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 چکیده
شامل  شناسی تولید مثلی زیست های ویژگی برخی پژوهش این در

آوری و قطر تخمك  هم شاخص گنادوسوماتیك، جنسی، نسبت
در  دو منطقه در شمال ایران از ( C. gibelio)جمعیت ماهی کاراس 

مورد بررسی قرار گرفت. در طی  1321تا مهر ماه  1323اسفند ماه 
نمونه  232نمونه از این گونه از سد بوستان و  222برداری تعداد  نمونه 

در سد  و وزن کلبیشینه طول  از آببندان آالکولی با تور پره صید شدند.
گرم و برای  12/111میلی متر و  212ترتیب برابر هها بماده بوستان برای

ها ماده و در آببندان آالکولی برای گرم 21/33 متر ومیلی 122نرها 
 متر ومیلی 121گرم و برای نرها  21/111متر و میلی 122ب برابر ترتی هب

شده از سد بوستان نسبت جنسی ماهیان صید  گرم ثبت گردید. 21/22
و نسبت جنسی ماهیان صید شده از آببندان آالکولی برابر  1:  22/0برابر 

در سد ( GSI)باالترین میانگین شاخص گنادوسوماتیك بود.  21/1:11
( و برای جنس نر 20/11±11/1برای جنس ماده فروردین ماه )بوستان 

برای ولی در آببندان آالک( مشاهده گردید و 12/3±21/1اسفند ماه )
( و برای جنس نر در اردیبهشت 03/11±22/2جنس ماده اسفند ماه )

آوری کمینه، بیشینه و میانگین هم( مشاهده گردید. 22/3±21/1ماه )
 و 32/22132، 12/132 ترتیب برابر باهب در سد بوستان مطلق

 21/23101 و 11/121022، 01/1113و در آببندان آالکولی  11/13112
تخم به ازای هر کیلوگرم )آوری نسبی بیشینه و میانگین همکمینه، و 

 11/123و  31/1311، 11/30ترتیب برابر با هب در سد بوستان وزن بدن(
 21/1220و  21/23300، 20/22ترتیب برابر با هو در آببندان آالکولی ب

 11/1تا   11/1قطر تخمك در دریاچه سد بوستان از  .محاسبه شد
که این شاخص در متر بود. در حالیمیلی 12/1گین میلیمتر و دارای میان

 11/1متر و دارای میانگین میلی 10/1تا  11/1آببندان آالکولی از 
 متر بود. میلی

 

شاخص گنادوسوماتیك، ، Carassius gibelio های کلیدی:واژه
 سد بوستان، آببندان آالکولی. 
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Abstract 
In this study were reviewed some biological 

characteristics including sex ratio, gonadosomatic 

index, fecundity and egg diameter Carassius 

gibelio in the study area from February to 

September 2015. During the study, 222 specimens 

from Boostan dam and 238 specimens from 

Alakoli Reservoir were sampled using small 

beach seine. The maximum total length and 

weight of Boostan dam for females and males 

respectively 206 mm, 141.12 gr and 126 mm, 

33.90 gr and in the Alakoli Reservoir for females 

respectively 196 mm, 114.65 gr and for males 

was 190 mm, 98/64 gr. The sex ratio of fish 

caught from Boostan dam to 1:7.88 and the sex 

ratio of fish caught from the Alakoli Reservoir 

was 1: 10/90. The highest average gonadosomatic 

index (GSI) in Boostan dam for female in April 

(10.27±4.40) and the male (3.56±1.21) in March 

were observed, This factore in the Alakoli 

Reservoir area for female (11.73±2.99 ) and 

male(3.22±0.85) were observed on March and 

May. The Minimum, maximum and mean 

absolute fecundity in Boostan dam with 532/08 

respectively, 82039/36 and 13119/44 and in the 

Alakoli pools area 1503/75, 120786/00 and 

23174/60 and The minimum, maximum and 

average were Relative fecundity (eggs per kg 

body weight) respectively in Boostan dam with 

37/54, 4344/34 and 593/10 and in the Alakoli 

reservoir respectively was 92/97, 23377/20 and 

1987/60. The Eggs diameter of 0.11 to 1.00 mm 

and the average of 0.56 mm in Boostan dam lake 

area was variable. While this indicator of 0.11 to 

1.07 and the average of 0.54 mm in Alakoli 

Reservoir area was variable. 
 

Keywords: Alakoli reservoir, Boostan dam, 

Carssius gibelio, Gonadosomatic index.  
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 مقدمه
های مختلف شناسی و اکولوژی گونهمطالعه زیست

ماهیان در یک اکوسیستم آبی از ضروریات اولیه حفظ و 
شناخت و تحلیل  بازسازی ذخایر آنها بوده و منجر به 

امر  گردد که این  غذایی اکوسیستم می  اکولوژیک زنجیره
در اعمال مدیریت صحیح شیالتی کاربرد فراوان دارد 

(Kazancheev, 1981.) عبارت دیگر شناسایی    به
بردن به اهمیت شناخت آنها  ماهیان اولین قدم جهت پی

گردد های آبی محسوب میسازگان  و مطالعه بوم
(Yaoungs and Robson, 1978.)  بررسی

هر گونه ماهی برای ارزیابی مثل  شناسی تولید زیست
پتانسیل باروری ذخیره و تاریخچه زندگی ضروری است 

(Doha et al., 1970).  تخم ریزی ماهی در طول یک
برخی از  مرحله خاص از چرخه تولید مثل رخ می دهد.

آنها یک بار در سال و برخی در فواصل منظم در طول 
، دانش تکامل غدد جنسی و کنند ریزی می سال تخم

مطالعات بعدی ، امکان فصل تخم ریزی یک گونه
 Chakraborty et)دهد  را می جمعیتآوری  مورد همدر

al., 2007.)  مطالعه نسبت جنسی، شاخص
های مهم مطالعه زیست  گنادوسوماتیک و غیره، جنبه

 ,Reddy) باشد شناسی تولید مثل هر گونه ماهی می

1979; Vazzoler, 1996.) های  توصیف استراتژی
آوری به عنوان الگوهای اساسی  تولیدمثل و ارزیابی هم

های  در مطالعه زیست شناسی و پویایی جمعیت گونه
 (.Bagenal, 1978; Trippel, 1995)باشد  ماهی می

 انیرا یبهاآ ایبر بومی غیر گونه یککاراس  ماهی
 دکمبو برابر در ماهی ینا حد از بیش متوباشد. مقا می

 و سریع مثل تولید ،ییزا دهما سیستم ا،غذ و نسیژکا
 های  محیط در ندگیزهمه  از مهمتر و مهنگازود غبلو

 که ستا ملیاعو جملهاز  باشند طوبتر جدوا که خشک
 نیوفز به رو تشد به یستیز های محیط در ماهی ینا

 رسوبات چه هر ماهی این زیست محلارد. میگذ

 و بوده تر مناسب باشد داشته لجنی بیشتری و چسبناك
 خود تولیدمثل و حیات به شرایط مساعدتری در ماهی

 حاشیه و کف ریز موجودات از پردازد. این ماهی می

 هایی آب در و کنند می تغذیه بقایای گیاهان از و استخر

. است کند ماهی این رشد گیاهی است غذای فاقد که
دلیل دارا بودن طیف غذایی گسترده و  ماهی کاراس به

های باارزشی مانند کپور و سیم  تراکم قابل توجه، با گونه
رقابت داشته و امکان رشد و زندگی را از این ماهیان 

 (. Holchik, 1992)سلب نموده است 
ارتفاعات شرق و جنوب شرقی   حوضه گرگانرود از

خزر ختم  به دریایاستان گلستان شروع و در نهایت 
متر واقع  7366گردد. ارتفاعات این حوضه از حدود می

متر از سطح دریا متغیر می  77چای تا در زیر حوضه قره
و همچنین  وشمگیر ،سد بوستان، گلستان 9باشد. 

روی رودخانه گرگانرود قرار گرفته  بر آببندان آالکولی نیز
احت سد بوستان با مس (.Kiabi et al., 1999) است
 71درجه و  96های  کیلومتر مربع بین عرض 66/5166

 11های  دقیقه شمالی و طول 76درجه و  96دقیقه تا 
دقیقه شرقی واقع  47درجه و  17دقیقه تا  71درجه و 

شده است. این حوضه از شمال به حوضه آبخیز اترك، 
از جنوب به حوضه آبخیز رودخانه مادرسو )ارتفاعات زاو 

بیل و  (، از شرق به منطقه رباط قرهو منطقه سولگرد
های آالداغ و بینالود و از غرب به حوضه آبخیز  کوه
است. آبخیز سد بوستان درواقع  آجی محدود شده کال

قسمت اصلی حوضه آبخیز حاجی قوشان که یکی از زیر 
بندان  باشد. آب های اصلی سد گلستان است، می حوضه

دقیقه  57رجه و د 96عرض جغرافیایی   با  آالکولی نیز
دقیقه شرقی در حدفاصل  11درجه و  17شمالی و 

تپه واقع شده  بخش و روستای یاستی روستای ساری
  (.Yousefi, 1991)است 

که حوضه رودخانه گرگانرود در از آنجایی
های مختلف آن دارای تنوع در بسیاری از  بخش

 تحقیق حاضر به درباشد  پارامترهای اکولوژیکی می
منطقه در   ماهی کاراسیولوژی تولیدمثلی ببررسی  

 .پرداخته شد سد بوستان و آببندان آالکولی
 

 هامواد و روش
برداری از  نظور انجام مطالعات مربوطه نمونهمبه



 73 ... کاراس یماه یدمثلیتول یشناس ستیز یا سهیمقا یبررسو همکاران:  حاجی راد کوچک 

به صورت ماهانه با  5937تا مهر ماه  5939اسفندماه 
متر و طول میلی 1/7استفاده از تور پره با قطر چشمه 

متر انجام شد. تعداد کل  1/5متر با ارتفاع  54
 777های مورد بررسی در منطقه سد بوستان  نمونه

قطعه بود.  796قطعه و در منطقه آببندان آالکولی 
 54های صید شده در محل به وسیله فرمالین نمونه

درصد تثبیت شدند و بعد از انتقال به آزمایشگاه، 
بیومتری گردیدند. طول کل به وسیله تخته بیومتری 

ها به متر، وزن کل و وزن گناد نمونهمیلی 5دقت  با
گیری گردید. گرم انداه 445/4وسیله ترازو با دقت 

 تعیین سن ماهیان از روی فلس انجام گرفت. 
 نسبت جنسی به وسیله آزمون مربع کای سنجش 

 شد. 
 ,Bagenal)آوری مطلق، به طریقه وزنی هم

یق بررسی تعیین گردید. جنسیت نمونه ها از طر (1978
گنادی بر روی نمونه های بالغ و بررسی میکروسکوپی 

 ,Papageorgiou)بر روی نمونه های نابالغ انجام شد 

هم آوری مطلق  از طریق برداشتن سه قطعه از (. 1979
تخمدان )از بخشهای قدامی، خلفی و میانی( و شمارش 
آنها تعیین گردید و همآوری نسبی هم بر اساس انطباق 

مک به واحد وزنی برآورد گردید. قطر تخمکها تعداد تخ
برابر با لوپ مدرج بعد از استاندارد  54نیز با بزرگنمائی 

 ;Bastel, 1996)کردن مورد ارزیابی قرار گرفت 

Backiel and Zawisza, 1988 .) 
آوری مطلق به وزن کل )گرم( آوری نسبی، هم هم

متر( و تقسیم گردید. رابطه رگرسیونی طول کل )میلی
 آوری مطلق تعیین گردید. وزن کل )گرم( با هم

شاخص نمو گنادی طبق معادله زیر برای نر و 
 ماده به صورت ماهانه بررسی شد:

GSI = (w1 / w) × 100 
وزن  w1شاخص نمو گنادی،  GSIدر این معادله، 

 است.  وزن کل ماهی )گرم( wو  گناد )گرم(
ها از برنامه ها و رسم نمودار جهت وارد کردن داده

Excel2013 افزار  ها از نرم و آنالیز دادهSPSS22 

 استفاده شد.
 

 نتایج
ها صید شده از سد بوستان استان تعداد کل نمونه

 536نمونه نر و  71قطعه بود. از این تعداد،  777گلستان 
نمونه ماده بود. در جنس ماده میانگین طول کل و 

متر و میانگین میلی 16/541±66/95انحراف معیار برابر 
گرم  76/79±75/74وزن کل و انحراف معیار برابر 

دست آمد. در جنس نر میانگین طول کل و انحراف  هب
متر و میانگین وزن کل میلی 64/31±69/57معیار برابر 

گرم مشاهده گردید.  63/57±13/7و انحراف معیار برابر 
و وزن کل  99-747دامنه طول کل در جنس ماده بین 

گرم بود. در حالی که دامنه طول  57/575-4/ 69ن بی
-77/7و وزن کل بین  76-577کل در جنس نر بین 

نسبت جنسی نر به  (.5مشاهده گردید )جدول  34/99
در جمعیت مورد مطالعه مشاهده گردید  5:  66/6ماده 

نسبت داری بین  این نسبت از نظر آماری اختالف معنی

41/4p<  ،77/599=7( داشت )5:5جنسی نر و ماده )
χ )

لذا فراوانی جنسی در جمعیت این گونه در سد گلستان 
 باشد. برابر نمی

ها صید شده از آببندان آالکولی تعداد کل نمونه
نمونه نر  74قطعه بود. از این تعداد،  796استان گلستان 

نمونه ماده بود. در جنس ماده میانگین طول کل  756و 
متر و میلی 67/541±16/95و انحراف معیار برابر 

 47/77±77/75میانگین وزن کل و انحراف معیار برابر 
دست آمد. در جنس نر میانگین طول کل و  هگرم ب

متر و میانگین میلی 74/66±76/99انحراف معیار برابر 
گرم  73/51±97/79وزن کل و انحراف معیار برابر 

مشاهده گردید. دامنه طول کل در جنس ماده بین 
گرم بود. در  71/575-76/5وزن کل بین  و 537-79
و  15-534که در دامنه طول کل در جنس نر بین  حالی

(. 5مشاهده گردید )جدول 77/36-16/7وزن کل بین 
در جمعیت مورد  5:  34/54نسبت جنسی نر به ماده 

مطالعه مشاهده گردید این نسبت از نظر آماری اختالف 
( داشت 5:5نسبت جنسی نر و ماده )داری بین  معنی

(41/4p < ،67/577 =7
χ لذا فراوانی جنسی در جمعیت )

 باشد.  این گونه در سد وشمگیر برابر نمی
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 در دو منطقه سد بوستان و آببندان آالکولیC. gibelio متر( و وزن کل )گرم( ماهی کاراس  میانگین طول کل )میلی .1جدول 

 TL±S.D Max – Min TW±S.D Max - Min تعداد نمونه جنس منطقه

 سد بوستان

 ماده
 نر

 جمعیت

536 
71 
777 

66/95±16/541 
69/57±64/31 

17/94±76/547 

99 – 747 
76 – 577 
99 – 747 

75/74±76/79 
13/7±63/57 

65/53±97/77 

69/4 – 57/575 
77/7 – 34/99 
69/4 – 57/575 

 آببندان آالکولی

 ماده
 نر

 جمعیت

756 
74 
796 

16/95±67/541 
76/99±74/66 
45/97±75/547 

79 – 537 
15 – 534 
79 – 537 

77/75±47/77 
97/79±73/51 
17/75±94/79 

76/5 – 71/557 
16/7 – 77/36 
76/5 – 71/557 

 
بررسی شاخص نمو گنادی نشان داد که در 

بوستان برای جنس نر باالترین مقدار در منطقه سد 

  ( و برای جنس ماده در ماه17/9±75/5اسفند )  ماه
منطقه آببندان ( و در 76/54±74/7فروردین )

آالکولی برای جنس نر باالترین مقدار در ماه 
( و برای جنس ماده در ماه 77/9±61/4اردیبهشت )

باشد. بنابراین فصل ( می69/55±33/7اسفند )
های اسفند تولیدمثلی این گونه در سد بوستان در ماه

و  های اسفندو فروردین و در آببندان آالکولی در ماه
ترین مقدار شاخص نمو گنادی  ییناردیبهشت است. پا

در منطقه سد بوستان، برای جنس نر در ماه خرداد و 
برای جنس ماده در ماه مهر و در منطقه آببندان 

اسفند و شهریور ماه و    آالکولی، برای جنس نر در ماه
برای جنس ماده در ماه تیر مشاهده گردید که نشان 

ر منطقه دهنده ماه غیرتولیدمثلی برای این گونه د
 (.7و   9، 7 ،5های  باشد )شکل مورد مطالعه می

 

 
های تغییرات شاخص نمو گنادی جنس ماده در ماه .1شکل

 سد بوستان C. gibelioمختلف در گونه ماهی کاراس 

 

های تغییرات شاخص نمو گنادی جنس نر در ماه .2شکل
 سد بوستان C. gibelioماهی کاراس  مختلف در گونه

 

 
های تغییرات شاخص نمو گنادی جنس ماده در ماه .3شکل

 آببندان آالکولی C. gibelioمختلف در گونه ماهی کاراس 

 
قطعه ماهی کاراس،  564آوری در سد بوستان، هم

مورد بررسی قرار گرفت. دامنه طول کل این ماهیان 

متر و میلی  76/547 ± 17/94با میانگین  99-747بین 
با  69/4-57/575ان بین دامنه وزن کل این ماهی

0

2

4

6

8

10

12

14

ی
اد

گن
و 

نم
ص 

اخ
ش

 

 ماه

0

2

4

6

8

10

12

14

ی
اد

گن
و 

نم
ص 

اخ
ش

 

 ماه

0

2

4

6

8

10

12

14

ی
اد

گن
و 

نم
ص 

اخ
ش

 

 ماه



 65 ... کاراس یماه یدمثلیتول یشناس ستیز یا سهیمقا یبررسو همکاران:  حاجی راد کوچک 

گرم بود. نتایج نشان داد که  97/77 ±65/53میانگین 
با میانگین  46/197-97/67493آوری مطلق بین هم
عدد تخم به  77/59553±99/55579آوری مطلق هم

آوری نسبی نیز بین ازای هر عدد ماهی ماده بود. هم
عدد  54/139±67/116با میانگین  17/96 – 97/7977

دست آمد هر گرم وزن بدن ماهی ماده بهتخم بر 
  (.7)جدول

قطعه ماهی  536آوری در آببندان آالکولی، هم
کاراس، مورد بررسی قرار گرفت. دامنه طول کل این 

  75/547±45/97با میانگین  79-537ماهیان بین 
-71/557متر و دامنه وزن کل این ماهیان بین میلی

بود. نتایج نشان گرم  94/79±17/75با میانگین  76/5
با  61/5149-44/574667آوری مطلق بین داد که هم

 عدد 74/79567±47/74667آوری مطلق میانگین هم
 

آوری نسبی نیز تخم به ازای هر عدد ماهی ماده بود. هم
با میانگین  36/37-74/79966بین 

عدد تخم بر هر گرم وزن بدن  33/9531±74/5366
 (.7دست آمد )جدول  ماهی ماده به

 

 
های تغییرات شاخص نمو گنادی جنس نر در ماه .4شکل

 آببندان آالکولی C. gibelioمختلف در گونه ماهی کاراس 

 در سد بوستان و آببندان آالکولی C. gibelioآوری مطلق و نسبی ماهی کاراس هم .2جدول 
 منطقه
 
 
 سد

 بوستان

 آوری نسبیهم آوری مطلقهم سن
 میانگین ±انحراف معیار حداقل -حداکثر  میانگین ±انحراف معیار حداقل -حداکثر 

+5 
+7 
+9 

+7 
+1 
+7 

44/76766 – 44/364 
44/79667 – 46/197 
44/95777 – 74/7673 
37/71563 – 91/3676 
97/67493– 74/7397 
49/79979 – 49/79979 

77/6744 ± 67/6679 
66/6574 ± 77/54714 
15/6469 ± 67/57461 
43/59653 ± 47/77176 
37/77517 ±  97/97769 

4 ±  49/79979 

97/7977 – 57/717 
67/9571 – 17/96 
51/5577– 16/37 
37/5763 – 39/764 

49/776 – 77/19 
56/796– 56/796 

53/5944 ± 61/5733 
67/151 ±  76/746 
77/779 ± 74/937 
95/947 ±  71/739 
77/561 ± 11/969 

4 ±  56/796 

 
 آببندان 
 آالکولی

 
 

+5 
+7 
+9 
+7 
+1 

44/541757– 74/7799 
44/64714 – 61/5149 
44/574667 – 77/9741 
16/93439 – 65/6764 
46/97666 – 66/95714 

75/77477 ± 76/77154 
35/56777 ± 11/56993 
76/76177± 97/94474 
67/7661 ± 93/77759 
36/7765 ± 76/99777 

74/79966– 57/667 
67/3767– 15/574 
75/7967 – 36/37 
31/714 – 16/579 
19/974 – 46/767 

56/1474 ± 93/7345 
56/5664 ± 66/5757 
97/5461± 71/5464 

77/39 ± 94/969 
16/71± 94/946 

 

آوری مطلق با  دار بین همرابطه رگرسیونی معنی
متر(، وزن کل )گرم( و سن )سال( در طول کل )میلی

 (.6و1،7های)شکل دریاچه سد بوستان مشاهده گردید
آوری بودند، ای که دارای همدر مورد ماهیان ماده

گیری و ثبت شدند. در بررسی ها اندازهقطر تخمک
توزیع درصد فراوانی قطر تخمک ماهی کاراس صید 

متر قرار میلی 44/5تا 55/4شده از سد بوستان در دامنه 

متر میلی 17/4 ± 46/4داشتند. میانگین قطر تخمک 

بدست آمد. بیشترین فراوانی قطر تخمک در طبقه 
درصد برآورد  75/53متر با فراوانی میلی 14/4-75/4

-44/5گردید و کمترین فراوانی قطر تخمک در طبفات 
 (.55درصد بود )شکل  57/7متر با فراوانی میلی 35/4

 آوری مطلق دار بین هممعنی رابطه رگرسیونی
 متر(، وزن کل )گرم( و سن )سال( با طول کل )میلی

 ، 6های  آالکولی مشاهده گردید )شکلدر آببندان 
 (.54 و 3
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 در سد بوستان C. gibelioآوری مطلق ماهی کاراسرابطه رگرسیونی طول کل با هم. 5شکل 

 

 
 در سد بوستان C. gibelioآوری مطلق ماهی کاراس رابطه رگرسیونی وزن کل با هم. 6شکل 

  

 
 در سد بوستان C. gibelioرابطه رگرسونی سن با هم آوری مطلق ماهی کاراس  .7شکل 

 

 
 در آببندان آالکولی C. gibelio آوری مطلق ماهی کاراسرابطه رگرسیونی طول کل با هم. 8 شکل

Fec = 2594.3 TL - 16604 
R² = 0.30 
F=71.60 

N=170 

Sig= b<0.05 
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(سانتی متر)طول کل   

Fec = 345.22 TW + 3971.7 
R² = 0.40 
F=110.34 

N=170 
Sig= b<0.05 
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Fec = 6287 Age - 2117.2 
R² = 0.29 
F=67.99 

N=170 

Sig= b<0.05 
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 در آببندان آالکولی C. gibelioآوری مطلق ماهی کاراس رابطه رگرسیونی وزن کل با هم .9شکل 

 

 
 در آببندان آالکولی C. gibelioآوری مطلق ماهی کاراس رابطه رگرسیونی سن با هم. 11شکل

 

 
 در سد بوستان C. gibelioماهی کاراس  درصد فراوانی تخمک. 11شکل 

 
آوری بودند، ای که دارای همدر مورد ماهیان ماده

گیری و ثبت شدند. در بررسی ها اندازهقطر تخمک
توزیع درصد فراوانی قطر تخمک ماهی کاراس صید 

 46/5تا  55/4شده از آببندان آالکولی در دامنه 
متر قرار داشتند. میانگین قطر تخمک  میلی

متر بدست آمد. بیشترین فراوانی میلی 54/4±17/4
متر با فراوانی میلی 75/4-64/4قطر تخمک در طبقه 

درصد برآورد گردید و کمترین فراوانی قطر  76/56

متر با فراوانی میلی 45/5-54/5تخمک در طبفه 
 (.57درصد بود )شکل  45/5
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در   C. gibelioماهی کاراس  . درصد فراوانی تخمک57شکل 

 آببندان آالکولی
 

 گیری بحث و نتیجه

 Karimpoor and)بر اساس گزارش 

Haghighi, 1994 ) ماهی کاراس(C. gibelio)  به
طور تصادفی همراه با کپورماهیان چینی وارد شده و 
بخوبی توانسته است خود را با شرایط اکولوژیک 

ماهی دارای سازگار و نسل خود را تجدید نماید. این 
ای در محیط زندگی بوده  مل قابل مالحظهقدرت تح

تواند در آبگیرهایی که گیاهان آبزی زیاد و  و می
کاهش شدید اکسیژن و آلودگی نسبتاً باالیی را دارا 
هستند زندگی نماید. همچنین پدیده بکرزایی در 
فراگیر شدن این ماهی در مناطق تاالبی و پشت 

در بررسی انجام  (.Berg, 1949سدی مؤثر است )
شده مشخص گردید که در هردو منطقه غالبیت با 

های هر دو  نسبت جنسی در جمعیتجنس ماده بود و 
و این داری داشت  منطقه مورد مطالعه اختالف معنی

های محققین دیگر نیز مطابقت دارد  مسئله با یافته
(Berg, 1949; Nikolskii, 1961.)  در واقع پدیده

باعث تولید نوزادان ماده ( Gynogenesis)بکرزایی 
گردیده، بطوریکه اسپرم این گونه یا سایر کپورماهیان 

گردد ولی با هسته آن  فقط باعث تحریک تخمک می
شود و در نتیجه فقط نوزادان ماده بوجود  ترکیب نمی

(. Berg, 1964; Vetemaa et al., 2005) آید می

 بر (Sayyad Boorani et al., 2001)در مطالعه 
 C. auratus)سنجی ماهی کاراس  روی زیست

gibelio )9/33ها را  در تاالب انزلی، جمعیت ماده 

درصد گزارش کردند که با  6/4درصد و نرها را 
 Mert etهای این پژوهش همخوانی داشت.  یافته

al. (2013) این فراوانی را برای ،C. gibelio  در
 55/57درصد ماده و  11/67آب انبار سیدلر ترکیه 

درصد نر گزارش کردند. بر اساس شاخص گنادو 
سوماتیک، فعالیت سلولی تخمدان و درصد ماهانه 

در  C. gibelioهای  مراحل مختلف بلوغ جمعیت
مناطق مورد مطالعه نشان داد که تخمریزی این گونه 

روردین در منطقه سد بوستان برای جنس ماده از ف
ماه تا ماه تا شهریور ماه و برای جنس نر فروردین

مردادماه و در منطقه آببندان آالکولی از فروردین ماه 
تا شهریور ماه و برای جنس نر از فروردین ماه تا 

دهد که همه  مرداد ماه مشاهده شد که نشان می
زمان بالغ نشده و به همین دلیل فصل  ماهیان هم

النی بود. در مطالعات تخمریزی این گونه طو
Bostanci et al. (2007) دامنه شاخص ،

های دریاچه اگیردیر بین  گنادوسوماتیک برای نمونه
درصد گزارش شده که باالترین مقدار  57/75-59/5

درصد(  57/75گنادوسوماتیک در ماه اسفند )شاخص 
. ریزی این گونه است بود که نشان دهنده زمان تخم

مقدار شاخص گنادوسوماتیک به های بعد،  که از ماه
آرامی کاهش یافت و از مرداد ماه تا دی ماه دوباره  

 5373افزایش یافته است. طبق بررسی لبدف در سال 
 9الی  7در  (C. auratus gibelio)تخم ماهی 

ریزی به تدریج در  شود که تخم مرحله ریخته می
جمعیت ظاهر شده و رفته رفته بیشتر شده و تعداد 

گردد که  ریز داخل جمعیت اضافه می ای تخمماده ه
ریزی این ماهی در جمعیت است.  بیانگر زمان تخم

تایید  Gudkov (1983)این موضوع با نتایج 
گزارش کرد که  McEnvoy (1992)گردد.  می

های ماهیان مختلف، یک  ریزی بسیاری از گونه تخم
 .Balik et alدوره ریتمیک رفتار تولیدمثلی دارند. 

 C. carassiusریزی ، تعیین نمودند که تخم(1991)

در دریاچه مرمره ترکیه از فروردین ماه تا تیر ماه و 
در جنوب منطقه آگیون اسفند  C. gibelioریزی  تخم
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 ای ریزی چندمرحله ماه تا مرداد ماه بود که دوره تخم
(Multi Spawner را نشان )می ( دهدSasi, 2008.) 

Slastenenko (1955-56) ریزی برای  یک دوره تخم
های  دریای سیاه را در ماه C. carassiusگونه 

اردیبهشت، خرداد و تیر گزارش کرد. همچنین گزارش 
در طی دوره  C. gibelio ریزی گونه نمود که زمان تخم
هایی با  افتد.  در این تحقیق، ماده تابستانی اتفاق می

رد های سیال و نارس در طول دوره در مناطق مو تخم
مطالعه دیده شد که نوسانات شاخص گنادوسوماتیک در 

حداکثر و نماید.  های مورد مطالعه، این را تأیید می ماه
 آوری مطلق مشاهده شده در این تحقیق میانگین هم

 

محققین دارد.  های دیگر های بارزی با گزارش تفاوت
Berg (1964) آوری گونه  همC. gibelio  در آببندان

 717444با میانگین  969444تا 574444آمور را بین 
 Balik et al. (1991)تخمک گزارش نمود. همچنین 

تخمک و  964444آوری  گزارش نمود که باالترین هم
در  C. Carassiusباالترین قطر تخمک جمعیت گونه 

این  متر بود. بر اساس میلی 773/5دریاچه مرمره ترکیه 

 C. gibelioبی، افزایش تراکم جمعیتارزیاو  نتایج

ناشی از استراتژی تولیدمثل موفقیت آمیز آن و توانایی 
 Penˇa´zباشد ) باال برای سازگاری با محیط جدید می

et al., 1979.) 
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