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چكيده

در پژوهش حاضرروند رش�د و تکامل تخمدان 150قطعه ماهي بياه( )Liza abuدر طول  6ماه نمونه برداری از بهمن ماه  85لغایت
تیرماه  86در اس�تان خوزس�تان مورد بررس�ی قرار گرفت  .نمونه ها پس از صید و بررس�ی،تکامل و رش�د تخمدان آنها بر اس�اس
پارامترهای ظاهری و بافتی مرحله بندی شدند.از تخمدان ماهي ها ،نمونه بافتي با روش معمول بافت شناسی تهيه و با ميكروسكوپ
نوري مطالعه گرديد .نتایج تحقیق نش�ان می دهد که ش�کل تخمدان از نوع کیس�ه ای بوده و اختالف معنی دار بین طول تخمدان
راس�ت و چپ وجودندارد.در این مطالعه  6مرحله اووژنز مش�اهده ش�د.در مرحله اول اووگونی ها کوچک می باش�ند .در مرحله دوم
رش�د محسوس�ي در اووسيت ها مشاهده مي ش�ود.در مرحله سوم به علت زرده سازی  ،بیشترین رش�د اووسیت ها در این مرحله
دیده می ش�ود و س�ه الیه تکا ،گرانولوزا و س�لول های فولیکولی قابل مشاهده است .تخمدان ها بزرگ و ز رد رنگ بودند .در مرحله
چهارم  ،مهاجرت وزیکول زایگر مش�اهده می شود .تخمک ها شروع به آبگیری نموده و قطر آنها افزایش می یابد.تخمدان ها بزرگ
و زرد رنگ بوده و ظاهری دانه دار دارند و تخمک ها با چش�م غیر مس�لح قابل مش�اهده هس�تند.در مرحله پنجم تخمک ها حالت
س�یال داشته و از تخمدان به راحتی خارج می ش�وند .در مرحله ششم تخمدان دارای تخمک های نابالغ ،تخمک های آتروفی شده
و همچنین فولیکول های خالی می باش�د .بر اس�اس نتايج اين مطالعه مرحله سوم در بهمن ماه ،مرحله چهارم در اسفند و فروردين
ماه ،مرحله پنجم در اردیبهش�ت ماه و در ماه های خرداد و تیرماه تخمک های نابالغ در مراحل اول و دوم اووژنز مش�اهده شدند .
در اس�فند ماه تخمدان به بیش�ترین حجم خود رسیده و در فروردين ماه در بعضي از نمونه ها پارگی در کیسه تخمدان مشاهده شد
كه مبين شروع تخم ريزي مي باشد .
كلمات کليدي :ماهی بیاه ،بافت شناس�ی ،تخمدان ماهی ،اووژنز
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Study on the reproductive cycle of female Liza abu in the water of the Khozestan province
By: M.Chelemal , Ph.D Student of Fisheries , Science and Research Branch , Islamic Azad University, Tehran ,Iran
S .Jamili , Iranian Fisheries Research Organiztion, Tehran ,Iran
I .Sharifpour , Iranian Fisheries Research Organization , Tehran, Iran
F .Abbasi , Biology Department ,Al Zahra University, Tehran, Iran.
In this study ,oogenesis of Liza abu was investigated based on the morphological and histological characteristics.One
hundred and fifty female specimen of this species were examined during six month from February 2006 to July 2007.
Tissue samples from ovaries were prepared through histological method and studied with light microscope. The result
indicated that gonads consist of a bilobate and hallow sac and there isn’t any significant difference between the size
of ovary lobes but the left is a bit longer. In this study, 6 oogenesis stages was observed. In stage I, oocytes are small.
In stage II, considerable growth was observed in oocytes.In stageIII, due to vitellogenesis, the maximum growth is
observed and three layers theca, granullosa,follicle cells are visible.In stage IV,migration of germinal vesicle is observed and due to hydration of oocytes , their diameter is increased. The ovaries are yellowish and in maximum size
and ovules can be easily observed with naked-eyes.In stage V, spawning occures.In stage VI, ovaries consist of immature and atretic oocytes and also empty follicles. Based on this study,stage III was observed in February ,stage IV was
observed in March and April, Stage V was observed in May and during June and July immature oocytes of stages I
and II were observed.In March, the gonads were reached to maximum volume.
Key words: : Liza abu ,Histological, Oogenesis , Oocite, Ovary

مقدمه

ماه��ی بی��اه ( )Liza abuمتعل��ق ب��ه خان��واده کف��ال ماهی��ان
( )Mugilidaeمی باش��د .اس��امی عمومی این ماهیAbu mullet ،
 Biah zury Derbak ، Shochyو دوکلک��ی م��ی باش��ند( .)16این
كفال يك گونه آب ش��يرين است( )15كه در رودخانه های دجله ،فرات،
ارونت��س ،حوضه رودخانه دجله در ای��ران در بخشهای پائینی رودخانه
هایی که به خلیج فارس می ریزند ،درياچه هاي جنوب عراق و در پاکستان
یافت می ش��ود و تصادفاً وارد خورها هم می ش��ود( .)16عبدلی پراکنش
این گونه را رودخانه های حس��ن لنگی ،کول ،گودر ،مهران ،پائین دس��ت
رودخانه مند ،زهره ،اروند ،کارون و رودخانه کرخه گزارش نموده است(.)6
 )1945( Van den Eelaartکه بر روی جمعیتهای بياه در عراق مطالعه
نموده اس��ت ،این گونه را در آبهای س��طحی و در ميان گیاهان غوطهور
دریاچهها و مردابها ،ترجیحا درمناطقی که جریان آب آرام است گزارش
نموده و اذعان كرده اس��ت كه اين گونه كفال در ماه هاي آذر تا دي ماه
بخصوص در زمس��تانهاي س��رد وارد رودخانهه��ا و آبهاي عميقتر مي
ش�ود .بعض��ي از انواع گیاهان آب��زی و فیتوپالنکتون ها جز اجزای غذایی
این ماهی می باش��ند ولی حجم زیادی از دانه های ش��ن و مواد پوسيده
آلي نیز یافت می ش��ود که احتماالً دانه های شن به هنگام جستجو برای
مواد پوسيده آلي ،بلعیده ش��ده اند Unlu .و همكاران( )2000بر اساس
توسعه گناد ،بلوغ ماهي بياه رادر رودخانه دجله ،در سن  1سالگي گزارش
و بيان مي نمايند كه اين ماهي در ماههاي مرداد تا بهمن دوره تخم ريزي
ندارد( Mhaisen .)16و )1988( Yousifیک جمعیت از بیاه را در آبگیر
 Mehaijeranک��ه در جنوب بصره واقع ش��ده اس��ت ،مطالعه کردند.
ماهی ها از اوایل دی تا آخر اردیبهش��ت واجد رس��یدگی جنسی بودند و
یک بار در طول این دوره تخم ریزی می نمايند( .)16بر اس��اس بررس��ی
های انجام ش��ده این ماهی در استخرهای پرورش��ی استان خوزستان به
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عنوان یک ماهی هرز مطرح می باشد که بخش های زیادی از هزینههای
پرورش ،صرف رش��د این ماهی می ش��ود .در ارتباط با ويژگي هاي توليد
مثل طبيعي ماهي بياه از قبيل مكانيسم توليدمثل ،فصل تخم ريزي ،قطر
تخم و روند رسيدگي جنسي  ،اطال عات كافي وجود ندارد .پر واضح است
که ب��ه منظور جلوگیری از تداخل اين ماهی با پرورش ماهیان اقتصادی،
ش��ناخت دقیق بیولوژی تولید مثل و بررس��ی روند رس��یدگی جنسی به
منظ��ور تعیین فصل تخم ریزی این ماهی از اهمیت ش��ایان توجه ای بر
خوردار اس��ت .یکی از ابزاهای مورد استفاده برای تعيين مکانیسم تولید
مثل ماهیان بافت شناس��ی گناد آنها است .بنابراین با بررسی مورفولوژی
و بافت شناس��ی گن��اد ماهی بیاه می توان به ه��دف اصلی اين پژوهش
رسید.

مواد و روشها

نمونه ب��رداری به صورت ماهانه از کارگاه تکثی��ر و پرورش ماهیان بومی
ش��يالت استان خوزستان واقع در دشت آزادگان انجام شد.نمونه برداری
به مدت ش��ش ماه از بهمن  85تا تیر ماه  86به صورت ماهانه و بوس��یله
تور س��الیک انجام ش��ده و پس از صید به آزمایشگاه منتقل و مشخصات
بیومتریک ش��امل طول کل  ،طول استاندارد و وزن کل آنها ثبت گردید.
پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه  ،تخمدان آنها از محوطه بطني خارج
و وزن گردید.س��پس ب��رش هایی از تخم��دان در فرمالین بافر  10درصد
تثبیت ش��دند .نمونه ها با اس��تفاده از دستگاه اتوماتيك عمل آوري بافت
 ، Tissue processorآب گيري ،ش��فاف س��ازي و پارافینه شدند  .در
مرحله بعد قالب گیری نمونه ها و تهیه بلوک های پارافینی صورت گرفت،
سپس با اس��تفاده از میکروتوم3 Rotary microtom shanghai-
 VLبرش هایی با ضخامت  5میکرون تهیه شد .در خاتمه نمونه ها توسط
رنگ هماتوکس��یلین و ائوزی��ن (روش  )Harissرنگ آمیزی گردید(.)2
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نمونه ها پس از رنگ آمیزی به وسیله میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار
گرفتند .مبناي تعيين مراحل رسيدگي جنسي مطالعاتNeelakantan
و هم��كاران در س��ال  )12(1988و همچنين طبقه بن��ديهايي مراحل
جنس��ي در س��اير كفال ماهي��ان نظي��ر  )4( Mugil auratusو Liza
 )7(saliensو  )3(Mugil cephalusك��ه قب� ً
لا صورت گرفته اس��ت،
مي باشد.
در مش��اهدات ماکروسکوپی نیز مراحل رش��د تخمدان(اووژنز) بر مبنای
ش��کل تخمدان ،رنگ و اندازه تخمدان بررس��ی شد .به منظور دست یابی
ب��ه اندازه تخمک ها از دس��تگاه آنالیر تصوی��ری و برنامه  550Qwinبا
درش��ت نمایی  5لنز های شیئی اس��تفاده شد و میانگین قطر تخمک ها
محاسبه گرديد(.)5

مرحله دو جنسی( مرحله استراحت)
دارای دو مرحل��ه رش��د اس��ت :در مرحله ابتدایی رش��د ،س��لول ها دارای
سیتوپالسم بازوفیلی ،یک هسته بزرگ و یک هستک می باشند .در مرحله
انتهایی رشد ،میزان سیتوپالسم افزایش یافته و اووسیت از نظر اندازه بزرگ
شده و افزایش قطر آن قابل محسوس است .هسته گرد در وسط سلول قرار
دارد .دارای هس��تک های متعددی است که در یک ردیف منظم در دیواره
داخلی هس��ته قرار دارد .اولین رش��د هس��ته در زمان کناری شدن هستک
انجام می گیرد .س��لول های فولیکولی نیز به تدریج در اطراف تخمک های
رش��د یافته دیده می ش��وند .ظهور واکوئول ها به دور هسته در سیتوپالسم
دیده می ش��وند .قطر تخمک ها بین100/41تا  193/69ميكرون می باشد
(شکل.)2

نتايج

در ای��ن تحقیق تخم��دان  150ماهی(ماهانه  30ع��دد) ،Liza abu
بررسی شد .نتایج آنالیز آزمایشات انجام شده نشان داد که :شکل تخمدان
ماهی بیاه از نوع کیسهای است ،این نوع تخمدانها دارای فضایی هستند
ک��ه تخمکها در زمان تخمکگذاری به داخل آن آزاد میگردند .طول و
وزن دو تخمدان اختال ف معنیدار ندارند .رنگ تخمدان بر حسب مراحل
جنس��ی و انش��عاب عروق و مویرگها از س��فید تا کرم ،صورتی ،نارنجی
مایل به قرمز متغییر اس��ت .نتایج بافت شناسی از تخمدان راست و چپ
نش��ان میدهد از لحاظ مراحل رسیدگی تفاوتی بین تخمدانهای راست
و چپ وجود ندارد .بر اس��اس نتايج حاصله از بررسي هاي ميكروسكوپي،
براي فرايند نمو تخمدان 6 ،مرحله در نظر گرفته ش��د كه به ش��رح زير
مي باشند:
مرحله یک جنسی(نا بالغ)
در ای��ن مرحل��ه اووگونیه��ا عمدتاً کوچک و چند ضلع��ی بوده و دارای
یک هس��ته بزرگ و کروی میباشند كه بيش��ترين حجم تخمك را اشغا ل
مي كند .هسته دارای یک هستک و کروماتین می باشد .سیتوپالسم تخمک
در این مرحله به ش��دت بازوفیل بوده و طی رنگ آمیزی با هماتوکس��یلین
رنگ بنفش به خود می گیرد .قطر تخمک ها بین  43/26تا 76/43میکرون
می باشد(شکل.)1

شکل  -2درمرحله دو جنسی تخمدان ماهی بیاه ،اووسیت ها دارای هسته
بزرگ و هستک های زیادمي باشند (.) ,445X H&E

مرحله سه جنسی
اووس��يت ها در مرحله ابتدايي ويتلوژنز هس��تند كه از طريق افزايش ذرات
ويتلين در سيتوپالس��م قابل مش��اهده است .بيشترين رش��د زرده در اين
مرحله اس��ت .از مش��خصه دیگر این مرحله ،ازدیاد و اکوئ��ول های اطراف
هس��ته اس��ت .واکوئول های کوچک دور هسته یکی ش��ده و واکوئول های
بزرگتری را ایجاد می کنند و واکوئول های کوچک تر ،در زیر غشائ سلولی
قرار می گیرند که در کل حفره ها یا ذرات کورتیکال را تشکیل می دهند.
ای��ن ذرات در مراحل انتهایی این مرحله ،بدلیل وجود ذرات ویتلینی قابل
مشاهده نیست .در اين مرحله سه اليه تكا ،گرانولوزا و سلول هاي فوليكولي
قابل مش��اهده هستند .اليه شعاعي پديدار گش��ته و خونرساني به تخمك
ها بهتر صورت ميگيرد .اووس��یت ها در این مرحله تقریبا شکل کروی یا
بیضوی دارند .اندازه و تعداد هس��تک ها تغییر نمی کند ولی اس��تقرار آنها
در اطرا ف به هم می خورد و به طور تصادفی در هس��ته پراکنده می شوند.
در این مرحله تعدادی از اووسیت های مرحله  Іو  ІІقابل مشاهده هستند.
در بخش نهایی این مرحله وزیکول های زرده در کل سیتوپالس��م انباشته
می گردند و تش��کیل وزیکول های بزرگی را می دهند .قطر تخمک ها بین
 204/24تا  246/65ميكرون می باشد(شکل.)3

شکل  -1در مرحله يك جنسي ،اووگوني هاي كوچك( )OGو چند ضلعي با يك
هسته بزرگ و يك هستك قابل مشاهد اند).(445 X , H&E
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گرو ه ديگر بس��یار بزرگتر می باش��ند که تخمکهای آنها دارای دیوارههای
چند ضلعی می باشند و بسیار آتروفیه شده اند .اووسیت های آتروفیه دارای
چروکیدگی بوده و واکوئول های زرده ا ی و ذرات چربی با یکدیگر تداخل
یافته و دیواره س��لولی تخریب گردیده اس��ت .سلول های فولیکولی پس از
تخمک گذاری ،متورم و تقس��یم شده و فاگوس��یتوز را نشان می دهند.این
سلول ها در جذب تخمک های تحلیل رفته ،نقش دارند(شکل .)5

شکل  -3درمرحله سه جنسی تخمدان ماهی بیاه  ،وزیکول های زرده( )YVو قطرات
کوچک چربی در اطراف وزیکول زایگر( )GVمشاهده میشوند).(445 X , H&E

مرحله چهار جنسی( بالغ)
غش��اء هس��ته کنگره دار می ش��ود ،هس��ته به قطب حیوانی مهاجرت
می کند و غش��اء هس��ته به تدریج محو میشود ولی هستکها مشاهده می
شوند .این مرحله با شروع مهاجرت وزیکول زایگر مشخص میگردد .تعداد
دانههای زردهای به شدت افزایش یافته و تشکیل توده های بزرگتر زرده ای را
م��ی دهند .ذرات چربی با یکدیگر آمیخته ش��ده و یک یا چند قطره بزرگ
چربی را بوجود می آورند .الیه فولیکولی کامل تر ش��ده و الیه های شعاعی
یک الیه ضخیم را در این مرحله تشکیل می دهند .در این مرحله اووسیت
ها ش��روع به آب گیری می نمایند و قطر آنها افزایش یافته و س��لول های
فولیکول��ی اط��راف آنها از اووس��یت فاصله می گیرند .قط��ر تخمکها بین
 385/41تا  546/79ميكرون می باشد(شکل .)4

شکل  -4درمرحله چهار جنسی  ،مهاجرت وزیکول زایگر به قطب حیوانی ،قطرات چربی
و ذرات زردهای قابل مشاهده است) . (178X , H&E

مرحله پنجم جنسی (تخم ريزي)
در این مرحله تخمک های رسیده آزاد می شوندو تخم ریزی ماهی صورت
می گیرد .این مرحله قابل مشاهده نبود.
مرحله شش جنسی
در این مرحله تخمدان دارای دو گروه سلولی ،یک گروه کوچک نابالغ و
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شکل  -5مرحله شش جنسی ،تخمدان ماهی بیاه که شامل اووسیت های طبیعی و
اووسیت های آتروفی( )AOشده است ).(445X , H&E

تركيب درصد تخمك ها در مراحل مختلف رس��يدگي جنسي در ماه هاي
نمونه برداري در نمودار  1ارائه شده است.

مراحل رشد تخمدانی( اووژنز) بر مبنای مطالعات اکروسکوپی
مرحله نابالغ
در این مرحله گناد ماهی ،کوچک ،باریک ،زرد کم رنگ مایل به سفید و
نیمه ش��فاف است .تخمک ها با چش��م غیر مسلح دیده نمی شود .ميانگين
عرض تخمدان در اين مرحله 0/8سانتي متر مي باشد.
مرحله در حال استراحت
تخمدان به صورت یک توده متراکم و تخمک ها با چشم غیر مسلح دیده
نمی شوند و یا به سختی دیده می شوند.رنگ تخمدان قرمز و عروق فراوان
در س��طح تخمدان وج��ود دارد .ميانگين عرض تخم��دان در اين مرحله1
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سانتي متر مي باشد.
مرحله در حال بلوغ
تخمدان ها ،بزرگ و زرد رنگ بوده و ظاهری دانه دار دارند ،که این حالت
دانه ای به دلیل وجود تخمک های رسیده است و تخمک ها به خوبی دیده
می شوند و دارای ذرات زرده ای فراوان هستند .ميانگين عرض تخمدان در
اين مرحله 1/34سانتي متر مي باشد.
ال رسیده
مرحله کام ً
ال
در ای��ن مرحل��ه رن��گ تخمدان کرم و زرد می باش��د .تخم��ک ها کام ً
رسیده وآب جذب کرده و شفاف هستند و باچشم به خوبی دیده می شوند.
ميانگين عرض تخمدان در اين مرحله 1/96سانتي متر مي باشد.
مرحله تخلیه

در ای��ن مرحل��ه تخم��دان ها ،وقوع تخم ریزی را در گذش��ته نزدیک نش��ان
می دهند .تعدادی تخمک رس��یده و تعداد بس��یار کم��ی تخمکهای در حال
تخری��ب در آنه��ا دیده می ش��ود .تخمدانه��ا زرد و کمرنگ ،سس��ت و دارای
رگه��ای خون��ی فراوان اس��ت .ميانگي��ن عرض تخم��دان در ابتداي ش��روع
تخم ريزي به  1/78سانتي متر و در نهايت تا  0/68سانتي متركاهش مي يابد.
نواساناتGSI
تغیی��رات در طول ماه ه��ای نمونه برداری در مقا دیر (گنادوس��وماتیک
ایندکس)  GSIمش��اهده می شود .مطالعات نشان می دهد که میزانGSI
دارای نوس��انات معنی دار در طول ماه های نمونه برداری می باشد .نمودار
 1نوس��انات GSIدر ماههای مختلف نش��ان می دهد که بیش��ترین مقادیر
 GSIدر اس��فند و فروردین ماه مش��اهده می شود .و اوج آن در اسفند ماه
می باشد.

بحث

خصوصيات تخمدان در ماهي ها به وس��يله محققان مختلف و بر اس��اس
تفاوت ها و شباهت هاي بين گونه اي به مراحل مختلفي تقسيم بندي شده
اس��ت ،اما به ط��ور عمده بين  6تا  7مرحله متغير بوده اس��ت( .)14،12در
ماهي كفال نيز تقسيم بنديهاي متفاوتي تعريف شده ،براي مثال Kurup
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 Samuelدر س��ال  1983در مطالعه مراحل رسيدگي جنسي كفال Liza
 ،parsiaاووژن��ز را در اين ماهي به  5مرحله تقس��يم كردند( )9و Reddy

و  Balasunderدر س��ال  1979در بررسي رسيدگي تخم ريزي در ماهي
كفال  ،Chana punctataهش��ت مرحله را در س��يكل رشد تخمدان اين
ماهي گزارش كردند( Magdy.)13و  Amalدر بررس��ي روند رس��يدگي
جنس��ي  ، Liza ramadaالگوي 6مرحله اي ارائه نمودند( .)10يوسفيان و
همكاران در سال  1378مراحل رسيدگي جنسي در كفال پوزه باريك Liza
 saliensو ش��ريف پور و همكاران در س��ال 1381مراحل رسيدگي جنسي
كف��ال خاكس��تري Mugil cephalusرا به  6مرحله تقس��يم كردند(.)3،7
در اي��ن تحقيق نيز با توجه به ش��اخص هاي تعريف ش��ده و بر اس��اس
نتایج حاصل از بررسی میکروسکوپی برای فرایند نمو تخمدان و رسيدگي
جنس��ي ماهي بياه  6 ،Liza abuمرحله مش��اهده گرديد .در مرحله یک
جنسی  ،اووسیت ها بسیار کوچک و به لحاظ كوچك بودن اندازه تخمدان،
GSIبس��يار پائین بود .در این مرحله هس��ته هر اووس��یت قس��مت اعظم
فضاي س��لول را اشغال می کند و درون یک الیه نازک سیتوپالسمی قرار
دارد .همراه با اووس��یت ،حجم نسبی سیتوپالس��م بطور قابل مالحظه ای
افزایش می یابد و گرایش آن به حالت بازی بیش��تر می ش��ود و در رنگ
گ آبي تيره در ميآيد .تعداد هس��تکها نیز
آميزي با هماتوكس��يلن به رن 
زیاد ش��ده و به سمت اطراف هسته حرکت می کند .اووسیت ها توسط یک
الیه نازک از س��لولهای فولیکولی احاطه می ش��وند .در مرحله دو جنسی،
انواع اووسیت ها در مراحل پیش هستکی و کورتیکال قابل مشاهده هستند.
حجم سیتوپالس��م بیشتر از هس��ته می گرددو بتدریج ماهیت قلیا دوستی
را ازدس��ت می دهد.هس��تک ها نزدیک به غشائ هس��ته قرار می گیرند و
شکل آنها معموال از کروی به بیضوی تغييرمی يابد و بسیار نامنظم هستند.
در مراح��ل نهایی پیش هس��تکی ،وزیکول های زرده در مرکز س��لول بوده
که به تدریج به س��مت دیواره اووس��یت حرکت نموده و سیتوپالس��م را از
قس��مت مرکزی به سمت پیرامون آن پر می کند.آغاز ظهور الیه های تکا و
گرانولوزا بین سیتوپالس��م و الیه فولیکولی مشاهده می گردد .در ابتدا این
الیه باریک ،فش��رده و یکنواخت است ولی با رشد اووسیت ضخیم می شود.
ضخیم شدن الیه خارجی مرکب از سلول های فولیکولی در اطراف اووسیت
ادامه می یابد.در مرحله س��ه جنسی یا ویتلوژنز ،شروع زرده سازی مشاهده
ش��د .در این مرحله وزیکولهای زرده به ش��كل کروی ریز ،در اووسیت ها
ظهور می یابندکه ابتدا در بیرونی ترین بخش سیتوپالس��م دیده می شوند
و تعداد و اندازه آنها با رش��د اووس��یت افزایش می یابد .در این مرحله س��ه
الیه تکا ،گرانولوزا و س��لول های فولیکولی از طریق میکروسکپ نوری قابل
مش��اهده هستند .اووس��یت ها در این مرحله تقریبا کروی یا بیضوی شكل
مي با ش��ند .اندازه و تعداد هس��تک ها تغییر نمیکند ولی ش��كل استقرار
آنه��ا در اط��راف تغيير می يابد و ب��ه طور تصادفی در هس��ته پراکنده می
ش��وند .در انته��اي این مرحله وزیکولهای زرده كل فضاي سیتوپالس��م را
پر می كنند و تش��کیل وزیکولهای بزرگی را میدهند .طبق نتایج حاصل،
وزن گن��اد و  GSIدر این مرحله رو به افزایش اس��ت .این مرحله در بهمن
ماه و اس��فند ماه مش��اهده گرديد.در مرحله چهار جنس��ی مهاجرت هسته
به س��مت قطب جانوری ( ، )GVMشکسته ش��دن ( )GVBDو ترکیب
وزیک��ول ه��ای زرده و قطرات چربی ص��ورت می گی��رد و در نهایت زرده
ب��ه صورت ی��ک توده یکنواخت به نظر می رس��د که درون اووس��یت را پر
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بررسی روند رسیدگی جنسی ماهی ...

میکند .همچنین اووس��یت بالغ با افزای��ش جذب آب جهت تخمریزی
آماده می ش��ود این مرحله در ماههای اس��فند و فروردین مشاهده می
ش��ود .در مرحل��ه پنج یا تخم ریزی الیه های فولیکولی گسس��ته ش��ده و
تخم��ک ها از حفره فولیکولی جدا می ش��وند .در ای��ن مرحله بافت چربی
تخم��دان بس��یار ان��دک بوده که س��بب روان ش��دن تخمک ها و ش��روع
تخم ریزی می گردد .ش��اخص گنادوسوماتيك( )GSIو وزن گناد تا قبل از
تخم ریزی به بیشترین میزان می رسد که پس از تخم ریزی شدیدا ً کاهش
می یابد( .)1بر اس��اس نتایج بررس��ی های ماکروسکوپی انجام شده گنا د
ال دانهای و
ماهی بیاه در اس��فند ماه به بیش��رین وزن رسیده و ظاهری کام ً
تخمکها با چش��م غیر مسلح قابل مشاهده بودند .در فروردین ماه از حجم
تخمدانها در مقایسه با ماه قبل به مقدار جزئی کاسته شده و در بعضی از
ماهيها پارگی در قسمتهای نزدیک مجراي تناسلی مشاهده شد که مبین
شروع تخم ریزی در فروردین ماه می باشد که در طول اردیبهشت ماه ادامه
داشته اس��ت .در اوایل خرداد ماه وزن تخمدان به شدت کاهش مییابد
که نش��اندهنده اتمام تخم ریزی اس��ت که با مشاهدات میکروسکوپی نیز
تطابق دارد .نتایج این پژوهش مشابه بررسی انجام شده توسط Mhaisen
و  )1989( Yousifاس��ت که یک جمعیت از بیاه را درجنوب بصره مورد
مطالع��ه ق��رار دادند و اذعان کردند ک��ه ماهی ها از اوای��ل دی ماه تا آخر
اردیبهشت ماه واجد رسیدگی جنسی می باشند و یک بار در طول این دوره
تخم ریزی می نمایند(.)16
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