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بررسی میکروسکوپی و ماکروسکوپی رسیدگی جنسی ماهی 

 استان خوزستان ،ماده در خور موسی (Liza macrolepis)بیاه 
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مهور   توا  3188ساله به صوورت ماهاهوه اآ ابوا      یك ۀطی دور (macrolepis Lizaی ماهی بیاه )مثل تولیددر این تحقیق برخی خصوصیات 
قطعه ماهی بیاه ماده صید شد. هتایج هشا  داد که تخمدا  ماهی بیاه اآ  133 رسی وبراستا  خوآستا  واقع در خور موسی  ۀدر منطق 3181

میکورو    1/571±2/3میواهیین   و 5/828 - 8/381بوین   اههوا ها گرد بود و قطور   تخمك ،سوم رسیدگی جنسی ۀدر مرحل ای است. هوع کیسه
میاهیین  و 7/782 - 5/315بین  اههاهد، قطر شد میمشاهده  ها در چندین گروه تخمك ،چهارم رسیدگی جنسی ۀگیری شد. در مرحل اهداآه

بین  اههابودهد، قطر  شدهی ها در چندین گروه مشاهده تخمك پنجم رسیدگی جنسی هیز ۀدر مرحلگیری شد.  اهداآهمیکرو   3/3±3/838
 تجموع  علوت بوه   ها تخمك یسجن یدگیرس پنجم و چهارم مراحل گیری شد. اهداآهمیکرو   8/883±7/3میاهیین  و 3/122 - 1/738

مرحله به دست امد.  8های تخمدا  ماهی بیاه، اووژهز این گوهه در  برش یکروسکوپیم ۀمطالعبا  .دارهد یخاص تیشفافاب  یباال ریمقاد
 های فروردین و اردیبهشت مشاهده شد. پنجم رسیدگی جنسی و در ماه ۀریزی در مرحل تخم
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 مقدمه. 2
 ۀبوه خواهواد   Liza macrolepisماهی بیاه بوا هوام علموی    

 ,.Sattari et al( تعلوق دارد ) Mugilidaeا  )ماهیو  کفوال 

 72جون  و   37ا  شوامل  ماهیو   کفوال  ۀ(. خاهواد2003
هوای هوواحی    سور جهوا  در اب  اکوه در سر اهود   گوهه

(. Nelson, 2006د )معتدلووه و حوواره پووراکن  دارهوو 
بوه  ترین ماهیا  سواحلی   اعضای این خاهواده اآ فراوا 

هووا و  کووه ابلوو  بووه داخوول مصوو  روهوود شوومار مووی
در اب  اههوا نود و برخوی اآ   کن هوا کووم موی    رودخاهه
برهد. این گوروه ماهیوا  دریوایی کوه      سر میه شیرین ب

بوه   ،شووهد  هوا موی   تور رودخاهوه   های پایین وارد مص 
خود را با اب شور و شیرین سواآگار  تواهند  خوبی می

اآ  (. ایوون ماهیووا  اصوووال   Ghelichi, 2002) نوودکن
های بستر، جاهدارا  کوچك ساکن گول و الی   جلبك

د کننو  و ذرات الی بسیار ریز در قعر دریوا تذییوه موی   
(Kindersley, 1996.) خور اسوت. بویای    کم بیاه، ماهی

ری اآ مووارد  که البته در بسیاست ها اصلی ا  فیتوپالهکتو 
گل و الی را هیز همراه مواد بیایی وارد دسوتیاه گووارش   

این ماهی در بسیاری  (.Khodadadi, 1994)کند  خود می
الجزایور   هوای اقیواهوس هنود، ژاپون، مجموع      اآ قسمت

 (.Kailola, 1997د )شو  فیلیپین و استرالیا مشاهده می
Shafiei Sabet (  روهووود 2338و همکوووارا )

هوای گنوادی    و برخوی اآ شواخ    رسیدگی تخمدا 
( در Rutilus frisii kutumمواهی سوفید دریوای خوزر )    

(، Virginجنسوی هابوال) )   ۀمرحلو  8به استا  گیال  را 
(، در حوال  Maturing virginهابال) در حال رسویدگی ) 

(، در Gravidریوزی )  تخم ۀ(، امادDevelopingتوسعه )
کورده   ریزی تخم ۀ( و مرحلSpawningریزی ) حال تخم

(Spent )دهوود. تقسوویم کرChelemal Dezfoulnejad  و
( روهد رسویدگی جنسوی مواهی بیواه     2338همکارا  )

(Liza abu   اب شیرین در اسوتا  خوآسوتا  را در )8 

در طبوق ایون مطالعوه     .هود کرداووژهز مطالعوه   ۀمرحل
دوم رشود   ۀمرحلو در اول اووگووهی کوچوك،    ۀمرحل

بیشوترین   سووم  ۀهوا، در مرحلو   اووسیتمحسوسی در 
چهوارم مهوارت    ۀساآی، در مرحلو  رشد به علت آرده
هوا   تخمكبود   پنجم سیال ۀمرحلدر وآیکول آاییر، 

 هوووای هابوووال) را در ششوووم تخموووك ۀو در مرحلووو
مواهی  دهد. بررسوی  کراین ماهی گزارش  های ا تخمد

 ,.Liza abu( )Chelemal Dezfoulnejad et alبیواه هور )  

 Saurida tumbil( )Abbas zadeh(، ماهی کریشو )2010

et al., 2010 )اهیووب یموواه و (Liza macrolepis )هوور 
(Amini et al., 2011 ) دییور اآ مطالعوات    ییهوا  هموهوه

بوه شومار   رسیدگی جنسی ماهیا   ۀشده در آمین اهجام
 .  رود می

در این تحقیق هدف بررسوی میکروسوکوپی و   
ماکروسکوپی مراحول رسویدگی جنسوی مواهی بیواه،      

ریووزی در ایوون گوهووه و   توورین آمووا  تخووم تعیووین به
گیری قطر تخمك در مراحل مختلو  رسویدگی    اهداآه

 جنسی بود. 

 ها مواد و روش. 1
اآ  ،هموهه ماهی بیاه به مدت یك سال 133اوری  جمع
 ۀبه صورت ماهاهوه اآ منطقو   ،3181  تا مهر 3188ابا  

( بوه  3 خور موسی واقع در شهرستا  ماهشهر )شوکل 
گیر اهجام شد. ماهیوا  پو  اآ صوید     تور گوش ۀوسیل

 و (TLبووه اآمایشوویاه منتقوول شوودهد و طووول کوول )  
متر بوا اسوتفاده    میلی 3ها با دقت  ( هموههSLاستاهدارد )

 33/3( با دقوت  BWبیومتری و وآ  کل بد  ) ۀاآ تخت
بوه   سوپ   گیوری شود.   گرم با تراآوی دیجیتال اهوداآه 

اهجام  ا لدکالبدگشایی مو ،برداری اآ گناد منظور هموهه
برداری اآ گناد، توآین گنادهوا بوا    گرفت. قبل اآ هموهه

د. شووگورم اهجوام    333/3توراآوی دیجیتوال بوا دقووت    
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 3هوایی بوا حوداقل وسوعت      اآ گنادهوا هموهوه   ،سپ 
متر مربع برداشته و در محلول بوئن )شوامل اب   ساهتی
سی، اسوید پیکریوك جامود بوه میوزا        سی 833مقطر 

سوی(   سی 753سی، فرمالین  سی 5اشباع، اسید استیك 
 د.شفیک  

 (Liza macrolepis)برداری ماهی بیاه  نمونه ۀ. موقعیت جغرافیایی منطق1شکل 
 

شده در محلوول بووئن بوه     های گنادی فیک  هموهه
 شناسوی داهشوکدۀ دامپزشوکی داهشویاه     اآمایشیاه آیست

و به منظور ابییری اآ  شدهد شاپور اهواآ منتقل جندی
آدایووی و  شوود  در پووارافین، رهوو    ک بافووت، فووی 

هیسوتولوژیك در دسوتیاه    ۀشد  و اهجام پروس شفاف
( قوورار داده Tissue processor) بافووتفووراوری اتوماتیووك 

های پارافینی  گیری و بلوک ها قال  هموهه ،سپ شدهد. 
(، بوا  Trimingهوا )  . پو  اآ اصوالن هموهوه   شدهد هتهی

( Leica RM 2235 microtomاسووتفاده اآ میکروتوووم )
میکرو  تهیه و روی الم قرار داده شدهد. پو    7های  برش

اآ حیف پارافین و ابییری بافت، به وسیلۀ هماتوکسویلین  
دهد شو اسالیدها فویک   امیزی و در ههایت  ائوآین ره 

(Posti and Adibi Moradi, 2006.) 

اورد  اهوالیز امواری    دسوت  هو بو  بررسوی  برای
هحراف معیوار، واریواه ،   )حداقل، حداکثر، میاهیین، ا

رسووم  خطووای معیووار میوواهیین، اهووالیز واریوواه ( و  
 افزار مربوط به پارامترهای بیومتریك اآ هرمهمودارهای 

بوود    دار به منظور بررسی معنی، همچنین 2337اکسل 
هوای مختلو  اآ    اختالف پارامترهای بیومتریك در ماه

ه ( اسوتفاد Duncanو اآمو  داهکون )  SPSS18افزار  هرم
 د.ش

 نتایج. 2
اموده   3سونجی مواهی بیواه مواده در جودول       هتایج آیست

ی فضوا ای است.  تخمدا  ماهی بیاه اآ هوع کیسهاست. 
کوه تخموك در    ای اسوت  به گوهوه ها  این هوع تخمدا 

شوود. تخمودا     گیاری داخل ا  اآاد می آما  تخمك
رهوو   اسووت.موواهی بیوواه اآ دو لوووب تشووکیل شووده 

نسوی آرد، صوورتی توا    تخمدا  بر حسو  مراحول ج  
  (.2 قرمز متذیر بود )شکل

S 

N 

E W 

 برداریمحل نمونه
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 قطعه ماهی( 033) ماهی بیاه ۀماد انفاکتورهای بیومتریک مولد. 1 جدول
 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل فاکتور

 5/3 15/38 28 5/33 طول کل
 3/3 13/35 5/22 32 طول استاهدارد

 33/23 32/78 5/383 38/11 وآ  بد 
 

 بطنی ۀان ماهی بیاه در محوطتخمد. 2شکل

 مراحل مختلف رشد و نمو اووسیت. 3.1
 Chromatin Nucleolusکرومااییی     ۀهست ۀمرحل -

Phase) : ۀشامل مراحل مختل  کروموآومی اآ مرحلو 
اولوین تقسویم    طوی پواکی تون    ۀلیپتوتن تا اباآ مرحل

لیپتوتن به سوختی اآ   ۀمیوآی است. اووسیت در مرحل
هوا   کروموآوم. اگرچه شود ده میدااووگوهی تشخی  

کوه در هسوته پخو      ،های بسیار هاآک به شکل رشته
ای اآ  شووهد. در ایون مرحلوه الیوه     دیوده موی   ،اهد شده
پایوه قورار    یبشوا  اههاهای گراهولوآا که اطراف  سلول

 ال (. 1 )شکل اهد را احاطه کردهها  دارد، اووسیت

 

 ۀشادن هساتی یاا مرحلا     کیااری  ۀاولیا  ۀمرحل -
: (Early Perinucleolar Phaseهساتی  اولیاه     پیش

بووا پیوودای  و حرکووت چنوودین  ایوون مرحلووه معموووال 
گیورد. در ایون    هسته اهجام می ۀهستك به اطراف شیر

ی بزرگ، وآیکوول آاینوده    ها های اووسیت آما  هسته
(GVهامیده می ) گرد در وسط سلول قرار  ۀد. هستهشو

و  اهوود هووا در ایوون مرحلووه چنوودتایی   دارد. هسووتك

طوور عموده در   ه ها ب های متفاوتی دارهد. هستك اهداآه
گیرهود   سطح داخلی هسته به طوور پراکنوده قورار موی    

 ب(. 1 )شکل

 

 ۀشادن هساتی یاا مرحلا     انتهاای  کیااری   ۀمرحل -
 (:Late Perinucleolar Phaseهساتی  اانویاه     پایش 

دارهد.  یبزرگ و گرد ۀها در این مرحله هست اووسیت
هسوته قورار    ۀورت مونظم در دیووار  ها بوه صو   هستك

پ(. اولوین رشود اووسویت در ایون      1 گرفتند )شکل
مشوخ    هسوته کوامال    یگیرد. بشوا  می شکلمرحله 
هسوته مقوداری    ۀها اآ طریق منافی دیوار ، هستكاست

هوایی   تودهو اآ مواد هستکی را به سیتوپالسم هدایت 
 .کنند هسته ایجاد می ۀرا در سطح خارجی دیوار

 

 Cortical Alveoliهای کوریییاال    آلوئول ۀمرحل -

Phase :) بخ  اصلی  1اووسیت در این مرحله دارای
هوای کورتیکوال، ذرات    هد اآ: الوئوول ا است که عبارت

ویتلینوووی. ذرات کورتیکوووال در  ۀچربوووی و دیووووار
سیتوپالسم پراکنده شده و ذرات چربوی تموام فضوای    

ینوی در  ویتل ۀاهود. الیو   داخل سیتوپالسوم را پور کورده   
طوور  ه هوا بو   شوود. هسوتك   اووسیت دیده موی  یبشا

 )شوکل  شوهد میهسته مشاهده  ۀپراکنده در آیر دیوار
 (.ت 1

 

ا   ۀکبدی و ذخیور  ۀ: جیب آردیولید زرده ۀمرحل -
ای  آرده ۀسیتوپالسم اووسیت، شوروع مرحلو   ۀدر آرد

دهود. بیشوترین رشود اووسویت در ایون       را هشا  موی 
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ای افزای   ی به شکل تودها مرحله است. قطرات آرده
کوه بیشوترین    ددهو  میها را تشکیل  و وآیکول یابد می

ث(.  1 کند )شوکل  قسمت فضای سیتوپالسم را پر می
هوای فولیکوولی    در این مرحله سواختما  سولول  

ویتلینوی تخموك    یو عرض بشا شود میتر  کامل
 و شوود  موی یابد. حجوم سولول آیواد     افزای  می

 ۀع بوی  اآ اهوداآ  تجمو  ه علتذرات کورتیکال ب
 هیستند. شدهی آرده مشاهده

 
 

 پ  ب   الف  
 

 ج  ث   ت   

 ح
 

 ۀهست ۀمرحل (الف ( خلیج فارسLiza macrolepis. مراحل مختلف رشد و نمو اووسیت ماهی بیاه )0شکل 
( Nuهای پراکندده )  هستکی اولیه با هستک پیشۀ مرحل(ب .اووسیت ۀکروماتینی، کروماتین هست

داخلدی   ۀهای منظم در زیر دیوار هستکی انتهایی با هستک پیش ۀمرحل (پ .تخمک ماهی بیاه ۀهست داخل
ویتلیندی   ۀو دیدوار  (FPهای کورتیکال تخمک ماهی بیاه: ذرات چربدی )  آلوئول ۀمرحل (ت .تخمک ماهی بیاه ۀهست
(VM.) ۀها با هست ویتلوژنز: اووسیت ۀمرحل (ث ( بزرگGV)  هدای متعددد    و وزیکدول( زردهYV) .ۀمرحلد  (ج 

 ۀمرحلد  (ح .یکولیفول یۀاستوالکرده مهاجرت به قطب حیوانی را آغاز  (GVبلوغ: وزیکول زاینده )
( AO) نشدده  رهدا  یهدا   تخمدک ( و IO) نابدال   یهدا  تیاووس(، O) ها یاووگون: یزیر تخماز  بعد
(X100Haematoxylin and Eosin   ) 
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اجرت ایوون مرحلووه بووا شووروع مهووبلااو :  ۀمرحلاا -
وآیکووول آاینووده و شووروع و تکمیوول اولووین تقسوویم  

شووود.  ( مشووخ  موویMyosis) یکروموووآومکاهشووی 
یوا چنود    3و  شوهد میذرات چربی با یکدییر امیخته 

وجود ه بزرگ چربی را در آما  بلوغ اووسیت ب ۀقطر
 ج(. 1 اورهد )شکل می

 

ایون مرحلوه بوه خوروج     گاااری:   یخمای  ۀمرحل -
شوووود. بعووود اآ  مووویتخموووك اآ فولیکوووول گفتوووه 

ای هنووآ دارای اواهری    گویاری پوشو  آرده   تخمك
های فولیکولی بی  اآ این در  الیه است، اما سلول چند

 ،یگویار  تخموك  اآ پ ماهند.  باقی همیسطح خارجی 
 و هشوده  بوال)  کوامال   ها تیاووس ۀهشد رها یها تخمك
 (.ن 1)شکل اهد  یاووگوه

ی نوسانات قطر تخمک در مراحلل رسلید   . 3.1
 جنسی تخمدان

تذییووورات  ،اول و دوم رسووویدگی جنسوووی ۀمرحلووو
ها بسیار کوچوك بودهود.    محسوسی هداشت و تخمك

 هدها گرد بود تخمك ،سوم رسیدگی جنسی ۀدر مرحل
 1/571بوا میواهیین   و  5/828 - 8/381بین  اههاو قطر 

چهوارم رسویدگی    ۀگیری شد. در مرحل اهداآهمیکرو  
 شودهی  مشواهده  ها در چنودین گوروه   تخمك ،جنسی

 و با میواهیین  7/782 - 5/315بین  اههابودهد و قطر 

 علوت ها بوه   گیری شد. تخمك اهداآهمیکرو   3/838
در  .دارهود تجمع مقادیر باالی اب شوفافیت خاصوی   

هوا در چنودین    تخموك  پنجم رسیدگی جنسی ۀمرحل
 - 1/738بوین   اههابودهد و قطر  شدهی گروه مشاهده

گیری شد.  اهداآهمیکرو   8/883و با میاهیین  3/122
تجموع مقوادیر    علوت ها به  در این مرحله هیز تخمك
 هد.دارباالی اب شفافیت خاصی 

مراحللل رشللد تخمللدان اللر ملنللا  مطا  للات . 1.1
 ماکروسکوپی

فعوال و هابوال) اسوت.     گناد ماهی بیور نابالغ:  ۀمرحل -
تخمدا  در این مرحله بسیار کوچوك و بوه صوورت    

هوا بوا    و تخموك ی بوود  شوفاف  ی وماهند صورت هوار هخ
هبودهد. ایون مرحلوه در    شدهی مسلح مشاهده چشم بیر

 .دشهای مرداد و شهریور مشاهده  ماه
 

در ایون  : (1 ۀدر حاال اتاتراح)  مرحلا    ۀمرحل -
، اسوت   متوراکم و آرد  ۀمرحله تخمدا  به صورت تود

شووهد یوا بوه     مسلح دیوده هموی   ها با چشم بیر تخمك
ای هیوز   مقوداری ذرات آرده  .شووهد  سختی دیوده موی  

های تیر تا مهر مشواهده   مشاهده شد. این مرحله اآ ماه
 د.ش

 

 هوا بوزرگ و آرد   تخمودا  در حاال بلاو :    ۀمرحل -
بودهد و ااهری داهه داهه داشوتند کوه ایون حالوت بوه      

هوا بوه خووبی     های رسیده است. تخمك علت تخمك
 . ایون هی دارهدای فراوا شوهد و ذرات آرده مشاهده می

 د.شمرحله در ابا  تا دی مشاهده 
 

در ایون مرحلوه تخمودا  بوه     رتیده:  کامالً ۀمرحل -
اب ، رسویده  هوا کوامال    . تخمكشدره  آرد مشاهده 

مسلح دیوده   شفاف بودهد و با چشم بیر و جیب کرده
شدهد. این مرحله در اواخر بهمن تا اسفند مشاهده  می
 د.ش
 

هوا، وقووع    در ایون مرحلوه تخمودا    یخلیه:  ۀمرحل -
دادهوود.  هزدیووك هشووا  مووی ۀریووزی را در گیشووت تخووم

تعدادی تخمك رسیده و تعداد بسیار کمی تخمك در 
هوا آرد   شود. تخمودا    دیوده موی   اههاحال تخری  در 

هود.  دار یهای خوهی فراواه و رگاهد  سست و کمره 
 د.شاین مرحله در فروردین و اردیبهشت مشاهده 
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کوپی میکروسوو ۀدر ایوون تحقیووق بووا مطالعوو   
های تخمدا  ماهی بیاه، رشد و همو تخمودا  ا    برش

 8 و اووژهز در شدطی مراحل مختل  جنسی بررسی 
 به دست امد. ۀ آیرمرحل
های تخمدا  بسویار   خوردگی چینجیس :  I ۀمرحل -

طوور عموده کوچوك و    ه هوا بو   ، اووگووهی اسوت آیاد 
. دارهود  بوزرگ و کوروی   ۀهسوت یوك  و  اهد ضلعی چند

. اسوووتهسوووتك و کرومووواتین هسوووته دارای یوووك 
سیتوپالسم تخمك در این مرحله به شودت بواآوفیلی   

امیوزی بوا هماتوکسویلین و ائووآین      و در رهو   است
 ال (. 3 )شکل شود میبنف  

 

شود.  رشد مشاهده می ۀدو مرحل جیس : II ۀمرحل -
هوا دارای سیتوپالسوم    ابتدایی رشود، سولول   ۀدر مرحل
. دارهود یك هسوتك  بزرگ و  ۀیك هست و اهد باآوفیلی
هوا   اهتهایی رشد، میوزا  سیتوپالسوم سولول    ۀدر مرحل
شوود.   موی اووسویت بوزرگ    ۀو اهوداآ  یابد میافزای  

هووای  هسووته دارای هسووتك همچنووین در ایوون مرحلووه
 ۀمتعددی اسوت کوه در یوك ردیو  مونظم در دیووار      

 ب(. 3 داخلی هسته قرار دارهد )شکل
 

ابتودایی  ها در مراحول   اووسیتجیس :  III ۀمرحل -
، که اآ طریق افزای  تعوداد ذرات  قرار دارهد ویتلوژهز

. قطوور شوووهد  موویویتلووین در سیتوپالسووم مشوواهده  
و سیتوپالسووم شووامل  یابوود موویهووا افووزای   اووسوویت
هوای فولیکوولی    سولول  ۀای و الیو  هوای آرده  وآیکول

ها  ذرات و حفرات درو  تخمك ۀاست. تعداد و اهداآ
 ،ل ابتودایی ایون مرحلوه   افزای  یافته است. در مراحو 

سلول دیوده   یداخلی بشا ۀذرات کورتیکال در دیوار
ویتلوین  ذرات  علتد، اما در مراحل اهتهایی به هشو می

و اسووت . قطوور هسووته افووزای  یافتووه شوووهد دیووده همووی
 پ(. 3 )شکلی دارهد های آیاد ها هستك تخمك

 

در ایون مرحلوه، تعوداد ذرات    جیسا :   IV ۀمرحل -
تور   های بزرگ و توده اهد افزای  یافتهای به شدت  آرده

 اهود  آرده ۀدهند. حفرات که محل ذخیور  را تشکیل می
 د. هسوته بوه  هشو در سیتوپالسم به تعداد آیاد دیده می

 هسته به یکند و بشا قط  حیواهی مهاجرت می

 
 1099-98 یبردار های نمونه ماهی بیاه در ماهۀ ماد انرسیدگی جنسی در مولد ۀمرحل 6 فراوانی. 2جدول 

 2مرحلۀ  2مرحلۀ  4مرحلۀ  2مرحلۀ   1مرحلۀ  2مرحلۀ  برداری ماه نمونه

 3 3 3 15 1 3 3188ابا  
 3 3 3 21 3 3 3188اذر 
 3 3 3 28 3 3 3188دی 

 3 3 2 23 3 3 3188بهمن 
 3 3 1 35 3 3 3188اسفند 

 3 37 8 5 3 3 3181فروردین 
 3 38 8 3 3 3 3181اردیبهشت 

 3 3 3 3 3 3 3181خرداد 
 25 3 3 3 3 3 3181تیر 

 23 3 3 3 3 7 3181مرداد 
 3 3 3 3 13 3 3181شهریور 

 3 3 3 3 22 3 3181مهر 
 

O 
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 ۀرادیاتا الیو  ۀشود. در این مرحله منطق تدریج محو می
دهد و قطرات کوچوك چربوی    را تشکیل می یضخیم

ای بزرگ در وسط اووسویت بوه هوم     به صورت قطره
هوا شوروع بوه ابییوری      د. در این مرحله اووسیتاه پیوسته

فولیکوولی  های  یابد و سلول و قطر اهها افزای  می ندنک می
 ت(. 3 د )شکلهگیر اطراف ا  اآ تخمك فاصله می

 

 افتد. ریزی اتفاق می تخم جیس : V ۀمرحل -
 

در ایون مرحلوه تخمودا  دارای    جیس :  VI ۀمرحل -
وچوك هابوال) و   کاول دو گروه سولولی اسوت. گوروه    

هووای  و دیوووارهاسووت توور  گووروه دییوور بسوویار بووزرگ
هووای  . اووسوویتدارد شووده و اتروفووی یضوولع چنوود

هووای  و واکوئوول اهوود شووده دارای چروکیوودگی اتروفووی
و  دارهود ای و ذرات چربی بوا یکودییر توداخل     آرده
 ث(. 3سلولی تخری  شده است )شکل  ۀدیوار

 

 پ  ب      الف  

 ث  ت  
تخمددان:   Iۀمرحلد ( الدف  ( خلدیج فدارس  Liza macrolepisحل بلوغ جنسی تخمدان ماهی بیداه ) مرا. 4شکل 

 IIۀمرحلد ( ب (H & E,X10)( S( و اسدترومای تخمددان)  Oضدلعی )  هدای کوچدک و چندد    اووگونی
 & H)ی دارندد  های زیداد  بزرگ و هستکۀ ( هستOانتهایی رشد )ۀ ها در مرحل تخمدان: اووسیت

E,X10) ۀمرحل( پIII ۀ ها دارای هست مدان: اووسیتتخ( بزرگGVو وزیکول )    هدای متعددد زرده
(YV )(H & E,X40) ۀمرحل( تIV  تخمدان(H & E,X40ث ) )ۀمرحلVI  تخمدان(H & E,X40) 

 

مواده   ا باالترین میزا  وآ  کل گنواد در مولود  
گرم( و کمترین ا  در  313/7ماهی بیاه در فروردین )

همچنوین در خورداد    ( مشاهده شود. گرم 281/3) مهر
وآ  گناد اآ ابوا  توا   وآ  گناد در این گوهه صفر بود. 

روهود صووعودی داشوته اسووت، بنوابراین بووا     فوروردین 

افزای  وآ  گنواد هیوز تذییورات ماهاهوه در شواخ       
رابطۀ  (.1)جدول  شود مشاهده می زیه كیسوماتوگناد

ارائه شده است  5وآ  ماهی با وآ  گناد هیز در شکل 
یی مثبت و قووی بوین ایون دو پوارامتر در     بست که هم

 مولدا  ماده ماهی بیاه مشاهده شد.
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 1099-98 یبردار نمونه یها  ماهدر  اهیب یماه ۀماد مولدان کیگنادوسومات. میانگین میزان وزن کل گناد و شاخص 0جدول

 ییگیادوتومای شاخص  گرم( گیاد کل وزن یبردار نمونه ماه

 838/3 381/3 3188ابا  
 788/3 533/3 3188ذر ا

 883/3 738/3 3188دی 
 318/3 333/3 3188بهمن 
 873/3 311/3 3188اسفند 

 832/7 313/7 3181فروردین 
 112/5 333/3 3181اردیبهشت 

 3 3 3181خرداد 
 252/3 323/3 3181تیر 

 835/3 111/3 3181مرداد 
 581/3 171/3 3181شهریور 

 338/3 281/3 3181مهر 

 
 1099-98برداری  های نمونه ماده ماهی بیاه در ماه مولدان در کیگنادوسومات. روند تغییرات شاخص 5 شکل

 

 بحث. 4
هوای     تذییورات تخمودا  و سولول   ابسیاری اآ محققو 

 اهود  کورده اووژهوز مطالعوه و بررسوی     را طوی جنسی 

(Bhatti and Al-Daham, 1978; Biswas, 1993.) 
 ۀرهو ، اهوداآ  هظیور   یهوای  با توجه به شاخ   امحقق

بوود  در ماهیووا   ۀهووا و میووزا  اشووذال محوطوو  تخمووك

  امحققوو اهوود. هظوور گرفتووه  راسووتخواهی کلیوودهایی را د
هوا و   بر حس  تفاوت راخصوصیات تخمدا  در ماهیا  

بووه مراحوول مختلفووی هووای متعوودد  تشووابهات بووین گوهووه
مرحلوه   7 - 8بین  هعمدطور ه باهد، اما  کردهبندی  تقسیم

 ;Suluchanamma et al., 1981) وده اسووتمتذیوور بوو

Neelakantan et al., 1989; Salem et al., 1999 .) در

y = 1.0434x + 0.2125 

R² = 0.9402 
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 های متفاوتی تعریو  شوده   بندی ماهی کفال هیز تقسیم
 ،Liza ramadaدر بررسی روهد رسیدگی جنسی است. 

 مرحلوه تقسویم کردهود    8 اووژهز را در این مواهی بوه  
(Halfawy et al., 2003.) سووویدگی بررسوووی ر در

مرحلوه   Chana punctata ،8ریزی در ماهی کفال  تخم
 را در سیکل رشد تخمدا  این ماهی گوزارش کردهود  

(Reddy and Balasunder, 1979) .مراحول   ۀمطالعو  در
 5 را بووه ، الیوووLiza parsia یموواه یجنسوو یدگیرسوو

 (. روهود Kurup and Samuel, 1983) کردهود  میمرحله تقسو 
( Liza abu) نیریاب ش اهیب یماه تخمدا  به یدگیرس
در  .(Chelemal et al., 2008د )شو  میتقسو  مرحله 8 به

 رسویدگی جنسوی در کفوال    مراحول  ،تحقیقات دییر

 ,.Sharifpour et al) (Mugil cephalus) خاکسووتری

مرحلوه   8( Liza saliens) و کفال پووآه باریوك   (2002
. در این تحقیق هیز (Farokhi,1999گزارش شده است )

اساس هتوایج   شده و بر های تعری  جه به شاخ با تو
ینود هموو تخمودا  و    اپی بورای فر وبررسی میکروسوک 

 8، (Liza macrolepisه )رسوویدگی جنسووی موواهی بیووا
 :مرحلوه عبوارت بودهود اآ    8د. این شمرحله مشاهده 

 ۀ)مرحلو  رشد اولیه های اولیه، هابال) یا اووسیت ۀمرحل
بوال)   ه(، بوال)، )ذرات آرد یافتوه  رشود  استراحت(، هیمه

هموا    ریختوه.  تخم ۀو مرحل ریزی( تخم ۀکامل )مرحل
هوای   د، تخموك شو طور که در بخ  هتوایج مالحظوه   

و اآ  هود اول رسیدگی جنسی بسیار کوچك بود ۀمرحل
مشاهده  ،که شروع فصل فعالیت تخمدا  است، مرداد
هور اووسویت بیشوتر     ۀ. در این مرحلوه هسوت  شدهد می

هواآک   ۀو درو  الیو است بخ  سلول را اشذال کرده 
هوا، حجوم    سیتوپالسمی قرار دارد. همراه با اووسویت 

یابود و گورای  ا  بوه     هسبی سیتوپالسم افوزای  موی  
امیووزی  شووود و در رهوو   حالووت بوواآی بیشووتر مووی  

اید. تعداد  می بنف  در به ره  نیائوآهماتوکسیلین و 

و به سمت محویط هسوته    شوهد میها هیز آیاد  هستك
هووای  هوواآک اآ سوولول ای هو الیووکننوود  حرکووت مووی

نود. در اهتهوای   کن احاطوه موی   را ها فولیکولی اووسیت
بوین   اههوا و شوکل   اهود   ها هامنظم اول، اووسیت ۀمرحل

 کروی و چهارضلعی متفاوت است.
دوم،  ۀل مرحلو یو اول و اوا ۀبا پیشورفت مرحلو  

و  یابود  میها )اووپالسم( افزای   سیتوپالسم اووسیت
ماهیوت  و به تودریج   شود ه میحجم ا  بیشتر اآ هست

شد   دهد. به مواآات متمایز می را اآ دست یادوستیقل
بنودی   آاینده، منطقه ۀقسمت بیروهی اووپالسم اآ هست

هوا هزدیوك بوه     د. هسوتك شوو  اووپالسم مشخ  موی 
هوا   دوم، تخمك ۀگیرهد. در مرحل هسته قرار می یبشا

 شوهد که همراه با افزای  وارد رشد پروتوپالسمی می
های  اووسیتست.  مقدار آیادی بافت چربی در گنادها

این مرحله در مرداد مشواهده شودهد. در شوروع ایون     
ای  ااهری هر اووسیت با سیتوپالسوم داهوه  مرحله شکل 

گیورد،   موی  بور  آاینوده را در  ۀتری کوه هسوت   تیره ۀو منطق
سولولی بیروهوی وجوود     ۀشود. چنودین الیو   مشخ  می

ح هیسوت. سواختار کلوی    شوعاعی واضو   ۀالیو  اما ، دارد
رشود اولیوه    ۀهسبت به اواخر مرحلو شناسی هسته  بافت

هسوته   یها چسبیده به بشوا  تذییر آیادی هکرده و هستك
هوا اآ کوروی    اهد. شکل هستك در یك ردی  توآیع شده

. اهود  بسویار هوامنظم  و  هود دارتفاوت با یکدییر تا بیضوی 
لوه  ایون مرح  ۀهمو اولی ۀهای آرده در دور اهور وآیکول

دهند که هنیوام   باریك را بیرو  هسته شکل می ۀیك الی
تری اآ  امیزی با هماتوکسیلین و ائوآین ره  روشن ره 

بووه مووواآات همووو  (.Farokhi, 1999اووپالسووم دارهوود )
هوای آرده آیواد    وآیکوول  ۀها، تعداد و اهوداآ  اووسیت

شود و به تدریج سیتوپالسم را اآ قسومت مرکوزی    می
 ۀکنود. ابواآ اهوور الیو       پور موی  به سمت پیراموو  ا 

فولیکووولی مشوواهده  ۀشووعاعی بووین اووپالسووم و الیوو
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باریك، فشرده و یکنواخوت   ۀ. در ابتدا این الیشود می
شود. بور اسواس    با رشد اووسیت ضخیم می اما ،است

های تخمدا  ماهی بیاه، اآ مورداد   ها روی برش بررسی
جنسوی، بوه طوور     یك ۀهای مرحل تا شهریور اووسیت

هوای   اووسویت  اههوا در بوین  ، اما ل  مشاهده شدهدبا
 اههاد که به تدریج بر تعداد شدوم هیز مشاهده  ۀمرحل

 ۀها در مرحل به طوری که در مهر اووسیت ،افزوده شد
 هد.  شددوم مشاهده 

شناسووی در ایوون  بوور اسوواس مشوواهدات بافووت 
 ۀها در این مرحله با اهور ذرات آرد تحقیق، اووسیت

دهد. ایون ذرات در ابتودا در   ریز کوروی مشوخ  شو   
ترین بخ  اووپالسم اواهر شودهد و تعوداد و     بیروهی
 آموا   هوم بوا رشود اووسویت آیواد شود.       اههوا  ۀاهداآ

سیتوپالسومی   ۀآرده هسبت بوه الیو   ۀشد  الی تر ضخیم
آاینوده   ۀمجاور ادامه یافت و در ههایت به سطح هسوت 

ها در این مرحله شوکل کوروی    د. اووسیتکربرخورد 
هوا تذییور    ضوی داشوتند. اهوداآه و تعوداد هسوتك    یا بی
هم خوورد و  ه در اطراف هسته ب اههااستقرار  ، اماهکرد

بووه طووور تصووادفی در هسووته پراکنووده شوودهد. اآ      
شوعاعی   ۀالیو  ۀخصوصیات دییر این مرحلوه مشواهد  

. این الیه در شود ، که به طور اشکاری ضخیم میاست
رشود  بوود. هموراه بوا     دیودهی  ناین مرحله بوه وضوو  

ذرات آرده بوه سورعت در    ،اووسیت در ایون مرحلوه  
شودهد. در ایون    قسمت داخلی اووپالسم اهباشوته موی  

های چربی مشواهده   مرحله ترکی  ذرات آرده و قطره
های تخمدا   های مملو اآ آرده در برش شد. اووسیت

در دی  اههوا تعوداد   ، اموا دشو مربوط به ابا  مشواهده  
 افزای  داشت.  
تکامل، بر اثور کواه  مجودد    چهارم  ۀدر مرحل

ها اهدکی حالوت اآاد   بافت چربی در تخمدا ، تخمك
اباآ مهاجرت به سومت قطو     ۀاماد ۀیابند و هست می

 ،شود. اآ خصوصیات دییور ایون مرحلوه    جاهوری می
اخووتالط ذرات آرده و قطوورات چربووی اسووت کووه    

در پایوا   (. Farokhi, 1999رسد ) هظر میه یکنواخت ب
چهووارم و پووی  اآ   ۀدر مرحلووسوواآی  آرده ۀدور

شود و  تر می شعاعی کامل ۀفرایند تکمیل بلوغ، الی
د. کور الیوه مشواهده    2توا  ا  را بوه صوورت    می

ماهیووا  بووه ترتیوو   هووا در کفووال تخمووك بشووای
شوفاف   ۀسیتوپالسومی، هاحیو   بشایهد اآ: ا عبارت
تکووا و  - ، پوشوو  فولیکووولی (شووعاعی ۀ)الیوو

 3 - 2 ۀمرحلو  اآکوه   فولیکوولی  بشوای گراهولوآا 
 ۀها را احاطه و هق  اساسی در تذیی تخمك کامال 

 ,Saidapurکند ) ساآی ایفا می تخمك و رشد و آرده

1978; Guraya and Kaur, 1982 .)   هوا   بور اسواس بررسوی
هوای   هوای تخمودا  مواهی بیواه، اووسویت      روی برش

چهارم جنسی در بهمون مشواهده شودهد و بور      ۀمرحل
پونجم   ۀزوده شود. در مرحلو  در اسوفند افو   اههوا تعداد 
 ۀهوا اآ حفور   هوای فولیکوولی گسسوته و تخموك     الیه

شوهد. ذرات آرده به طور هوامنظمی   فولیکولی جدا می
شوعاعی شوروع    ۀالیو  ۀد کوه اآ حاشوی  هشوو  فشرده می

 ۀکند. تجزیو  و به سمت مرکز تخم حرکت می شود می
شعاعی شروع و سطح خوارجی ا  هوامنظم و در    ۀالی

شود. اشذال درو  اووسیت  گسیخته میهتیجه این الیه 
. عموول شووود ابوواآ و آرده دچووار فاگوسوویتوآ مووی  

کوه   دهنود  اهجام میهای گراهولوآا  سلول رافاگوسیتوآ 
پونجم بافوت    ۀشووهد. در مرحلو   دچار هیپرتروفی موی 

 یکوه سوب  رواهو    اسوت چربی تخمدا  بسیار اهودک  
. وآ  شوود  ریوزی مواهی موی    ها و شروع تخوم  تخمك
خوود   قودار به بیشوترین م  ریزی بل اآ تخمماهی ق گناد
ریوزی ترکیو  تخمودا      رسد. مدتی پو  اآ تخوم   می

ماهووده و  هووای بوواقی  شووامل تعوودادی اآ فولیکووول  
. اسووتدوم و سوووم رسوویدگی  ۀهووای مرحلوو تخمووك
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 ،اهود  سوم و چهارم که بواقی ماهوده   ۀهای مرحل تخمك
. بر (Farokhi, 1999شوهد ) ریزی جیب می پ  اآ تخم
ریوزی در   توا  فصل تخوم  ج این مطالعه، میاساس هتای
هوا ممکون    تخمین آد. هر چند این آموا   راماهی بیاه 

حورارت و   ۀاست تحت شورایط محیطوی هظیور درجو    
 سوم تا اولمراحل  .شکل گیردشوری دیرتر یا آودتر 

 تا مرداد اآدر بررسی رشد تخمدا  ماهی بیاه  ،یجنس
فند و چهارم در بهمون و اسو   ۀمرحل .شدمشاهده  ید

د و شو پنجم در فروردین و اردیبهشت مشاهده  ۀمرحل
بردهود. هتوایج    به سر می مشش ۀماهیا  در تیر در مرحل

 Lizaه )مواهی بیوا  شوده در   این مطالعه با الیوی ارائوه 

abu( )Chelemal Dezfoulnejad et al., 2008 ،)Liza 

ramada (Halfawy et al., 2003)  وMugil seheli 

(Zaki et al., 1994 .مطابقت دارد ) 
هوای   عواملی کوه اطالعوات آیوادی در فعالیوت     

. ستها دهد، ترکی  تخمك ی ماهیا  ارائه میمثل تولید
تووا  بووه هووع رشوود    هوا مووی  اآ روی ترکیو  تخمووك 

را مطالعوه   اههوا  مثول  تولیدبرد و وضعیت   تخمدا  پی
. چند گروه تخمك در مراحول مختلو  همایواهیر    کرد

 .ی  اآ یوك بوار در سوال اسوت    ی بو مثل تولیدفعالیت 
های رسیده و تفواوت ا    دست اآ تخمك گروهی یك
. استریزی  تخم ۀهای هابال) گویای یك دور با تخمك

حوداقل دو گوروه   آما ،  همها با رسیدگی  در تخمدا 
و ماهی فقوط   شوهد میاووسیت در حال رشد مشاهده 

ریوزی   در یك فرصت کوتاه و یك بوار در سوال تخوم   
 (.Rankin et al., 1983د )کن  می

 گیری نتیجه. 2
در  ،ها در تخمدا  ماهی بیاه با توجه به ترکی  تخمك
بعدی همواهنیی   ۀای به مرحل اهتقال تخمدا  اآ مرحله

هوا در مواهی    . ترکی  تخموك شود می مشاهده خاصی 

 بیاه به شکلی است که در هر مرحلوه اآ بلووغ، تقریبوا    
قورار دارهود و   ها در یك مرحله اآ رشود   تمام تخمك

فقووط تعووداد کمووی اآ مراحوول قبلووی در ا  مشوواهده  
چنین وضعیتی همایاهیر ا  است که در فصل  .شود می
هوا یوك بواره بیورو  ریختوه       تخموك  ۀریزی هم تخم
. دکنو  ریزی می سال یك بار تخم طیشوهد و ماهی  می
 ا ماهیو   کفالاآ  بال  ۀگوه اهیب یماه نکهیتوجه به ا با

 یهوا  یبررسو است، بوا   یموس خور ۀمنطق یها ابدر 
ضومن   ،یطیمح ستیآ یفاکتورها ثبتو  یشناس بافت
قطور   ،یزیو ر تخوم )فصل  یمثل دیتول یفاکتورها نییتع

 ریثأتوو توووا  یموو( یمطلووق و هسووب یهموواورتخووم و 
گوهوه را   نیو ا مثول  دیتول یالیو رد یطیمح یفاکتورها

 .دکرمشخ   یموس خور ۀمنطقدر 
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