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شماره ۶۶، بهار ۱۳۸۴

پژوهش و سازندگي  ۶۸

                    

پژوهش و سازندگي 

¿¿¿

بافت شناسي و مورفولوژي تخمدان ماهي  هامور 
معمولي Epinephelus coioides در آبهاي

 خوزستان خليج فارس 

چكيده 
در پژوهش حاضر روند رشد و تكامل سيستم توليد مثلي ۲۴۵ قطعه ماهي  هامور معمولي در طول ۱۷ ماه نمونه برداري از ارديبهشت 
۱۳۸۰ لغايت شـهريور ۱۳۸۱ مورد بررسـي قرار گرفت. نمونه ها پس از صيد و بررسي، تكامل و رشـد گناد آنها براساس پارامترهاي 
ظاهري و بافتي مرحله بندي شدند و با روش معمول بافت شناسي آماده شدند. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه شكل تخمدان از نوع 
كيسه اي بوده و طول تخمدان سمت راست طويل تر از تخمدان سمت چپ است و اووژنز در ۶ مرحله صورت مي گيرد. در مرحله اول 
اووگوني ها كوچك و چند ضلعي بوده و زرد كمرنگ مايل به سـفيد مي باشـند. مرحله دوم، داراي دو مرحله رشد است و هسته گرد 
و هسـتك ها در يك رديف منظم در ديواره داخلي هسـته قرار دارند در مرحله سوم به علت زرده سازي، بيشترين رشد اووسيت ها 
در اين مرحله ديده مي شـود و سـه اليه تكا، گرانولوزا و سـلول هاي فوليكولي قابل مشـاهده است. اووسـيت ها با چشم غيرمسلح 
ديده نمي شـوند. تخمدان ها بزرگ و زرد رنگ بودند. در مرحله چهارم، مهاجرت وزيكول زايگر مشـاهده مي شود. تخمك ها شروع 
بـه آبگيـري مي نمايند و قطر آنها افزايش مي يابد. تخمدان ها بزرگ و زرد رنگ بوده و ظاهري دانه دار دارند تخمك ها با چشـم غير 
مسلح قابل مشاهده هستند. در مرحله پنجم تخمك ها حالت سيال داشته و از تخمدان به راحتي خارج مي شوند. در مرحله ششم، 
تخمدان داراي تخمك هاي نابالغ، تخمك هاي آتروفيه شـده و هم چنين فوليكول هاي خالي مي باشـد. براساس مطالعات انجام شده 
مرحله يك و دو در ماههاي بهمن و اسفند، مرحله سوم در ماههاي فروردين و ارديبهشت و مرحله چهارم در ماه هاي ارديبهشت و 

خرداد و مرحله پنجم در ماه خرداد مي باشد.
كلمات كليدي: ماهي هامور معمولي، بافت شناسي، تخمدان ماهي، پروتوژينوس

Pajouhesh & Sazandegi  No 66  pp: 68-74

Histology and morphological study of gonad in Epinephelus coioides in the Persian Gulf
By:  F.Abbasi, DepT. of Marine Biology,Azad Islamic University, Tehran, Iran.
S.oryan,DepT. of Biology, Tarbiat Moallem University Tehran, Iran.A. Matinfar, Fisheries Research Organization, 
Tehran, Iran.
The Epinephelus coioides is commercially one of the most important fish species and is highly esteemed as food fish 
in Persian Gulf. In this study 245 gonad specimen of this species were examind during 17 months from May 2001 to 
September 2002. Gonads were fixed in 10% formalin and boueins. Sections were stained with either haematoxylin and 
eosin. The histological changes in the gonads are described. The results indicated that gonads consist of a bilobate and 
hollow sac.The lobes of the ovary are unequal in size. Oogenesis to 6 different stages and spermatogenesis to 3 different 
stages was classified. The result showed that this species is a protogynous hermaphrodit and synchronous that follows 
a monandric pathway to sexual development.
Keywords: Epinephelus coioides, Histology, Gonad development, Protogeny 
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۱۳۸۴ ۶۶، بهار شماره

و سازندگي ۶۹پژوهش

و روشها مواد
انجام خوزستان استان سواحل بحركان منطقه در برداري نمونه و صيد
شهريور تا ۱۳۸۰ ماه ارديبهشت (از ماه هفده مدت به برداري نمونه گرفت.
لنجهاي استفاده از با مختلف اندازههاي در تصادفي و بصورت ماهانه (۱۳۸۱
بيومتريك ــخصات مش ماهيان، صيد از پس گرفت. انجام ــور گرگ مجهز به

گرديد. ثبت آنها كل وزن استاندارد و كل، طول طول گيري اندازه شامل
وزن و شده ــريح تش آنها تخمدان ــگاه، آزمايش به نمونهها انتقال از پس
در انتهايي تخمدان و مياني ابتدايي، ــمت از قس برشهايي ــپس س گرديد.
مراحل براي نمونهها و ــده تثبيت ش بافر ٪۱۰ ــن يا فرمالي بوئن و ــول محل
در نمونه كردن ــفاف ش و رنگزدايي پارافين، در آن تثبيت مختلف آبگيري،
گيري قالب بعد مرحله در ــرار گرفت. ق Tissue processor ــتگاه داخل دس

كردن از اصالح ــس پ و گرفت صورت پارافيني ــه بلوك هاي تهي ــا و نمونه ه
VL۳ - Rotary microtom shanghai  ــوم ميكروت از ــتفاده اس با ــا، بلوكه
ــط توس نمونهها خاتمه در ــد. تهيه ش ــرون ميك ۵ ــا ضخامت ــي ب برشهاي
بافتها نمونه .(۸) گرديد رنگ آميزي ( Hariss (روش ائوزين هماتوكسيلين
گرفتند. قرار مطالعه نوري مورد بهوسيله ميكروسكوپ رنگآميزي از پس

مبناي بر (اووژنز) رشد تخمدان نيز مراحل ماكروسكوپي ــاهدات در مش
مراحل و تخمدان ــدازه ان تخمدان، ديواره ضخامت ــگ، رن تخمدان، ــكل ش

شد. نمو تخمك بررسي مختلف
و برنامه تصويري آناليز دستگاه تخمك ها از اندازه به منظور دستيابي به
بررسي دراين و شد، استفاده شيئي لنزهاي ۵ نمايي درشت با Qwin ۵۵۰
شده و ميانگين گيري اندازه تخمكها كوچك و بزرگ ــايز و س عرض قطر،

آمد. تخمكها بهدست سايز فراواني تخمكها و قطر

نتايج
شد. نتايج آناليز ــي بررس E. coioides ماهي ۲۴۵ گناد تحقيق در اين
از معمولي هامور ماهي تخمدان شكل : كه داد نشان شده انجام ــات آزمايش
تخمك در هستند كه فضايي داراي تخمدانها نوع ــه اي است،اين كيس نوع
ضخيم بافت از ميگردد. تخمدانها آزاد داخل آن به ــذاري گ تخمك زمان
دارند. يكديگر تفاوت با تخمدان دو وزن و طول اند. ــيده شده پوش عضالني
معني داري طويل طور به ــت راس سمت تخمدان ميدهد كه ــان نش نتايج
ــه يكديگر متصل ب قدامي ــمت قس در و ــت اس چپ ــمت س تخمدان از تر
عروق انشعاب يا جنسي و مراحل حسب بر رنگ تخمدان .(۱ هستند(شكل
شناسي بافت است. نتايج متغير و قرمز صورتي كرم، ــفيد تا س از مويرگها و
مراحل لحاظ از ــان ميدهد و چپ نش ــت راس گناد ــمتهاي مختلف قس از

نشد. مشاهده چپ و راست تخمدانهاي بين تفاوتي رسيدگي
E. ماهي تخمداني ــاي برش ه ــكوپي، ميكروس مطالعه تحقيق با دراين
بررسي مورد مختلف جنسي مراحل طي آن تخمدان و نمو رشد و coioides

زير بدست آمد: مرحله شش در اووژنز قرار گرفت و

( (نابالغ جنسي يک مرحله
عمدتًا ــا اووگونيه ــوده، ــيار زياد ب بس تخمدان ــاي خوردگيه ــن چي
ــند ميباش كروي و بزرگ ــته هس يك داراي بوده و ضلعي چند ــك و كوچ
هستك يك ــته داراي هس ميكند. ــغال اش را تخمك حجم ــترين بيش كه
ميشود. ديده نابالغ تخمدانهاي ــتر در بيش اووگونيا ــد. ميباش كروماتين و
آميزي رنگ طي و است بازوفيلي شدت به مرحله دراين تخمك سيتوپالسم
گروهي صورت ــرد. اووگونيا به ميگي خود به بنفش رنگ ــيلين با هماتوكس
۱۲ تا ۱۰µm بين تخمك ها ــوند.قطر ميش ديده المال ــاء با غش ارتباط در و

(۲ باشد.(شكل مي ميكرون

( استراحت (مرحله : جنسي دو مرحله
داراي سلولها ــد، رش ابتدايي مرحله در : ــت اس ــد رش مرحله دو داراي
دراين ميباشند.. هستك يك و بزرگ ــته هس يك بازوفيلي، ــمي سيتوپالس
هسته نسبت قطر سيتوپالسم، ــته به هس ــبت نس زياد بودن به علت مرحله
سيتوپالسم ميزان رشد، انتهايي مرحله در ــد. ميباش زياد ــيت اووس قطر به
قابل آن ــش قطر و افزاي ــده ش زياد اندازه نظر از ــيت و اووس ــش يافته افزاي

مقدمه
داراي (  Serranidae ــواده خان (از  E. coioides ــي ماه
در ــتر بيش ــت و اس جهان آبهاي در مالحظهاي قابل ــي پراكندگ
اين ماهي .(۱۱) دارد ــرار ق ــتوايي اس خط زير ــتوايي و اس مناطق
اقتصادي و غذايي ارزش ــاظ لح از ماهيان مهم گونههاي از ــي يك
كفزي ماهيان جزو گونه، اعضاياين ــت. فارس اس خليج در آبهاي
تا ــاحلي عمق س آبهاي كم آنها ــت زيس محدوده كه ــند ميباش
ديده متري ۱۰۰ تا عمق ماهيان اين ــت. اس عميق ــبتًا نس آبهاي
جزو و (۹) هستند زيادي عمر طول و تدريجي رشد داراي اند، شده
عمدتًا آنها (۶). تغذيه ــوند ميش محسوب شكارچي ــتخواران گوش
.(۳) ــت مركب اس ماهي و خرچنگ ميگو، ــاي كوچكتر، ماهيه از
پروتوژينوس، سينكرونوس و ــم هرمافروديس گونه جنس، از لحاظ

.(۱۰) Monandric است
E. ــه گون ــل ــوژي توليدمث بيول Tan و Tan ــال ۱۹۷۴، س در
در و Abu - Hakima ،۱۹۸۷ سال در و نمود ــي بررس tauvina را
وضعيت جنسي، چرخه اختصاصات همكارانش و وي ۱۹۸۳ ــال س
فارس خليج در ــه دراين گون را ــي جنس مراحل مختلف و ــا گناده
ــي بررس به ۱۳۷۵ ــال س در كمالي نيز و دهقاني نمودند. ــه مطالع
آن متعاقب ــه و پرداخت ــزگان غالب هرم ــان ماهي ــتي هامور زيس

داد. انجام گونه اين شناسي بافت زمينه در تحقيقاتي
فارس ــتي خليج زيس منابع برداري از ــره به روند به توجه ــا ب
اين توليد مثل ــوژي و فيزيول خصوص بيولوژي در ــالع ــب اط كس
آن پرورش و تكثير علم و صيد در مديريت اعمال منظور به ــي ماه
مطالعه ابزارهاي مورد از ــت. يكي بوده اس پژوهش اين اصلي هدف
از است. آنها گناد ــي شناس بافت ماهيان توليدمثل ــم براي مكانيس
و در تخمدان اووژنز را مختلف مراحل بافت شناسي ميتوان طريق

نمود. ماهيان بررسي بيضه در اسپرماتوژنز را
E. ماهي ــاد گن ــي شناس بافت و ــي مورفولوژي بررس با  لذا
با بنابراين ــيد. رس پژوهش ــي اصل هدف ــوان به ت ــي coioides م
تعيين را اووالسيون مختلف مراحل نوري ميكروسكوپ از استفاده

نموديم.
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۱۳۸۴ ۶۶، بهار شماره

سازندگي و پژوهش ۷۰

مورفولوژي... و بافتشناسي

ــلول قرار س وسط گرد و در ــته هس ــت. اس ــوس محس
يك در ــه ــت ك اس متعددي ــتكهاي هس داراي دارد.
اولين قرار دارد. ــته هس ديواره داخلي در منظم ــف ردي
انجام هستك ــدن ش كناري زمان اووسيتها در ــد رش
اطراف در بتدريج ــز ني فوليكولي ــلولهاي س ميگيرد.
واكوئلها ظهور ميشوند. ديده يافته ــد رش تخمكهاي
تخمكها ميشود. ديده ــم سيتوپالس در هسته دور به
ميشوند. ديده مختلف ــايزهاي س در آنها هستههاي و
آنها ــتههاي هس و ۱۰۰µm تا ۲۰µm تخمكها بين

ميشوند. ۶۰µm ديده ۱۵µm تا بين

مرحله سه جنسي
كه مراحل ابتدايي ويتلوژنز هستند ــيتها در اووس
قابل ــم سيتوپالس ذرات ويتلين در ــش افزاي ــق طري از
دراين مرحله ــيت اووس رشد بيشترين است. ــاهده مش
و يافته افزايش توده اي شكل به زرده اي قطرات ــت. اس
مشخصه از است. داده را زردهاي وزيكولهاي ــكيل تش
است. هسته اطراف واكوئلهاي ازدياد مرحله، ديگراين
واكوئلهاي و شده يكي هسته دور كوچك واكوئلهاي
در كوچكتر، واكوئلهاي ــد و ميكنن راايجاد ــري بزرگت
حفرهها يا در كل كه ميگيرند ــلولي قرار س ــاء غش زير
مراحل در ذرات ميدهند.اين تشكيل را كورتيكال ذرات
قابل ويتليني ذرات ــود بدليل وج مرحله، ــي اين انتهاي
و گرانولوزا تكا، سه اليه دراين مرحله نيستند. مشاهده
شعاعي اليه مشاهده هستند. فوليكولي قابل سلولهاي
صورت بهتر تخمك ها به ــاني خونرس و ــته گش پديدار
يا شكل كروي تقريبًا دراين مرحله اووسيتها مي گيرد.
نميكند تغيير ــتكها هس تعداد و اندازه دارند. بيضوي
طور به و ميخورد هم ــه در اطراف ب ــتقرار آنها اس ولي
ــن مرحله دراي ــوند. ميش پراكنده ــته هس تصادفي در
ــاهده قابل مش II و I مرحله ــيتهاي اووس از تعدادي
وزيكولهاي ــه، مرحل ــن اي نهايي ــش بخ ــتند. در هس
تشكيل و ميگردند ــته انباش ــم سيتوپالس كل در زرده
بين تخمک ها ــر قط ميدهند. را ــي بزرگ وزيكول هاي
۴۰µmµm بين ــتة آنها هس قطر و ۳۰۰µm تا ۱۵۰µm

.(۴ است(شكل ۶۰

مرحله چهار جنسي
به قطب هسته ــود، مي ش دار ــته كنگره غشاء هس
محو بتدريج ــته هس ــاء غش ميكند و مهاجرت حيواني

ميشوند. مشاهده هستك ها ولي ميشود
زايگر ــول وزيك ــرت ــروع مهاج با ش مرحله ــن اي
ــدت بش زردهاي دانه هاي ــداد تع ــردد. ميگ ــخص مش
را زرده اي ــر ــكيل تودههاي بزرگت تش و يافته ــش افزاي
يا يك ــده و ش با يكديگر آميخته چربي مي دهند. ذرات

ميآورند (شکل ۵). بوجود را چربي چند قطره بزرگ
ــكيل تش مرحله دراين ضخيم را اليه يك ــعاعي اليههاي ش ــده و ش كاملتر اليه فوليكولي
و ــا افزايش يافته آنه قطر و مينمايند آبگيري ــه ب ــروع ش ــيتها اووس مرحله ميدهند. دراين
۳۵۵µm بين تخمکها ميگيرند. قطر فاصله ــيت اووس از آن اطراف ــلولهاي فوليكولي س

ــت. اس ۵۲۶µm تا 
مرحله پنجم جنسي

اين گيرد. مي صورت ماهي ريزي و تخم شوند آزاد مي رسيده تخمكهاي مرحله اين در

(GL) چپ تخمدان و (GR) راست . تخمدان معمولي هامور ماهي تخمدان -۱ شكل

(og) ضلعي  چند كوچك و اووگونيهاي معمولي، يك گناد هامور مرحله - ۲ شكل

(*۱۰۰۰) (s) تخمدان استروماي و ( mg ) عضالني بافت
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۱۳۸۴ ۶۶، بهار شماره

و سازندگي ۷۱پژوهش

مشاهده نبود. مرحله قابل
جنسي شش مرحله

گروه ديگري ــك نابالغ و كوچ گروه يك ــلولي دو گروه س داراي تخمدان مرحله ــن اي در
بسيار و ــند ميباش ضلعي چند ديواره هاي داراي آن تخمك هاي كه ــد بزرگتر ميباش ــيار بس
ذرات زردهاي و واكوئلهاي و بوده چروكيدگي داراي آتروفيه ــيتهاي اووس اند. آتروفيه شده
پس فوليكولي سلولهاي گرديده است. تخريب سلولي ديواره يافته و تداخل يكديگر با چربي
جذب در سلولها ميدهند. اين را نشان و فاگوسيتوز شده ــيم تقس و متورم از تخمكگذاري،

.(۶ نقش دارند (شکل تخمكهاي تحليل رفته

مطالعات مبناي تخمداني (اووژنز) بر رشد مراحل
ماكروسكوپي
نابالغ مرحله

كوچك،  ظاهري است. نابالغ و فعال غير ماهي  گناد
است. نيمه شفاف و سفيد به مايل زرد كمرنگ باريك،

نميشوند. مسلح ديده چشم غير با تخمكها

در حال استراحت مرحله
با  و ــم بوده متراك توده يك ــورت ص ــدان به تخم
يا به و ــوند نميش ديده تخمكها ــلح غير مس ــم چش
و ــت اس قرمز تخمدان رنگ ــوند. ميش ــختي ديده س
مقداري دارد. ــود وج تخمدان ــطح س عروق فراوان در

مي شود. آنها ديده زردهاي در ذرات

بلوغ در حال مرحله
ظاهري و ــوده ــگ ب و زرد رن ــزرگ ب ــا، تخمدانه
وجود ــل دلي دانهاي به ــت حال كهاين ــد، دارن ــهدار دان
ديده خوبي به تخمكها و ــت اس ــيده رس تخمك هاي

هستند. فراوان زردهاي ذرات داراي و ميشوند

كامًال رسيده مرحله
ــد. ميباش زرد و كرم تخمدان رنگ مرحله ــن دراي
ــفاف و ش جذب كرده آب و ــيده رس كامًال ــا تخمكه

مي شوند. ديده خوبي به چشم با و هستند

مرحله تخليه
در ريزي را ــم تخ وقوع تخمدانها، مرحله ــن دراي
رسيده تعدادي تخمك ميدهند. نزديك نشان گذشته
آنها در تخريب در حال كمي تخمكهاي بسيار تعداد و
داراي و كمرنگ، سست و زرد ميشود. تخمدان ها ديده

هستند. فراوان خوني رگهاي

GSI نوسانات
ــاي ماهه ــول  ط در ــانات نوس و ــرات تغيي
ــوماتيكايندكس) (گنادوس مقادير در ــرداري نمونهب
ميدهد ــان نش ــات مطالع ــود. مي ش ــاهده مش GSI
طول در معنيدار ــانات نوس داراي GSI ــزان مي كه
تمام در نوسانات ــد.اين ميباش برداري نمونه ماههاي
ــد. نمودار ش ــاهده مش مطالعه مورد طولي گروههاي
طي در ــف ــاي مختل گروهه در را GSI ــرات تغيي ۱
فروردين، ماههاي در ميدهد. ــان نش ــال س ماههاي
اوج و شده مشاهده GSI ميزان  بيشترين ارديبهشت

مي باشد. ارديبهشت ماه در آن

(* ۱۰۰۰) زياد هستكهاي و بزرگ هسته معمولي. اووسيتها داراي گنادهامور جنسي دو مرحله -۳ شكل

و قطرات زرده وزيكولهاي : معمولي گنادهامور جنسي سه ۴- مرحله شكل

ميشود(۱۰۰۰*). مشاهده زايگر وزيكول اطراف در چربي كوچك
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۱۳۸۴ ۶۶، بهار شماره

سازندگي و پژوهش ۷۲

 

مشاهده است(۱۰۰۰ *). قابل زردهاي و ذرات چربي قطب حيواني، قطرات به وزيكول زايگر مهاجرت جنسي، مرحله چهار شكل ۵-

شده است(۱۰۰۰ *). (AVO) آتروفيه و طبيعي اوسيتهاي شامل كه معمولي هامور ماهي تخمدان جنسي، مرحله شش شكل ۶-

مورفولوژي... و بافتشناسي
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۱۳۸۴ ۶۶، بهار شماره

و سازندگي ۷۳پژوهش

 

بحث
تخمدان اووالسيون مختلف مراحل آوردن بدست حاضر، تحقيق هدف
ــي از بررس حاصل ــر نتايج حاض ــش پژوه در ــود. E. coioides ب ــي ماه
مشاهدات كه بدست آمد ۶ مرحله نمو تخمدان براي فرآيند ميكروسكوپي
در طول اووسيت ها تغييرات بررسي و تخمداني نمو پيرامون بافت شناسي
همكاران و Abu-Hakima تحقيقات پايه بر هامور معمولي ماهي در اووژنز

بود. استوار زمينه دراين ۱۹۸۷ و ۱۹۸۳ سالهاي در وي
ــتجات دس وجود دهنده ــان نش قطر تخمك ها كه مطالعات به توجه با
IV III و ــي جنس در مراحل همزمان و بطور تخمدان مختلف تخمكي در
انجام و تخمدان حجم و وزن افزايش كه ــد مي رس نظر به ــند VI ميباش و
ــد. ميباش تخم ريزي با ارتباط در تخمكي گروههاي اولين در ويتلوژنز روند
پيش PGC، هسته كروماتيني، ) ژرمينال ــلول هاي س كليه نابالغ در مرحله

از هسته ميگردد بيشتر حجم سيتوپالسم هستند. ــاهده مش قابل كورتيكال
كروماتيني ميدهد. هستك هاي ــت دس از را ــتي دوس ماهيت قليا بتدريج و
تا از كروي هستكها معموًال ــكل ش ميگيرند. قرار هسته ــاي غش به نزديك

هستند. نامنظم بسيار ولي ميكند تفاوت بيضوي
بوده سلول مركز زرده در وزيكولهاي ــتكي، هس پيش نهايي در مراحل
از را ــم سيتوپالس و حركت نموده ــيت اووس ديواره ــمت س به تدريج به ــه ك
اليههاي تكا ــور ظه آغاز ميكند. پر آن پيرامون ــمت س به مركزي ــمت قس
اين در ابتدا ميگردد. مشاهده فوليكولي اليه و ــم سيتوپالس گرانولوزا بين و
ميشود. ضخيم اووسيت رشد ــت ولي با اس يكنواخت و ــرده فش اليه باريك،
اووسيت در اطراف فوليكولي سلولهاي از مركب اليه خارجي ــدن ش ضخيم

مي يابد. ادامه
مشاهده ــروع زرده سازي ش ويتلوژنز، مرحله يا جنسي ــه س مرحله در

تخمدان در اندازههاي مختلف در نهايي ) ــتك هس و پيش اوليه ــتك هس
تخمدان دارد. ابتدايي قرار بسيار مراحل در و تخمدان بوده ــاهده مش قابل
شكمي كشيده ديواره در امتداد باريك سفيد رنگ توده يك بصورت معموًال

است. شده
كمتر نمو لحاظ و به كوچك بسيار ــي، اووسيت ها يك جنس در مرحله
در كه اووسيت هستة هر ــت. دراين مرحله اس پايين خيلي GSI تخمدان،
بيشتر اند توزيع شده هستك ها كروماتين، ــبكه ش چند يا آن يك ــر سراس
قرار سيتوپالسمي نازك اليه يك درون و مي كند ــغال اش را ــلول س بخش
بطور قابل سيتوپالسم حجم نسبي و سيتوپالسم اووسيتها با همراه دارد.
ــود. ميش ــتر بيش بازي حالت به آن گرايش و مييابد افزايش ــهاي مالحظ
هسته حركت محيط سمت به شده، زياد نيز كروماتيني تعداد هستك هاي
احاطه فوليكولي ــلولهاي س از نازك يك اليه توسط ــيتها اووس ميكند.

ميشوند.
ــتكي و هس پيش مراحل ــيتها در اووس انواع ــي، جنس مرحله دو در

مشخصه مرحله تحقيق دراين دراين شناسي ــات بافت آزمايش براساس شد.
در وزيكولها ابتدا ــت.اين اس ريز كروي زرده وزيكولهاي ظهور ــيت اووس هر
رشد با آنها اندازه و تعداد و ــوند ميش ظاهر ــم بخش سيتوپالس بيرونيترين
ــلولهاي و س گرانولوزا تكا، اليه ــه س مرحله دراين مي گردد. زياد ــيت اووس

هستند. مشاهده قابل نوري ميكروسكوپ طريق از فوليكولي
و مي يابند. اندازه بيضوي يا كروي شكل تقريبًا مرحله دراين ــيتها اووس
مي خورد هم بر اطراف در آنها ــتقرار اس ولي نميكند ــتك ها تغيير هس تعداد
ــلولهاي س اندازة افزايش با ــوند. ميش پراكنده ــته هس در بطور تصادفي و

ميشود. تر وسيع فوليكولي فوليكولي، اليه
انباشته سيتوپالسم كل زرده در مرحله، وزيكولهاي نهايياين بخش در
اختالط و ــب تركي ميدهند. ــي را بزرگ وزيكولهاي ــكيل تش و ــد. ميگردن
عمل اثر در ــت. اس ــكار آش چربي متعدد ــاي و وزيكوله ــاي زرده وزيكوله
و گناد وزن ــه نتايج حاصل طبق ــود ميش كم بدن چربي بافت ــازي س زرده
اوايل تا ــفند اس اواخر از مرحله ــت.اين اس افزايش رو به ــن مرحله در اي GSI

نمونه برداري ماههاي طي .E در coioides  گونه در GSI ماهانه تغييرات نمودار ۱-

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

۱۳۸۴ ۶۶، بهار شماره

سازندگي و پژوهش ۷۴

است. مشاهده قابل ارديبهشت
ــب جانوري قط ــمت س به ــته هس مهاجرت ــي، جنس مرحله چهار در
وزيكولهاي ــالط و اخت تركيب و (GVBD) آن ــدن ش ــته شكس ،(GVM)
توده يك بصورت زرده نهايت در و ــرد. ميگي صورت چربي ــرات قط زرده و
همچنين اووسيت پر مي كند. را اووسيت كه درون ــد ميرس بنظر يكنواخت
مرحله در ماه ــود.اين ميش آماده ريزي تخم جهت آب جذب افزايش با بالغ

است. مشاهده خرداد قابل و ارديبهشت
غالبًا اووسيتها ( (دژنراسيون تحليل و تجزيه و تخمريزي، يا پنج مرحله در
حفره تخمك ها از و شده گسسته فوليكولي اليه هاي روي ميدهد. سه مرحله تا
نامنظم آن خارجي سطح و شعاعي شروع اليه مي شوند. تجزيه جدا فوليكولي
روان سبب كه بوده اندك ــيار بس تخمدان چربي بافت مرحله در اين مي گردد،
تخم از گناد قبل وزن GSI و مي گردد. ماهي تخم ريزي شروع تخمكها و شدن
مييابد. كاهش شديدًا ريزي تخم از پس كه ميرسد ميزان بيشترين به ريزي
مانده و باقي فوليكولهاي از تعدادي شامل تخمدان تركيب ريزي تخم پس از
و۴ مرحله۳ تخمكهاي سوم رسيدگي ميباشد. و بعضًا دوم مرحله تخمكهاي

ميشوند. جذب ريزي تخم از پس باقيمانده اند كه
تخمدان ــد روند رش معمولي هامور ماهي تخمدان حاضر از ــي در بررس
يكدست بطور تقريبًا همگي كه است گونه اي به ــيتها تكاملي اووس ــير س و
عبارت ديگر به رسيدند بلوغ به مرحله گذاشته سر پشت را مراحل رسيدگي
ــد قرار رش مرحله از يك در ــيتها اووس تمام تقريبًا بلوغ از مرحلهاي هر در
ميشوند.اين مشاهده اندك تعداد به تنها قبلي مراحل تخمك هاي و داشتند
ميدهد انجام تخم ريزي سال در يكبار كه است از آن حاكي ماهي وضعيت

بر مي گردد. رسيدگي اوليه به مراحل سپس و
هسته حاصله در تغييرات اووسيتها، تكامل و تخمدان مراحل رشد طي
است. تخمكها در فعال سنتز فرآيند دهنده نشان اووسيتها هستكهاي و
زرده طي فرآيند هسته است. در فعال سنتز عالمت ــتكها هس ازدياد تعداد
كه زماني نهايت و در ميشود تغييراتي متحمل اووسيتها، هسته در سازي

ميگردد. منجر آن رفتن مي رسد به از بين پايان به سازي زرده
غشاء اووسيتها، كامل رسيدگي پيش از و سازي زرده فرآيند پايان در
غشاي فوليكولي ــاهده مي شود. مش دو اليه صورت به و كاملتر ــيتها اووس
بر كامًال در را ۴ تخمك ها تا از مرحله ۲ ــت اس تخمك اليه هاي يكي از كه
ميباشد.اين زرده سازي و رشد تغذيه تخمك،  در اساسي آن نقش ميگيرد.
سلول هاي ميدانند. استروئيدي هورمونهاي ترشح سيستم از جزيي را غشاء
تخمدان استروئيدي هورمونهاي ساخت در تكا ويژه سلولهاي و گرانولوزا

مؤثر ميباشند (۱).
معمولي هامور در ماهي ظاهري آن و بررسي شكل تخمدان شناسي بافت
بلوغ مرحلة به شدن ماهي نزديك موازات به داد CSI نشان برآورد همچنين و

ميزان  در تغييرات بطوريكه، داشت. صعودي سير GSI ، آن گناد وزن و افزايش
و دوم، سوم مراحل در است. آنها بوده اندازه تخمكها و تعداد با در ارتباط GSI
مختلفي گروههاي و تخمكها متغير بوده هر مرحله قطر در نيز و جنسي چهارم
از گروه بزرگتري كه جنسي در مرحله چهارم ميشوند. مرحله مشاهده هر در
كه ميدهد. نشان مقدار را بيشترين نيز GSI مشاهده هستند، قابل تخمكها

ميباشد. ماهي وزن گناد افزايش از ناشي
تخمك قطر با GSI ــه  نمود ك ــزارش گ ۱۹۹۹ ــال س در ــز ني Sadovy
اوج با تخمك ــيتهاحداكثر قطر اووس نهايي بلوغ زمان در و ــته داش ارتباط

ميباشد. همراه GSI
هامور ماهي ــاد گن ــيدگي رس مراحل و ــي مطالعات بافت شناس نتايج
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