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 مقدمه

تاالب انزلی که در ساحل جنوبی دریای خزر 

واقع شده است، اهمیت اکولوژیکی منحصر به 

(. این Mousazadeh et al., 2015دارد ) یفرد

های مهم جانوری  از جمله من گونهاتاالب که م

ها ایپوستان و دو کفهها، سختپرندگان، ماهی

های های ناشی از فعالیتبه دلیل آلودگی است

به عنوان  1993انسانی مورد تخریب و در سال 

فهرست   در است  احیا  نیازمند  که  تاالبی 

( قرار گرفت Montreux Recordمونترو )

(Mousazadeh et al., 2015) . مشکالت اخیر

تا زندگی ساکنین آن  شده استاین تاالب سبب 

 Anodontaصدف آنودونت ). به خطر بیافتد

cygneaاکنین بومی با ارزش تاالب (، یکی از س

انزلی است که به دلیل آلودگی و افت کیفی 

زیستگاه، جمعیت آن در معرض تهدید قرار 

؛ 1373)پروانه و همکاران،  گرفته است

Pourang et al., 2010 .) این گونه یکی از

های بزرگ آب شیرین است که به ایدوکفه

تنان از شاخه نرم Unionidaeخانواده 

(Mollusca) ( تعلق داردChojnacki et al.,  

این خانواده، از های (. صدف2011

 اولیه تولیدات مهم کنندگانفمصر

 و وظایف روندبه شمار می فیتوپالنکتونی

 هایاکوسیستم عملکرد اکولوژیکی مهمی را در

 توان بهمی جمله آن از که عهده دارند بر آبی

 ذرات ترکیب و مقدار کنترل آب، کدورت کاهش

 و بنتوز به آب ستون از تودهزیستانتقال  معلق،

 ,Vaughnداشت ) اشاره غذایی عناصر چرخش

2010; Sousa et al., 2012وجود،  (. با این

جهانی در های این خانواده در سطح صدف

 Nevesدارند ) ترین وضعیت تهدید قراربحرانی

et al., 1997; Lydeard et al., 2004; 

Simberloff, 2012; Lopes-Lima et al., 

جز از ه بار، ب(. از عواقب این کاهش فاجعه2018

 دست رفتن گونه، از بین رفتن مزایای ناشی از

های آب ها در اکوسیستمحضور این صدف

 از آن، و غیر وابسته به تغذیهاعمال شیرین یعنی 

 ;Vaughn, 2010)است  زیستیتصفیه  مانند

Allen and Vaughn, 2011.)  ،به از این رو

منظور انجام تدابیر حفاظتی الزم است اطالعات 

 زیستیجامع وکافی از وضعیت اکولوژیکی و 

حالی که در اکثر مناطق  دست باشد. در ها درآن

صدف آنودونت در دنیا، همچون کشورهای  دارای

های زیستی مورد ویژگی اروپایی و روسیه، در

فراوانی، سن بلوغ، نرخ رشد،  ماننداین جانور 

زیستگاه، مطالعاتی انجام  هایویژگیهماوری و 

نیز  مناطق   همان در  مطالعات   این اما  شده، 

 ;Hinzmann et al., 2013وسیع نبوده است )

Lopes-Lima, 2014 .) ،پروانه و در ایران

https://en.wikipedia.org/wiki/Unionidae
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انزلی، تاالب برای آنودونت  (1373)همکاران 

میانگین  ،مترمیلی 2/98±18میانگین طول 

گرم و میانگین رشد ساالنه  6/85±24وزن تر 

زاده را گزارش کردند. زارع و یونس درصد 14

های آنودونت سه نهر ( با مطالعه صدف1382)

سیخان مشاهده کردند که منتهی به رودخانه پ

متر، میلی 85/90±15/13میانگین طول 

و رشد از  گرم 12/69±3/25میانگین وزن کل 

نوع ایزومتریک بود. مطالعات اشجع اردالن و 

الف،ب( نشان داد که میزان  1385همکاران )

تجمع چهار فلز سنگین روی، مس، سرب و 

کادمیوم در بافت نرم آنودونت تاالب انزلی کمتر 

ها ایاز حداکثر غلظت مجاز فلزات در دوکفه

است و مقدار پروتئین بافت نرم آن در مقایسه با 

برخی از موجودات کم بوده، اما حاوی اسیدهای 

های دیگر آمینه ضروری باالیی است. بررسی

نشان دادند که تجمع مس در قسمت پا و تجمع 

ای به سن آن کادمیوم در آبشش این دو کفه

. دو نوع (Pourang et al., 2010)وابسته است 

دانه در گردش خون آن دار و بیهموسیت دانه

و  (Salimi et al., 2009) تشخیص داده شد

مشخص شد که این صدف توانایی خوبی در 

 Sarikhani andپاالیش نیترات و فسفات دارد )

Javanshir, 2010 و آلودگی با نفت خام به )

DNA زند )آن آسیب میEskandari et al., 

(. اگرچه هر یک از این مطالعات نتایج 2012

اظت و اما برای کمک به حفاند سودمندی داشته

 یا بازسازی ذخایر این صدف، کسب دانش در

 امری ضروری مورد فرایندهای تولیدمثلی آن

شبیه به دیگر این گونه تولیدمثل  ست.ا

 Galhano andهای آب شیرین است )صدف

Silva, 1983.) از هم جدا  ،جنس نر و ماده

یک جفت گناد )تخمدان و یا بیضه(  .هستند

 ،های رودهمیان پیچای شکل در خوشه و بزرگ

 درست باالی پا قرار دارند. ،درون توده احشایی

در نر وازدفران و در ماده لوله لوله کوتاهی )

ه ب، شده( از گناد هر طرف بدن خارج برتخم

 باالیوسیله یک سوراخ تناسلی به داخل حفره 

. شودبرانشی المینای آبشش داخلی باز می

از راه اد اسپرم و یا تخمک تولید شده در گن

های باالی برانشی سوراخ تناسلی به درون حفره

ها همراه با خارج اسپرم هادر نر. شودریخته می

شدن آب از سیفون خروجی از بدن بیرون رفته 

به طور ها شوند. برخی از این اسپرمو رها می

شانسی به درون سیفون ورودی یک صدف  کامال

یافته  ی راههاتخمکها، اما در مادهروند. ماده می

برانشی، از بدن خارج باالی های درون حفره به

ورودی آب  هایاز طریق روزنه ، بلکهشوندنمی

(Ostiaبه لوله ) های آبی المینای آبششی

صدف  هایبا اسپرم و در آنجاخارجی منتقل 
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های آب به داخل وسیله جریانبه دیگری که 

خم یابند و تلقاح می ،اندبدن ماده کشیده شده

 های لقاحرشد و نمو تخم. از دهندرا تشکیل می

 الروهای ،یافته درون المینای خارجی آبشش

به  (Glochidium) انگلی به نام گلوشیدیوم

به مقدار کافی بالغ  وقتی الروها آیند.وجود می

شدند، از راه سیفون خروجی به درون آب رانده 

. نیستندیا تغذیه  وحرکت  ها قادر بهآنشوند. می

صورت یک انگل خارجی به به بنابراین باید 

آب  ماهی   یک  آبشش یا   و ها باله  ،پوست

تا دوره دگردیسی  شیرین بچسبند

(Metamorphosis خود را بر روی میزبان )

صورت به الروها طی این دوره،  خود طی کنند.

پس از . یابندجوان رشد و توسعه می هایصدف

قادر به های کوچک جوانی که صدفدگردیسی، 

هستند، از بدن  خود هایصدف کردنباز و بسته 

در انتهای خلفی بدن  شوند. پامی میزبان رها

آنودونت بالغ که واجد گناد و یابد توسعه می

 تا 10مدت به  صدف بالغ شود.میاست، تشکیل 

 ;Lillie, 1895)کند سال زندگی می 15

Kotpal, 2001) . 

که در زمینه تولیدمثل در این  مطالعاتیاز 

توان به این موارد اشاره می شدهصدف انجام 

و همکارانش  Limaو  Bloomer (1930): کرد

های هرمافرودیت از این گونه ( جمعیت2012)

گامتوژنز در تابستان، وقوع . کردندرا گزارش 

سازی زی در اوایل پاییز و تولید و رهاریتخم

 Silvaو  Galhano در گلوشیدیا در زمستان

. اسپرماتوژنز در این صدف گزارش شد( 1983)

( و اووژنز 1990) Azevedoو  Rochaتوسط 

( توصیف شد. 2012و همکارانش ) Lima توسط

که نوع زیستگاه و تغییرات فراوانی  با وجود آن

تواند در می ،که ممکن است در آن رخ دهد

الگوی تولیدمثلی جانور دخیل باشد اما تاکنون 

تولیدمثل این گونه های ویژگیدر ایران در مورد 

ای صورت نگرفته است. در تاالب انزلی مطالعه

در  بومی   گونه  این پایدار   و  مداوم  حضور

تاالب، وابسته به تولیدمثل طبیعی و حفظ 

نسل در هایی است که منجر به تداوم استراتژی

وجود ابهامات فراوان درباره  شوند.می هاآن

جنسیت، زمان و چرخه تولیدمثل آنودونت در 

تاالب انزلی و ضروری بودن افزایش دانش پایه 

اقدامات  هایریزیشناختی برای برنامهزیست

مدیریتی حفاظت و احیای ذخایر گونه آنودونت 

گیری در اکوسیستم تاالب، منجر به شکل

حاضر، شناخت  مطالعه. هدف شدحاضر  پژوهش

تولیدمثل و تعیین زمان  شناسیزیست

و زمان پیدایش الروهای گلوشیدیا  ریزیتخم

منظور به برای دستیابی به اطالعات اولیه 

زمینه حفاظت پایدار از ذخایر  مدیریت آتی در
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های تکثیر و رهاسازی این گونه و اجرای برنامه

 . بودبازسازی ذخایر آن در تاالب برای 

 

 هاروش و مواد

 سنجیبرداری و زیستنمونه

عملیات جستجو و صید صدف آنودونت 

(Anodonta cygnea) ( 1396طی یک سال )

واقع در نقاط ( 1)جدول ایستگاه  14و در 

و  N′28˚37) مختلف تاالب بین المللی انزلی

49˚25′E) های جستجو با با استفاده از روش

نی و کف بستر و  صید  الی گیاهانبهدست ال

 دار انجام شد.توسط ساچوک چنگک

 

های تعیین : مختصات جغرافیایی ایستگاه1جدول 

شده صید صدف آنودونت در تاالب انزلی در 

 1396سال

 
 

های صید شده سنجی، آنودونتزیست برای

به صورت زنده به آزمایشگاه فیزیولوژی آبزیان 

های داخلی ایران پروری آبپژوهشکده آبزی

(، lگیری طول ))بندرانزلی( انتقال یافتند.  اندازه

وسیله کولیس با به ( صدف، g( و قطر )hارتفاع )

متر انجام شد. وزن بدن با میلی 1/0دقت 

گرم  01/0استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت 

گیری شد. تعیین سن، با شمارش تعداد اندازه

هده روی پوسته صدف خطوط رشد قابل مشا

. (Chojnacki et al., 2011) انجام پذیرفت

ها، برای یافتن دو شکلی جنسی احتمالی در آن

شد ها یادداشت مشخصات ظاهری و رنگ صدف

(Lima et al., 2012) . 

بررسی خصوصیات ظاهری و  برای

کمترین  کردنمیکروسکوپی گناد و برای وارد 

خسارت به ذخایر در حال کاهش این گونه با 

های صید شده ارزش اکولوژیکی، از میان نمونه

طور تصادفی به عدد صدف  8-9در هر ماه 

و بقیه  (Hinzmann et al., 2013) انتخاب

ای که از آنجا صید شده بودند ها به منطقهصدف

هر  بازگردانده شدند. در آزمایشگاه، دو کفه

با استفاده  . ابتدا توده احشاییشدم باز ه صدف از

 از اسکالپل مورد تشریح قرار گرفت. پس از باز

ظاهری گناد ثبت  توده بدنی، مشخصات کردن

 گسترشروی الم  . سپس از بافت تازه گنادشد
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تهیه شده با استفاده از های گسترشتهیه شد. 

لوپ و میکروسکوپ مورد مشاهده و بررسی قرار 

با استفاده از گسترش گرفتند. از هر 

، BIO2)میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین 

BEL )بزرگترین قطر شدعکس تهیه ، ایتالیا .

مربع( حداقل  )میکرومتر( و مساحت )میکرومتر

 فزاراعدد تخمک و اسپرم با استفاده از نرم 100

Image J 1.46r تعیین برای  گیری شد.اندازه

هماوری در هر صدف، ابتدا کل آبشش حامل 

شد )وزن اولیه(. سپس با ترازو توزین  هاصدفچه

ها از بافت آبشش خارج و آبشش کل صدفچه

شد تا وزن آن از توزین  اخالی از صدفچه مجدد

 1/0وزن اولیه کم شود. سپس سه زیرنمونه 

ها توزین و هر یک در فرمالین صدفچهگرمی از 

تثبیت شد. تعداد صدفچه موجود در هر  درصد 4

 سپس نمونه زیر لوپ مورد شمارش قرار گرفت.

 تعداد میانگین و وزن دادن میانگین قرار با

 هر برای (F) مطلق هماوری 1رابطه  صدفچه

 (.Biswas, 1993) شد محاسبه صدف

 

 :1رابطه 
F = nG / g 

n: ؛ نمونه زیر سه تخمک در تعداد میانگینG :وزن 

 صدف هرهای آبشش های موجود درصدفچه کل

 .(گرم) زیرنمونه سه وزن میانگین: g؛ گرم()

  

 

 های آماریتجزیه و تحلیل

از  و رسم نمودارها محاسبات آماریبرای 

 Microsoft Excel و SPSS 22 هایافزانرم

واریانس  تحلیلهای آماری و آزمون 2013

در  دانکنای چند دامنهآزمون پسطرفه و یک

به ها داده استفاده شد.درصد  95سطح اطمینان 

( بیان SEخطای استاندارد ) ± میانگین صورت

 اند. شده

 

 نتایج

 سنجیزیست

 Anodonta)صدف آنودونت  405 امجموع

cygnea) های اردیبهشت، خرداد، تیر، ماه در

مهر(، دی و )اواخر شهریور و اوایل  مرداد، مهر

ایستگاه ماهروزه،  5، از 1396 اسفند سال

، ورودی ماهروزه به بهمبر، هکسل -هندخاله

شیجان و ایستگاه سپاه آبکنار صید شدند. 

بیشترین تعداد صدف صید شده به ایستگاه 

( و کمترین سمت غربی مرکز تاالبماهروزه )

تعداد به ایستگاه شیجان )شرق تاالب( تعلق 

ایستگاه  14ایستگاه از  9در (. 1شکل داشت )

تعیین شده، صدفی یافت نشد و همچنین در 

جوی  دلیل شرایط نامطلوببه های سال بقیه ماه

آمیز برداری موفقیتو آب تاالب، عملیات نمونه

 آنودونتهای صدف نبود. میانگین طول
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 6±04/0متر، میانگین عرض سانتی 1/0±6/10

و متر سانتی 4±04/0متر، میانگین ارتفاع سانتی

گرم بود. سن این  132±3میانگین وزن کل 

 6±1/0سال و میانگین سن   9تا  2بین  هاصدف

سال  7(. بیشترین فراوانی به سن 2بود )جدول 

درصد تعلق داشت  1/30عدد و  122با تعداد 

(. در بررسی رابطه بین طول و سن 3)جدول 

مشخص شد که همبستگی قابل توجهی بین 

صدف آنودونت تاالب انزلی وجود سن و طول 

 (.2r=885/0دارد )

گروه  به  طولی  گروه  فراوانی  بیشترین 

صدف و  106متر با تعداد سانتی 12-11

متر با سانتی 5-6کمترین فراوانی به گروه طولی 

  (. 2شکل صدف تعلق داشت ) 1تعداد 

 

 

 1396در تاالب انزلی در سال  Anodonta cygnea: تعداد و پراکنش صدف آنودونت 1شکل 

 
صید شده از تاالب انزلی طی ( Anodonta cygnea)آنودونت های سنجی کل صدف: نتایج زیست2جدول 

 1396ماه از سال  7

 بیشترین کمترین خطای استاندارد ± میانگین شاخص

 38/325 92/14 132±3 )گرم( وزن کل

6/10±1/0 (مترسانتی) طول کل  45/5 39/14 

6±04/0 (مترسانتی) عرض  13/3 01/8 

4±04/0 متر()سانتی ارتفاع  75/1 01/6 

6±1/0 )سال( سن  2 9 
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 1396در سال ( Anodonta cygnea) های آنودونت تاالب انزلیدر صدف ی: فراوانی و توزیع سن3جدول 

 درصد فراوانی )سال(سن 

2 6 5/1 

3 18 4/4 

4 43 6/10 

5 68 8/16 

6 114 1/28 

7 122 1/30 

8 31 7/7 

9 3 7/0 

 

 
 1396در سال ( Anodonta cygnea)های طولی صدف آنودونت تاالب انزلی : فراوانی گروه2شکل 

 

درصد  2/61عدد صدف تشریح شده  67از 

به جنس نر تعلق درصد  8/38به جنس ماده و 

ها به تفکیک سنجی آنکه نتایج زیست ندداشت

میان  در آمده است. 4جنسیت در جدول 

ساله  8ساله و  2نرهای  ،تشریح شده هایصدف

 7های وجود نداشتند و بیشترین فراوانی به ماده
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گروه  ،عدد( تعلق داشت. در میان نرها 10) ساله

اختصاص ها بیشترین تعداد را به خود ساله 5

(. همچنین بیشترین فراوانی گروه 3 شکلدادند )

متر با سانتی 10-11ها به گروه طولی در ماده

و  9-10های صدف و در نرها به گروه 7تعداد 

صدف تعلق داشت  6متر با تعداد سانتی 12-11

 (.4شکل )

 

 

 ( تشریح شده به تفکیک جنسیتAnodonta cygnea) آنودونت هایسنجی صدف: نتایج زیست4جدول 

 شاخص
 نر ماده

 بیشترین کمترین SE ± میانگین بیشترین کمترین SE ± میانگین

 97/236 21/25 64/114±8/10 38/325 92/14 04/135±1/12 )گرم(وزن کل 

 00/13 6/6 98/9±34/0 4/14 45/5 35/10±35/0 متر()سانتیطول کل 

 55/7 07/4 82/5±2/0 01/8 13/3 81/5±2/0 متر()سانتیعرض 

 28/5 12/2 71/3±16/0 01/6 75/1 89/3±1/1 متر()سانتیارتفاع 

 9 3 1/5±3/0 9 2 7/5±3/0 )سال(سن 

 

 

 تشریح شده به تفکیک سن و جنسیت( Anodonta cygnea)های آنودونت : فراوانی صدف3شکل 
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 تشریح شده به تفکیک گروه طولی و جنسیت( Anodonta cygnea)های آنودونت : فراوانی صدف4شکل 

 

 تولیدمثلی ظاهری و های ویژگی بررسی

های صید شده شکلی تقریبا صدف

ها که پوسته آن نددار داشتمرغی و گوشهتخم

ای بود. به رنگ سبز لجنی مایل به قهوه و نازک

صورت خطوط تیره به های رشد و الیهشیارها 

دلیل به رنگی روی پوسته صدف آشکار بودند. 

تشابه در شکل، رنگ و مشخصات ظاهری پوسته 

ها، تشخیص جنسیت از روی ظاهر صدف

پذیر نبود. تشریح توده بدنی نشان داد که امکان

. در شتگناد در ناحیه پای جانور قرار دا

های )ماه های تشریح شده در فصل بهارصدف

های اردیبهشت و خرداد( و اوایل تابستان )ماه

تیر و مرداد( به دلیل تشابه ظاهری غدد جنسی 

ماده در این دو فصل تشخیص جنسیت از  نر و

 5 هایپذیر نبود )شکلروی ظاهر گنادها امکان

 های اردیبهشت و خرداد((. در فصل بهار )ماه6و 

روی  و تابستان تشخیص ماده یا نر بودن از

پذیر بود. اما گناد به سختی امکان گسترش

حضور تعداد معدودی تخمک بزرگ و رسیده در 

دهنده ماده بودن صدف مورد نظر  تصاویر نشان

(. 6-5و  5-5، 3-5، 2-5 های)شکل بود

گناد نر در  گسترشهمچنین حضور موروالها در 

فصل بهار و تابستان ) تجمع دو تا چند 

های که به شکل گلبرگ اسپرماتید در کنار هم

 بودآیند( نشانه نر بودن صدف گل درمی

 گسترش(. در 4-6و  3-6، 2-6، 1-6 های)شکل
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تایی تا  2های نر مورد آزمایش موروال هایصدف

 تایی مشاهده شد. 8

برداری شده در های نمونهدر تشریح صدف

اواخر شهریور و مهر ماه مشاهده شد که در 

ای توسعه یافته، خوشه غدد جنسی کامال هاماده

 ( در حالی7-5و رنگ آن مایل به زرد بود )شکل 

به رنگ  توسعه یافته که در نرها گناد کامال

شیری بود که با فشار مالیم به آن، مایع روان 

 (.7-6شد )شکل شیری رنگی از آن خارج می

گناد ماده در مهر ماه، نشان داد  گسترشمطالعه 

ای گرد کامال هکه تخمدان مملو از تخمک

(. تعدادی 9-5و  8-5 های)شکل بودرسیده  

تخمک در حال دژنره شدن نیز مشاهده شد. 

های کامال رسیده و میانگین قطر بزرگ تخمک

میکرومتر و  95/139±1/8آماده برای لقاح 

 58/15255±4/1834ها میانگین مساحت آن

 گسترشدست آمد. در بررسی به میکرومتر مربع 

گناد نر در ماه مهر مشخص شد که گناد  تازه

های نر در این زمان مملو از اسپرماتوزوآ صدف

هایی با شکل بیضوی که در ناحیه . سلولبودند

 های)شکلبودند قاعده متصل به یک تاژک بلند 

قطر بزرگ اسپرم آماده  (. میانگین9-6و  6-8

میکرومتر و میانگین مساحت  5/4±26/0لقاح 

 دست آمد.به میکرومتر مربع  1/9±16/1ها آن

برداری شده در ماه های نمونههمچنین در صدف

دی از فصل زمستان نیز به علت حضور گلوشیدیا 

های های صدفها در آبششیا همان صدفچه

ماده، امکان تعیین جنسیت از طریق بررسی 

ها وجود داشت. بدین طریق که آبشش

هایی که واجد صدفچه در آبشش خود صدف

های فاقد صدفچه در آبشش، بودند، ماده و صدف

گناد  گسترشدر  (.10-5نر بودند )شکل 

های ریز گرد های ماده در ماه دی، تخمکصدف

به وفور حضور بودند، مراحل اولیه رشد که در 

(. مطالعه الروهای گلوشیدیا در 11-5داشتند )

زیر میکروسکوپ نشان داد که دو کفه ابتدایی 

(. 12-5مرحله تشکیل شد )صدف در این 

صدف  مطلق همچنین میانگین هماوری

 6/107844±9/20621آنودونت تاالب انزلی 

 تعیین شد.

ها کامال خالی از در ماه اسفند آبشش صدف

گلوشیدیا بود و اگرچه در ظاهر گناد ویژگی 

خاصی که دلیل بر ماده بودن باشد مشاهده نشد 

ولیه ها در مراحل ا( اما حضور تخمک5-13)

-5تهیه شده از آن ) گسترشرشد و توسعه در 

 داد که صدف مورد نظر ماده است.( نشان می14
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آن در جنس ماده صدف آنودونت تاالب انزلی  گسترش: تصاویر ظاهری و میکروسکوپی از گناد و 5شکل 

Anodonta cygnea  .1 ،2  3و: ( تخمدانOv در )گسترش( و 1توسعه در فصل بهار )ماه اردیبهشت( ) مراحل اولیه 

( در میان تعداد زیادی تخمک ریز در مراحل اولیه رشد MO( که حاوی تعداد معدودی تخمک رسیده )3و  2آن )

(Oo .است )6و  5، 4: ( تخمدانOv( )و 4( در مراحل میانی توسعه در فصل تابستان )ماه مرداد )و  5آن ) گسترش

و  8، 7. است( Oo( در میان تعداد زیادی تخمک در مراحل اولیه رشد )MOکه حاوی تعدادی تخمک رسیده )( 6

( که 9و  8آن ) گسترش( و 7ر فصل تابستان و اوایل فصل پاییز )ماه مهر( )خ( توسعه یافته در اواOvتخمدان ) :9

شود. ( نیز مشاهده میDoحال تجزیه ). تعدادی تخمک در است( آماده برای لقاح MOهای رسیده )حاوی تخمک

 :11. استهای گلوشیدیا ( مملو از صدفچهG( در اوایل زمستان )ماه دی( خالی از تخم و آبشش )Ovتخمدان ) :10
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( Glهای گلوشیدیا )صدفچه :12( است. Ooتخمک در مراحل اولیه رشد ) یدر ماه دی حاوی تعداد فراوان گسترش

 گسترش( در مرحله بازیابی و 13( در اواخر زمستان )ماه اسفند( )Ovظاهر تخمدان ) :14و  13خارج شده از آبشش. 

تصویر صدف آنودونت تاالب  :15دهد. ( را نشان میOo( که نمای بزرگتری از تخمک در مراحل اولیه رشد )14آن )

: MO ؛Gl :Glochidia ؛G :Gill؛ Do: Degenerative Oocyteحاضر.  مطالعهبرداری شده در انزلی نمونه

Mature Oocyte؛ Oo :Oocyte؛ Ov :Ovary. 

 

 

 Anodontaآن در جنس نر صدف آنودونت تاالب انزلی  گسترش: تصاویر ظاهری و میکروسکوپی از گناد و 6شکل 

cygnea  .1 ،2  3و: ( گناد نرTدر مراحل اولیه ) ( )( که3و  2آن ) گسترش( و 1توسعه در فصل بهار )ماه اردیبهشت 

به  اند. تجمع چندین اسپرماتید در کنار هم که تشکیل موروال را دادهاست حاوی مراحل مختلف سلول جنسی نر

( 6و  5آن ) گسترش( و 4( در حال توسعه در فصل تابستان )ماه مرداد( )Tگناد نر ) :6و  5، 4فراوانی وجود دارد. 

( توسعه یافته در اواخر Tگناد نر ): 9و  8، 7است.   که حاوی مراحل مختلف سلول جنسی نر و تعداد زیادی موروال

 :12و  11، 10. است( که مملو از اسپرماتوزوآ 9و  8آن ) گسترش( و 7فصل تابستان و اوایل فصل پاییز )ماه مهر( )

های ( که فقط حاوی سلول12و  11آن ) گسترش( در فصل زمستان )ماه دی و اسفند( در مرحله بازیابی و Tگناد نر )
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 M :Spermatid ؛G :Gillو اسپرماتوزوآ در آن وجود ندارد.  استجنسی نر تا مرحله اسپرماتید به شکل موروال 

Morulae؛ S: Spermatozoa؛ T: Testes. 

 
 

همچنین امکان تشخیص جنس نر از روی 

ظاهر گناد در فصل زمستان )دی و اسفند( وجود 

تهیه شده  گسترش(. اما در 10-6نداشت )شکل 

های ها همچنان سلولاز گناد نر در این ماه

جنسی نر تا مرحله اسپرماتید )موروال( مشاهده 

 شدند و هیچ سلول اسپرماتوزوآیی یافت نشد

 (. 12-6و  11-6 های)شکل

 15تا  5طولی  از های گروههای تمام ماده

سال و نرهای تمام  9تا  2متر و با سن سانتی

تا  3متر و با سن سانتی 14تا  6طولی های گروه

های سال به بلوغ رسیده بودند. بیشترین ماده 9

متر و سانتی 11تا  10بالغ در گروه طولی 

 12تا  9بیشترین نرهای بالغ در گروه طولی 

.(5)جدول  متر قرار داشتندسانتی

 

 مختلف در صدف آنودونت تاالب انزلی طولی هایگروه در های ماده و نر بالغجنس حضور : درصد5 جدول

(Anodonta cygnea) 

 گروه طولی
 متر()سانتی

 نر ماده

 )%( ینفراوانی بالغ )عدد( بالغ )عدد( نابالغ )%( ینفراوانی بالغ )عدد( بالغ )عدد( نابالغ 

6-5  0 1 100 0 0 100 

7-6  0 3 100 0 2 100 

8-7  0 2 100 0 2 100 

9-8  0 6 100 0 2 100 

10-9  0 5 100 0 6 100 

11-10  0 7 100 0 5 100 

12-11  0 6 100 0 6 100 

13-12  0 6 100 0 2 100 

14-13  0 4 100 0 1 100 

15-14  0 1 100 0 0 100 
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 بحث

حاضر، میانگین طول آنودونت مطالعه در 

 1/0±6/10 (Anodonta cygnea) انزلی تاالب

متر، سانتی 6±04/0متر، میانگین عرض سانتی

و میانگین  مترسانتی 4±04/0میانگین ارتفاع 

گرم تعیین شد. همچنین  132±3وزن کل 

 11-12بیشترین فراوانی گروه طولی به گروه 

 تعلق داشت. مترسانتی

سال  9سال و بیشتر از  1های کمتر از صدف

های نمونه برداری شده دارای . صدفندنشدصید 

سال بودند با میانگین سنی  9تا  2محدوده سنی 

سال، که بیشترین درصد فراوانی به  6باالتر از 

درصد فراوانی تعلق  1/30ساله با  7های صدف

دهد که جمعیت داشت. این موضوع نشان می

های تاالب جمعیت جوانی نیستند. در صدف

( میانگین 1373همکاران ) پروانه و مطالعات

متر و میلی 2/98±18طول آنودونت تاالب 

. که شدگرم گزارش  6/85±24میانگین وزن تر 

تر حاضر کوچک مطالعههای نسبت به صدف

و حدکثر  1ها حداقل سن بودند. در گزارش آن

 2-3سال تعیین شد که جمعیت حداکثر را  4

 و دادند. در بررسی رشدتشکیل میها ساله

 نهر در سه A. cygneaصدف  سنی ساختار

پسیخان که توسط زارع و  رودخانه به منتهی

 1382 ( طی تیر تا شهریور1388زاده )یونس

سال  4تا  1ها در گروه سنی انجام شد، صدف

ها جمعیت غالب را ساله 3قرار داشتند که 

و ترکیب جمعیتی صدف دادند تشکیل می

ها میانگین آن مطالعهآنودونت جوان بود. در 

، میانگین عرض مترمیلی 85/90±15/13طول 

، میانگین ارتفاع مترمیلی 14/5±78/30

و میانگین وزن کل متر میلی 68/5±62/46

گرم گزارش شد. همچنین  3/25±12/69

از همه متر میلی 93-103فراوانی گروه طولی 

، زاده)زارع و یونس های طولی بیشتر بودگروه

های آنودونت صدفمطالعه . در این (1388

تر و حاضر جوانمطالعه های نسبت به صدف

و همکاران  Chojnackiتر بودند. کوچک

 سنجیزیستای که در مورد ( در مطالعه2011)

 Lake Dabieاز دریاچه  A. cygneaصدف 

که  کردندگزارش  ،واقع در لهستان انجام دادند

سال قرار  5تا  1سنی های گروهها در صدف

ساله  3و  2های داشتند و جمعیت غالب از صدف

تر کمتر های مسنتشکیل شده بود و سهم صدف

 6/65ها همچنین میانگین طولی بود. آن

را برای متر میلی 40تا  36با ارتفاع متر میلی

. کردندشان گزارش های مورد مطالعهصدف

مذکور و مطالعه  مطالعاتهای موجود بین تفاوت

برداری به زمان و مکان نمونه تواندحاضر می

در رسد که نظر میبه همچنین . مربوط باشد
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افزایش بار آلودگی  ،تغییر اقلیم، های اخیرسال

های انسانی و نیز به دلیل فعالیت تاالب انزلی

کاهش جمعیت ماهیان میزبان حدواسط 

 مانندرویه )الروهای گلوشیدیا در اثر صید بی

(، از انماهیو الیماهیان ماهیان، سوفاردک

زیستی و سنی  بر ساختارجمله عوامل تاثیرگذار 

که  طوریبه  شمار روند،به جمعیت آنودونت 

های جوان جدید گیری جمعیتمانع شکل

 .  اندشده

به حاضر  پژوهشصدفی که در  67از میان 

های تولیدمثلی بررسی برایطور تصادفی 

برابر نرها  5/1ها انتخاب شده بودند تعداد ماده

 04/135±1/12ها با میانگین وزنی بود و ماده

 مترسانتی 35/10±35/0گرم و میانگین طولی 

گرم و  64/114±8/10 از نرها با میانگین وزنی

تر بزرگ مترسانتی 98/9±34/0میانگین طولی 

که در این مقایسه میانگین  بودند. با توجه به این

تر بود و به ها از نرها بزرگطولی و وزنی ماده

عدد  405میانگین عددی طولی و وزنی کل 

رسد نظر میبه تر بود صدف صید شده نزدیک

ها جمعیت بیشتری را به خود اختصاص که ماده

ها مشخص داده بودند. مقایسه سنی نرها و ماده

تر نسبت به نرهای مسن های مسنکه ماده کرد

سال با  5و در سنین بیشتر از  بودندبیشتر 

 .یافتافزایش سن تعداد نرها بسیار کاهش 

های ظاهری گناد و در مطالعه حاضر بررسی

شده  تهیه   هایگسترش  میکروسکوپی  مطالعه

انزلی  تاالب  آنودونت  های صدف  در آن   از

A. cygnea  که جنس نر و ماده از  کردمشخص

. بودندها تک جنسی و تمام صدف هم جدا بود

، Bloomer (1930مطالعات که  در حالی

در  A. cygnea( روی جنسیت 1940، 1934

انگلستان نشان داد که در این گونه 

هرمافرودیتیسم رایج است. همچنین در 

( روی بافت 2012و همکاران ) Limaمطالعات 

در  Miraدر تاالب  A. cygneaهای گناد صدف

و بافت تخمدان و بیضه کشور پرتغال وجود توام د

که  شدگزارش  در بدن هر صدف مشاهده شد و

های آنودونت این تاالب هرمافرودیت اکثر صدف

. در بررسی حاضر اثری از وجود هستند

نودونت های آهرمافرودیتیسم در گناد صدف

( و 1975) Heard تاالب انزلی مشاهده نشد.

Kat (1983نمونه ) های گونهUtterbackia 

imbecillis  را مطالعه کردند و نتیجه گرفتند

و جنس نر  هستندها تک جنسی که این صدف

 Sterkiکه  حالی ست. درا از جنس ماده جدا

(a,b1898 و )Van Der Schalie (1966 )

طور طبیعی به  U. imbecillisکه  کردنداظهار 

بدیهی است که نوع استراتژی هرمافرودیت است. 

تولیدمثلی که صدف برای تولیدمثل انتخاب 
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های زیستگاهی بستگی دارد کند به ویژگیمی

(. Bauer, 1994کند )که در آن زندگی می

Hinzmann ( در مطالعه 2013و همکارانش )

دریافتند که  Anodonta anatinaروی گونه 

آب، های یافت شده در مناطق فاقد جریان نمونه

که در  حالی همگی هرمافرودیت بودند در

کردند هایی که در آب جاری زندگی میصدف

از هم جدا بودند. بر  ها کامالجنس نر و ماده آن

این اساس شاید بتوان گفت که به علت جریان 

دائمی آب در مناطق  مورد مطالعه از تاالب 

های صدف آنودونت بومی این تاالب انزلی، نمونه

 .ه باشندهرمافرودیت را تجربه نکرد استراتژی

گسترش از روی تشخیص جنسیت صدف ها 

 های اردیبهشت و خرداد(گناد در فصل بهار )ماه

این موضوع  پذیر بود.و تابستان به سختی امکان

ها در تواند به علت کوچک بودن تخمکمی

مراحل ابتدایی رسیدگی جنسی جنس ماده 

باشد به طوری که ممکن است باعث ایجاد تشابه 

 نر و ماده بشود.های گسترشدر تصاویر 

در فصل بهار، تابستان و زمستان، در 

های ریز که در گناد صدف ماده تخمک گسترش

گیری مراحل اولیه و یا میانی رشد و در حال زرده

های گرد بسیار کوچک صورت سلولبه  بودند

. با این حال داشتندواجد هسته به وفور وجود 

توان تعداد کمتری تخمک رسیده نیز در می

رسد در تمام نظر میبه گناد ماده یافت.  گسترش

جز فصل تولیدمثل )پاییز( در به فصول سال 

گناد ماده صدف آنودونت، تمام مراحل رشد و 

ر فصل اما د داشته باشد، وجودتوسعه تخمک 

های رسیده جمعیت غالب و اکثریت پاییز تخمک

دهند. را در تخمدان ماده به خود اختصاص می

به این موضوع در مورد نرها نیز صادق است 

که در فصل بهار، تابستان و زمستان  طوری

جز به های جنسی در مراحل مختلف سلول

 گسترشتوان در مرحله اسپرماتوزوآ را می

و در فصل پاییز که فصل تولید مثل  کردمشاهده 

تهیه شده از گناد نر مملو از حضور  گسترش بود

 .بوداسپرماتوزوآها 

رسیدگی جنسی در دو جنس ماده و نر 

ای آنودونت تاالب انزلی در اواخر تابستان دوکفه

و اوایل پاییز )مهر ماه( کامل شد و در این زمان 

ها در ماه . گلوشیدیابودریزی و لقاح آماده تخم

گونه  و عدم حضور هر شدنددی در آبشش ظاهر 

که داد ای در آبشش در ماه اسفند نشان صدفچه

پایان  به  ها صدفچه شدن  رها   زمان این  تا 

رسیده است و در اواخر زمستان گناد مرحله 

و  Limaگذراند. استراحت و بازیابی خود را می

ریزی تخمدند که کر( گزارش 2012همکاران )

A. cygnea های تابستان درتاالب در ماهMira 

ها گزارش دهد. همچنین آندر پرتقال رخ می
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های در صدفریزی تخمکه گامتوژنز و کردند 

بر است. اما در آنودونت طوالنی مدت و زمان

ها مقایسه با نتایج مطالعه حاضر، در بررسی آن

مهر تا  9ها در ماه اکتبر )مشخص شد که تخم

شوند و مراقبت از آبان( در آبشش ظاهر می 9

 10فروردین تا  12تخم تا اواسط آوریل )

. (Lima et al., 2012) یابداردیبهشت( ادامه می

کنترل کننده زمان گامتوژنز و دوره عوامل 

اما   ،اندناشناخته  A. cygnea  در  ریزیتخم

محیطی در  عواملترین دما، نور و غذا مهم

در ریزی تخمتنظیم رسیدگی جنسی و 

 MacDonaldآیند )می شمارها به ایدوکفه

and Thompson, 1985; Pearse et al., 

1991; Fabious et al., 2005 بنابراین .)

شرایط مختلف اقلیمی در ایران و کشور پرتقال 

تواند می( 2012)و همکارانش  Lima مطالعهدر 

دلیل این تفاوت زمانی در مدت زمان نگهداری 

و رشد و نمو تخم تا رسیدن به صدفچه و رها 

 شدن، باشد. 

حاضر، میانگین قطر بزرگ مطالعه در 

متر و میکرو 95/139±1/8های رسیده تخمک

 58/15255±4/1834ها میانگین مساحت آن

 هامیکرومتر مربع، میانگین قطر بزرگ اسپرم

ها میکرومتر و میانگین مساحت آن 26/0±5/4

مطالعه  در بود. مربع میکرومتر 16/1±1/9

Hinzmann ( بر روی 2013و همکاران )

، در مقاطع Anodonta anatineتولیدمثل 

 55های کامال رسیده شناسی، قطر تخمکبافت

تا  5/1میکرومتر و قطر اسپرماتوزوئیدها  80تا 

کته توجه د. باید به این نشمیکرومتر تعیین  2

تازه  گسترشداشت که اندازه تخمک و اسپرم در 

ها در مقاطع هایی با اندازه آنتواند تفاوتمی

 بافتی داشته باشد.   

حاضر میانگین هماوری صدف مطالعه در 

 6/107844±9/20621آنودونت تاالب انزلی 

انجام شده در این زمینه مطالعات تعیین شد. 

 ،آب شیرینای که دوکفه است نشان داده

تا  15٫000فقط  A. cygneaآنودونت 

کند می تولید  تخم  ندرت(   )به  2٫000٫000

بین   شیرین آب  های صدف  کلی طور  ه ب  و

کنند الرو تولید می 3٫000٫000چند هزار تا 

(Needham, 1930; Barrington, 1979 .)

تعداد گلوشیدیا در یک مطالعه همچنین در یک 

عدد  140٫000متری سانتی 10صدف آنودونت 

(. با توجه به Bauer, 1994گزارش شد )

های مذکور هماوری محاسبه شده برای گزارش

آنودونت تاالب انزلی در محدوده میزان هماوری 

 . بود مطالعاتاعالم شده توسط این 

سال با  2های حاضر تمام ماده پژوهشدر 

و بیشتر از آن و متر  سانتی 45/5طول حداقل 
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متر  و سانتی 6/6سال با طول حداقل  3نرهای 

بیشتر از آن به بلوغ رسیده بودند. در گزارش 

که  ( با وجود این1373پروانه و همکاران )

برداری و مطالعه سال نمونه 4تا  1های صدف

ساله بالغ گزارش  2های شدند اما حضور صدف

مطالعه برداری که در نمونه شد. با توجه به این

 مترسانتی 45/5های با طول کمتر از نمونهحاضر 

های از این طول به باال صید نشد و صرفا صدف

مورد مطالعه قرار گرفتند و همگی به بلوغ رسیده 

بنابراین برای تعیین دقیق زمان بلوغ ، بودند

آتی  مطالعاتشود که در جنسی پیشنهاد می

 مترسانتی 45/5تر از های کوچکصدف

طول  ند تا بتوان با دقت بیشتریبرداری شونمونه

 .آورددست به را  (50LM) در سن بلوغ

دف آنودونت در ص طور کلی جمعیتبه 

های مسن تشکیل شده از صدف تاالب انزلی غالبا

گیری شکل. از جمله موانع احتمالی در بود

 ،تغییر اقلیمتوان به میهای جوان جدید جمعیت

به دلیل  افزایش بار آلودگی تاالب انزلی

های انسانی و نیز کاهش جمعیت ماهیان فعالیت

میزبان حدواسط الروهای گلوشیدیا در اثر صید 

برابر  5/1. فراوانی جنس ماده کردرویه، اشاره بی

شد از تعداد جنس نر بود. هرچه سن بیشتر می

رسد که در این نظر میبه شد و ها کاسته مینر

ها از نرها بیشتر باشد. ای طول عمر مادهدوکفه

تشخیص جنسیت از ظاهر صدف و یا حتی ظاهر 

از گناد تا  گسترشپذیر نبود. تهیه گناد امکان

به تشخیص جنس در این  توانستحد زیادی 

های آنودونت تاالب . در صدفکندصدف کمک 

انزلی هرمافرودیتیسم مشاهده نشد. چرخه 

تولیدمثلی صدف آنودونت در تاالب انزلی و 

های ایهای گناد در نر و ماده مانند دوکفهیژگیو

و گامتوژنز در تمام  بود Unionidaراسته  دیگر

. زمان رسیدگی داشتفصول سال پیوسته وجود 

کامل و لقاح در اوایل فصل پاییز و زمان رها 

. دادها در اوایل زمستان رخ شدن صدفچه

شود که برای پی بردن به جرئیات پیشنهاد می

از مراحل جنسی گناد مطالعات  تریدقیق

 شناسی انجام گیرد.بافت

 

 قدردانی و تشکر

موسسه  وقت وسیله از ریاست محترم بدین

تحقیقات علوم شیالتی ایران جناب آقای دکتر 

سسه، ریاست وپورکاظمی و معاونین محترم م

های پروری آبمحترم وقت پژوهشکده آبزی

پور و داخلی )بندرانزلی( جناب آقای دکتر خانی

معاونین محترم آن پژوهشکده آقایان دکتر 

پور و مهندس صفایی، ریاست و کارشناسان ولی

محترم ایستگاه تغذیه و غذای زنده پژوهشکده 

های داخلی )بندر انزلی( و نیز پروری آبآبزی



 1399(، 3)8ولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان: فیزی                                                و همکاران                       احمدنژاد [92]

 

ریاست و کارشناسان محترم بخش تکثیر و 

پرورش و اصالح نژاد آبزیان پژوهشکده 

دلیل ه ای داخلی )بندر انزلی( بهپروری آبآبزی

 گردد.شان تشکر میهای صمیمانهحمایت
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Abstract  

Swan mussel, Anodonta cygnea, is a freshwater bivalve inhabitant of Anzali 

wetland, which population is in danger due to pollution and habitat destruction by 

human manipulation. In the present study, some reproductive traits of this species 

were evaluated for one year period using microscopic and biometric studies. The 

mean length was 10.6±0.1cm, the mean width was 6±0.04cm, the mean height was 

4±0.04cm, the mean weight was 132±3g and the mean age was 6±0.1 years old. In 

all shells, two sexes were separated. There was no external feature for sex 

determination. The frequency of female was 1.5 times that of male. The mean 

diameter of mature oocyte and sperm were 139.95±8.1 and 4.5±0.26μm, respectively, 

and the mean area of them was 15255.58±1834.4 and 9.1±1.16μm2, respectively. The 

mean fecundity was 107844.6±20621.9. Both of male and female gonads were in 

developing phase in spring (May and June) and in summer (July and August). The 

spawning stage occurred in the fall and the post-spawning stage in the winter. The 

development of glochidia were completed in January and the release of them from 

the gill were occurred between January and March. 
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