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 شیالت، مجله منابع طبیعی ایران

 5361 پاییز، 3، شماره 96دوره  

 333-333 صفحات

بررسی بافت شناسی گناد فیل ماهیان پرورشی یکساله و دوساله در استان 
 قم

 3باقر مجازی امیری 3حمید فرحمند 2*علیرضا میرواقفی 5فربد امامی لنگرودی
 دانشجوی دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران .1

 دانشیار گروه شیالت، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران. 3
 گروه شیالت، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران استاد. 3

 
 

 
 51/8/5991تاریخ تصویب:      51/9/5991تاریخ دریافت: 

 چکیده
های با سن بیشتر از سه سال معطوف بوده است، چنین به نظر ها برای تعیین جنسیت ماهیان خاویاری به ماهیاز آنجا که بیشتر تالش

باشد. در این تحقیق به منظور بررسی امکان سادگی میسر نمیها در سنین کمتر از سه سالگی بهرسد که تعیین جنسیت این ماهیمی
قطعه(  12ماهی دوساله )در مجموع قطعه  فیل 21ساله و ماهی یکقطعه فیل 21کوچکتر از سه سال، گناد  تعیین جنسیت فیل ماهی

ها نشناسی بر روی آها در فرمالین، مراحل استاندارد بافتپرورش یافته در استان قم مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از فیکس کردن نمونه
های مربوطه با میکروسکوپ نوری بررسی شدند. از ائوزین صورت گرفت و الم –ه از روش هماتوکسیلن ها با استفادآمیزی بافتانجام و رنگ

نبود.  یصتشخها قابل درصد از نمونه 33/33 یتدرصد ماده بودند و جنس 66/22نر و  ساله،یک یاندرصد از ماه 12 ی،جنس یتوضعلحاظ 
از لحاظ مرحلۀ  بود. یصتشخ یرقابلها غدرصد از نمونه 66/26 یتماده و جنسدرصد  66/22درصد نر،  66/22 یزدوساله ن یاندر ماه

رسیدگی جنسی قرار داشتند. ماهیان ماده دوساله  Iبوده و در مرحلۀ اووسیت اولیه و اووگونی ساله دارای رسیدگی گناد، ماهیان ماده یک
ساله دارای ساله و دوماهیان نر یکرسیدگی جنسی قرار داشتند.  IIبه  Iبوده و در مرحلۀ  اووسیت اولیه و اووسیت ثانویه ،اووگونیدارای 

های جنسی رسیدگی جنسی قرار داشتند و تفاوت بارزی بین ساختار گناد و سلول Iبوده و در مرحلۀ اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه 
دهند که تشخیص جنسیت از طریق از این بررسی نشان میشناسی حاصل های بافتهای نر یکساله و دوساله مشاهده نگردید. یافتهماهی
 پذیر است.ساله و دوساله نیز امکانماهیان یکشناسی در فیلبافت

 .، بافت شناسی(، تعیین جنسیت، تکامل غدد جنسیHuso husoفیل ماهی پرورشی ) واژگان کلیدی:

 

                                                 
 avaghefi@ut.ac.irایمیل:       +    163112226229تلفن:     نویسنده مسوول:    *
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 مقدمه  . 5
ترین ماهیان گونه از مهم 6در دریای خزر 
 .Acipenser persicus, Aخاویاری جهان یعنی 

gueldenstadti, A. nudiventris, A. stellatus, 

A. ruthenus و Huso huso کنند )زیست میDe 

Meulenaer and Raymakers, 1996 که همگی )
 ,IUCN)ها در معرض خطر انقراض قرار دارند آن

( Belugaماهی یا بلوگا ). از این میان، فیل(2015
ورد بزرگترین های ممتازی است، مثالً رکدارای ویژگی

 ,Falahatkar and Poursaeidماهی آب شیرین )

-بهاترین نوع خاویار تاس( و بزرگترین و گران 2013

 ,Azari Takamiماهیان به این گونه تعلق دارد )

سایر با  یسهدر مقا یماه یلرشد ف یبضر(. 2009
ماهیان خاویاری باالتر و الرو آن با هزینه کمتری تولید 

(. از لحاظ رشد غدد Taati et al., 2014شود )می
گیرد برون پیشی میجنسی نیز، فیل ماهی از ازون

(Bahmani et al., 1998 برخالف بسیاری از .)
ای پالژیک است و در ماهی گونهماهیان خاویاری، فیل

ها های انجام شده در رابطه با تعداد کروموزومبررسی
 Havelka etعدد کروموزوم ) 229ماهیان، با در تاس

al., 2011 گونۀ مناسبی برای مطالعات ژنتیکی و ،)
های ها با سایر فروردهتکاملی تاسماهیان و رابطۀ آن

آید. با توجه به اهمیت ماهیان ها به حساب میماهی
خاویاری، چه از نقطه نظر بازسازی ذخایر طبیعی و چه 

های متعددی به منظور تعیین تولید خاویار، تالش
اهیان انجام پذیرفته است که شامل جنسیت این م

شناسی های مرسوم گنادکتومی و بافتروش
(Hosseinzadeh et al., 2014  وOmoto et al., 

های به دست آمده از ماهی شناسی تکه(، بافت2001
به روش بیوپسی بدون نیاز به کشتن ماهی 

(Hallajian et al., 2011  وFalahatkar et al., 

 Moghim etاز اولتراسونوگرافی )(، استفاده 2013

al., 2002  وColombo et al., 2004 و آندوسکوپی )
(Hurvitz et al., 2007اندازه ،) گیری سطوح

 و Nazeri et al., 2013های استروئیدی )هورمون
Yousefian, 2006های ( و حتی ویژگی

 ,Falahatkar and Poursaeidشناسی )ریخت

در تمامی موارد مذکور،  و بیشباشد. کم ( می2013
سال  3تأکید پژوهشگران بر ماهیان با سن بیشتر از 

بوده است. در این پژوهش وضعیت تکاملی تخمدان و 

های پرورشی یکساله و دوساله مورد ماهیبیضه در فیل
بررسی قرار گرفت تا ضمن بررسی میزان رشد 

های پرورشی این ماهی در شهرستان قم، امکان نمونه
جنسیت و تعیین مرحلۀ رسیدگی گناد در تشخیص 

این سنین نیز آزمایش شود. به عبارت دیگر، 
سنجی تعیین جنسیت فیل ماهی با استفاده از امکان
سالگی شناسی در سنین دوسالگی و یکبافت

 موردبررسی قرار گرفت.
 

 . مواد و روشها2 
های مورد بررسی در این تحقیق از ماهی

ماهیان خاویاری بخش استخرهای سیمانی پرورش 
خصوصی شهرستان قُمرود تهیه شدند. میانگین ساالنه 

اچ گراد، پیدرجۀ سانتی 12دما در این استخرها برابر 
و عمق استخرهای  26666، هدایت الکتریکی 1/7برابر 

عدد از  12متر ثبت گردید. درمجموع  2/2سیمانی 
عدد  21عدد ماهی یکساله و  21ماهیان پرورشی )فیل

سنجی )طول کل یستزاهی دوساله(، بیهوش و مورد م
و وزن( قرار گرفتند. پس از کالبدگشایی، گنادوکتومی 

ها صورت گرفت. به منظور افزایش دقت کار، بر روی آن
سه مقطع از ابتدا، انتها و بخش میانی هر دو گناد در 

تکه( در نظر گرفته شد. قطعات  6هر فرد )در مجموع 
ماهی در ظروف پالستیکی برداشت شده از هر 

ی محتوی فرمالین قرار گرفت. از آنجا که اجداگانه
های گناد توسط بافت چربی احاطه شده بودند، نمونه

ها درصد برای فیکس کردن نمونه 22از فرمالین 
استفاده شد. سپس ظروف مربوطه برای انجام سایر 

شناسی دانشکده دامپزشکی یبآسمراحل به آزمایشگاه 
دانشگاه تهران منتقل شدند. به منظور تهیه اسالیدهای 

 Pousty andآمیزی، از روش استاندارد )بافتی و رنگ

Adibmoradi, 2006 استفاده گردید. مراحل کار به )
های طور خالصه بدین قرار است که پس از تثبیت نمونه

ی، پارافینه کردن، سازشفافبافتی، آبگیری، 
یزی و مونته کردن انجام آمیری، برش، رنگگقالب

ها به کمک میکروتوم دَوار مدل گرفت. برش بافت
Leica RM2135  میکرون و فاصلۀ  2با اندازۀ برش

 رتراحتمیکرون صورت گرفت. برای تشخیص  26گام 
ی مختلف بافت و مراحل رسیدگی گناد از هابخش
( H&Eائوزین ) -آمیزی به روش هماتوکسیلن رنگ
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های آماده شده توسط میکروسکوپ استفاده شد. الم
مجهز به مانیتور و  Nikon DXM 1200نوری مدل 

دوربین عکاسی مورد بررسی قرار گرفتند. در هر 
های بافتی مختلف بررسی و یدانماسالید، 

های مختلف انجام شد. ییبزرگنمای با بردارعکس
سپس تشخیص جنسیت و مراحل مختلف رسیدگی 

انجام شده بر روی ماهیان گنادها بر اساس مطالعات 
( و بررسی وضعیت Hallajian et al., 2009خاویاری )

و  Amiri et al. 1996های جنسی بر اساس )سلول
Agarwal, 2008.انجام گرفت ) 

-K( یا Condition Factorشاخص وضعیت )

factor ( ماهیان یکساله و دوساله بر اساس معادلۀK 

= W/L3* 100( محاسبه شد )Biswas, 1993 .) 
 tهای مورد مطالعه از آزمون برای مقایسۀ شاخص

( و جهت ترسیم SOFA 1.45افزار )توسط نرم
( Microsoft Excel 2013افزار )نمودارها از نرم

 استفاده گردید.
 

 . نتایج  3
میانگین طول کل، وزن و شاخص وضعیت 

 دادهنشان  2ماهیان یکساله و دوساله در جدول فیل
درصد از  12شده است. از لحاظ وضعیت جنسی، 

درصد ماده بودند و  66/22ماهیان یکساله، نر و 
تشخیص نبود. ها قابل درصد از نمونه 33/33جنسیت 

درصد  66/22درصد نر،  66/22در ماهیان دوساله نیز 
ها غیرقابل از نمونه درصد 66/26ماده و جنسیت 

تشخیص بود.

 

 مورد مطالعه در این بررسی ماهی پرورشیی مختلف فیلهاجنسدر  یتشاخص وضعو وزن و انحراف معیار طول،  . میانگین5جدول 
 شاخص وضعیت وزن کل طول کل جنسیت سن

 یک ساله

 6/61±6/72 23/92±2173/61 2/12±22/32 ماده

 6/61±6/79 212/26±2299/26 2/91±27/66 نر

 6/62±6/77 162/73±2122/66 3/29±22/62 تشخیص .ق.غ

 6/63±6/79 292/11±2332/97 1/23±22/37 مجموع

 دو ساله

 6/63±6/71 261/26±2127/99 2/67±92/21 ماده

 6/62±6/72 262/27±2726/22 6/32±97/62 نر

 6/22±6/72 671/21±3226/22 2/62±92/11 تشخیص .ق.غ

 6/62±6/71 222/22±2911/22 2/72±97/62 مجموع

نجی و سهای زیستمیانگین و انحراف معیار شاخص
( آزمون آماری در pوضعیت همراه با مقدار )شاخص
از لحاظ مراحل  نشان داده شده است. 6تا  2اشکال 

دارای اووسیت رسیدگی گناد، ماهیان ماده یکساله 
رسیدگی جنسی  Iبوده و در مرحلۀ اولیه و اووگونی 

 ،اووگونیتند. ماهیان ماده دوساله دارای قرار داش
رسیدگی  I - IIبوده و در مرحلۀ  اووسیت اولیه و ثانویه

ماهیان نر یکساله و دو جنسی تشخیص داده شدند. 
بوده و از این لحاظ در مرحلۀ ساله دارای اسپرماتوگونی 

I .رسیدگی جنسی قرار داشتند 
 

 . بحث و نتیجه گیری4
دانستن مراحل رسیدگی گنادها در ماهیان 

در  تواندمیخاویاری و ارتباط آن با طول و سن ماهی 

مدیریت صید و پیشگیری از صید ماهیان نارس از دریا 
نقش داشته باشد. همچنین برآورد سن و طول در 
نخستین بلوغ نیازمند تعیین دقیق مراحل رسیدگی 

 نخستین که آنجا جنسی ماهی است. از سوی دیگر، از
 ندتوامی یابندیمباز  را خود جنسیت گنادها که زمانی
 تعیین در اثرگذار هایژن بیان مطالعات انجام برای

های انجام باشد و برخی پژوهش اهمیت حائز جنسیت،
ن یابی بر همیهای توالیشده توسط نسل جدید فناوری

 (،Hagihara et al., 2014اساس انجام شده اند )
 توانب شناسیبافت طریق از که سنی رینکمت تعیین

 ایویژه اهمیت از داد تشخیص را ماهی جنسیت
ی هارسد که تالشهمه به نظر میبا این .است برخوردار

های مختلف انجام شده برای تعیین جنسیت گونه
های ماهی عمدتاً به نمونهماهیان خاویاری از جمله فیل
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که شاید علت آن سال معطوف بوده،  2یا  3بزرگتر از 
ها پژوهشگران در جداسازی جنس  را بتوان به تمرکز

 پرورانههای اقتصادی آبزیدهی فعالیتبه منظور جهت
 ,.Falahatkar et al)به عنوان مثال  مرتبط دانست.

 دشوار را یکسال زیر ماهیانفیل سن تعیین( 2013
 از طریق که سنی کمترین درواقع و نموده اعالم

 هایماهییلف جنسیتاند توانسته دگنا بیوپسی
 در .است بوده یسالگسه دهند، تشخیص را پرورشی
 در I جنسی مرحلۀ که شده بیان نیز ای دیگرمطالعه
 با حتی و چشم بامعموالً  ماده و نر خاویاری ماهیان

 کمک به و نبوده تشخیصقابل شناسیبافت
 ,.Vajhi et al) نیست ممکن نیز اولتراسونوگرافی

. به همین دلیل بررسی امکان تعیین جنسیت (2011
فیل ماهی پرورشی در سنین دو سالگی و یک سالگی 

ی داف بررسیکی از اهگناد  یبا استفاده از بافت شناس
کلیدهای متعددی برای توصیف رود. حاضر به شمار می

مراحل مختلف رسیدگی گناد وجود دارد که 
ها به چشم آن یی در تعداد و جزئیات مراحلهااختالف

خورد. برخی از مطالعات مراحل رسیدگی گناد می
 Vajhi) انددهی کربندطبقهمرحله  6تاسماهیان را در 

et al., 2011; Azari Takami, 2009; Hallajian 

et al., 2009 که البته ضمن یکسان بودن تعداد )
 Azariدارند. مثالً ) باهمیی هاتفاوتمراحل، 

Takami, 2009ۀ صفر را گزارش نموده است ( مرحل
د و باشنتشخیص میی گناد در آن غیرقابلهابافتکه 
های جنسیِ تعیین یباً همین عدم وجود سلولتقر

بندی او نیز وجود دارد اما بر طبقه 2کننده در مرحلۀ 
-ها را میاساس یک گزارش دیگر، اووگونیا و اووسیت

 Hallajian etمشاهده نمود ) 2توان در گناد مرحلۀ 

al., 2009ساختاری مشخصات میان (. همچنین باید 
 تمایز جنسی هایسلول رسیدگی هاییژگیو و گناد
 ,Nunez and Duponchelle) برای مثال. شد قائل

مرحله  2مرحله دانسته و  2( تکامل گناد را واجد 2009
، دانشدههای جنسی در ماهیان قائل برای تکامل سلول

مرحله برای تکامل  9ری، حال آنکه در گزارش دیگ
(. Amiri et al. 1996ها پیشنهاد شده است )اووسیت

های نر و ماده با توجه به این موارد، گنادها در نمونه
 7قرار داشتند )شکل Iیکسالۀ مورد بررسی در مرحلۀ 

های موجود در ماهیان الف(. اووسیت 9الف و شکل 
 chromatin nucleolusساله در مرحلۀ ماده یک

stage سالۀ ماده،  قرار داشتند. در ماهیان دو
های اووگونی و های ثانویه به همراه سلولاووسیت
شناسی مشاهده های بافتهای اولیه در نمونهاووسیت

باشد می pre-vitellogenicشد که معرف مرحله 
های این گروه از ماهیان را ب(. اووسیت 7)شکل

طبقه  perinucleolus stage توان در مرحلۀ می
 ,.Falahatkar et alبندی کرد. با توجه به اینکه )

ماده و نر را به ترتیب در  ( فیل ماهیان سه ساله2011
 earlyو  pre-vitellogenicمرحلۀ 

spermatogenesis  (،1گزارش کرده است )جدول 
های وضعیت گزارش شده از رسیدگی گنادها و سلول

ین بررسی ساله در ا جنسی ماهیان دو ساله و یک
تواند درست باشد. همچنین تعداد و اندازۀ می

های ماده یکساله و دو ساله های جنسی در ماهیسلول
ا هدارای تفاوت بود، بدین صورت که فراوانی اووسیت

شناسی ماهیان یکساله کمتر و در های بافتدر نمونه
ماهیان دوساله بیشتر بود. در ماهیان نر یکساله و 

 بارزی در غدد جنسی مشاهده نگردید.دوساله، تفاوت 
( به دست 2:2نسبت جنسی در مطالعۀ حاضر برابر )

( برای فیل Bahmani et al., 2013آمده که به نتایج )
 ,.Falahatkar et alماهی پرورشی یکساله و نتایج )

( نزدیک است. البته نسبت جنسی گزارش شده 2013
(  Bahmani et al., 2013های دوساله در )برای نمونه

اختالف دارد. گفتنی است برخی  2:2با نسبت جنسی 
در گونه هایی از ماهیان  2:2منابع وجود نسبت جنسی 

دانند که جنسیت آنها توسط را نشانۀ این واقعیت می
 شودعوامل ژنتیکی )و نه عوامل محیطی( تعیین می

(Chapman et al., 1996 میان پارامترهای طول .)
های نر و ( جنسCFوضعیت ) کل، وزن کل و شاخص

ماده فیل ماهی پرورشی در هر سن، همچون مطالعات 
(Falahatkar et al., 2013اختالف معنی ) داری

 ماهیسنجی طول کل فیلمشاهده نشد. شاخص زیست
پرورشی یک ساله و دوساله در رشت به ترتیب 

( گزارش شده 26/96±22/22( و )76/1±13/29)
( که با مطالعه فعلی Bahmani et al., 2013است )

ماهی اختالف زیادی ندارد ولی مقدار وزن کل فیل
( و دوساله 722±23/269پرورشی یک ساله )

( در مقایسه با همین مطالعه 62/2222±1377)
اختالف موجود با توجه به  (.2باشد )جدول متفاوت می
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ماهیان ۀ طول کل فیلانداز و انحراف معیارمیانگین : 5شکل 
 شی یک سالهپرور

ماهیان کل فیل مقدار وزن و انحراف معیارمیانگین : 2شکل 
 پرورشی یک ساله

ماهیان طول کل فیل ۀانداز و انحراف معیارمیانگین : 9شکل 
 سالهدوپرورشی 

 
 
 
 
 
 
 
 

کل فیل ماهیان  مقدار وزن و انحراف معیارمیانگین : 1شکل 
 ساله دوپرورشی 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ماهیان فیل شاخص وضعیت و انحراف معیارمیانگین : 1شکل 
 پرورشی یک ساله

 
 
 
 
 
 
 
 

ماهیان شاخص وضعیت فیل و انحراف معیارمیانگین : 6شکل 
 ساله دوپرورشی 

 

 
 
 

 

 
: )الف یماده پرورش یماه یلاز گناد ف ی: برش بافت7شکل

(، Og) یدوساله(. ) اووگون ی، ب: ماه یکساله یماه
 ی(، بافت چربOc2) یهثانو یت(، اووسOc1) یهاول یتاووس
(ad)یزی(. رنگ آم H&E ییو بزرگنما X400. 

 
 
 
 
 
 

)الف:  ینر پرورش یماه یلاز گناد ف ی: برش بافت8شکل
(. (Sg) یدوساله(. اسپرماتوگون ی، ب: ماه سالهیک یماه

 .X400 ییو بزرگنما H&E یزیرنگ آم

 
 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 و دوساله در استان قم یکساله یپرورش یانماه یلگناد ف یبافت شناس یبررس                    333

 

 

 های ماهیان خاویاریهای جنسی در برخی گونهو مرحله رسیدگی گناد و سلول : رابطه سن2جدول 

 منبع (kg) وزن مرحله رسیدگی سن )سال(/ جنس گونه

A. transmontanus 

 spermatogenesis 6 - 2 / نر 3-2

Moberg and Doroshov, 

1992 
 - pre-vitellogenic / ماده 3

 - early vitellogenic / ماده 2

H. huso 

 pre-vitellogenic 1±6/7 / ماده3
Falahatkar et al., 2011 

 early spermatogenesis 2/1±2/7 نر/ 3

 pre-vitellogenic 7/2±2/2 ماده / 6

Falahatkar et al., 2013 

 mid spermatogenesis 1/3±6/26 نر / 6

 vitellogenic 6/3±2/22 / ماده 2

 spermatogenesis 7/3±2/21 نر/ 2

 Post vitellogenesis 3/2±1/29 / ماده 22

 Spermatogenesis 1/3±2/29 نر/ 22

A. guldenstadti 

 Undifferentiated 692/6±176/6 / ماده2

Hurvitz et al., 2007 

 Undifferentiated 692/6±176/6 / نر2

 pre-vitellogenic 39/6±33/3 / ماده 1

 Early spermatogenesis 66/6±62/3 / نر 1

 pre-vitellogenic 22/6±63/2 / ماده 3

 spermatogenesis 92/6±12/2 / نر 3

 pre-vitellogenic 23/2±92/6 / ماده 2

 Maturation 2/2±13/2 / نر 2

 pre-vitellogenic 3/1±122/26 / ماده 2

 Maturation 9/2±322/7 / نر 2

 Early vitellogenesis 1/3±2/22 / ماده 6

 Maturation 2/1±97/2 / نر 6

 
 ( در شرایط پرورشیAcipenseridae: مقادیر طول و وزن گونه های مختلف خانواده )9جدول 

 منبع مکان (cm) طول (g) وزن / جنسسن گونه

A. persicus 
2 91/26±226 22/96±1/11 

 Bahmani et al., 2013 رشت
1 23/269±2/2226  72/29±1/21 

H. huso 

 

2 23/269±722  29/13±1/76 

1 62/2222±1377  96/26±22/2 

3 2666±2766  Falahatkar and Shahvari, 2014 تالش - 

 / ماده3

(6266-6366)  (221-269)  ساری 
Hosseininezhad et al., 2011 

(2266-2266)  (216-227)  گرگان 

1666±7666  227/7±26/1 

 Falahatkar et al., 2013 رشت
7266±1266 نر/ 3  229/9±22/2 

2 (2266-226)  (62-21)  

Abedian Kenari et al., 2009 1 (6966-2126) ساری  (29-92)  

3 (21266-2126)  (227-262)  

(3216-2266) / ماده3  (22-72)  
 Masoudifard et al., 2009 ساری

(2666-6616) نر/ 3  (22-72)  

A. guldenstadti 
7/991±32/62 / ماده2  97/2±2/63 

 Guseinova and Akhundov., 2011 آذربایجان
1/927±22/62 / نر2  99/6±2/21 
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تواند بیانگر سرعت باال بودن شاخص وضعیت، می
شهرستان قم  گیری بهتر فیل ماهیان پرورشی دروزن
مقایسه با رشت باشد که این شاخص خود تابعی از در 

شرایط محیطی و پرورشی )تراکم، غذادهی، دما و..( 
است. از سوی دیگر، چون هرچه مولدین فیل ماهی از 
کیفیت بهتری برخوردار باشند، مراحل بعدی پرورش 

(، Ghezel, 1990بازدهی باالتری خواهد داشت )
این اختالف های مولدین نیز ممکن است در ویژگی

 رشد موثر باشد.
دامنۀ طولی گزارش شده برای فیل ماهی 

های مختلف )جدول پرورشی یک ساله بر اساس داده
 2266تا  226متر و دامنۀ وزنی آنسانتی 62تا  21(، 3

باشد. برای نمونه های دوساله نیز دامنۀ طولی گرم می
 6966تا  1377متر و سانتی 29تا  96و وزنی به ترتیب

م گزارش شده است که با توجه به آن، مقادیر طول گر
های بررسی شده در این مطالعه )جدول و وزن نمونه

( تقریبا در دامنۀ طولی و وزنی سایر مطالعات انجام 2
 شده قرار دارد. 

آنچه مسلم است این است که تشخیص جنسیت 
فیل ماهی با استفاده از بافت شناسی و میکروسکوپ 

دوساله و حتی یک ساله قابل انجام نوری، در ماهیان 

های است و میتوان مراحل رسیدگی گناد و ویژگی
های جنسی را نیز از این طریق بررسی نمود. البته سلول

نباید از نظر دور داشت که اثر شرایط محیطی در رشد 
تواند با تاثیر در و نمو ماهی )از جمله دما و تغذیه( می

آمده تاثیرگذار دستهسرعت رشد گنادها، در نتایج ب
 باشد.

 

 تقدیر و تشکر. 1
آقای مهندس سامانی مسئول  یهاکمکوسیله از ینبد

شناسی دانشکده دامپزشکی یبآسمحترم آزمایشگاه 
دانشگاه تهران و آقای علی حالجیان به دلیل امانت 

شناسی گناد در بافت" راهنمای دادن متن اصلی
آقای دکتر نجفی در شود. یمسپاسگزاری  "تاسماهیان

شناسی و تایید صحت های بافتبررسی مجدد الم
تشخیص آنها کمک شایان توجهی نمودند که از ایشان 

از آقای مهندس برخوردار، مدیر شود. قدردانی می
محترم استخرهای پرورش ماهی برخوردار که اجازه 

ماهیان خاویاری آن کارگاه را دادند تشکر استفاده از 
و  د. همچنین انجام این کار بدون مشاورهشویم

مفرد آقای مهندس رضا حکیمی ۀندهای ارزییراهنما
.ممکن نبود
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