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 دمهمق

هـای ظاهری،  بـه دلیـل فقـدان نشـانه

 ماهیـان قبل از تشـخیص جنسـیت تـاس

رسـیدن بـه سـن بـاروری از طریـق 

تعیــین  است، شناسـی ناممکـن ریخـت

جنــسیت بـر اسـاس ظــاهر و نیـز ارزیابی 

خطر آن در ســنین  سـریع و کم ،مطمئن

 از این روریــزی دشـوار اسـت،  قبــل از تخــم

های مختلف تشـخیص  بـه کارگیـری روش

 رسـد جنسـیت ضـروری بـه نظر می

(Doroshov et al., 1997) . بلـوغ جنسـی

ماهیـان دیرهنـگام اسـت و پـرورش  تـاس

هـا کـه بـا هـدف اسـتحصال خاویـار  آن

شـود، بـر پـرورش ماهیان ماده  دنبـال می

هرچه شناسـایی  بنابراین .مبتنی اسـت

از  ها ن آنخـارج کـردتـر ماهیـان نـر و  سـریع

بـرای ، مزایـای بیشـتری پـرورش چرخه

گـذار و پـرورش دهنـده به همراه  سـرمایه

. (2191)حالجیان و همکاران،  خواهد داشـت

در شـرایط طبیعـی ماهیـان  تـاسسـن بلـوغ 

سـال و  21تا  1بـر حسـب گونـه در نرها بیـن 

)کاظمی  استسـال  21تا  22هـا بین  در ماده

حداقل سـن رسـیدگی (. 2195و همکاران، 

 سـال 1ماهیان دریای خـزر  جنسـی در تاس

و حداکثـر آن در سـن  (بـرون ازون هدر گونـ)

اسـت. بـا این ( ماهی فیـل هدر گونـ)سـال  21

حال، در شـرایط پرورشـی، بلـوغ ماهیـان 

زودتـر از شـرایط طبیعـی رخ  والخاویاری معم

 (.2195)کاظمی و همکاران،  دهد می

همان  (Ultrasound)دستگاه اولتراسوند 

دستگاه سونوگرافی است که برای تصویرگیری 

رود.  از بدن انسان و جانوران به کار می

هایی که برای تصویرگیری از جانوران  دستگاه

های  شوند، تفاوتی با دستگاه استفاده می

ها پراب و  پزشکی ندارند. گاهی این دستگاه

های اختصاصی جانوران را بیشتر از  افزار نرم

زشکی دارند مانند پراب رکتال های پ دستگاه

افزار اختصاصی تعیین سن جنین در  دامی و نرم

(. در روش 2192جانوران )وجهی و همکاران، 

اولتراسونوگرافی بر اساس امواج صوتی ارسالی 

از دستگاه و بازگشت آن، نسبت به تعیین 

روش این در شود.  جنسیت ماهیان اقدام می

رانسدیوسر تامواج صوتی و فراصوتی از طریق 

سطح  ( و از رویکاوشگر دستگاه )پراب یا

. دشومیپوست به داخل حفره شکمی ارسال 

های استخوانی  کاوشگر معموال در ناحیه پالک

امواج بعد از  .گیرد سوم و چهارم شکمی قرار می

های مختلف بدن بازتابیده  برخورد به بافت

و امواج بازتابش شده مجددا توسط  شود می
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 بررسیسپس با  .شود میه دریافت همان دستگا

برده امواج دریافتی به جنسیت ماهی پی 

بازتاب امواج در گناد شود، به این ترتیب که  می

 نر یکنواخت و در گناد ماده غیریکنواخت است

(Bryan et al., 2007;  Hurvitz et al., 

2007; Divers et al., 2009) . همچنین

سونوگرافی یک روش غیرتهاجمی اولتراروش 

و هیچ گونه خطری برای ماهی و  است

کنندگان محصوالت آن ندارد. پیدایش  مصرف

این روش بدون درد با کاربرد وسیع در علوم 

داخلی را  های دامپزشکی و شیالت که اندام

شناسی  زیست پژوهشگراننظر ند، ک اسکن می

ب کرده است. اولتراسونوگرافی لرا به خود ج

رچه روشی غیرتهاجمی با سرعت تشخیص اگ

باال و کاربرد وسیع است ولی استفاده از آن به 

 ،علت نمایش غیرمشخص از ساختار گناد

وابستگی به میزان مهارت فرد پژوهشگر و 

دقت تعیین  .چالش برانگیز است ،هزینه باال

جنسیت با روش اولتراسونوگرافی بسته به 

مرحله رسیدگی جنسی گناد و مهارت اپراتور 

 ,Billard) متغیر استدرصد  12-92 بین

2002; Williot, 2002;  Munhofen, 2012). 

های تعیین جنسیت زمان بر  اکثر روش

 و در مراکز پرورش ماهیان که هزاراناست 

شود، قابل  میها پرورش داده  ماهی در آن

که با استفاده از  در حالی نیست.استفاده 

سونوگرافی به طور متوسط مدت زمان تعیین 

 است ثانیه 12 جنسیت هر ماهی حدود

(Moghim et al., 2001.) تعیین  از نقطه نظر

جنسیت نیز روش سونوگرافی مقرون به 

چرا که با یک بار خرید دستگاه است. تر  صرفه

های متمادی از آن  سالتوان  سونوگرافی می

 بهره برد.

در  کوچکایجـاد برشـی ا بجراحی کوچک 

بــه  یشــکم هشـکم و ورود بـه حفـر هدیـوار

منظــور تشــخیص جنســیت در ماهــی 

در ایـن از سِت کامل جراحی . شود انجام می

از جراحی کوچک  شود. استفاده میروش 

هــای تهاجمــی و ســنتی و  روش

تریــن روش تعییـن جنسـیت ماهیـان  رایــج

 ;Romanov and Shevelva, 1993) اسـت

Chapman and Park, 2005) . در ایـن روش

ابتـدا ماهـی را بیهـوش و سـپس در سـطح 

شـکمی ماهـی بـا تیـغ تیـز برشـی ایجـاد 

در  ،با توجه به سن و اندازه ماهی .دکننـ مـی

کی به سال برش کوچ سهتر از  ماهیان بزرگ

متر در قسمت شکمی و  سانتی 1/2-2اندازه 

های شکمی از  )پالک 1و  1های  بین پالک

قسمت دم به سر ماهی( به وسیله اسکالپل تیز 

در ماهیــان کمتــر از سـه  .شود ایجاد می
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 5تـا  1بـرش بایـد بیـن  هسـال، انـداز

پـس از تعییـن جنسـیت،  .باشـدمتر  سانتی

 شـود و ضدعفونـی مـی محـل شـکاف، بخیـه

(Chapman, 1989; Hallajian et  al., 

بـرای افزایـش دقـت و درسـتی  .(2007

تشـخیص جنسـیت ماهیـان خاویـاری زیـر 

سـه سـال، اسـتفاده از ایـن روش توصیــه 

پـس از ایجـاد شـکاف، بـا چشـم  .شــود مــی

غیرمسـلح یـا بـه کمـک اتوسـکوپی اقـدام بـه 

Falahatkar etشود ) میتشـخیص جنسـیت   

al., 2013به شکل  ها (. در این حالت تخمدان

)البته با توجه به مرحله گنادی( در ای  گسترده

کمتر ها  آن حجمو  ندا ناحیه شکمی قرار گرفته

در  واست  تخمدانچربی احاطه کننده  از

ها به صورت  ، بیضهبر عکسجنس نر کامال 

و  اند گرفتهای شکل در محوطه شکمی قرار  لوله

حجم بیشتری را نسبت به چربی احاطه کننده 

 .(Masoudifard et al., 2011بیضه دارند )

هدف اصلی از این مطالعه معرفی و به 

 انماهی متناسب با سن فیل یکارگیری روش

پرورشی به منظور جداسازی ماهیان ماده از نر 

در مراحل قبل از بلوغ جنسی ماهیان و در واقع 

ماهیان در  تعیین جنسیت زودهنگام فیل

برای تولید خاویار در های پرورشی،  سالن

های پرورش ماهیان خاویاری بوده است.  کارگاه

 جراحی اولتراسونوگرافی، های تکنیک
های  شاخصگیری  و اندازه کوچک

هایی  روش ،(مورفومتریکسنجی ) ریخت

مطمئن و در عین حال با سرعت باال با کمترین 

و  در مدیریت تکثیر کههستند تلفات و آلودگی 

های مهم ماهیان  گونهپرورش و حفاظت منابع 

ماهی، مفید و موثر واقع  خاویاری از جمله فیل

 شد.خواهند 

 

 ها روش و مواد

 سازی ماهی آماده

مورد بررسی ( Huso huso)های  ماهی فیل

)تکثیر شده در اوایل  پژوهشدر این 

از استخرهای سیمانی ( 2195اردیبهشت ماه 

 ساعی پرورش ماهیان خاویاری مزرعه

های  ماهدر  (بخش خصوصی) ساریشهرستان 

این عمق . تهیه شدند 2191دی آذر و 

 21-11استخرها دما در بود. متر  5/2استخرها 

مجموع  در .بود pH 1/7 و گراد سانتی هدرج

که دارای تاریخ  ماهیان پرورشی عدد از فیل 12

به  به وسیله ساچوک ،تفریخ مشخص بودند

های فایبر  وانصید و درون  صورت تصادفی

 .گالس قرار داده شدند

های مربوط به تعیین  برای انجام آزمایش

ها با استفاده از عصاره پودر گل  جنسیت ماهی
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. ندبیهوشی شد ppm122 با غلظتمیخک 

به صورت مجزا با برانکارد ها  ماهیسپس 

روی ر به صورتی که کل بدن ماهی ب مخصوص

به  نبیند،برانکارد قرار گرفته باشد تا صدمه 

روی میز کار حمل شدند. قبل از تعیین 

قرار سنجی  مورد زیستها  ماهیجنسیت، 

باالیی طول کل )نوک پوزه تا انتهای و  گرفتند

طول استاندارد )نوک پوزه تا شکاف  ،باله دمی(

 .گیری شد اندازهها  آن وزن وباله دمی از داخل( 

 (CF) فاکتور وضعیتسپس برای هر ماهی 

 .(AOAC, 2005محاسبه شد ) 2طبق رابطه 

 

 :8رابطه 
CF

 
=

 
(W

 
/
 
L

3
)

 
×

 
100 

W :؛ )گرم( وزن ماهیL :متر( )سانتی طول ماهی. 

 

 سونوگرافیاولتراتعیین جنسیت با روش 

 21ماهی پرورشی  برای تعیین جنسیت فیل

از سونوگرافی اولترابا روش ماهه پرورشی 

با ، آمریکا( Medison)اولتراسوند دستگاه 

 ,MicroMaxx HFL38) ترانسفورماتور خطی

Sonosite Inc., Bothel, WA 98021)، 
 استفاده (MHz) مگاهرتز 9-21 فرکانس با

روی ه قرار دادن ترانسدیوسر ب از قبل شد.

ماهی از ژل مخصوص سونوگرافی بین 

مانع  تا استفاده شد و پوست ماهی ترانسدیوسر

 Robert et)شود ها  آنقرار گرفتن هوا بین 

al., 2004). ترانسدیوسر دستگاه  سپس

های چپ و راست  روی قسمتبه سونوگرافی 

و شد قرار داده  (Transverse)بدن ماهی 

ای که گناد ماهی یا همان  تصاویر محدوده

روی صفحه به تخمدان و بیضه قرار دارد، 

با توجه  (. 2شد )شکل  ایجادمانیتور دستگاه 

هایی که از لحاظ شکل و روشنایی  به تفاوت

تصویر بافتی بین تخمدان و بیضه وجود دارد 

توان نر یا ماده بودن ماهی را مشخص کرد  می

(Wildhaber et  al., 2005; Masoudifard 

et al., 2011 به صورتی که در تصویرهای ،)

 تهیه شده  از ناحیه عرضی چپ یا راست بدن

در جنس ماده تخمدان به صورت نامنظم و 

تر از چربی احاطه کننده تخمدان است و  روشن

در تصاویر عرضی تهیه شده از جنس نر 

ماهی توسط اولتروسونوگرافی بافت بیضه  فیل

تر از چربی احاطه کننده آن  ای شکل و تیره لوله

( )شکل Masoudifard et al., 2011است )

2.) 

 

 تعیین جنسیت با روش جراحی کوچک

تعیین جنسیت به روش جراحی کوچک 

( انجام شد. به 2919) Chapmanطبق روش 

این صورت که محل جراحی با بتادین 
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تـا  12بیـن ضدعفونی و سپس شکاف کوچکی 

ر در قسمت شکمی و بین متـ میلی 15

های شکمی از قسمت  )پالک 1و  1های  پالک

دم به سر ماهی( به وسیله اسکالپل تیز صورت 

 . (Falahatkar et al., 2013گرفت )

 

 

  

قرارگیری نحوه ( الفماهه پرورشی.  81( Huso huso) ماهی : تصاویر مربوط به سونوگرافی از فیل8شکل 

( ب(. (Transverseای به صورت عرضی  باله سینه پشتروی سمت چپ شکم ماهی، در ه ترانسدیوسر ب

در محل کیسه شنا. تخمدان پهن است و شکل  آناولتراسونوگرافی مقطع عرضی تخمدان و چربی اطراف 

( اولتراسونوگرافی مقطع عرضی بیضه و چربی اطراف پ. داردسطح چربی اطراف قرار  روینامنظمی دارد و 

 دارد. تر است و حاشیه بیضوی و منظمی تیرهنسبت به چربی احاطه کننده آن بیضه  آن.

 

وسایل مورد استفاده شامل ابزار جراحی 

)تیغ و دسته اسکالپل، قیچی، پنس، نخ و 

سوزن جراحی( و سرنگ برای تزریق 

س از ایجـاد شـکاف، بـا پبیوتیک بود.  آنتی

چشـم غیرمسـلح اقـدام بـه تشـخیص 

به شکل  ها شد. در این حالت تخمدانجنسـیت 

)البته با توجه به مرحله گنادی( در  گسترده

 و مقدار آن کمتر از اند ناحیه شکمی قرار گرفته

( و در 1 )شکل است آن چربی احاطه کننده

ها به صورت  بیضه ،عکس برجنس نر کامال 

و  اند گرفتهشکل در محوطه شکمی قرار نواری 

آن نسبت به چربی احاطه کننده بیضه حجم 
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پـس از تعییـن  .(1)شکلبیشتر است 

سیله وبه و  جنسـیت، محـل شـکاف بخیـه

شد ضدعفونـی اسپری اکسی تتراسایکیلین 

(Falahatkar et al., 2013)  1به هر ماهی و-

 درصد 5بیوتیک جنتامایسین  آنتی لیتر میلی 2

 تزریق شد.
 

  

تصویری از  الف(ماهه پرورشی.  81( Huso huso) ماهی فیل جراحی کوچک: تصاویر مربوط به 2شکل 

 هی ماده.ما فیل( تصویری از تخمدان ب ماهی نر. ای شکل فیل بیضه لوله

 

 ها تجزیه و تحلیل داده

های  دادهSPSS 16 با استفاده از نرم افزار 

طول استاندارد،  گیری اندازهاز به دست آمده 

فاکتور ماهی و محاسبه وزن  و طول کل

 قرار تحلیل و تجزیه وضعیت مورد
بدین منظور از آزمون رگرسیون  گرفتند.

برای  (Logistic Regression)لجستیک 

سنجی  های زیست شاخصبررسی ارتباط بین 

درصد  25/2با جنسیت در سطح خطای 

 استفاده شد.

 

 نتایج

های  شاخصاز سنجش به دست آمده نتایج 

 و تعیین جنسیت ، فاکتور وضعیتسنجی ریخت

 های با روشماهه  21ماهی پرورشی  فیل

 2در جدول جراحی کوچک سونوگرافی و اولترا

 ها به تفکیک جنسیت این شاخصمیانگین  و

 1در جدول  (جراحی کوچک)بر اساس روش 

روش در  از لحاظ وضعیت جنسی آمده است.

ها جنس  ماهی  درصد 11/11 ،اولتراسونوگرافی

جنس ماده ها  درصد ماهی 12/47 ( و=7nنر )

(22n= )درصد  24/29و جنسیت  داشتند

(4n= )درست تشخیص داده نشد.ها  از ماهی 

روش در ها  ماهی وضعیت جنسیدر تعیین 

قطعه  21جنس نر و  قطعه 9 ،جراحی کوچک
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در این  پژوهش  ماده تشخیص داده شدند.

جراحی بر اساس روش  نر( : نسبت جنسی )ماده

 .بود 75/2 :2کوچک 

از بررسی ارتباط بین به دست آمده نتایج 

با جنسیت در سنجی  ریختهای  شاخص

به  و اولتراسونوگرافی جراحی کوچکهای  روش

آمده است.  4و  1های  ترتیب در جدول
 

 ماهه پرورشی 81ماهی  فیلو جنسیت سنجی  ریختهای  شاخص: 8 جدول

شماره 

 ماهی

 طول کل

(cm) 
طول استاندارد 

(cm) 
 وزن

(g) 
 فاکتور وضعیت

 جنسیت

 جراحی کوچک لتراسونوگرافیوا

 نر نر 17/2 5122 14 91 8

 ماده ماده 74/2 4422 14 91 2

 ماده نر 71/2 5922 92 222 9

 نر نر 11/2 1222 19 99 4

 نر نر 11/2 1122 99 224 5

 ماده ماده 11/2 4122 11 94 6

 ماده ماده 75/2 4222 12 92 7

 نر نر 17/2 5122 14 99 1

 نر ماده 71/2 5122 11 91 3

 ماده ماده 19/2 5522 15 95 81

 نر نر 14/2 5122 15 99 88

 نر نر 79/2 4922 15 91 82

 ماده ماده 92/2 5122 11 92 89

 ماده ماده 79/2 5422 11 227 84

 ماده ماده 79/2 1222 92 221 85

 ماده ماده 74/2 5122 92 224 86

 نر ماده 71/2 5122 11 221 87

 ماده ماده 71/2 5122 92 221 81

 ماده نر 75/2 4122 11 91 83

 ماده ماده 17/2 5422 15 91 21
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 نر نر 14/2 5422 11 97 28
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 ماهه پرورشی 81ماهی  در فیل )جراحی کوچک( به تفکیک جنسیتسنجی  ریختهای  شاخص: 2 جدول

 (انحراف معیار ±میانگین )

 تعداد جنسیت
 وزن

(g) 

 طول کل
(cm) 

طول استاندارد  
(cm) 

 وضعیت فاکتور

 121/2±27/2 51/17±11/4 11/99±11/1 22/5422±42/444 9 نر

 124/2±21/2 41/11±17/1 22/99±55/1 22/5175±74/721 21 ماده

 
 دربا جنسیت سنجی  ریختهای  شاخص: رگرسیون لجستیک برای تعیین ارتباط بین 9 جدول    

 جراحی کوچک روش

P R متغیرها
2

 a b 

 -229/2 214/2 222/2 912/2 طول کل

 -271/2 147/1 217/2 525/2 طول استاندارد

 222/2 112/1 225/2 112/2 وزن

 111/2 -751/2 221/2 144/2 تفاکتور وضعی

Pداری؛  : سطح معنیR2 :؛ ضریب تعیینa و b :اجزای فرمول مربوطه در مدل لجستیک. 

 
 با جنسیت درسنجی  ریختهای  شاخص: رگرسیون لجستیک برای تعیین ارتباط بین 4 جدول

 اولتراسونوگرافیروش 

P R متغیرها
2

 a b 

 -271/2 412/7 242/2 429/2 طول کل

 -211/2 794/7 217/2 455/2 طول استاندارد

 222/2 211/1 211/2 479/2 وزن

 791/2 -151/2 222/2 924/2 فاکتور وضعیت

Pداری؛  : سطح معنیR2 ضریب تعیین؛ :a  وb.اجزای فرمول مربوطه در مدل لجستیک : 
 

توان نتیجه  می 4و  1های  با توجه به جدول

گرفت که ارتباط بین طول استاندارد 

(525/2P=( طول کل ،)912/2 P=)،  وزن

(112/2P= ( و فاکتور وضعیت )144/2P=)  با
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و همچنین  جراحی کوچکروش  درجنسیت 

(، طول =455/2Pارتباط بین طول استاندارد )

( و فاکتور =479/2P(، وزن )=P 429/2کل )

در روش با جنسیت  (=924/2Pوضعیت )

ماهه  21ماهی پرورشی  فیلاولتراسونوگرافی 

 .(≤25/2P)معنادار نبود 

 

  بحث

ماهی  عدد فیل 12جنسیت  پژوهشدر این 

با به وسیله اولتراسونوگرافی ماهه  21پرورشی 

تعیین شد، این در حالی  درصد 95/12کارایی 

( 1222و همکاران ) Masoudifardاست که 

ماهی پرورشی از طریق  عدد فیل 12از بین 

اولتراسونوگرافی عرضی و جلویی در ناحیه 

پرورشی را با ماهیان  فیلکیسه شنا جنسیت 

مشخص کردند. در ضمن  درصد 5/97دقت 

که این روش برای تعیین  اعالم داشتند

ساله پرورشی یک روش  1 ماهی فیلجنسیت 

مطمئن با کمترین اتالف در زمان و هزینه و 

به که با نتایج  استپذیر  باالترین کارایی امکان

برای تعیین  مطالعه حاضردر  دست آمده

ماهه مطابقت  21پرورشی ماهی  فیلجنسیت 

 Colombo که توسطی دیگرمطالعه دارد. در 

کارایی تعیین  ( انجام شد،1224و همکاران )

 Scaphirhynchusپاروبینی )جنسیت 

platorynchu ) 11به وسیله اولتراسونوگرافی 

 گزارش شد.درصد 

جراحی حاضر به وسیله پژوهش در  

 21با سن  پرورشیماهی  فیل جنسیت کوچک

کیلوگرم و طول استاندارد  4ماه و حداقل وزن 

متر با  سانتی 92متر و طول کل سانتی 12

 و Chmyr تعیین شد.  درصد 222کارایی 

Chebanov (1225 حداقل وزن و سن )

های گرم را برای تعیین  پرورشی آبماهی  فیل

سال  4-5کیلوگرم و  1-21 جنسیت به ترتیب

 (1221و همکاران ) Falahatkarتخمین زدند. 

اعالم داشتند که دقت در تعیین جنسیت 

)جراحی و مشاهده مستقیم توسط بیوپسی 

برداری از گنادها  گنادها که گاها به همراه نمونه

ها بستگی  و سن ماهی اندازهبه همراه است( 

روش  2191در سال و همکاران دارد. حالجیان 

بیوپسی را یک روش تعیین جنسیت مطمئن 

 سال معرفی کرد. در صورتی 1برای ماهیان زیر 

( تعیین 1221) و همکاران Falahatkar که

 1در سنین را پرورشی ماهیان  فیلجنسیت 

پذیر  از طریق روش بیوپسی امکان و بیشتر سال

و همکاران  Moghimدر حالی که  .دانستند

عدد  149( موفق به تعیین جنسیت 1221)

Acipenser) برون اوزون  stellatus) صید شده 

ر به وسیله مت سانتی 95تر از  با طول کل بزرگ
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ماهی  قطعه 52و تعداد اولتراسونوگرافی شدند 

جنس ماده قطعه را  299جنس نر و را 

و همکاران  Hallajian تشخیص دادند.

ماهی ایرانی  قطعه تاس 12( 1224)

(Acipenser persicus ) قطعه  12پرورشی و

 سال را با استفاده از 1پرورشی زیر ماهی  فیل

مورد تعیین جنسیت قرار داد که  جراحیروش 

از قطعه  24ایرانی ماده و ماهی  قطعه تاس 21

قطعه  19ماده و ماهی  قطعه فیل 12ها نر و  آن

 و Falahatkarنر تشخیص داده شدند. ها  آناز 

 12-15با ایجاد یک برش  (1221همکاران )

ای و  ای بین باله سینه متری در ناحیه میلی

تعیین  ،رویت گنادها ،ساله 1ماهی  فیلشکمی 

 ندجنسیت و تعیین مرحله جنسی را انجام داد

بعد از جراحی در  یو هیچ گونه تلفات و عفونت

 ها مشاهده نشد. ماهی

Kucharczyk ( بر1221و همکاران ) 

روی مارماهی مهاجر بر که ای  مطالعهاساس 

انجام دادند ( Anguilla anguilla)اروپایی 

عیین مرحله توانستند تعیین جنسیت و ت

جنسی این ماهی را با استفاده از سونوگرافی و 

طور  بیوپسی با کارایی باال انجام دهند و این

های تعیین  گیری کردند که این روش نتیجه

تواند یک روش کم تهاجم با  جنسیت می

حداقل استرس و تلفات برای تشخیص جنسیت 

 . باشدمارماهی مهاجر اروپایی با سرعت باال 

 75/2 :2نسبت جنسی مطالعه حاضر در 

ماهی به قطعه  12نر(  با تعداد کل  : )ماده

و  Falahatkarدست آمد. در حالی که 

ماهی  فیل 111( در بین 1221همکارانش )

 14/2 :2را با روش بیوپسی  پرورشی این نسبت

و همکاران  Flynn .نر( بیان کردند : )ماده

کوتاه ( این نسبت را در ماهی خاویاری 1221)

 و 2: 79/2( Acipenser brevirostrum)پوزه 

Doroshov این نسبت را  (2997) و همکاران

 بیان کردند.  2:2

مشخص مطالعه حاضر های  با توجه به یافته

جراحی که تعیین جنسیت به وسیله  شد

های  بسیار کارآمدتر و موثرتر از روش کوچک

 های هورمونی تعیین جنسیت از طریق  مولفه

(Webb et al., 2002; Feist et al., 2004)، 

 ,.Falahatkar et al) روش الپاراسکوپی

 ,.Petochi et al) های ترکیبی ( و روش2009

 22بعد از  یی کهها ، چرا که ماهیاست (2011

هیچ گونه آثار  ،روز مورد بررسی قرار گرفتند

 مشاهده نشدها  آنبیماری و تلفات در  ،عفونت

سنین قبل از بلوغ  در جراحی کوچکو روش 

و ماده و جداسازی  جنسی برای تشخیص نر

 ها کاربرد دارد. جنس
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ارتباط مطالعه حاضر های  با توجه به یافته

وزن و فاکتور وضعیت  ،بین طول معناداری

ماهه با جنسیت  21پرورشی ماهی  فیل

از هر دو روش اولتراسونوگرافی و  مشخص شده

و  1 های وجود نداشت )جدولجراحی کوچک 

 تعیین بارهدر نیز ( 2119هدایتی و یاوری ) .(4

 در طول و وزنگزارش دادند که  جنسیت

 تفاوت مختلف ماهیان خاویاری های جنس

 این از توان نمی از این رو، ت.نداش داری معنی

اما  کرد. استفاده جنسیت تعیین در ها شاخص

در رابطه با مراحل رسیدگی جنسی مشخص 

شد که وزن و طول کل در جنس نر با مرحله 

هدایتی و ) داشت داری معنیجنسیت ارتباط 

 این ازتوان  میتنها  بنابراین، .(2119یاوری، 

در تعیین مراحل رسیدگی جنس نر  ها شاخص

 .کرداستفاده 

 Malekzadehمطالعات  درهمچنین 

Viayeh ( تحت عنوان 1222و همکاران )

به عنوان سنجی  ریختهای  شاخصکاربرد 

 برای تعیین مرحله جنسی ونشانگرهایی 

شاخص  چند ،ایرانی بالغماهی  فیلگنادی 

(، طول TLمانند طول کل )سنجی  ریخت

 یبرا و سن( (Wبدن  وزن (،FL) یچنگال

 یماهاین رشد گناد در  مراحلو  جنس زیتما

 57 قرار گرفت. در این مطالعهمورد بررسی 

گیری  ماهی مورد سنجش و اندازهقطعه 

قرار گرفتند که سنجی  ریختهای  مولفه

و نرهای  IV و IIحل اهای ماده مر جنس

 شناسایی شدند. وزن، طول IVو  IIIمراحل 

تفاوت ها  آندر  چنگالی و سن طول کل،

اعالم  جه،یدر نت معناداری را نشان دادند.

سنجی  ریختی ها شاخصداشتند که از 

توان برای تمایز مرحله جنسی و گنادی  می

 ,.Malekzadeh Viayeh et al) استفاده کرد

 پژوهشگران. این در حالی است که اکثر (2000

شناختی  ریختی ها شاخصد که هستن معتقد

برای تعین جنسیت  نشانگرهاییبه عنوان 

نیستند و قابل اعتماد  ،ماهیان خاویاری

 ,.Vecsei et alدهند ) خطاهایی را نشان می

مطالعه از به دست آمده ( که با نتایج 2003

مطالعه نیز مطابقت دارد، زیرا در این حاضر 

طول استاندارد  ،معناداری بین طول کل روابط

ماهه  21ماهی پرورشی  و وزن با جنسیت فیل

شاید بتوان از  .(P>25/2مشاهده نشد )

 نشانگریبه عنوان شناسی  ریختی ها شاخص

در تعیین مرحله گنادی استفاده کرد ولی برای 

تعیین جنسیت قابل استفاده نخواهند بود 

 .(2119و یاوری،  )هدایتی

Jensen (2915 ) وBerrigan  و

Charnov (1222 ) مطالعات زیادی در مورد
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ی رشد مثل ها شاخصرابطه بین سن بلوغ با 

در این با سن بلوغ انجام دادند.  ارتباط طول

سن بلوغ نزدیک و مطابق با منحنی مطالعات 

رشد اتفاق افتاد و ارتباط معناداری بین سن 

 ;Jensen, 1985وجود داشت )بلوغ و طول کل 

Berrigan and Charnov, 2000). 

کارایی جراحی کوچک مطالعه حاضر در  

کارایی  ودرصد  222برای تعیین جنسیت 

مشخص شد. به  درصد 95/12سونوگرافی اولترا

های مختلف  توان با مقایسه روش طور کل می

نتیجه گرفت هر روش برای نوع اختصاصی از 

تواند  یک گونه و همچنین رده سنی خاصی می

 با ،مطالعه این در بنابراین .باشد کارآمد
 ،جراحی کوچکسه روش مهم و اساسی  ادغام

ی ها سنجش شاخصاولتراسونوگرافی و 

میزان معایب و خطای هر روش سنجی  ریخت

با توجه ه شد. با روشی دیگر به حداقل رساند

گیری کرد  توان نتیجه می 4و  1های  به جدول

که ارتباط بین طول استاندارد، طول کل، وزن 

پرورشی ماهی  فیلوضعیت با جنسیت  و فاکتور

و جراحی کوچک از هر دو روش ماهه  21

 (،P>25/2) معنادار نبوداولتراسونوگرافی 

 برای تعیینها  شاخصتوان از این  بنابراین نمی

 به کرد. استفاده پرورشی ماهی فیل جنسیت
که روش ه گرفت نتیجتوان  کل می طور

اولتراسونوگرافی و جراحی کوچک یک روش 

ماهی  فیلتهاجم با حداقل استرس به  کم

که کمک بزرگی به است ماهه  21پرورشی 

برای  در سنین پایین این ماهیتعیین جنسیت 

های  جداسازی جنسی به منظور کاهش هزینه

 .دکن پرورشی می
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Abstract  

The aim of this study was to determine the early sex of 21 pieces of 18-

month-old farmed fish using ultrasonography as a new method of sex 

determination and small surgery. For this purpose, a linear array transducer 

ultrasonography with the frequency of 9-13 MHz was used. The overall 

accuracy of sex determination using ultrasonography (7 males, 10 females and 4 

not correct determined) and small surgery (9 males and 12 females) were 

80.95% and 100%, respectively. There was no correlated to morphometric 

parameters including TL, SL, W and CF in 18 months beluga sturgeon with sex 

(P>0.05). Although a small surgical procedure is an invasive procedure, it is the 

safest method and no casualties have been reported. Fish morphometric 

parameters including TL, SL, W and CF related to sex determination by both 

methods using logistic regression test showed no significant relationship with 

fish sex (P<0.05), then cannot be used as an indicator of sex determination at 

this age. 

Key words: Cultured Beluga Sturgeon, Early Sex Identification, 

Ultrasonography, Biopsy, Morphometric Parameters. 

1- Ph.D. Student in Aquaculture, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, 

Iran. 
2- Associate Professor in Department of Fisheries, Tonekabon Branch, Islamic Azad 

University, Tonekabon, Iran. 

3- Ph.D. in Aquaculture, Saee Sturgeon Aquaculture CO., Sari, Iran. 

*Corresponding Author: mghomi@tonekabon.iau.ac.ir 

mailto:mrghomi@tonekabon.iau.ac.ir

