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" مقاله پژوهشی"  

 

( و تاسماهی  Huso husoماهی ) های رشد و رسیدگی جنسی فیلشاخص مقایسه

 ( Acipenser persicusایرانی )

 

 1ناصر آق ، *1عبدالجبار ایرانی

 پروری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران پژوهشکده آرتمیا و آبزی -1
 

 22/5/1401 تاریخ پذیرش:                                       14/2/1401 تاریخ دریافت:

 

 چکیده

ماهی ( و تاس Huso husoماهی )های جنسی فیل های بافتی اندامدر این مطالعه، نرخ رشد، شاخص رسیدگی جنسی و برخی ویژگی       

ماهه و با میانگین    15نی  ماهی ایرا ماهی و تاسعدد فیل   60ماه موردبررسی قرار گرفت. تعداد    12مدت  ( بهAcipenser persicusایرانی )

مترمکعب در قالب دو تیمار و سه    5/2متر( با حجم آبگیری    5× 1× 1های بتنی )گرم بین حوضچه   5/469گرم و    0/781ترتیب  وزن اولیه به

ماهی ایرانی  داری بیشتر از تاسطور معنی به گرم(  11/3518ماهی )ماهگی، وزن کل فیل   27تکرار برای هر تیمار توزیع شد. در پایان سن  

داری نشان دادند. مقادیر رشد  گرم بود که اختالف معنی   73/1091گرم و    11/2737ترتیب  گرم( بود و مقادیر افزایش وزن، به   23/1561)

ماه اول و دوم دوره پرورش، مقادیر آن در  طوری که، طی سهدار نشان دادند. بهویژه فقط در شش ماه نخست در دو گونه اختالف معنی 

درصد در روز( بود. طی دوره مطالعه، مقادیر   33/0و    50/0ترتیب  ماهی )به درصد در روز( بیشتر از تاس  49/0و    64/0ترتیب  ماهی )به فیل

( GSI( بود. مقادیر شاخص رسیدگی جنسی )69/1ماهی ایرانی )داری کمتر از تاس طور معنی ( به43/1ماهی )ضریب تبدیل غذایی در فیل 

ایرانی تاس معنی به  ماهی  فیلطور  از  بیشتر  بهداری  بود،  سن  گونهماهی  پایان  در  که  در    27ای  جنسی  رسیدگی  شاخص  مقدار  ماهگی، 

فیل   39/1ماهی  تاس و در  اووسیت   38/0ماهی  درصد  تعداد  این زمان،  در  بود. همچنین  مادهدرصد  در  اولیه  توجهی های  قابل  افزایش  ها 

ها کامال توسعه یافته  ماهی ایرانی این کیسه گیری بودند، اما در جنس نر تاسای منی درحال شکل هماهی، کیسه داشت و در جنس نر فیل

به می بودند.  نتیجهطورکلی  فیل   توان  که  از شاخصگرفت  اندامماهی  اما  بود،  برخوردار  بهتری  تاسهای رشد  به های جنسی  نسبت  ماهی 

 ماهی رشدونمو بیشتری داشت. فیل

 

Huso huso ،Acipenser persicusهای جنسی، شد ویژه، تکامل اندامر   کلمات کلیدی:

 
  a.irani@urmia.ac.ir: مکاتبات دارعهده *
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 مقدمه 

شرایط   در  پایدار  تکثیر  امکان  رشد،  سرعت 

مهممصنوعی سودآوری  و  بازارپسندی   ترین، 

به  شاخص گونه  یک  معرفی  برای  که  هستند  هایی 

آبزی میصنعت  قرار  مدنظر  بهپروری  نظر گیرند. 

از  می خاویاری  ماهیان  که  تاسرسد  ایرانی  جمله  ماهی 

آق،  ) و  به  (1397ایرانی  فیلو  و  ویژه  )فالحتکار  ماهی 

آق،  1399همکاران،   و  ایرانی   Mohseni, et؛  1398؛ 

al., 2006  مطلوب حد  در  را  خصوصیات  این  تمام   )

گونه میان  از  ما  کشور  در  باشند.  ماهیان  داشته  های 

فیل تاسخاویاری،  و  اهمیت  ماهی  از  ایرانی  ماهی 

فیلبه زیرا  هستند،  برخوردار  بهسزایی  عنوان  ماهی 

کیفیتی  جثهبزرگ با  بسیار  خاویار  ایران،  ماهی  ترین 

می تاستولید  و  خاویار  کند  داشتن  بر  عالوه  ماهی 

فراوان ایرانی  ارزشمند،  سواحل  خاویاری  گونه  ترین 

به خزر  میدریای  )شمار  آق،  آید  و  (. 1397ایرانی 

مط انجام  لزوم  و  بنابراین  تکثیر  زمینه  در  گسترده  العات 

 شود. ها احساس میپرورش آن

بار   برای نخستین  ایران  ماهیان خاویاری در  پرورش 

سال   شد    1369در  انجام  شیرین  آب  در  موفقیت  با 

(. بررسی روند رشد 1385پورعلی فشتمی و همکاران،  )

  4ماهی پرورشی در سن  و تکامل سیستم تولیدمثلی فیل

طر  5تا   از  بافتسالگی  مطالعات  داده  یق  نشان  شناسی 

اندام های جنسی و رسیدگی  است که مراحل رشدونمو 

به نیست.  یکسان  ماده  و  نر  ماهیان  در  که  جنسی  طوری 

تر  در جنس نر سریع IIرسیدگی جنسی و گذر از مرحله  

می رخ  ماده  سوماتیک  از  رشد  دارای  نر  ماهیان  دهد. 

وی ارتباط  مساله  این  که  بودند  های  ژگیباالتری 

می نمایان  را  جنسی  غدد  و  و  سوماتیک  )هدایتی  سازد 

گنادهای  1386همکاران،   بررسی  دیگر،  مطالعه  در   .)

یکماهیفیل کههای  است  داده  نشان  دوساله  و   ساله 

 اووگونی  و اولیه  اووسیت دارای یکساله  ماده  ماهیان

 .داشتند قرار  جنسی رسیدگی  I مرحلۀ در و بودند

 و اولیه اووسیت اووگونی، له دارایدوسا ماده ماهیان

 رسیدگی II به I مرحلۀ در و بودند ثانویه اووسیت

دارای   دوساله و یکساله نر ماهیان  .داشتند قرار جنسی 

 مرحلۀ در و بودند اولیه اسپرماتوسیت و اسپرماتوگونی

I  بین بارزی تفاوت  و داشتند  قرار  جنسی رسیدگی 

 و یکساله نر های ماهی جنسی  هایسلول و گناد ساختار

و  مشاهده دوساله لنگرودی  )امامی  است  نشده 

 .(1395همکاران، 

اندام رشدونمو  روند  از  نوع  آگاهی  هر  جنسی  های 

برای مدیریت  ماهیان خاویاری  از جمله  پرورشی  آبزی 

هرچند  فعالیت است.  ضروری  پرورش  و  تکثیر  های 

اندام  گونهرشدونمو  جنسی  ماهیان  های  متعدد  های 

تاسخاویار جمله  از  اطلس،  ی  اقیانوس   .Aماهی 

oxyrinchus(  ،Huff, 1975تاس هیبرید  (،  بستر،  ماهی 

H. huso    وA. ruthenus  (Amiri et al., 1996a,b  ،)

 A. transmontanus( ،Doroshov etماهی سفید،  تاس

al., 1997فیل  ،)( و Falahatkar et al., 2013ماهی،   )

دریاچهتاس )A. fulvescensای،  ماهی   ،McGuire et 

al., 2019  بررسی اما  است،  گرفته  قرار  موردبررسی   )

انداممقایسه و  بدن  رشد  فیلای  جنسی  و  های  ماهی 

انجام  تاس دقیق  طور  به  مختلف  سنین  در  ایرانی  ماهی 

و   رشد  حاضر،  مطالعه  در  بنابراین  است.  نشده 

تا    15الذکر طی دوره  های جنسی دو گونه فوقشاخص

 سال موردبررسی قرار گرفت. مدت یکهماهگی ب 27

 

 ها مواد و روش

 ماهی و سیستم پرورش 
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ماهی ایرانی  ماهی و تاساین مطالعه با استفاده از فیل

به  15 وزن  میانگین  با  و    781ترتیب  ماهه    5/469گرم 

به و  گرم  آرتمیا  پژوهشکده  در  سال  یک  مدت 

تعداد  آبزی  درآمد.  اجرا  به  ارومیه  دانشگاه   60پروری 

ماهی در قالب دو تیمار و  عدد تاس  60ماهی و  عدد فیل

حوضچه داخل  تیمار،  هر  برای  تکرار  بتونی  سه  های 

( شکل  آبگیری    5×1×1مستطیل  حجم  با   5/2متر( 

ها  مترمکعب قرار داده شدند. در هر یک از این حوضچه

لیتر در دقیقه همراه با سیستم هوادهی برای    30دبی آب  

موردنی  اکسیژن  با  تامین  حرارت  درجه  شد.  برقرار  از 

گیری شد و مقادیر آن،  اندازه  Crison MM 40دستگاه  

دامنه   در  مطالعه  دوره  سانتی    6/19-7/20طی  درجه 

گراد بود. حدود چهار ماه پس از پرورش این ماهیان در  

فوقحوضچه مخزن  های  چهار  به  ماهیان  تمامی  الذکر، 

در فضای باز  گرد بتونی )دو مخزن برای هر گونه( واقع  

آبگیری   حجم  آب    15با  دبی  در   50مترمکعب،  لیتر 

گراد منتقل  درجه سانتی  1/14-4/18دقیقه و دمای آب  

 داری شدند.ماهگی در آن نگه 27و تا سن 

 

 تغذیه 

قزل مولدین  غذای  از  ماهیان،  تغذیه  الی آبرای 

ساخت شرکت فرادانه استفاده شد.   (BFT) کمان رنگین 

شرو در  غذادهی  فیلنرخ  برای  آزمایش  و    %1ماهی  ع 

تاس سه    %5/1ماهی  برای  غذادهی  و  شد  گرفته  درنظر 

شبانه در  )ساعات  بار  شد  16و    12،  8روز  انجام   )

(Chebanov and Galich, 2011 نرخ غذادهی  (.  های 

درجه   کاهش  و  وزن  افزایش  با  پرورش  دوره  طی 

که حداقل مقدار آن  طوریحرارت کاهش داده شد، به

وزن بدن در    %1ماهی  و برای تاس  %7/0ماهی  لبرای فی 

( بود  برای  Chebanov and Galich, 2011روز   .)

بررسی رشد و تعدیل غذادهی، با فاصله یک ماه، تعداد  

صورت تصادفی انتخاب  ماهی از هر حوضچه به  20-10

اساس   بر  بعد،  ماه  غذادهی  میزان  و  شدند  توزین  و 

به وزنی  محاسبه  دستمیانگین  رشد    .شدآمده،  مقادیر 

( رابطه  SGRویژه  از  استفاده  با  ماه  سه  هر  برای   )1  

 (. Gisbert and Williot, 1997محاسبه شد )

 SGR = (lnWf – lnWi) × 100 / t   -1رابطه 

باال،   رابطه  ویژه،   SGRدر  نهایی،  Wf: رشد  وزن   :

Wi وزن اولیه و :t.زمان است : 

 

 گیرینمونه

بافت مطالعات  انبرای  در  دامشناسی  جنسی،  های 

)سن   آزمایش  دوره  بعد    15ابتدای  ماه  شش  ماهگی(، 

)سن    21)سن   آزمایش  دوره  آخر  در  و    27ماهگی( 

فیل  10ماهگی( تعداد   و  قطعه  ماهی  قطعه تاس  10ماهی 

گیری و توسط پودر گل میخک با  طور تصادفی نمونهبه

لیتر بیمیلی  200دز   ایرانیهوش شدند )گرم در  ، آق و 

اندازه( 1398 از  پس  اندام.  ماهیان،  وزن  های  گیری 

آن محاسبه  جنسی  برای  شدند.  توزین  و  خارج  ها 

رابطه   جنسی،  رسیدگی  قرار    2شاخص  مورداستفاده 

 (.1379گرفت )بیسواس، 

 GSI = (Wg / Wb) × 100   -2رابطه 

: Wg: شاخص رسیدگی جنسی،  GSIدر رابطه باال،  

 اهی است. : وزن کل بدن مWbوزن اندام جنسی و 

 

 های جنسیشناسی اندامبافت 

خارجاندام از  پس  جنسی  در  های  ماهی،  از  شدن 

گذاشته و به آزمایشگاه    %10داخل فرمالین بافر فسفات  

نمونهبافت هر  از  منتقل شدند.  تکهشناسی  اندازه  ،  به  ای 

فالسکسانتی  1×1 داخل  در  و  تهیه  استیل  متر  های 
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مر و  شد  داده  قرار  پاساژ  مقاطع  مخصوص  تهیه  احل 

پارافین،  بافتی شامل آبگیری، شفاف با  سازی، آغشتگی 

برشقالب و  شد. گیری  انجام  میکروتوم  دستگاه  با  زدن 

بههای آمادهالم ائوزین شده،  هماتوکسیلین رنگ  -روش 

آمیزی شدند و با میکروسکوپ نوری موردبررسی قرار  

 (. 1387گرفتند )حالجیان و همکاران، 

 

 ها داده  تجزیه و تحلیل

ویلک و همگنی  -ها با آزمون شاپیرونوع توزیع داده

برای  ها با آزمون لون موردبررسی قرار گرفت.  واریانس 

ماهی ایرانی آزمون  ماهی و تاسهای فیلمقایسه میانگین 

مقادیر رشد طی   مقایسه  برای  مجزا،  دو گروه  برای  تی 

با   واریانس  آنالیز  آزمون  آزمایش،  دوره 

استفاده شد و در صورت وجود  هگیریاندازه ای مکرر 

معنی میانگین اختالف  تفکیک  برای  زماندار،  های  های 

به دانکن  تعقیبی  تست  تمامی  مختلف،  رفت.  کار 

 SPSS 22مه  توسط برنا  %95ها در سطح اطمینان  بررسی

داده و  شد  بهانجام  میانگین ها  معیار  ±صورت  انحراف 

 گزارش شدند.

 

 نتایج 

 رشد

د نشان  سن  نتایج  پایان  در  که  وزن    27اد  ماهگی، 

فیل تاسکل  و  بهماهی  ایرانی    11/3518ترتیب  ماهی 

و   بود  1561/ 23گرم  افزایش  1)شکل    گرم  مقادیر  و   )

گونه این  در  بهوزن  و    11/2737ترتیب  ها،  گرم 

داری  گرم بود که نسبت به هم اختالف معنی  73/1091

 نشان دادند. 

 

 
 ماهی ایرانی طی دوره پرورش. ماهی و تاستغییرات وزن کل فیل :1شکل 

 (.p<0/ 05ماهی در سن موردنظر است )ماهی و تاسدار بین فیلنشانه وجود اختالف معنی *دهنده انحراف معیار و عالمت  ها نشانمیله

 

نر و ماده فیلبررسی طول و وزن جنس  ماهی  های 

ماهی ایرانی نشان داد که در شروع آزمایش )در و تاس

جنس   15ن  س بین  فیلماهگی(  ماده  و  نر  از  های  ماهی 

متر( و وزن  سانتی  8/59و    8/62ترتیب  نظر طول کل )به
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داری  گرم( اختالف معنی 0/789و  0/893ترتیب کل )به

)سن   مطالعه  دوره  پایان  در  نداشت.  ماهگی(    27وجود 

بین جنس  نر و ماده این گونه، از نظر طول کل  نیز  های 

ترتیب  متر( و وزن کل )بهسانتی  7/85و    0/87ترتیب  )به

معنی  0/3381و    6/3635 اختالف  وجود  گرم(  داری 

سن   )در  آزمایش  شروع  در  بین    15نداشتند.  ماهگی( 

تاسجنس  ماده  و  نر  کل  های  طول  نظر  از  ماهی 

ترتیب  متر( و وزن کل )بهسانتی  6/49و    6/51ترتیب  )به

معنی  0/462و    0/473 اختالف  وگرم(  جود  داری 

پایان دوره مطالعه )سن   بین    27نداشت. در  نیز  ماهگی( 

)بهجنس  کل  طول  نظر  از    7/85و    0/87ترتیب  ها 

معنیسانتی اختالف  وزن  متر(  اما  نداشت،  وجود  داری 

داری بیشتر از  طور معنیگرم( به   6/3635کل جنس نر )

 گرم( بود.  0/3381وزن کل جنس ماده )

ب واریانس  آنالیز  آزمون  اندازهنتایج  های  گیریا 

های مربوط به رشد ویژه نشان داد که مکرر بر روی داده

( زندگی  مختلف  مراحل  یعنی  زمان  (،  p=000/0تاثیر 

( ماهی  گونه  یعنی  برهمp=017/0تیمار  و  های  کنش ( 

دار بود  ( بر نرخ رشد ویژه معنیp=013/0زمان × تیمار )

(05/0 >p .) 

فیل ویژه  رشد  تاسمقادیر  و  در  ماهماهی  ایرانی  ی 

به  18سن     50/0±0/ 08و    64/0±01/0ترتیب  ماهگی 

سن   در  مقادیر  این  بود.  روز  در  ماهگی    21درصد 

به  به روز   0/ 33±0/ 01و    49/0±07/0ترتیب  در  درصد 

سن   در  آن  مقادیر  یافت.  به  24کاهش  ترتیب  ماهگی 

 27درصد در روز و در سن    26/0±02/0و    0/ 02/0±29

به در    0/ 24± 01/0و    0/ 29±04/0ترتیب  ماهگی  درصد 

 (.2روز بود )شکل 

 

 
 ماهی ایرانی برای هر سه ماه دوره پرورش. ماهی و تاسنرخ رشد ویژه فیل :2شکل 

  دارنشانه وجود اختالف معنی *های مختلف در هر گونه و عالمت دار بین زماندهنده انحراف معیار، حروف متفاوت نشانه وجود اختالف معنیها نشانمیله

 (.p<05/0ماهی در دوره زمانی موردنظر است ) ماهی و تاسبین فیل
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در   غذایی  تبدیل  ضریب  میانگین  مطالعه،  دوره  طی 

)فیل به43/1ماهی  معنی(  تاسطور  از  کمتر  ماهی  داری 

 ( بود. 69/1ایرانی )

 

 های جنسینمو اندام  و رشد

دوره   ابتدای  در  جنسی  رسیدگی  شاخص  مقدار 

ت در  )اسمطالعه،  ایرانی  به   38/0ماهی  طور  درصد( 

فیلمعنی از  بیشتر  ) داری  این   13/0ماهی  بود.  درصد( 

یک پرورش  دوره  طی  یافت،  اختالف  افزایش  ساله 

سن  گونهبه پایان  در  که  شاخص    27ای  مقدار  ماهگی، 

تاس در  جنسی  در    39/1ماهی  رسیدگی  و  درصد 

شاخص    38/0ماهی  فیل افزایش  بررسی  بود.  درصد 

تاسرسی  در  که  داد  نشان  زمان  طی  جنسی  ماهی  دگی 

داری وجود  برداری اختالف معنیبین هر سه زمان نمونه

فیل در  اما  دوره  داشت،  انتهای  و  ابتدا  بین  فقط  ماهی 

 (.3دار مشاهده شد )شکل مطالعه، اختالف معنی

 

 
 ی دوره پرورش. ماهی ایرانی طماهی و تاس( در فیلGSIمقادیر شاخص رسیدگی جنسی )  :3شکل 

دار  نشانه وجود اختالف معنی *های مختلف در هر گونه و عالمت دار بین زماندهنده انحراف معیار، حروف متفاوت نشانه وجود اختالف معنیها نشانمیله

 (.p<05/0ماهی در زمان موردنظر است )ماهی و تاسبین فیل

 

 

های نر و  مقایسه شاخص رسیدگی جنسی در جنس 

ن سن  ماده  در  که  داد  فیل  27و    15شان  ماهی  ماهگی 

معنی بین جنس اختالف  )بهداری  نر  و   14/0ترتیب  های 

)به41/0 ماده  و  درصد( 35/0و    12/0ترتیب  درصد( 

تاس در  نداشت.  سن  وجود  هردو  در   27و    15ماهی، 

و    60/0ترتیب  ماهگی، شاخص رسیدگی جنسی نرها )به

به  10/2 معنیدرصد(  بیشترطور  ماده  داری  ها  از 

 درصد( بود. 0/ 92و  16/0ترتیب )به

فیل گونه  هردو  تاسدر  و  در  ماهی  ایرانی،  ماهی 

طور کامل انجام شده  سن پانزده ماهگی، تمایز جنسی به

)شکل سن  5و    4های  بود  در  جنس    15(.  در  ماهگی، 

ماده، اووسیت هایی که در ابتدای مراحل رشدونمو قرار  

بود، تشخیص  قابل  سلول  داشتند،  بیشتر  جنسی  اما  های 

)شکل بودند  اوگونی  مرحله  رشد  Dو    A:  4  در  با   .)

تر  ها بزرگها افزایش و اندازه آنماهیان، تعداد اووسیت

به سن  طوریشد،  در  اووسیت  27که  تعداد  ها  ماهگی 

آنبه بیشتر  و  شد  زیاد  هستکشدت  مرحله  در  های  ها 

)شکل   بودند  فیلFو    C:  4کناری  در  نر  ماه (.   15یان 

کیسه )شکل  ماهه  بودند  نشده  تشکیل  منی  (،  A:  5های 

تاس در  شکل  15ماهی  اما  حال  در  بودند ماهه،  گیری 
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سن  D:  5)شکل   در  فیل  27(.  در  ماهی،  ماهگی 

بودند )شکل  کیسه منی در حال تشکیل  اما  C:  5های   ،)

تاس کیسهدر  این سن،  در  توسعه  ماهی  کامال  منی  های 

 (. F: 5 یافته بودند )شکل

 
 ,A, Bسمت راست: ): برش بافتی تخمدان فیل ماهی4شکل

C):سمت چپ(و تاس ماهی ایرانیD, E, F  به ترتیب از باال به پایین )

نیکرومتر و   6-4ماهگی. ضخامت برش:  27و15،21درسن

 : هسته GV: اووسیت،OC: اووگونیا،20x  .OGبزرگنمائی:

 
( و  A, B, C)سمت راست:: برش بافتی بیضه فیل ماهی 5شکل 

ترتیب از باال به پائین   ( بهD, E, Fتاس ماهی ایرانی )سمت چپ:

میکرومتر و   6-4ماهگی. ضخامت برش: 27و   21، 15درسن

 . (Cyst): کیسه منی Cاسپرماتوگونیا،x20. :SGبزرگنمائی:

 

 بحث

ویژگی مطالعه،  این  اندام در  و  بدنی  رشد  های  های 

فیل تاسجنسی  و  سنین  ماهی  ماهی  در    27تا    15ایرانی 

به مقایسهماهگی  طی  طور  گرفت.  قرار  موردبررسی  ای 

یک پرورش  فیلدوره  کل  وزن  بهساله،  طور  ماهی 

بیشتر از تاسمعنی نتایج مشابه آن برای  داری  ماهی بود. 

 و همکاران   پورکاظمیسنین پائین این دو گونه توسط  

به1385) است.  شده  گزارش  پرورش  طوری(  که 

فیلبچه جوان  ماهیان  و  تاسماهیان  و  ایرانی  ماهی  ماهی 

ماه در مخازن فایبرگالس نشان داده که وزن    18مدت  به

فیل )نهایی  تاس  975ماهی  از  بیشتر  )گرم(   535ماهی 

گرم( بوده است. در مطالعه حاضر، بررسی طول و وزن  

فیلجنس  ماده  و  نر  تاسهای  و  نشان  ماهی  ایرانی  ماهی 

پایان )  15از )سن  داد که در آغ ماهگی(    27ماهگی( و 

بین جنس  مطالعه،  فیلدوره  ماده  و  نر  نظر  های  از  ماهی 

داری وجود نداشت.  طول کل و وزن کل اختالف معنی

های نر و ماهی، در شروع آزمایش بین جنس همانند فیل

تاس اختالف  ماده  کل  وزن  و  کل  طول  نظر  از  ماهی 

پامعنی در  اما  نداشت،  وجود  مطالعه،  داری  دوره  یان 

داری بیشتر از جنس ماده  طور معنیوزن کل جنس نر به

نتایج مشابه آن توسط هدایتی و همکاران ) (  1386بود. 

سالگی گزارش شده   5تا    4ماهی پرورش در سن  در فیل

به آناست.  مطالعه  در  که  نر  طوری  ماهیان  ساله    5ها، 

ماد ماهیان  به  نسبت  باالتری  سوماتیک  رشد  ه  دارای 

بین  بوده ارتباط  به  را  مساله  این  فوق  محققان  اند. 

دادهویژگی نسبت  جنسی  غدد  و  سوماتیک  اند های 

بنابراین به1386)هدایتی و همکاران،   رسد که  نظر می(. 

فیل تاسدر  و  مثل  ماهی  ماهیانی  برخالف  ایرانی  ماهی 
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رنگین قزل بلوغ جنسی،  آالی  به  نزدیک شدن  با  کمان، 

 شود.س نر نسبت به ماده بیشتر میرشد بدنی در جن

در مطالعه حاضر، مقادیر رشد ویژه در هردو گونه  

که مقادیر آن در  ایگونهبا افزایش سن کاهش یافت، به

)سنین  فیل پرورش  دوره  نخست  ماه  شش  طی  ماهی، 

به  21-15 معنیماهگی(  ماه  طور  شش  از  بیشتر  داری 

)سنین   تاس  22-27پایانی  در  و  بود  اهی،  مماهگی( 

)سنین   نخست  ماه  در شش  آن  ماهگی(    15-21مقادیر 

معنیبه )سنین  طور  پایانی  ماه  سه  از  بیشتر   25-27داری 

سه طی  بود.  دوره  ماهگی(  دوم  ماه  سه  و  اول  ماه 

فیل ویژه  رشد  مقادیر  بهپرورش،  و   64/0ترتیب  ماهی، 

به  49/0 از مقادیر  طور معنیدرصد در روز،  بیشتر  داری 

و   50/0ترتیب  ماهی در سن موردنظر )بهسرشد ویژه تا

نشان   33/0 مختلف  تحقیقات  بود.  روز(  در  درصد 

ماهیان  داده مختلف  سنین  در  ویژه  رشد  نرخ  که  اند 

یابد.  خاویاری متفاوت است و با افزایش سن کاهش می

شیرین  به آب  در  جوان  ماهیان  پرورش  مثال؛  عنوان 

عدد    25راکم  روز در مخازن فایبرگالس با ت  71مدت  به

وزنی   فاصله  در  که  داده  نشان  مترمکعب    49-193در 

نرخ رشد ویژه   بوده است    25/2گرمی،  درصد در روز 

های  ماهی( و در فیل1385)پورعلی فشتمی و همکاران،  

تراکم حدود    95-290حدود   با  که  در   15گرمی  عدد 

به فایبرگالس  مخازن  در  هفته    8مدت  مترمکعب 

بودند،  نگه درصد در    99/1مقدار رشد ویژه  داری شده 

( است  بوده  دهنده Taati et al., 2011روز  نشان  که   )

گونه این  ویژه  رشد  نرخ  بودن  پائین  باالتر  سنین  در  ها 

فیلمی در  اما  با   900-2004های  ماهیباشد.  که  گرمی 

حدود    10تراکم   مخزن  هر  در  مترمکعبی    5/1عدد 

نگه  108مدت  به حداروز  بودند،  شده  نرخ داری  کثر 

 Mohseni etدرصد در روز بوده است )  9/0رشد ویژه  

al., 2006فیل پرورش  اما  وزن  ماهی(،  با  ساله  سه  های 

به  10اولیه   بتنی  مخازن  در  سال کیلوگرم  یک  مدت 

درصد در روز بوده    2/0ها  نشان داده که رشد ویژه آن

دهنده  ( که نشان1397است )یزدانی ساداتی و همکاران، 

 رشد ویژه با افزایش وزن این ماهی است. کاهش نرخ

و   گنادها  ظاهری  وضعیت   شاخصبررسی 

رسیدگی جنسی در ابتدای دوره تحقیق نشان داده است  

ماهی یکسان بود  ماهی و تاسکه سن فیلکه با وجودآن

های جنسی  و علیرغم بزرگتر بودن جثه فیل ماهی، اندام

بود.تاس برخوردار  بیشتری  رشدونمو  از  محققان    ماهی 

روش فرایند  مختلف،  توصیف  برای  را  متفاوتی  های 

به خاویاری  ماهیان  جنسی  بردهرسیدگی  برخی  کار  اند. 

را   ماهی  این  جنسی  رسیدگی  فرایند    6محققان 

ای مرحله  8ای و برخی دیگر  مرحله  5ای، برخی  مرحله

گرفته همکاران،  درنظر  و  لنگرودی  )امامی  (.  1395اند 

نشان داده مرحله    مطالعات  رسیدگی جنسی    2است که 

گونه طوالنیدر  خاویاری  ماهیان  مختلف  ترین  های 

گونه در  و  است  رسیدگی  متفاوت  مرحله  مختلف  های 

به ازونطوریاست،  ماهی  در  )که  (،  A. stellatusبرون 

تاستاس و  ایرانی  )ماهی  روسی   .Aماهی 

gueldenstaedti  حدود فیل  5-4(،  در  و  ماهی  سال 

می  10-12حدود   طول  )سال   ,.Altufyev et alکشد 

1986; Ya, et al., 2011 ،حاضر تحقیق  دوره  طی   .)

مرحله  اندام در  ماهیان  جنسی  رسیدگی   2و    1های 

بودند.   )  Bahmaniجنسی  همکاران  دریافتند 2013و   )

اندام  رشدونمو  فرایند  طی  تاسکه  جنسی  ماهی  های 

فیل و  سلولایرانی  نسبت  واقماهی،  جنسی  در  های  ع 

آن اندازه  و  جنسی  رسیدگی  مختلف  دچار  مراحل  ها 

می آنتغییر  که  شود.  کردند  گزارش  همچنین  ها 

اندام  ارتباط  رشدونمو  ماهیان  بدنی  رشد  با  جنسی  های 
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ماهی باوجود باالتر بودن رشد  مستقیم دارد، اما، در فیل

اندام رشدونمو  تاسماهی  بدنی،  از  کندتر  جنسی  های 

خوانی دارد.  های مطالعه حاضر همفتهبوده است که با یا

سن   هردو  در  حاضر،  پژوهش  ماهگی،    27و    15در 

طور  ماهی ایرانی بهشاخص رسیدگی جنسی نرهای تاس

مادهمعنی از  بیشتر  در  داری  آن،  مشابه  نتایج  بود.  ها 

دست آمده است.  ( به1386مطالعه هدایتی و همکاران )

رشد و تکامل    طوری که این محققان در بررسی روندبه

فیل تولیدمثلی  سن  سیستم  در  پرورشی    5تا    4ماهی 

بافت مطالعات  از طریق  نشان دادهسالگی  اند که  شناسی 

یکسان  ماده  و  نر  دو جنس  مراحل رسیدگی جنسی در 

به   است.  متفاوت  گنادی  رشد  مرحله  اوایل  از  و  نیست 

نر سریعگونه تر ای که روند رسیدگی جنسی در جنس 

 (. 1386باشد )هدایتی و همکاران، از ماده می

 ( همکاران  و  لنگرودی  مطالعه 1395امامی  در   )

بافت روی  بر  اندامخود  فیلشناسی  جنسی  ماهی  های 

یک ماهیان  در  سلولپرورشی،  و  ساله،  اووگونی  های 

های اووگونی،  اووسیت اولیه و در ماهیان دوساله، سلول

کردند مشاهده  ثانویه  اووسیت  و  اولیه  و   اووسیت 

پیش اووسیت مرحله  در  ثانویه  زیر  زردههای  و  سازی 

هستک مطالعه  مرحله  نتایج  داشتند.  قرار  کناری  های 

یافته با  آنحاضر  همهای  محققان  ها  اما  دارد.  خوانی 

ساله و دوساله  فوق، در بافت اندام جنسی نر ماهیان یک

یافته با  که  نکردند  مشاهده  بارزی  مطالعه  تفاوت  های 

مغای ماهیان  حاضر  در  پژوهش،  این  در  زیرا  دارد،  رت 

های منی در حال تشکیل بود  ماهی، کیسهدوساله نر فیل

تاس در  کیسهو  نر  با  ماهی  بود.  یافته  توسعه  منی  های 

اشارهوجودآن محقان  پرورش  که  شرایط  شده، جزئیات 

نکرده مقاله خود ذکر  نمونهرا در  و  از  اند  بافتی را  های 

تجا مرکز  یک  خاویاری  ماهیان  ماهیان  پرورش  ری 

تفاوتدریافت کرده این  از  اند،  ناشی  است  ممکن  های 

تغذیه و  فیزیکوشیمیایی  شرایط  باشد اختالف  بوده  ای 

هستند   موثر  بسیار  خاویاری  ماهیان  جنسی  بلوغ  در  که 

 (. 1396)بهمنی و همکاران، 

یافتهبه که  طورکلی  داد  نشان  حاضر  پژوهش  های 

نهایفیل وزن  با  به ماهی  نسبت  برابری  دو  از  بیش  ی 

های رشد سوماتیک بهتری  ماهی ایرانی، از شاخصتاس

ضریب   مقادیر  مطالعه،  دوره  طی  است.  بوده  برخوردار 

فیل در  غذایی  بهتبدیل  معنیماهی  از  طور  کمتر  داری 

ماهی ایرانی بود. همچنین مقادیر شاخص رسیدگی  تاس

تاس بهجنسی  ایرانی  معنیماهی  بطور  از  داری  یشتر 

 ماهی بوده است.فیل

 

 سپاسگزاری 

دانیم که از زحمـات تمـام  زم میالدر اینجا بر خود       

تحقیق این  انجام  در  را  ما  که  نمودنــد   کسانی  یــاری 

 سپاسگزاری نماییم. 
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