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 هاي ممکن در تشخیص جنسیت ماهیان خاویاري پرورشیکارگیري روشب

 ،1محمود محسنی، 1ایوب یوسفی جوردهی، 1اله کاظمیرضوان، ∗1علی حالجیان
 1و امین فرهبد رودبارکی1مهتاب یارمحمدي

 ،، ایرانرشت  )،AREEO( المللی تاسماهیان دریاي خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزيموسسه تحقیقات بین 1
 41635ـ  3464 ص. پ: 

 چکیده
س و بر حسب جن ه و رسیدن به اولین باروريبودهاي ماهیان با هم متفاوت و گونه هازمان رسیدگی جنسی در جنس مدت    

ی بلوغ جنس دیر به ،نیبرخالف ماهیان استخوا تاسماهیان خانواده در بین ماهیان، کشد.طول میتا چندین سال  چندماهاز گونه 
هت هاي مختلفی جبکارگیري روش .استکن ظاهري غیر مممعاینه ها در سنین پایین از طریق و تشخیص جنسیت آن رسیده

این  یرا بازرسد. تشخیص جنسیت ماهیان خاویاري بعلت عدم امکان تشخیص جنسیت آنها در سنین پایین، ضروري بنظر می
یص عدم تشخ طهبه واسماهیان نر  هپرورش چندین سالدوره دهندگان بابت هزینه مالی براي پرورش هايبروز زیاناز  کار

بیوپسی)، (جراحی  مختلف از قبیل هايروش بکارگیريبسته به سن تاسماهیان، لذا  آید.میعمل هجنسیت جلوگیري ب
روي ه صورت گرفت تحقیقات است.جهت تشخیص جنسیت تاسماهیان الزامی  هورمونیو  الپاراسکوپی، التراسونوگرافی

 ی بعلت کمهاي آندوسکوپروش ياریخاو انیدر ماه یتکامل غدد جنس حلامر نییتع يبراتاسماهیان نشان داده است که 
-سال به باال می 3 نیدر سننر و ماده  جنس ییشناسا يروش کارآمد برا کی، یحداقل استرس به ماهالقاء با تهاجمی بودن و 

ی چند روشی تهاجمشناسی هرسال روش جراحی با تکیه بر انجام بیوپسی به منظور انجام بافت 3تا  2باشد، ولی براي سنین 
رحله سیت در مها بیشتر براي ماهیانی که از لحاظ جنترین روش در شناسایی جنسیت بوده و سایر روشولی مطمئن ،است

  باشد.باالي رسیدگی جنسی قرار دارند، مناسب می
 

 
 هاي تشخیص جنسیت، بیوپسی، الپاراسکوپی، روشتاسماهیان کلمات کلیدي:

                                                           
  alihallahjian@gmail.com :نویسنده مسئول ∗

mailto:alihallahjian@gmail.com
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 مقدمه
در مقام اول  یداران به لحاظ تنوع جنسیتماهیان در بین مهره

بوده و تعیین جنسیت با توجه به صفات مورفولوژیک در ماهیان 
عموما کار دشواري است. در حال حاضر تعیین جنسیت در 

جنسی ظاهري  ماهیان فاقد عالیم ظاهري و یا زمانی که عالیم
و   )1386(حالجیان، اند، مشکل بوده هنوز مشخص نشده

معموالً با استفاده از روش هورمونی و یا روش بیوپسی انجام 
ها عالوه بر احتیاج به زمان و گیرد که اجراي این روشمی

  هزینه زیاد خطراتی هم براي ماهی مولد به همراه دارند.
براي صاحبان مزارع تشخیص جنسیت و بلوغ در ماهی زنده 

هاي بازسازي ذخایر و همچنین محققین پرورش ماهی طرح
داراي اهمیت بسزایی است. ماهیان خاویاري برخالف ماهیان 

رسیدگی بلوغ رسند. سن استخوانی دیر به بلوغ جنسی می
تا  8از  پسبر حسب گونه در نرها  یعیطب طیدر شرا یجنس
می باشد سال  16تا  10پس از  و در ماده هاسال  13

)Hochleithner and Gessner, 2001(. در  حال، نیبا ا
 سنین پایین ودر  معموالً ماهیان خاویاريبلوغ  شرایط پرورشی

 Doroshov et(شود می دهیرساز حالت طبیعی زودتر 

al.,1997.(  در پرورش مصنوعی ماهیان خاویاري، تشخیص جنسیت
-پرورش گونهد. چون باشو مراحل رسیدگی جنسی حائز اهمیت می

انجامد، سال بطول می 10تا  8بر بوده و گاه هاي خاویاري بسیار زمان
-نگهداري ماهیان نر از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نبوده و روش
-هاي تعیین جنسیت در سنین پایین تر کمک شایانی به پرورش

هاي . بر همین اساس، روش)1386(حالجیان،  دهندگان خواهد بود
زنی، فی از جمله جراحی، بیوپسی، الپاراسکوپی، سوكمختل

بیوشیمیایی و اولتراسونوگرافی جهت تشخیص جنسیت این ماهیان 
دف ه. )a1393حالجیان و همکاران، (در سنین مختلف وجود دارد 

هاي متناسب با سن بکارگیري روش معرفی و مطالعه نیا در یاصل
داسازي ماهیان ماهیان جهت تشخیص ماهیان خاویاري بمنظور ج

هاي پرورش تاسماهیان است. ماده از نر براي تولید خاویار در کارگاه
هاي تشخیص بنابراین، جهت بکارگیري و استفاده از یکی از روش

کار اشاره شده در هر جنسیت ماهیان خاویاري  بایستی مواد و روش
 قسمت آماده و اجرا گردد : 

 
  الف) روش جراحی و بیوپسی

سال که از لحاظ  3ر حسب گونه ماهیان سنین زیر این روش ب
-رسیدگی جنسی در مرحله پایین قرار دارند، مورد استفاده قرار می

پودر گل کننده بیهوشمحلول گیرد. ماهی انتخاب شده با استفاده از 
گرم  7/0بعبارتی با دوز  لیتر و  300گرم  در 200میخک با غلظت 

و سپس )، a1390همکاران،  شده (حالجیان و آب بیهوش در لیتر
شده از ناحیه ماهیان بیهوش .و بیوپسی قرار می گیرد جراحیمورد 

با تیغ چهارمین صفحه استخوانی شکمی از سمت دم بطرف سر، 
 ) و1نمود (عکس  سانتی متر ایجاد 5تا  3شکافی بطولاسکالپل تیز 

؛ Falahatkar et al., 2013( با چشم غیر مسلح یا بکمک اتوسکوپی
پس از تشخیص جنسیت و یا در ، )1392، شاهواريفالحتکار و 

بوسیله قیچی و تکه کوچکی از گناد صورت عدم تشخیص جنسیت 
از حفره شکمی ماهی خارج و در محلول بوئن فیکس پنس مخصوص 

برداري از گناد محل شکاف بخیه و ضد عفونی پس از تکه .گرددمی
، 1390ان و همکاران،؛ حالجی1386شود (حالجیان و همکاران،می

Hallajian et al., 2011(. تشخیص جهت هاي فیکس شده نمونه
-به آزمایشگاه بافتجنسیت و تعیین مراحل رسیدگی جنسی 

 یابند.انتقال می شناسی
 

 
 : نمایی از جراحی در ماهیان خاویاري1شکل

 ب) روش الپاراسکوپی

باال رسیدگی جنسی به  2این روش در ماهیانی که از مرحله  
-Mراسکوپ مدل االپ قرار دارند، کاربرد داشته و شامل

CAM1700  5/17متري، بطول لییم 4درجه،  30تلسکوپ و 
، کابل نور W250هالوژن  لقات منبع نور سردعمتر با متسانتی

همانند روش قبل ابتدا ماهی  باشد،می مانیتور و سرد، دوربین
یا  ینسوم سطح شکمی ماهی (از ناحیه و سپسبیهوش شده 

صفحه استخوانی شکمی از سمت دم بطرف سر) را با بتادین  چهارمین
برش کوچکی به  ،ضدعفونی کرده و بعد با تیغ اسکالپل تیز
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 2مطابق عکس سانتی متر ایجاد نموده، سپس 5/1تا  5/0طول 
راسکوپ را به داخل محفظه شکمی هدایت و ماهیان ادوربین الپ

برابر  100با  ناسلی در صفحه مانیتورنر از ماده با نمایش اندام ت
؛ Falahatkar et al., 2011( دشو، تشخیص داده میبزرگتر

 ).1395؛ حالجیان و همکاران، 1393حالجیان و همکاران،
 

 
 : نمایی از عملیات الپاراسکوپی 2شکل

 اولتراسونوگرافیروش ج) 
هاي تعیین جنسیت استفاده از روش اولترا یکی دیگر از روش

هاي اخیر اولتراسونوگرافی بعنوان یک گرافی است. در سالسونو
روش سریع و بی خطر براي تعیین جنسیت ماهیان مورد توجه 
قرار گرفته است و ابزار مناسبی بویژه در مراحل پایانی رسیدگی 

 کیبا استفاده از  یسونوگرافاولترا یابیارزجنسی هستند. 
و  Vel 200  بدلم کی باقابل حمل  یسونوگرافاولترادستگاه 

و مقاوم در برابر  مگاهرتز 5/7و  5نس اپروف (پد) خطی با فرک
و تصاویر بدست آمده در مانیتور ثبت می  دوشمیانجام آب 

داخل بدن  هايافتبها و تکنیکی است که با آن بافتگردد. 
شود. در این تکنیک از امواج صوت با فرکانس باال که دیده می

ود تا تصاویر شنیست استفاده می در محدوده شنوائی انسان
وقتی امواج صوت بطرف  بدن قابل رویت شود. اعضاي داخل

برحسب خصوصیات بافت مذکور،  ،شودبدن فرستاده می
-مقداري از امواج جذب شده و بخشی از آن به عقب باز می

شدن ماهی، پروب در پهلوي بعد از بیهوش ،بدین منظورگردد. 
هاي استخوانی شکمی و پهلویی ماهی در حد فاصل برجستگی 

چسبیده به بدن  با حرکت لغزشی در دو طرف بدن ماهی 
سونوگرافی با تجزیه و اولترادستگاه ) و 3بررسی شده (عکس 

بدست آمده،  تصویري از آن ناحیه بدن تحلیل اشعه بازگشتی،

؛ 1390،گردد (وجهی و همکارانجنسیت ماهی تعیین می
Chebanov, 2005(.   

 
 

نمایی از عملیات اولتراسونوگرافی در ماهیان  :3شکل
 )2006 ،و همکاران Wildhaberخاویاري (اقتباس از 

 
 )Trocar(روش سوك د) 

سانتی متر که یک سر  50اي فوالدي نازك بطول سوك میله
آن نو ك تیز و سر دیگرش داراي دسته چوبی یا پالستیکی 

ک شد. در یبابوده و قطر میله بر حسب گونه ماهی متفاوت می
سطح میله نزدیک به قسمت نوك تیز جهت دریافت گناد از 

-متر میسانتی 10محفظه شکمی ماهی داراي شیاري بطول 
. این روش در تاسماهیانی که در مرحله چهار رسیدگی باشد

جنسی قرار دارند (جهت تعیین موقعیت هسته تخمک)، مورد 
ن سوك به با فرو بردگیرد. بدین منظور، استفاده قرار می

-هاي شکمی و پهلوئی) نمونهقسمت پهلوئی ماهی (بین پالك
). در این روش پس از فرو 4گیرد (عکس برداري صورت می

 45بردن نوك سوك به محفظه شکمی، به سوك یک چرخش 
 رفتهگاي داده تا گناد مورد نظر در داخل شیار سوك قرار درجه

در این عمل  و سپس سوك را از بدن ماهی خارج می نماییم.
د باش کننده بایستی احتیاط و از تجربه کافی برخوردارفرد عمل

 هاي دیگر بافت ماهی آسیب نرساند (حالجیان وتا به قسمت
 ).1395همکاران، 
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 : نمایی از روش سوك زدن 4شکل

 هاي ژنتیکیه) روش
هاي تواند شامل سیستمتعیین جنسیت ژنتیکی در ماهی می

هاي ها یا کروموزومباشد که روي اتوزومژنی  ژنی و چندتک 
جنسی واقع است و اساساً سه الگو شامل کروموزومی، چندژنی 

ژنیک) و برهم کنش ژنوتیپ و محیط براي تعیین جنسیت (پلی
تعیین جنسیت کروموزومی به ژنتیکی شناخته شده است. 

یک جفت کروموزوم  .هاي جنسی وابسته استحضور کروموزوم
ي مسئول شوند، بیشترین ژنهامی زوم نامیدهکه هتروکرومو

دستگاه  9تاکنون در ماهیان  .براي تکامل جنسی را دارا هستند
مورد از آنها جنسیت به  8تعیین جنسیت یافت شده که در 

شود. در برخی از ي جنسی کنترل میهاي کروموزوموسیله
هاي جنسی از نظر شکل شناسی از سایر گونه ها کروموزوم

ها متمایز بوده و قابل تشخیص هستند. اما در سایر ومکروموز
ها تمایز شکلی وجود نداشته و از طریق مطالعات تغییر گونه

اند. جنسیت و یا تجربیات دو رگه گیري به وجود آنها پی برده
اولیه  یکی از راههاي تشخیص سریع و آسان جنسیت در مراحل

 هايتکنیک ، مبتنی بر DNAزندگی، استفاده از مارکرهاي
PCR  باشد. چنین مارکرهایی در گونه هایی که تعیین می

شود و یک جنس داراي جنسیت به صورت ژنتیکی انجام می
باشد، وابسته به جنس می  DNA کروموزوم مشخص و یا توالی

ماهیان خاویاري داراي تعداد زیادي کروموزوم و . وجود دارد
هاي جنسی باشند و وجود کروموزوممیکروکروموزوم می

(یارمحمدي و  کنون گزارش نشده استهترومورفیک در آنها تا
احتمال عدم وجود سیستم تعیین  ،بنابراین)، 1390همکاران، 

هاي یکی از روش. جنسیت ژنتیکی در تاسماهیان وجود دارد
سریع جهت بررسی مکانیسم تعیین جنسیت در ماهیان، بررسی 

-کروموزوم، صورتی که در .باشدکاریوتایپ جنس نر و ماده می

هاي هترومورف در یک جنس مشاهده شود، آن جنس 
 ،هتروگامت بوده و جنسیت فرزندان را تعیین می نماید. بنابراین

علت ولی ب .آن گونه داراي سیستم تعیین جنسیت ژنتیکی است
وجود تعداد زیاد کروموزوم در کاریوتایپ ماهیان خاویاري که 

دهند ها تشکیل میروموزومحدود نیمی از آنها را میکروک
هاي جنسی مشخص در کاریوتایپ این تاکنون وجود کروموزوم

 ).1390(یارمحمدي و همکاران،  ماهیان گزارش نشده است
 

 هاي خونی و هورمونیي) تست
  همانند استروئیدي هايگیري هورموناز خون جهت اندازه

 کلسترول از که )تستوسترون استروژن،( جنسی هايهورمون
 - بتا 17 و باشد. بطوریکه تستوسترونمی گیرند،می نشاءم

 یدروکسیه - آلفا 17 و پروژسترون و سازيزرده در استرادیول
بدین منظور  .دارند نقش تخمک نهایی بلوغ در پروژسترون

از  سی سی، 5یا  2هاي عملیات خون گیري با استفاده از سرنگ
) ماهیانی 5 طریق سیاهرگ دمی و از پشت باله مخرجی (عکس

د. گیرکه در سنین باالي رسیدگی جنسی قرار دارند، انجام می
دقیقه  10جداسازي سرم از خونی توسط سانتریفوژ  به مدت 

دور انجام می گیرد. سپس با استفاده از پیپت  3000در 
 هاي شماره گذاري شده و باپاستور، سرم به ظروف اپندورف

هورمون هاي جنسی مشخصات کامل منتقل و تا زمان سنجش 
-هورمون شوند. از طریق غلظتینگهداري م  -Co 20در دماي 

اده ها و هم خص هم براي مبعنوان یک شاتستوسترون ( هاي
روژسترون می توان پاسترادیول،  -بتا 17  باشد)،ها میبراي نر

 ).1395(حالجیان و همکاران،  جنسیت ماهیان را تشخیص داد

 
 ري: نمایی از خونگی5شکل

 –هاي علمی ترین شاخصاز آنجائیکه یکی از مهم
کاربردي در توسعه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاري در 
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جهان دستیابی به مواد تناسلی بویژه خاویار در شرایط 
و نظر به اهمیت موضوع، شیالت ایران  ،باشدپرورشی می

گذاري کالنی را در این خصوص به انجام رسانده، سرمایه
ستا مراکز خصوصی و دولتی پرورش ماهیان در این را

خاویاري به منظور تولید گوشت و خاویار توسعه یافته 
گذاران صنعت ماهیان خاویاري پروران و سرمایهاست. آبزي

به علت طوالنی بودن بلوغ جنسی آنها هزینه باالیی را 
. لذا بسته به سن )1386(حالجیان،  شوندمتحمل می

از قبیل ممکن  هايروشاز بهترین یکی ماهیان، بکارگیري 
 غیرهجراحی، الپاراسکوپی، التراسونوگرافی، بیوپسی و 

جهت تشخیص جنسیت تاسماهیان الزامی است بطوریکه 
این امر ضمن خروج ماهیان نر و فروش گوشت آنها در 

 باعث ،بازار، عالوه بر بهبود وضعیت کیفی ماهیان ماده
مصرف غذاي ماهی) هاي نگهداري (از جمله کاهش هزینه

فضاي شده و با خروج ماهیان نر از سیستم پرورش 
تواند دهنده میپرورشاستخرهاي پرورشی خالی شده و 

 . نماید معرفیجدید به این استخرها ماهیان بچه
ز چند دهه گذشته، افزایش تقاضا براي استفاده ا طیدر 

، سریع و تکنیک هاي غیر کشنده در ترتهاجمی کم روش
تحقیقات  یی جنسیت ماهیان خاویاري وجود داشت.شناسا

شزیادي توسط محققین ایرانی و خارجی با استفاده از رو
هاي مختلف جهت تعیین و تشخیص جنسیت تاسماهیان 

اساس گزارشات موجود بیشتر صورت گرفته است، و بر
تحقیق روي مولدین تاسماهیان صید شده از دریا یا 

توان پرورشی چندین ساله متمرکزبوده است و بندرت می
 3تحقیقی روي تعیین جنسیت آنها در سنین پایین (زیر 

 ).1395(حالجیان و همکاران،  سال) یافت
 در و اندوسکوپی، سونوگرافی نظیر تهاجمیکم هايروش

کار رفته است  به مختلفی ماهیان جنسیت تعیین
)Chebanov, 2005 (ماهیان در هاروش این از و امروزه 

براساس نتایج اما  شود.بسیار استفاده می نیز خاویاري
ها امکان تشخیص محققان استفاده از این روش تحقیقات

دقیق جنسیت در سنین پایین ماهیان خاویاري وجود 
استفاده از دستگاه  التراسونوگرافی  ندارد. از طرفی دیگر

نیاز به مهارت جهت تفسیر دقیقی از امواج صوتی برگشتی 

باشد، ضمن آن که استفاده ها در صفحه مانیتور میاز بافت
 Moghimاز این روش در ایران تنها در چند مورد توسط 

) گزارش 1390) و وجهی و همکاران (2002( و همکاران
 شده است.

 بافت نمونۀ برداشت مبتنی بر بیوپسی)( جراحی روش
 در خصوصاً ماکروسکوپی میکروسکوپی یا مطالعات جهت

 تر از سایر روشقدقی بسیارجنسی  رسیدگی حلاتعیین مر
ها بوده ضمن آن که استفاده از این روش براي ماهیان 

 شباشد. ولی این روپذیر میسال امکان 5/2سن کمتر از 
 عمل سرعت زارع پرورشی ازصحرائی و در م مطالعات در
 ،باشدهاي آندسکوپی برخوردار نمی نسبت به روش ییباال

کردن بیهوش گاهی اوقات حتیسکوپی وزیرا در روش آند
 200 از  بیش تا است ممکن بنابراین ،نیست نیاز نیز ماهی
 شوند جنسیت تعیینبا این روش  کاري روز یک در ماهی

 ).1395(حالجیان و همکاران، 
در خصوص استفاده از روش هاي انجام شده بررسی

ژنتیکی براي تشخیص جنسیت تاسماهیان نشان از عدم 
بود که امکان هاي جنسی هترومورف کروموزوموجود 

 تشخیص جنسیت با این روش در تاسماهیان وجود ندارد
 ).  بنابراین، از این روش1390(یارمحمدي و همکاران، 

اهیان پرورشی توان براي تشخیص جنسیت تاسمنمی
 ریزي نمود.مزارع برنامه

 شده تحقیقات انجام بر استناد با شناسیمطالعات خون
-می استروئیدي هايهورمون که داد توسط محققین نشان

 هب ورود در زمان ماهی ارزیابی براي مناسبی معیار تواند
 بود این بیانگر . نتایج محققینباشد تخمدانی آترشیا مرحله

 در تستوسترون غلظت تخمدانی یه آترشیاياول زمان در که
 نیزما ولی .است آستانه حد از باالتر طبیعی تخمدان بیشتر

 غلظت کند،می به بازجذب شروع فولیکول چند که
. )1390(کاظمی و همکاران،  نمایدمی تغییر تستوسترون
 دیاستروئ میزان دادکه شانان نتاسماهی رويبطوریکه بر 

چون  یابد.می کاهش فولیکولی جذب باز زمان در جنسی
هاي خونی داراي نوسان و دامنه زیادي هستند، شاخص
 روش فوق دقت الزم در تشخیص و تعیین مراحل ،بنابراین

 رسیدگی جنسی را ندارد.
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از بر همین اساس، محققین براین باورندکه در استفاده 
مستلزم آن است که نظارت بر سرم خون ماهیان،  روش

و  T ،11KT گیريلید مثل و اندازهوضعیت سیستم تو
E2  ر دو سنین  ماده ها و نرهاپرورشی  ماهیان خاویاريدر

اد موثر و قابل اعتمریزي برنامهبا یک  مختلف هايگونه
 یک وضعیت نامساعد مهم، بطور کلی این روش انجام گیرد

هاي باالي ریز (سرم خون) هزینهدر روش غدد درون
 تشرایط مزرعه و آزمایشگاه اساستفاده از آن در هر دو 

. تجزیه و )1393خدابخشی و فالحتکار،  1377، صافی(
بودن تجهیزات مربوطه، تحلیل خون نیاز به در دسترس

ثبت و العاده براي ماهی و کار فوق گذاريپالكسیستم 
اي گذاري و دوباره بر(در ابتدا براي پالكخواندن پالك 

و  چنین زمان براي تجزیهها از نرها) و همسازي مادهجدا
 هاي گرفتهتعداد نمونه الخصوص اگرها علیتحلیل داده

 باشد، زیاد بوده و درصد اشتباهات باالشده در مزارع 
شدن نیز مربوط به پالك ماهیان در اثر افتادن یا پاك

هاي زیر جلدي و در صورت استفاده از پالك وجود دارد
ده که آن نیز (چیپ) نیاز به دستگاه پالك خوان بو

(حالجیان و همکاران،  مشکالت مربوط به خود دارند
1395(.  
هیان خانواده تاسماتوان بیان داشت که چون می ،کلیبطور

 برخالف ماهیان استخوانی، دیر به بلوغ جنسی رسیده و
-ویژگیها در سنین پایین از طریق تشخیص جنسیت آن

نگر تفاوت جنسی و نشا چهیو ممکن ظاهري غیر هاي
خارجی براي تعیین جنسیت در ماهیان خاویاري وجود 

-يشناسایی اولیه جنسیت تاسماهیان در مزارع آبز ندارد،
هاي پرورش و مدیریت کاهش هزینهپروري به منظور 

. از )1386(حالجیان،  ضروري استامري  بهینه مزارع
هاي در محیطهاي ماهیان خاویاري بیشتر گونه طرفی

بر  دید یا در خطر انقراض هستند،در معرض تهطبیعی 
غدد  بررسیتوانایی و شناسایی جنسیت با همین اساس 

جنسی به منظور نظارت بر توسعه مزارع پرورشی 
یان تواند براي حفاظت و بازسازي ذخایر آبزتاسماهیان می

  .)1395 (حالجیان و همکاران، مهم باشد بسیار

یاري توصیه گان ماهیان خاودهنددر نهایت براي پرورش
 برداريجراحی و تکه روشگردد که بکارگیري می

سال  3سنین کمتر از ) از گناد ماهیانی که در بیوپسی( 
توان ها مفید بوده و میقرار دارند، نسبت به سایر روش

عالوه بر تشخیص جنسیت، مراحل رسیدگی جنسی 
ماهیان را بررسی نمود. روش آندوسکوپی نیز در کنار روش 

سال به باال نسبت به  3در ماهیان نیز براي سنین جراحی 
-و پرورش رسدنظر میامري ضروري بهها سایر روش

ضرر و از بروز جداسازي ماهیان ماده از نر، با  دهندگان
هاي مالی بابت هزینه دوره پرورش چندین ساله زیان

ماهیان نر به واسطه عدم تشخیص جنسیت جلوگیري 
 .دورنآعمل میبه
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Abstract 
Sexual maturation times are various in different fish species longed from several months to years 
depend on genus and species. Sturgeon matured later than other bony fishes and sexing is impossible 
at lower age morphologically. Using different techniques for sexing in sturgeon is necessary, because 
this will prevent financial losses for breeders due to the lack of sex recognition for the cost of several 
years of male and farm breeding. Therefore, using of different methods such as surgery (biopsy), 
laparoscopy, ultrasonograpgy and hormonal tests are necessary. Based on results of different studies 
on sturgeon, endoscopy methods are less invasive and low stress in fish and are suitable for sexing fish 
at age upper than 2 – 3 years. But surgery based on biopsy is more accurate and suitable method for 
sexing fish at higher sexual maturity stages.  
 
Keywords: Sturgeon, Sexing methods, Biopsy, Laparoscopy 
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