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 گناد فيلماهی پرورشی در سنين سه و چهار سالگی بافت شناسی

 1،سپیده ملکی شمالی 2حالجیان علی، 2 رضوان اهلل کاظمی، 1سهراب دژندیان

 کشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان کشور، شیالتی علوم تحقیقات موسسه ، داخلی آبهای پروری آبزی پژوهشکده1

 ایران بندرانزلی،
 (، رشت، ایرانAREEOالمللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی )حقیقات بینموسسه ت 2

 

 چکيده

ساله پرورش یافته در استخرهای بتونی مراکز تکثیر و پرورش  شهید  4و   3قطعه از فیلماهیان   05در این تحقیق گناد     

سانتیمتر و شهید  03/139±591/1میانگین طول کل کیلوگرم و  151/11 ±04/2وزن قطعه( با میانگین  20رجائی ساری )

سانتیمتر از طریق   117 /41 ± 07/1 کیلوگرم و 71/9 ± 15/1طول کل بترتیب  و زنوقطعه( با میانگین  20) مرجانی آق قال

دقیقه  15 – 10به مدت   ppm355 – 255پودر گل میخك با غلظت   ماهی ها با استفاده از بیوپسی مورد بررسی قرار گرفت.

گیری، انجام گردید )بهمنی سازی، پارافینه و قالب ها در محلول بوئن، مراحل آبگیری، شفاف بیهوش شدند. پس از تثبیت نمونه

ائوزین  –و با استفاده از هماتوکسیلن میکرون برش 7ها با استفاده از میکروتوم دوار به ضخامت (. بافت1377و کاظمی، 

ها با میکروسکوپ های حاوی بافت گناد با چسب کانادا بالزام، نسبت به مطالعه بافتزی شدند. پس از مونته شدن المآمی رنگ

این قطعه( نر بودند.  23درصد ) 41قطعه( و  27درصد ماهیان ماده ) 04نشان داد که این مطالعه  نتایج نوری  اقدام گردید.

درصد نر  بودند.  از لحاظ رسیدگی  44درصد ماده،  01شی مرکز شهید رجائی، فیلماهی پرور  20از مطالعه نشان داد که 

درصد( و  42/21)  IIـ IIIدرصدII (05  ،)درصدII-I (07/21   ،)مرحله جنسی 0و   3جنسی، ماهیان ماده و نر بترتیب در  

I-II  (11/9  ،)درصدII (1/11  ،)درصدIIIـII  (1/11  ،)درصد III-IV(2773  و )درصدIV (2773  )قرار داشتنددرصد .

درصد نر بودند.  از لحاظ  رسیدگی جنسی ماهیان ماده و نر   41درصد ماده و  02پرورشی مرکز شهید مرجانی  فیلماهیان

 IIدرصد( و  31/10، ) II-IIIدرصد(،  II 44/31 ((، درصدI-II 71/35 (درصدI (1/10 ،)مرحله جنسی  3و  4بترتیب در 

 یجنس یدگینشان داد که مرحله رس جینتاقابل تشخیص بودند.  )درصد IV  (11/11درصدII-III (20 ،) ،)درصد 3/01)

 .تواند متفاوت باشد یمختلف م یستیدر شرایط محیطی و ز ،هم سن یاریخاو انیماه

 

 ، بافت شناسیغدد جنسی، مراحل رسیدگی جنسی ،Huso huso ،فیلماهی پرورشی کلمات کليدی:

 

                                                            
 :نویسنده مسئول sohrab_dejandian@yahoo.com 
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 مقدمه
از مشهورترین  (Huso huso)ا نام علمی فیل ماهی ب

ماهیان خاویاری و خاویار آن ممتاز، درشت و بسیار 

بیش   گرانبهاست. طول عمر این ماهی طوالنی و می تواند

سال نیز زندگی کند. تاسماهیان از دوره کربونیفر  155از  

میلیون سال پیش روی زمین ظاهر شده  255یعنی حدود 

.  فیل ماهی از  (Mcenroe. and Ceeh., 1985)   اند

ماهیان سریع الرشد بوده، در اولین سال زندگی خود رشد 

سریعی نسبت به گونه های دیگر دارد. از دیرباز تغییرات 

مهم و غیر قابل برگشت ، سختی شرایط زندگی و احیای 

گونه های مختلف از جمله ماهیان اقتصادی و با ارزشی 

ار کرده تا توجه بیشتری همچون تاسماهیان، انسان را واد

به حفظ ذخایر این گروه از ماهیان داشته باشند. در این 

میان کارگاههای تکثیر و پرورش تاسماهیان جهت احیا، 

بازسازی و حفظ ذخایر نقش مهمی را ایفا می کنند. به 

همین دلیل مشخص شدن ویژگی، نشانه ها و مراحل 

هم ترین رسیدگی غدد جنسی الزم و ضروری است و  از م

عوامل مؤ ثر در تولید مولدین مناسب، شناخت دقیق از 

 دستگاه تولید مثلی آنها می باشد.

امروزه از یك سو بدلیل ایجاد سدهای بزرگ روی رودخانه 

های عظیمی چون ولگا، کورا و سفیدرود و احداث 

کارخانجات آلوده کننده متعدد در کناره های مسیر 

اماکن تخمریزی و زاد و رودخانه ها یکی پس از دیگری 

ولد طبیعی ماهیان خاویاری را به طرز نامطلوبی محدود و 

( و از سوی 1313ناامن کرده است )کاظمی و همکاران، 

دیگر با پیشرفت علم در زمینه بیوتکنولوژی تکثیر 

مصنوعی که بطور قابل مالحظه ای به بازسازی ذخایر این 

اسماهیان را ماهیان کمك کرده و امکان توسعه پرورش ت

، 1312، 1311در کشور ایجاد نمود )کاظمی و همکاران، 

(.توسعه پرورش تاسماهیان فرصتی را برای مطالعات 1313

 تولید مثل در تاسماهی شکالن مهیا ساخته است.

کاهش صید تاسماهیان در نیمه دوم قرن نوزدهم باعث 

شروع فعالیت هایی در زمینه بازسازی مصنوعی ذخایر آنها 

روسیه گردید. امروزه نیز وضعیت گله های طبیعی در 

ماهیان خاویاری رو به کاهش و نیاز مراکز تکثیر و پرورش 

 1915را تامین نمی نمایند. بطوریکه از اواسط سالهای 

مشخص شد که توسعه آتی تکثیر و پرورش تاسماهیان 

بدون تشکیل گله های مولد گونه های مختلف ماهیان 

صنوعی غیر ممکن است )پادوشکا، خاویاری در شرایط م

 ( 1990و  1911

میالدی در  1975پرورش تجاری ماهیان خاویاری در دهه 

تن گوشت آغاز  355کشور شوروی سابق با برداشت ساالنه 

تن افزایش یافت. در  155شد و در طی سالهای اخیر به 

ایتالیا، آلمان،  سالهای اخیر کشورهایی چون فرانسه،

، اسپانیا،  اروگوئه، روسیه، اسرائیل و در مجارستان، رومانی

پرورش مصنوعی تاسماهیان به موفقیت های بزرگی نائل 

 . (Rosenthal, 2000)  شده اند

با این وجود دانش بافت شناسی ماهیان خاویاری در ایران 

علم بسیار جوانی است. از مطالعات شاخص انجام پذیرفته 

             جام شده توسطدر این زمینه می توان به  تحقیقات ان

(،  )شیبانی، 1372(،   )شفیع زاده، 1319) یوسفپور،  

( )پهلوان یلی،    1371، )بهمنی و همکاران،  1370

 (  و ... اشاره نمود.1312( و  )جرجانی و همکاران 1379

همچنین همکاری مشترك تحقیقاتی کارشناسان شیالتی  

سیدگی جنسی ایران و روسیه در خصوص تعیین مراحل ر

( و همکاری 1377ماهیان خاویاری )بهمنی و همکاران، 

مشترك با معاونت تکثیر و پرورش شیالت ایران )کاظمی 

( از دیگر فعالیت های انجام یافته در 1313و همکاران، 

 این زمینه می باشد.

ساختمان غدد جنسی گونه های مختلف تاسماهیان 

شکیل آنها می وابسته به مراحل مختلف رشد و چگونگی ت

باشد. لذا مراحل گامتوژنز ممکن است بعنوان یك شاخص 

کلی برای تمامی گونه های تاسماهیان استفاده میگردد و 

این بدین معناست که مراحل گامتوژنز در تمام گونه ها 

 Altufyev et al)تقریباً مسیر یکسانی را طی می کند  

1986). 

شناسی گناد  این پروژه با هدف بررسی و مطالعه بافت

فیلماهیان پرورشی به دلیل ارزش اقتصادی باال و قدرت 

سازگاری فوق العاده آن به عنوان یك گونه با ارزش پرورشی 

در سواحل جنوبی دریای خزر، و نیز الگوی مقایسه ای بافت 



 79 ، پائیز3سال دوم ، شماره                                        فصلنامه علوم آبزی پروری پیشرفته                                   

 

06 
 

شناسی گناد آن جهت تشخیص ساختار میکروسکوپیك به 

ایر مطالعات مندی از آن در س انجام رسید  تا امکان بهره

 تخصصی در زمینه آبزی پروری و تولید خاویار فراهم شود.

 مواد و روش کار

قطعه از فیلماهیان پرورشی  05برای انجام این پروژه تعداد 

کارگاههای تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید رجایی 

قطعه نر(  11قطعه ماده و  14قطعه،  20سمسکنده ساری )

قطعه  13قطعه،  20ستان گلستان )و شهید مرجانی آق قال ا

قطعه نر( به فاصله زمانی یك ماه مورد مطالعه  12ماده و 

قرار گرفتند. ماهیان هر دو کارگاه در استخرهای بتونی با آب 

شیرین چاه و هوادهی مستمر و تغذیه روزانه )غذای مرطوب 

 ساخت کارگاه( مورد پرورش قرار گرفتند.  

مورد زیست سنجی )طول کل ،  ابتدا ماهیان مورد مطالعه 

طول فورك و وزن کل( واقع شده7 اندازه طول بوسیله متر 

سانتیمتر، وزن کل توسط ترازوهای  1/5نواری با دقت 

گرم محاسبه گردید. سپس  155پاندولی )قپان( با دقت 

جهت انجام بیوپسی ابتدا ماهیان مورد بررسی  با استفاده از  

 15-10به مدت  ppm  355-255پودر گل میخك با غلظت

دقیقه بیهوش گردیدند. پس از بیهوشی،  در ناحیه چهارمین 

صفحه استخوانی شکمی از سمت دم بطرف سر، شکافی 

سانتی متر ایجاد و قطعه ای کوچکی از بافت  0تا  4بطول 

گناد  )به ضخامت چند میلی متر و به  وسعت کمتر از یك 

 (. 1 کلشسانتیمتر( از حفره شکمی خارج گردید )

 
: محل ايجاد شکاف با استفاده از تیغ اسکالپل در 1 شکل

 مزرعه تکثیر و پرورش ساری

  استفاده   بوئن  فیکساتیواز برای تثبیت نمونه بافت های گناد 

ساعت  72شد. برای تثبیت کامل بافت، نمونه بافتها به مدت 

 در درون محلول فیکساتیو بوئن غوطه ور بودند. 

داری از گناد، محل شکاف با استفاده از سوزن پس از تکه بر

و نخ جراحی بخیه شد. محل بخیه شده با محلول بتادین و 

 درصد  ضدعفونی گردید 0اسپری آنتی بیوتیك کلرامفنیکل 

میلی لیتر  4تا  3. جهت جلوگیری از عفونت داخلی (2 شکل

درصد بین دومین و چهارمین  0از محلول تتراسایکلین 

 ی پشتی از قسمت باله پشتی تزریق گردید. صفحه استخوان

برش بافت به کمك دستگاه میکروتوم انجام گرفت . در این 

ساخت  1012مدل   Leitz) مرحله با استفاده از میکروتوم

میکرون   7الی   0کشور آلمان(  نمونه بافت ها به ضخامت 

برش یافتند. سریال های بافتی پس از رفع چین و چروك 

درجه سانتی گراد ،  37استفاده از آب گرم  ایجاد شده با

روی الم ها ی آزمایشگاهی قرار گرفتند. قبل از استفاده، 

المها  توسط الکل کامالً  تمیز شده و با الیه نازکی از ژالتین 

جهت نگهداری بافتها  آغشته شدند. الزم به یادآوری است 

 .اسالید بافتی تهیه گردید 3که از هر نمونه بافت 

 
: نحوه بخیه كردن محل شکاف پس از تکه برداری 2 لشک

 از گناد در مزرعه شهیدرجايی ساری

 

برای تهیه  اسالیدهای بافتی،  نمونه بافت های گناد آبگیری 

با الکل با درجات مختلف7 شفاف سازی با کلروفرم و از 

 ,Hung et al., 1990,  Kiernan) شدندپارافین عبور داده 

 (. 1377؛ .بهمنی و کاظمی،1373، ، ؛ پوستی1981

به منظور تشخیص راحت تر بخش های مختلف بیضه و 

تخمدان  اسالیدهای بافتی تهیه شده با استفاده از روش 

رنگ آمیزی شدند.  پس  (H&E)ائوزین  –هماتوکسیلن 

از رنگ آمیزی الم های حاوی نمونه بافت به کمك 

و مجهز به مانیتور  E600مدلمیکروسکوپ نوری نیکون 
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فیلمبرداری مورد مطالعه قرار گرفت.  در  -دوربین عکاسی

میدان بافتی مطالعه شد و از قسمت های  15هر اسالید 

در  های مختلف عکسبرداری گردید. بزرگنماییبا مختلف 

در شاخص  اریها و انحراف مع نیانگیمحاسبه م قیتحق نیا

 یاز فاکتورها یبرخ سهیو مقا رفتیمختلف صورت پذ یها

 انجام گرفت . Excelنظر بانرم افزار  مورد

 

 نتايج و  بحث

بررسی های زیست سنجی روی ماهیان چهار ساله شهید 

رجایی ساری حاکی از آن بود که حداکثر، حداقل طول 

، 2370سانتی متر و  120، 103کل و وزن کل به ترتیب 

 (. 1کیلوگرم بود )جدول  12725

گناد فیلماهیان مطالعات میکروسکوپیك اسالیدهای بافتی 

قطعه فیلماهی  20پرورشی چهار ساله نشان داد که از 

 44قطعه(  ماده و  14درصد ) 01پرورشی در مجموع 

 قطعه( نر بودند. 11درصد )

 درصد در مرحله یك به دو 21707میان فیلماهیان ماده از 

(I-II)   ،درصد در مرحله دو  05رسیدگی جنسی (II) 

درصد در مرحله دو به  21743و ( 4شکل)رسیدگی جنسی 

(. 3شکلرسیدگی جنسی قرار داشتند ) (II-III) سه 

قطعه فیلماهی نر پرورشی چهار ساله  11همچنین از بین 

 (I-II)درصد  در مرحله یك به دو  9711مورد بررسی، 

  (II)درصد در مرحله دوم  1171رسیدگی جنسی، 

درصد در مرحله دو به  1171(  0 شکلرسیدگی جنسی، )

درصد در مرحله سه  2773رسیدگی جنسی و  (II-III)ه س

 2773(  و  1 شکلرسیدگی جنسی ) (III-IV)به چهار 

( 7شکلرسیدگی جنسی ) (IV)درصد در مرحله چهار 

   (.1شکلقرار داشتند )

 

 

 
:  درصد فراوانی مراحل  مختلف رسیدگی جنسی  3شکل

 شهید رجايی ساری  ساله 4فیلماهیان ماده 

 

ی زیست سنجی روی فیلماهیان پرورشی سه بررسی ها

ساله کارگاه شهید مرجانی آق قال حاکی از آن بود که 

، 12970حداکثر، حداقل طول کل و وزن کل آنها به ترتیب 

 (.2کیلوگرم بود )جدول  170، 12سانتی متر و  153

همچنین یافته های حاصل از مطالعات میکروسکوپی روی 

عه از فیلماهیان پرورشی سه قط 20اسالیدهای بافتی گناد 

ساله کارگاه تکثیر وپرورش ماهی شهید مرجانی آق قال 

 13درصد ) 02استان گلستان نشان داد که در مجموع 

قطعه( آنها نر  12درصد ) 41قطعه( از ماهیان ماده و 

  بودند.
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 ركز تکثیر و پرورش شهید رجايیساله  م 4مشخصات زيستی، جنسیت و رسیدگی جنسی فیل ماهیان پرورشی  :  1جدول 

 

 
 

سانتی  .13كیلوگرم،  طول كل  1.61رسیدگی جنسی )وزن كل  II: برش عرضی بافت تخمدان فیلماهی در مرحله 4شکل

 ( H&E، رنگ آمیزیX155 متر، بزرگنمايی 
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سانتی متر،  145كل كیلوگرم،  طول  2561رسیدگی جنسی )وزن كل  IIبرش عرضی بافت بیضه فیلماهی در مرحله : 1شکل

 ( H&E، رنگ آمیزیX155 بزرگنمايی 

ساله  مركز تکثیر و پرورش شهید مرجانی   3: مشخصات زيستی، جنسیت و رسیدگی جنسی فیل ماهیان پرورشی   2جدول 

 آق قال
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 IVبرش عرضی بافت بیضه فیل ماهی در مرحله  :.شکل

- III   كیلوگرم، طول كل  .1رسیدگی جنسی )وزن كل

،  رنگ آمیزی  X155سانتیمتر بزرگنمايی عدسی  .13

H&E.) 

 

 
برش عرضی بافت بیضه فیل ماهی در مرحله   : 7 شکل

IV 145كیلوگرم و طول كل  1.61  رسیدگی جنسی  )وزن 

 ( H&E، رنگ آمیزی X45عدسی  سانتیمتر،  بزرگنمايی

 

 
درصد فراوانی مراحل  مختلف رسیدگی جنسی    :8شکل

 ساله شهید رجايی ساری 4نر فیل ماهیان 

 
:  درصد فراوانی مراحل  مختلف رسیدگی جنسی 9شکل

 ساله شهید مرجانی آق قال  3فیل ماهیان ماده 

 

 10731 قطعه فیلماهی پرورشی ماده سه ساله،  13از بین 

درصد  35771رسیدگی جنسی،  (I)درصد در مرحله یك 

 31741رسیدگی جنسی،  (I-II)در مرحله یك به دو 

 10731رسیدگی جنسی و  (II) درصد در مرحله دو 

رسیدگی جنسی قرار  (II-III) درصد در مرحله دو به سه 

قطعه فیلماهی نر  12(. در حالیکه از 9شکلداشتند )

 درصد در مرحله دو  0173پرورشی سه ساله مورد بررسی، 

(II)  ،درصد در مرحله دو به سه  20رسیدگی جنسی(II-

III)  درصد در مرحله چهار  11711و رسیدگی جنسی

(IV)  (.15 شکل)رسیدگی جنسی قرار داشتند 

 

 
درصد فراوانی مراحل  مختلف رسیدگی   :15شکل 

    آق قال یمرجان دیشه ساله 3جنسی  فیل ماهیان نر 

 

قطعه فیلماهی پرورشی،  05بررسی میکروسکوپی گناد 

مرجانی آق قال  کارگاههای شهید رجایی ساری و شهید

قطعه( از ماهیان  27درصد ) 01نشان داد که در مجموع 
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قطعه( از آنها نر بودند. در واقع  23درصد ) 41ماده و 

 نسبت جنسی آنها تقریباً یك به یك بود.

اصول توصیفی تشابهات ریخت شناسی همیشه نمی  

توانند بطور دقیق اطالعات مطلوب و معقول را درباره 

رات قابل تطبیق دوره گامت و گنادوژنز در اختالل و تغیی

بررسی های ماهی شناسی نشان دهند. این موضوع به 

روشنی نشان می دهد محققینی که در زمینه  مراحل 

اولیه تکاملی رشد و نمو گنادی مطالعه و کار می کنند به 

بهره گیری از داده های بافتی کمی  و روشهای آماری 

اختالف نظر در موضوعات کلی  تجزیه ای نیاز دارند. ضمناً

معیارهای کمی، گزینش و استفاده دلخواه از آنها غالباً 

ارزیابی های مشاهدات عمومی را سلب و مقایسه ها را 

مشکل می سازد. با این وجود بهترین و آسانترین راه 

تشخیص گناد تاسماهیان بهره گیری از نشانه های بافت 

ای پیش بینی مراحل و بر  گناد شناسی شیار بخش میانی 

 که  جنسی حضور انواع یاخته های گامتوژنیك رسیدگی

 Crine)یافت می شوند    غالب در گناد ماهیان بطور

&Glebe1990 .می باشد ) 

تجزیه و تحلیل وضعیت غدد جنسی فیلماهیان پرورشی 

زندگی در شرایط پرورشی  4و 3مورد آزمون در سال های 

سن در محیط طبیعی و مقایسه آنها با ماهیان هم 

( و شرایط پرورشی 1991)الیاسوف، 

( 1377بهمنی وکاظمی،  Doroshova,et al,1997;)دیگر

بیانگرعدم همسانی مراحل رشد، غدد جنسی ازدیدگاه 

بافت شناسی است. دراین مطالعه جنسیت های نروماده 

دارای نسبت های مشخص و متفاوتی ازمراحل مختلف 

دن مراحل رشد و نمو غدد جنسی بودند. عدم یکسان بو

جنسی دقیقا ًبه شرایط بومی، اقلیمی و وضعیت پرورش 

  .ماهیان اعم از تغذیه وسایرعوامل شاخص وابسته می باشد

در این بررسی تمایز کامل فولیکولهای بیضه ای و تکثیر 

یاخته های اسپرماتوگونی که نتیجه تقسیمات میتوزی و 

یاخته های تکثیر شده  اسپرمیوژنز بودند، مشاهده گردید .

با توسعه بخش زایای بیضه و یا جذب بافت چربی همراه 

بود. نمونه ماهیان نر رسیده در این مطالعه که چرخه 

اسپرماتوژنز آنها کامل شده بود، دارای بیضه های توسعه 

یافته سفید حاوی کیسه های انباشته از اسپرماتوزوئیدهای 

د مثلی انفرادی در تمایز یافته بودند. چرخه های تولی

ماهیان مورد مطالعه ناهمزمان بود. البته برخی از آنها در 

مرحله پس از میوز بودند که بیانگر افزایش بیش از حد 

 دمای آب بود.

در طبیعت اولین رسیدگی جنسی بیشتر گونه های ماهیان 

 سالگی 25تا  0خاویاری در سنین 

 (Doroshov,et al.1997 ) که اولین رخ می دهد در حالی

سن رسیدگی جنسی گونه های پرورشی در مطالعات 

 15 – 12سالگی و در فیلماهی  3 – 15مختلف در فاصله 

. (Altufyev, et al., 1986)سال اعالم شده است  

( بلوغ جنسی فیلماهی نر را شش 1377بهمنی و کاظمی)

سال اعالم کردند. اما در این بررسی برخی از فیلماهیان 

ه به رسیدگی کامل رسیده بودند . بنابراین سه و چهارسال

تاسماهی شکالن دارای سن بلوغ متغییر هستند که ممکن 

است تحت تأثیر عوامل محیطی، تغذیه مناسب و میزان 

علت . (Akimova&Ruban, 1993) رشد باشند

تغییرپذیری وسیع در میزان رشد و نمو تخمدان و بیضه 

استرسهای فیل ماهیان پرورشی ممکن است بوسیله 

پرورش و تنازع بقا ء توصیف شده در تراکمهای باالی 

پرورش ماهی که معموالً در مزارع تجاری بکار می روند، 

 بوجود آید.

ساله  4و  3قطعه( از فیلماهیان نر  0درصد ) 21773حضور 

رسیدگی جنسی بیانگر شرایط پرورشی  IVدر مرحله 

ان رشد مناسب در حوضچه های بتونی است. می باشد میز

باالتر غدد جنسی فیلماهیان پرورشی در مقایسه با دیگر 

، اختالف  (Holcik, 1989)تاسماهیان پرورشی جوان 

قابل توجه ای را در مقایسه با وزن بدن آنها در دوره مشابه 

با ماهیان خاویاری جوان تاسماهی ایرانی، تاسماهی روس 

 نشان داد.  (Altufyev et al 1986)و ازون برون 

همچنین اختالفات وابسته به جنس در مورد سن بلوغ و 

طول چرخه تولید مثلی قبالً در تاسماهی شکالن پرورشی 

. بطوریکه (Holcik, 1989)و طبیعی گزارش شده بود

ماهیان نر در سنین پایین تری نسبت به ماهیان ماده به 

بلوغ می رسند در مطالعه حاضر نیز فیلماهیان نر بسیار 
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لماهیان ماده به سن بلوغ جنسی رسیدند. در زودتر از فی

واقع رشدونمو دستگاه تولید مثلی فیلماهیان ماده در مدت 

 زمان طوالنی تری نسبت به فیلماهیان نر حاصل می گردد.

تفاوت و تنوع چرخه های تولیدمثلی انفرادی ممکن است  

بوسیله عوامل خارجی )محیطی( و  داخلی )ژنتیکی( ایجاد 

انش مدرن فیزیولوژی تولید مثل تاسماهی شوند. اما د

شکالن برای پاسخگویی پرسشهای فوق ناکافی است. این 

امکان وجود دارد که طول دوره تولید مثلی در تاسماهیان 

طبیعی و پرورشی همانند سن بلوغ شان متغیر و ناپایدار 

باشد  آنچه مسلم است بلوغ جنسی در ماهیان پرورشی 

با فیل ماهیان در محیط طبیعی مورد بررسی در مقایسه 

بسیار کوتاهتر میباشد.   حرکت و جنب و جوش کمتر و 

در نتیجه مصرف انرژی پایین تر توسط ماهیان فوق سبب 

دریافت بهتر و بیشتر غذا و مناسب تر شدن شرایط رشد و 

 نمو گناد می گردد.. 

 

 توصيه ترويجی

-ه از گلهبرداری بهینبا توجه به نتایج به دست آمده، بهره

ماهی پرورشی بویژه برای تولید گوشت زمانی رخ های فیل

اچ، اکسیژن دهد که مدیریت شرایط زیستی )دما، پیمی

محلول، تغذیه، استخر و ...( در وضعیت مناسب باشد. البته 

با توجه به ثبات دمایی محیط پرورشی، ماهیان رشد یافته 

مراحل  در این شرایط هر چند از نظر رسیدگی جنسی در

های مولد مناسب باالیی باشند، ولی جهت ایجاد گله

نخواهند بود.  زیرا ماهیان زمانی برای گله مولد مناسب 

خواهند بود که در طول مراحل زندگی خود بویژه در 

انتهای مرحله سوم رسیدگی جنسی به بعد چند مرحله 

 کاهش شدید دمایی را تجربه نمایند. 

 

 

 تشکر و قدردانی 

اریهای صمیمانه همکاران خود در بخش فیزیولوژی از همک

و بیوشیمی انستیتو، مدیریت و پرسنل مراکز تکثیر و 

پرورش شهید رجایی سمسکنده ساری و شهید مرجانی 

آق قال گرگان و نیز ریاست محترم پژوهشکده آبزی پروری 

آبهای داخلی کشور )بندر انزلی( رئیس بخش آبزی پروری 

محترم آزمایشگاه فیزیولوژی بخش پژوهشکده و همکاران 

 آبزی پروری  قدردانی می شود.
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Abstract 

In this research, 50 pieces of 3 and 4 year old farmed Great sturgeon (Huso huso) were evaluated by 

Biopsy method. These fish were cultured in concrete pools of Shahid Rajaee (Mazandaran province-

Sari) and Shahid Marjani (Golestan province-Agh Qala) (25 pieces in each center with an average 

weight and length of 18.11±2.54, 9.76±1.60kg and 139.53±6.10, 117.46±6.57cm respectively) 

sturgeon propagation and rearing centers.  The fish were anesthetized using clove powder with a 

concentration of 200-300 ppm for 15 to 10 minutes. Gonad tissues fixed in Bouin’s solution until 

histological analysis. Samples of gonad tissues was processed routinely by dehydration in a graded 

series of ethanol solutions of increasing strength, followed by clearing in series of xylenes, embedding 

in paraffin, and section at 7-µm. prepared slides was stained with hematoxylin and eosin (H&E) and 

studied by light microscopy. The results of this research showed that 54% and 46% of the fish were 

female (27 pieces) and male (23 pieces) respectively. Results of this study showed that Shahid Rajaei 

center fish were 56% female and 48% males. Females and males were divide into 3 and 5 sexual 

stages respectively; I-II (28.57%), II (50%), II-III (21.42%) and I-II (9.88 %), II (18.8%), II-III 

(18.8%), III-IV (27.3%), IV (27.3%) respectively. Also, results of this study showed that Shahid 

Marjani center fish were 52% female and 48% males. Females and males were divide into 4 and 3 

sexual stages respectively; I (15.8%), I-II (30.76%), II (38.44%), II-III (25 %) and II (58.3%), II-III 

(25%), IV (16.66%) respectively. This research showed that the sexual maturity of sturgeon of the 

same age could be different in breeding and biological conditions. 
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