های ساحلی خلیج فارس )سواحل بوشهر( در آب

 ( به بررسی2223و همکاران ) Hashemi. پرداختند

در  صبور ماهی ذخیره ارزیابی و جمعیت پویایی

های اخیر با روی سواحل خوزستان پرداختند. در سال

و سالم، آوردن انسان به سمت منابع غذایی جدید 

. ماهیان دریایی به اند یافته یفراوان یتاهممنابع آبی 

های چرب و اسید 9 علت داشتن منابع سرشار از امگا

-ین از ماهیان آب شیرین قابل توجهضروری در این ب

و از طرف دیگر اهمیت اقتصادی و هستند تر 

محبوبیت باالی گوشت ماهیان دریایی موجب شده 

ها در سراسر دنیا های اخیر پرورش آنکه در سال

قرار گیرد. از این رو با داشتن یک دید مورد توجه 

جامع نسبت به فیزیولوژی ماهیان دریایی که از نظر 

توان می دارند  ییباال یتاهمو شیالتی  اقتصادی

ای نه ها در آیندهش آنرزمینه الزم را برای پرو

 ارزش به توجه با چندان دور مهیا نمود. بنابراین،

 و همچنین، بیولوژی و شیالتی این گونه ،اکولوژی

 در آن آسیب پذیر بودن و جدی کنندة عوامل تهدید

 آن، بر حاکم زیستگاهی شرایط و های طبیعیزیستگاه

-آن حفاظت و شناسایی در تواندمی گونه مطالعات این

 مورد در مدونی و جامع کمک مؤثری کند. اطالعات ها
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 وجود ایران در گونه این مثل تولید و سن الگوی رشد،

 بررسی هدف با این پژوهش، دادن انجامندارد. 

 اطالعات تواندمی ماهی، این زیستی پارامترهای

 دهد. قرار اختیار محققان در را مفیدی

 

 ها:مواد و روش. 2

مراحل اجرایی و میدانی کار در رودخانه کارون 

عنوان ایستگاه آب شیرین و بندر بحرکان هخرمشهر ب

در سواحل شهرستان هندیجان در استان خوزستان، 

(. 1عنوان ایستگاه آب شور صورت پذیرفت )تصویر هب

های نمونه برداری در موقعیت جغرافیایی ایستگاه

 آمده است. 1تصویر 

 

 
 .های نمونه برداریایستگاه: محل 1تصویر 

 

ماه، از شهریور تا آبان  9عملیات صید ماهی در طی 

ماه چهار بار  9. در طی این شدانجام  1932سال 

ترتیب در ها بهبرداریبرداری صورت گرفت. نمونهنمونه

)ایستگاه  در رودخانه کارون شهریورماه در آب شیرین

(، 2)ایستگاه بندر بحرکان شهریورماه در آب شور (، 1

( و در آخرین مرحله 9)ایستگاه  مهرماه در آب شور

( 1)ایستگاه  ماه و در آب شورنمونه برداری در آبان

های پس از پایان عملیات میدانی، نمونه. انجام شد

ماهی در کنار یخ بالفاصله به آزمایشگاه انتقال پیدا 

سنجش پارامترهای زیستی کلیه مراحل کردند و 

، تشخیص ، توزین گنادزیست سنجی ماهیانشامل 

-بافتو گنادی  تعیین شاخص، مراحل جنسی گناد

 .پذیرفتآزمایشگاه انجام این شناسی گناد ماهیان در 

ها های زیستی، ماهیپس از تعیین شاخص

کالبدگشایی شده و گناد ماهیان مورد بررسی 

ها ی قرار گرفت و سپس توزین و وزن آنپماکروسکو

میزان برای تعیین  ترین روشمعمولثبت گردید. 

 یریزی استفاده از شاخص گنادرشد و فصل تخم

(GSI )اد نسبت به . بر این اساس میزان وزن گناست

شود. به این منظور در کل وزن بدن سنجیده می

هنگام بیومتری ماهیانه اقدام به ثبت وزن هر ماهی به 

گرم شد. در  1/2گرم و وزن تخمدان با دقت  1دقت 
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برای تعیین شاخص گناد مرحله بعد از فرمول ذیل 

 (.Biswas,1993استفاده گردید )
GSI  

 

 
     

= وزن کل W = وزن گناد )گرم(w در این معادله:

 )گرم(

شاخص گنادی برای هر ماهی با استفاده از فرمول 

در  این شاخصاسبه شد و میزان متوسط فوق مح

های تولیدمثل و پس از تولیدمثل ماهی صبور ثبت ماه

استفاده از  اسپس مقداری از بافت گناد ب گردید.

. سپس مراحل گردید% تثبیت 12محلول فرمالین بافر 

پاساژ بافتی به صورت اتوماتیک و با استفاده از 

شناسی، دستگاه هیستوکینت و به روش معمول بافت

از نمونه  μ 0 صورت گرفت و مقاطع با ضخامت 

هیه های تنمونهآمیزی رنگو سپس شد بافتی تهیه 

( H&Eشده به روش مرسوم هماتوکسیلین و ائوزین )

ها جهت مطالعه صورت گرفت و بدین ترتیب برش

تکاملی برای تعیین مراحل  میکروسکوپی آماده شدند.

و همکاران  Iwamatsuاز روش مرحله بندی  تخمدان،

بر اساس روش نین چهم( با کمی تغییرات و 1388)

(، 2220و همکاران ) Abbasiارائه شده توسط 

بر این اساس مراحل تکامل تخمدانی  .استفاده گردید

 مرحله به شرح ذیل تقسیم می شود:  0به 

های کوچک ( مرحله اول تکامل فولیکولی: اواوسیت1

-در حال رشد در تخمدان ماهیان در شروع فصل تخم

 . هستندریزی قابل مشاهده 

ای در حال ه( مرحله دوم تکامل فولیکولی: اواوسیت2

رشد با هسته بزرگ و سیتوپالسم به رنگ 

هماتوکسیلین مشاهده می شوند. همچنین تعداد 

زیادی هستک حاشیه ای در اواوسیت قابل مشاهده 

 . هستند

های در حال ( مرحله سوم تکامل فولیکولی: اواوسیت9

های حاوی زرده در حال رشد در تخمدان با وزیکول

باشند که یک یا چند گسترش در سیتوپالسم می 

الیه را در سیتوپالسم تشکیل می دهند و بخش 

 کنند.  وسیعی از سیتوپالسم را اشغال می

های بالغ ( مرحله چهارم تکامل فولیکولی: فولیکول1

 . هستندگذاری قبل از مرحله تخمک

های ( مرحله پنجم تکامل فولیکولی: اواوسیت0

ن قابل گذاری شده در این مرحله در تخمداتخمک

 .هستندمشاهده 

های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ،جهت مطالعه

استفاده  10ویرایش  SPSSانجام آزمایش از نرم افزار 

های ارتباط بین پارامترجهت تعیین همبستگی و  شد.

مختلف از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن 

ت مقایسه اختالف میانگین جه شد. استفاده

آزمون دانکن پس مده از آ دست ههای بپارامتر

دار در وجود یا عدم وجود اختالف معنی شد. استفاده

برای رسم و  درصد تعیین گردید 0سطح آماری 

 .شداستفاده  Excel 2007نمودارها نیز از نرم افزار 

 

 . نتایج3

 قرار گرفتنددر هر ماه، ماهیان مورد مطالعه بیومتری 

وزن گناد کل بدن و که در این میان طول کل، وزن 

آمده در جدول دست  بهگیری شد. نتایج ماهیان اندازه

 است. شده آورده 1

های زیستی، تغییرات اندکی در در بررسی شاخص

-طول و وزن کل ماهیان مورد مطالعه در بین ایستگاه

که از نظر آماری اختالف  شدهای مختلف مشاهده 

(. بررسی p>20/2داری با یکدیگر نداشتند )معنی

های مختلف در ماهی ات وزن گناد در ایستگاهتغییر

دار در بین صبور نشان دهنده وجود اختالف معنی

، 2(. تصویر p<20/2است ) ماهیان مورد مطالعه بوده

های مورد شاخص گنادی ماهی صبور را در ایستگاه

. بر این اساس، بیشترین میزان ؛دهدمطالعه نشان می

مترین میزان این شاخص در ایستگاه شماره یک و ک

 گیری شد.آن در ایستگاه شماره چهار اندازه

های زیستی در به منظور تعیین ارتباط متقابل شاخص

ماهی صبور، پس از بررسی ماهیانه فاکتورهای 

بیولوژی و به دست آوردن نتایج مورد نظر، این نتایج 

کنار هم قرار گرفته و مورد بررسی و آنالیز قرار 

کدام از فاکتورهای مورد بررسی  گرفتند. اما بین هیچ
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(. با p>20/2نشد ) داری مشاهدهارتباط متقابل و معنی

عدد از ماهیان صبور و  02اد تعداد بررسی گن

قطعه  7مشاهدات میکروسکوپی صورت گرفته، تعداد 

ماده قطعه  09های مورد مطالعه نر و از نمونه

برای تشخیص مراحل جنسی  تشخیص داده شدند.

و همکاران  Iwamatsuتخمدان ماهی صبور از روش 

 0( با کمی تغییرات و بر اساس یک الگوی 1388)

تفاده شد که نتایج آن به ترتیب در مرحله ای اس

 است. شده آورده 0تا  9تصاویر 

 
ماهیان صبور مورد  GSI: تغییرات ماهیانه شاخص 2تصویر 

 های مختلف نمونه برداریمطالعه در ایستگاه

 

 (Mean±SDبرداری )مختلف نمونههای سنجی ماهیان صبور مورد مطالعه در ایستگاه: برخی خصوصیات زیست1جدول 

 ایستگاه نمونه       

 برداری
 

 شاخص زیست سنجی

 1ایستگاه 

 آب شیرین( -)شهریور

 2ایستگاه 

 آب شور( -)شهریور

 2ایستگاه 

 آب شور( -)مهر

 2ایستگاه 

 آب شور( -)آبان

 99/1±02/92 01/1±92/91 21/1±37/23 21/1±22/91 (cmطول کل )

 11/02±230 27/10±922 81/20±209 10/19±201 (gوزن کل )

 a01/0±90/92 b91/1±20/0 c20/1±11/9 d07/2±83/1 (gوزن گناد )

 .(p<20/2) ، نشان دهنده وجود اختالف معنی دار در بین گروه های مختلف می باشدغیر همنام در هر ردیف * حروف

 

، نشان دهنده مرحله اول تکامل فولیکولی 9تصویر 

. اواوسیت های کوچک در حال رشد در تخمدان است

ریزی بوده که نسبتا دارای ماهیان در شروع فصل تخم

. همچنین سیتوپالسم به رنگ استهسته بزرگ 

هماتوکسیلین بوده و عمدتا فولیکول ها به صورت 

 جاتی قابل مشاهده هستند. دسته

-می ، مرحله دوم تکامل فولیکولی مشاهده1ر در تصوی

های در حال رشد با هسته بزرگ و شود. اواوسیت

شوند. سیتوپالسم به رنگ هماتوکسیلین مشاهده می

ای در اواوسیت همچنین تعداد زیادی هستک حاشیه

هسته زرده نیز  ،. در این مرحلههستندقابل مشاهده 

شاهده خی فولیکول ها قابل مشکل گرفته و در بر

، نشان دهنده مرحله سوم تکامل 0تصویر است. 

های در حال فولیکولی است. در این مرحله، اواوسیت

های . وزیکولهستندرشد در تخمدان قابل مشاهده 

 هستندحاوی زرده در حال گسترش در سیتوپالسم 

-که یک یا چند الیه را در سیتوپالسم تشکیل می

-اشغال میدهند و بخش وسیعی از سیتوپالسم را 

کنند. هسته زرده نیز بزرگتر شده و فضای بیشتری از 

خود اختصاص داده است. در این سیتوپالسم را به

ها بیشتر به رنگ هماتوکسیلین مرحله فولیکول

های داخل تخمدان شوند. بیشتر فولیکول مشخص می

 در این مرحله از تکامل تخمدانی قرار دارند. 

تکامل فولیکولی قابل ، مرحله چهارم 0در تصویر 

های بالغ قبل از است. در این مرحله، فولیکول مشاهده

های حاوی زرده . وزیکولهستندگذاری مرحله تخمک

شوند. هسته می بصورت منتشر در سیتوپالسم مشاهده

، 7زرده نیز در این مرحله قابل مشاهده نیست. تصویر 

نشان دهنده مرحله پنجم تکامل فولیکولی است. 

شده در این مرحله در  گذاریهای تخمکسیتاواو

-. تعداد زیادی آلوئولهستندتخمدان قابل مشاهده 

های ای و قطرات چربی )زرده( در قسمتهای حاشیه

، 3و  8ویر ا. تصهستندسطحی تخم قابل مشاهده 

ماهی صبور در دهنده بافت بیضه )بافت گناد نر( نشان

a 

b b b 
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یزان زیاد در به م 8ها در تصویر . اسپرماتوزوئیداست

. این هستندکانال میانی بافت بیضه قابل مشاهده 

اسپرماتوزوئیدها به صورت سیال و آماده خروج از 

و بافت ها اسپرماتوسیت. همچنین هستندبافت بیضه 

قابل مشاهده نیز در تصاویر مذکور پوششی گناد 

 است.

 

 
های کوچک در : مرحله اول تکامل فولیکولی: اواوسیت9تصویر 

. عالمت ستاره: هستندحال رشد در تخمدان قابل مشاهده 

های حاوی اواوسیت در حال رشد، عالمت پیکان: فولیکول

جات فولیکولی)رنگ : بافت پیوندی بین دستهNدیواره تخمدان، 

 (× 12آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین، بزرگنمایی 

 

 
های در حال ت: مرحله دوم تکامل فولیکولی: اواوسی1تصویر 

. عالمت ستاره: هسته هستندرشد در تخمدان قابل مشاهده 

های حاوی اواوسیت در حال رشد، عالمت زرده در فولیکول

ای )رنگ آمیزی هماتوکسیلین و های حاشیهپیکان: هستک

 (×12ائوزین، بزرگنمایی 

 
های در حال : مرحله سوم تکامل فولیکولی: اواوسیت0تصویر 

-. عالمت پیکان: وزیکولهستندن قابل مشاهده رشد در تخمدا

باشند. های حاوی زرده که در حال گسترش در سیتوپالسم می

ها بیشتر به رنگ هماتوکسیلین مشخص در این مرحله فولیکول

 (×12شوند )رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین، بزرگنمایی می

 

 
های در حال : مرحله چهارم تکامل فولیکولی: اواوسیت0تصویر 

. عالمت پیکان: دیواره هستندرشد در تخمدان قابل مشاهده 

گذاری، ها قبل مرحله تخمکتخمدان، عالمت ستاره: فولیکول

صورت منتشر در سیتوپالسم  ههای حاوی زرده بوزیکول

آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین، شوند. )رنگمشاهده می

 (× 12بزرگنمایی 

 

 
امل فولیکولی: عالمت ستاره: : مرحله پنجم تک7تصویر 

گذاری شده در تخمدان قابل مشاهده های تخمکفولیکول

 (× 1. )رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین، بزرگنمایی هستند
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: SP: بافت بیضه )بافت گناد نر( ماهی صبور: 8تصویر 

: بافت پوششی گناد، EP: اسپرماتوسیت، SCاسپرماتوزوئید، 

شوند سیال در بافت بیضه مشاهده می اسپرماتوزوئیدها بصورت

 (×12ائوزین، بزرگنمایی  -)رنگ آمیزی هماتوکسیلین

 

 
: بافت بیضه )بافت گناد نر( ماهی صبور: عالمت پیکان: 3تصویر 

ها، )رنگ آمیزی اسپرماتوزوئیدها، عالمت ستاره: اسپرماتوسیت

 (×12ائوزین، بزرگنمایی  -هماتوکسیلین

 

گنادی و مراحل جنسی ماهیان مراحل مختلف تکامل 

ای و بر اساس مرحله 0مورد مطالعه بر اساس روش 

شده و داده نوع و مرحله تکامل فولیکولی، تشخیص 

 .است آورده شده 2اطالعات مربوط به آن در جدول 

های ایستگاه شماره یک ، نمونه2با توجه به جدول 

ریزی ماهی شهریور( که ایستگاه تخم –)آب شیرین 

جنسی قرار دارند.  0اکثرا در مرحله است صبور 

ایستگاه دیگر اکثرا در مراحل  9های گنادی نمونه

-اولیه رسیدگی جنسی قرار داشته، هرچندکه نمونه

 نیز در بین آنها وجود داشت.  0و  1هایی با مراحل 

 

 . بحث و نتیجه گیری4

حداکثر  های طولی،با بررسی نتایج حاصل از اندازه

 0/91) طول کل در بین ماهیان جنس ماده صبور

حداقل  آب شیرین و-ایستگاه شهریور در سانتی متر(،

آب -سانتی متر(، در ایستگاه مهر 1/27) طول کل

 شور ثبت شد.

 
های ماهی صبور مورد مطالعه در : مراحل جنسی نمونه2جدول

 ایستگاه های مختلف.

 ایستگاه چهار ایستگاه سه ایستگاه دو ایستگاه یک

IV III II II 

V III  بهIV II II  بهIII 

V III V IV 

II نر II نر 

IV II نر II 

IV V II بهI II II 

V III II III 

V نر II II 

IV IV نر II 

V II بهIII II  بهIII IV 

IV II II II 

V II II III 

IV IV IV II 

V II نر II 

V نر II II 

 

ریزی وارد آب ماهی صبور برای تخمجائی که از آن

شیرین می شود، ایستگاه شماره یک به عنوان 

نمونه  ،ریزی ماهی صبور محسوب شدهایستگاه تخم

ی بلوغ و این ایستگاه در دوره های گرفته شده از

لذا درجمعیت ماهیان مورد  .؛ریزی قرار داشتندتخم

بررسی حداکثر طول کل و وزن کل در این ایستگاه 

 گردید.  هدهمشا

هرچند که  وزنی، هایاز داده حاصل نتایج با بررسی

از دیگر  شماره یک میزان وزن ماهیان در ایستگاه

 نشان را داریمعنی ها بیشتر بود اما  اختالفایستگاه

 به کل وزن حداکثر و حداقل نتایج، براساس .نداد

گرم  212 گرم در ایستگاه شماره یک و 190 ترتیب

میانگین حداکثر و  .شماره سه ثبت شددر ایستگاه 
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گرم در ایستگاه  922 حداقل وزن کل نیز به ترتیب

ثبت  گرم در ایستگاه شماره سه 209 شماره یک و

های مورد نمونه ،طورکه مشهود است همان .شد

بررسی در ایستگاه شماره یک از لحاظ وزنی سنگین 

علت  ؛(9)تصویر است های دیگر تر از ماهیان ایستگاه

ریزی ماهی صبور مربوط ی تخماین تغییرات به دوره

ریزی ماهی ایستگاه شماره یک ایستگاه تخم .است

شود که بیشترین وزن گناد در این صبور محسوب می

ایستگاه ثبت شد که متعاقبا وزن بدن را تحت تاثیر 

دار بین این علت ایجاد اختالف معنی ،قرار داده

 Abdula Quddusیگر شد. های دایستگاه و ایستگاه

شهریورماه به  (، گزارش داد که ماهی صبور در1381)

همچنین  .کندریزی میبلوغ کامل رسیده و تخم

Maremazi (1331)، بیان نمودکه اختالف معنی-

داری بین فاکتورهای بیولوژی ماهی صبور بین فصل 

های ریزی وجود دارد و دادهریزی و پس از تخمتخم

فاکتورهای زیستی این دو دوره با یکدیگر حاصل از 

رو با نتایج حاصل از این تحقیق تفاوت دارند که از این

خوانی دارد. بررسی فاکتورهای رشد گنادی و زمان هم

ریزی ماهی صبور و گزارشاتی که در مورد تخم

ریزی این بیولوژی ماهی صبور موجود است زمان تخم

 ,Maremaziی مرداد )ماه تا انتهاماهی را از فروردین

 ,Maremazi( و از فروردین تا انتهای شهریور )1994

( در رودخانه بهمنشیر عنوان کردند. تغییرات 1995

-وزن گناد در ماهی صبور، تابع تغییرات وزن بدن می

باشد. حداکثر وزن گناد در ماهیان ماده در ایستگاه 

ریزی( مشاهده شد و حداقل شماره یک )زمان تخم

ریزی( ایستگاه شماره چهار )دوره پس از تخمآن در 

های ثبت شد. با توجه به نتایج حاصل از بررسی داده

در ایستگاه  GSIگنادی، بیشترین مقدار شاخص 

شماره یک )زمان تخم ریزی( بوده که با خروج از آب 

تواند شیرین از مقدار این شاخص کاسته شد که می

یک باشد. ریزی در ایستگاه شماره ناشی از تخم

در ایستگاه شماره سه  GSIکمترین مقدار شاخص 

ریزی( ثبت شد. دلیل این امر را )دوره پس از تخم

توان به فعالیت تولیدمثلی ماهی صبور نسبت داد. می

های ایستگاه شماره با توجه به این موضوع که داده

، هستند ریزی ماهی صبور یک مربوط به زمان تخم

های آب شور که بت به ایستگاهمقدار باالتر آنها نس

قابل توجیه است ریزی مربوط به دوره پس از تخم

ریزی باشد. زیرا که گناد ماهی در زمان تخممی

پس از  شود وتر میافزایش وزن پیدا کرده و سنگین

 شود.ریزی از وزن آن کاسته میتخم

های بافتی گنادی نیز نتایج حاصل از بررسی نمونه

است که ماهیان موجود در ایستگاه موید این مطلب 

 Vو  IVمراحل  شیرین( درآب-شماره یک )شهریور

سازی و مراحل حال آماده جنسی قرار داشتند که در

های سه ایستگاه و نمونههستند پایانی رشد گنادی 

کلی در مراحل ابتدایی رشد و بلوغ دیگر به طور

 گنادی قرار دارند. 

و  GSIرسی شاخص با توجه به نتایج حاصل از بر

های گنادی که مقدار نتایج حاصل از بررسی نمونه

 -باالتر این شاخص در ایستگاه شماره یک )شهریور

شور را تایید می های آبشیرین( نسبت به ایستگاهآب

های موجود در توان عنوان کرد که ماهینماید، می

ریزی قرار داشته و ایستگاه شماره یک در زمان تخم

های آب شور در دوره موجود در ایستگاه هاینمونه

همچنین نتایج حاصل از  ریزی قرار دارند.پس از تخم

شناسی گناد نر )بیضه( ماهی صبور که بررسی بافت

در آب شیرین قرار دارند، نشان داد که مقادیر زیادی 

اسپرماتوزوئید در بافت بیضه بصورت سیال وجود 

آمادگی جنس نر برای دارند که می تواند نشان دهنده 

رهاسازی اسپرم باشد. با بررسی تغییرات شاخص 

گنادوسوماتیک و شواهد میکروسکوپی به دست آمده 

توان به این نتیجه دست یافت شناسی گناد میاز بافت

-که جنس ماده ماهی صبور در شهریورماه آماده تخم

آوری مولدین و ریزی بوده و زمان مناسبی برای جمع

 باشد.عی ماهیان میتکثیر مصنو

 

 تقدیر و تشکر:
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دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و معاونت 

در اختیار قرار خاطر  پژوهشی و فناوری دانشگاه به

و  یرتقدی، دادن آزمایشگاه، تجهیزات و حمایت مال

 ..شود یتشکر م
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Abstract 

This research was conducted for studying of biological parameters of Tenualosa ilisha on 

spawning and post spawning time. For this reason, 60 fish were captured through three 

months, on September- fresh water (Karoon river in Khorramshahr) (1
st
 station), September- 

marine water (Hendijan coasts) (2
nd

 station), October-marine water (3
rd

 station) and 

November-marine water (4
th

 station). Biological parameters, GSI and gonad histological 

study was performed. The results showed the highest total length, total weight and gonad 

weight were seen in fish were captured from 1
st
 station which has a significant different with 

other fishes (p<0.05). Microscopic examination showed that 7 fishes were male and 53 were 

female. Samples of the 1
st
 station were on stage 5 of gonad development and the main 

oocytes were postovulated. Samples from other three stations were mainly on preliminary 

gonadal stages. In these ovaries, primary stages of yolk formation and nucleoli margination 

and development of yolk vesicles are obvious. Based on these results, Tenualosa ilisha is 

ready for spawning on September and this period is preferable for artificial propagation of 

this species. 
 

Keywords: Biological parameters, Gonad histology, Tenualosa ilisha, spawning      

 

 

 
Figure 1: Location of sampling stations 

Figure 2: Monthly changes in GSI in Hilsa Shad in different stations of sampling 

Figure 3: first stage of follicular development: growing small oocytes are visible in ovary. Star mark: 

follicles included oocytes which are in growing, Arrow mark: ovary wall, N: coonective tissue 

between follicular category (H&E staining, magnification 10X)  

Figure 4: second stage of follicular development: growing oocytes are visible in ovary. Star mark: 

yolk nucleus in follicles included oocytes which are in growing, arrow mark: marginal nucleoli (H&E 

staining, magnification 40X) 

Figure 5: Third stage of follicular development: growing oocytes are visible in ovary. Star mark: yolk 

included vesicles expanding within cytoplasm. In this stage, follicles mostly appear in hematoxylin 

(H&E staining, magnification 40X) 

Figure 6: Fourth stage of follicular development: growing oocytes are visible in ovary. Arrow mark: 

ovary wall, Star mark: follicles before spawning, yolk included vesicles are expanding within 

cytoplasm (H&E staining, magnification 10X) 

Figure 7: Fifth stage of follicular development: star mark: ovulated follicles are visible in ovary (H&E 

staining, magnification 4X) 

Figure 8: Testis tissue (male gonad tissue) of Hilsa Shad: SP: Spermatozoa, SC: Spermatocyte, EP: 

gonadal Epithelium, Spermatozoa are fluidity status in testis tissue (H&E staining, magnification 

10X). 
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Figure 9: Testis tissue (male gonad tissue) of Hilsa Shad: Arrow mark: Spermatozoa, Star mark: 

Spermatocyte (H&E staining, magnification 40X).  

Table 1: Some biometry properties of Hilsa Shad in different sampling stations (Mean±SD) 

Table 2: sexual stages of Hilsa Shad samples in different stations   
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