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فووس سووملة الولعوووف , وحوواالا احوود ائسووما  ال ووا عة فووس  اجريت الدراسة الحالية لتحديد مراحل تكووويا الوضووو  

 الووا اللةلووة راسة النسجية  ان لالذه السملة زوج ما المبايض الكيسية المتطاولة وتحووي  لدنالر ديالى .  ضنت ا

الويضاء والتووس تمتوود منالووا قيووات تقسووم مووتا المووويض الووى ال,ووااحات المويضووية ,ومووا لوووح  ان مراحوول تكووويا 

ظالووور ائفلاووة و  دراسة  يملا ايجازها بسبعة مراحل اعتمادا على شوولل النووواة , تكووون الموو الوضو  فس هذه ال

ويضوووة ائ تدا يوووة , تعووودد النويوووات , الاجووووات المحيطوووة بالويضوووة , وتتمحووول بمرحلوووة سووولياات الوضوووو  ,  ليوووة ال

 . الق رية , مرحلة ظالور الم  وا ضرا مرحلة النضج وظالور ائفلاة المحيطة بالويضة

 

 لكلمات المفتاحية: ا 
 ،  سملة الولعوف

 ، نالر ديالى
 ،  لةاو المبايض الكيسية المتط
 ،  ال,ااحات المويضية

 . سلياات الوضو 

  

 

 

 

 

 

 

   :المقدمة

اهتم العديد ما الباححضا  دراسة تكويا الوضو  فس كحضر ما  

انواع ائسما  .وذلك ئهمضتالا فس رفد مزارع تربية ائسما   وسا ل 

عل حضويتالا  تساعد  على  المحافظة  الوضو   ما  ها ل  عدد  انتاج  ى 

ما   وفرة ينسجم فضالا ائنتاج مع الطلب المتزايد  سوبالتالس انتاج ائ

( ائسما    Rastogi, 1967  Celius and ;على 

Walther,1998  ; Koc et al., 2008;  Lubzens et al ., 

متعدد  2010 تمايز  لوي  تتضما  الوضو   تكويا  عملية  ان   .) 

تكويا   فس  الضرورية  المركبات  لجزيئات  الكود  وانتاج  المظاهر 

 . Celius and Walther,1998)لاتالا )افالوضو  و 
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الجسم وزن  الى  الكود  وزن  نسبة   ان  وجد   لقد 

Hepatosomatic index    لسملة التكاثر  فترة  فس  منخاضا  يلون 

Oncorhychus mykiss  الى تظالر  ا  فيم المناسل  وزن  نسبة 

( السملة  تكاثر  فترة  فس  عالية   ,Sharma and Bhat)الجسم 

اشار    2014 النسجية  للدراسات  قبقا  عملية  .  ان  الباححضا  بعض 

فس   مراحل  تتضما  مس  الوضو    Chalcalburnusتكويا 

chalcoides   (Unver and Saraydin, 2004    ,)

Chirostroma humboltianum   (Cardenas et al., 

فيما   Liza aurata    (Heidari et al., 2008) وسملة  (2008

لة  ان تكويا الوضو  فس سم  Sharma and Bhat(  2014اشار )

O.mykiss تتضما سبع مراحل. 

فس      الوضو   تكويا  المحلية  دراسة  الدراسات  اهتمت  لقد 

وحبة,    (  Liza abuسملة   الحمري    2010)النقضب  وسملتس 

Barbus luteus    المرقطة   ) Varicorhinus truttaوالتضلة 



P- ISSN  1991-8941   E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة                    

2018,12 ( 1 ) :54-60 

  

 

55 

Rahemo and Al- Shatter, 2012  فس الباححضا  يالتم  ولم   )

تك مراحل  الولعوف العراق  دراسة  سملة  فس  الوضو   ويا 

Chondrostoma regium   ( 2011فقد درس  )Al- shamaa 

et al.     السنة فترات مختلاة ما  السملة على  لالذه  التلذية  حياتية 

ل  , تكويا  ذلفق   مراحل  على  الضوء  الحالية  الدراسة  سلطت  ك 

لعوف  امة فس ان تمالد لدراسة حياتية التكاثر  الوضو  فس سملة الو 

  وحاالا احد ائسما  ال ا عة فس نالر ديالى . فضالا 

 :المواد وطرائق العمل

حضدها  ما  ةل  الولعوف  سملة  عضنات  على  الح,ول  تم 

ما ضا   جمعت  حضث  ديالى  نالر  قولالا   15-12ما  تراوح  سملة 

سم, شرحت فس المختور حضث ثوتت بعض عضنات    24  -10ما ضا  

مباشر  الاورمالضا  المويض  محلول  فس  في   %  10ة  عضنات  ,  ثوتت  ما 

البلريك   لحامض  الم بع  الما س  بالمحلول   Bouins̓ا رى 

saturated aqueous solution      ساعة   24ولمدة ئتزيد عا

 المحوتة للدراسة النسجية بحسب قريقةت فق  . لقد تم تحضضر العضنا

et al.(2012)  Suvarna. 

 :النتائج والمناقشة

الولع لسملة  ان  الحالية  الدراسة  المبايض   ضنت  ما  زوج  وف 

البطنس  السط   تحت  تقع  و  المتطاول  الكيسس  ب للالا  تت,ف  التس 

اظالرت    . للجسم   الطولس  المحور  بموازاة  تمتد  حضث  اللاز  لكيس 

التس تحي  Tunica albuginaية ان اللةلة الويضاء  سجالدراسة الن 

بالمويض تمتد منالا قيات الى سدى المويض لتقسمالا الى حااحات  

تتالف ما  ةيا  يضية وبمراحل  Ovigerous lamellae المويضية

 .(1مختلاة ) شلل 

فس  الوضو   تكويا  فس  مختلاة  مراحل  الدراسة  لقد شخ,ت 

 -وحاالا بالمراحل ائتية :ا  مويض سملة الولعوف والتس يمل

الوضو    ▪ سلياات  تت,ف    Oogonia stageمرحلة   ,

وفالبا   الكروي  او  الويضس  ب للالا  الوضو   سلياات 

اتظالر مرتبطة بسدى المويض ب لل مجاميع,  ةيا هذه م

ال لل   وقرحية  كوضرة  نواة  ولالا  حلضرة  تكون  المرحلة 

ة لل,وت خص فالبا فس مويض ائسما  ال,لضرة وفضر البا

 (.2)شلل

النتيجة الحالية مع دراسة )  Rahemo and  )2012تتاق 

Al-shatter    سمة التس اودت وجود زوج ما المبايض المتمايزة فس

النوعضا   الوضو  لالذيا  المرقطة و شخ,ت سلياات  الحمري والتضلة 

 ,و ئتختلف عا الوحف الذي تتمضز به سلياات الوضو  فس سملة

النتيجة (2010حبة,و   )النقضب   Liza abuالخ نس   تختلف  لكا   .

تكويا   فس  ائولى  المرحلة  ان  ذكرت  التس  الدراسات  عا  الحالية 

ال بمرحلة  لية  تسمى  المبلرةالوضو   فس     Early Oocyteويضة 

التس   C.humbolddtianumو     Thunnus thynnusسملتس   

الويضة فس هذه المرحلة موقعا محيطيا ما   فضالا  لية  فالبا ماتحتل 

ات المويضية مع مةحظة ان هذه الخةيا ي,عب ت خي,الا  احال,ا

البالل النوعضا  فس مويض ائسما   لالذيا   ,.Cardenas et al)ة 

2008; Abascal and Medina, 2005;)  ذلك فا  .فضة 

( تكويا    .Heidari el al(  2009اضاف  فس  ائولى  المرحلة  ان 

سملة   فس  بمرحلة  Liza aurataالوضو   علضالا   ضجالن   ي,طل  

بمرحلة    Early maturing  لرالمب  تسمى  ان  او   ,

Previtellogenic    كما فس سملةAnguilla anguilla  (Mazzeo 

et al.,2016 .) 

ائ تدا ية  م ▪ الويضة   Primary Oocyteرحلة  لية 

stage  سلياات ما  بالقرب  المرحلة  هذه  تظالر  ةيا   ,

سايتوبةزم   ويت,ف  منالا  حجما  اوور  وتكون  الوضو  
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حبلة    Ooplasm  الويضة   باوتسابه  المرحلة  هذه  فس 

 (.2فامقة فس هذه المرحلة )شلل 

ف الوضو   لتكويا  السابقتضا  المرحلتضا  س سملة يتطا ق وحف 

تتمضز  الا   التس  للوضو   المبلرة  المراحل  وحف  مع  الولعوف 

 T.thynnus   (Abascal and Medina, 2005 .)سملة 

النويات   ▪ تعدد  تت,ف    Multinucleated stageمرحلة 

الويضة فس هذه المرحلة بلور حجمالا , والنواة ت لل حضزا  

نويات   بظالور  تتمضز  ,وما  الخلية  فس    Nucleoliاوور 

والتس فالباما يلون لالا موقعا محيطيا بالقرب ما    متعددة

تحتل  كوضرة  الوضو   نواة  تت,ف  عموما  النووي  اللةف 

 (.3حضزا اوور ما السايتوبةزم ) شلل

النوا  ▪ شخ,ت    stag  Yolk nucleusالمحيةة  مرحلة 

الدراسة الحالية تركضب قرحس ال لل وبالقرب ما النواة ,  

ب   عليه  عامة  ةيا ب,ور   Yolk Nucleusي,طل   ة 

السابقة  المرحلة  ما  ةيا  اوورقطرا  تكون  المرحلة  هذه 

سمك   مةحظة  مع  الق رية  الاجوات  تمالد  المرحلة  وهذه 

 (. 4اللةف المحي  بالويضة )شلل

النواة    اقتت  وحف  اودت  التس  الدراسات  مع  النتيجة  هذه 

ال ووقيات  رتبة  الى  تعود  التس  ائسما   ما  كحضر  فس  المحية 

Cypriniformes    الدهنية الحوضبات  تودا   Lipid granulesحضث 

منطقة  فس  تودا  تدريجية  ب,ورة  المحية  النواة  ما  بائنت ار 

التس   ائسما   فس  كما  المحيطس  عا لة تعالسايتوبةزم  الى  ود 

سملة   ومنالا   Esomus dancrius  ,Puntiusال ووقيات 

conchonius   وLabeo dero   ومنالا الةسع  الجري  وعا لة 

Heteropneutes fossilis    ومنالا الزمضر  ا و   Mystusوعا لة 

seenghala    فضة عا عا لة المرمريج ومنالاRhtnchobdella 

aculeate  

(Nayyar, 1964 كذلك تنسجم ا .) تا ج الباححضا  تيجة الحالية مع ن لن

الذيا شخ,وا مرحلة النواة المحية فس سملة الخ نس ) النقضب وحبة  

الحمري 2010, وسملتس   )  ( المرقطة  -Rahemo and Alوالتضلة 

Shatter, 2012 .) 

الق رية   ▪ الاجوات  , stag   Cortical Alveolarمرحلة 

السايتوبةزم   فس  فجوات  بظالور  المرحلة  هذه  تت,ف 

كوضرة لما تبقى  النواة  ان  المةح   ما   , للخلية  حيطس 

ضزفيه العديد ما النويات المحيطية وان ظالور الاجوات  وتتم

ج حضث يلون عددها قلضة ثم ماتلوث ان تزداد  يلون بالتدري 

هذه   فس  سمله   يزداد  الويضة  فةف  ان   . عددها  فس 

 (. 5المرحلة ) شلل 

( دراسة  مع  النتيجة  هذه   Cardenas et (2008تتاق 

al. اسما فس  الق رية  الاجوات  ظالور   التس  ضنت 

C.humbolddtianum     م,طل المرحلة  هذه  على  اقلق  وما 

الويض نمو  ذكر مرحلة  كما  الدها  ظالور  مرحلة  او  الحانوي  ة 

(1964) Nayyar   ان تكويا القطرات الدهنية يودا فس النواة المحية

فس تنت ر  ومنالا  السابقة  المرحلة  فس  شخ,ت  ارجاء  م  التس  عظم 

 سايتوبةزم الخلية . 

الم  ▪ تكويا  هذه    Vitellogenic Stageمرحلة  تتمضز   ,

بلة حامضية  المرحلة بظالور حوي,ةت محية تكتسب ح

النواة   شلا  يلون   , النواة  قرب  الوداية  فس  وتتمحور 

ي خص  ذلك  عا  فضة  المرحلة  هذه  فس  فضرمنتظما 

 Zona   وضوح فس مرحلة تكويا الم  الطبقة ال عاعية

radiate    (.6)شلل 
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النضج   ▪ هذه     Maturationمرحلة  فس  تتمضزالويضة   :

ف  كوضرة  الم   المرحلة  زيادة  كمية  فس  وزيادة  قطرها  س 

ائفلاة   المرحلة  وضوح  هذه  تت,ف  فضالا,  الملتنز 

تالاجر   الم   لتراوم  نتيجة  النواة  اما   , بالويضة  المحيطة 

والتس   الناضجة  للويضة  الحضوانس  القطب  نحو  بالتدريج 

 (. 7فالبا ماتاقد شللالا المنتظم )شلل

س سملة  يتاق الوحف السا ق لمرحلتس تكويا الم  والنضج ف

( دراسة  مع  التس  ضنت   Cakici and Ucuncu(  2007الولعوف 

ودراسة النقضب وحبة    Danio reriمراحل تكويا الوضو  فس سملة  

فس 2010) الوضو   تكويا  قس  ائ ضرة  المراحل  ان  التس  ضنت   )

ا تةف  مع  والنضوج  الم   تكون  مرحلة  الى  تتمضز  الخ نس  سملة 

ان الدراسة  هذه  ذكرت  ,حضث  الى    بسي   يقسم  الم   تكون  مرحلة 

الدراسة  هذه  نتا ج  ما  يتض    , والحانوي  ائ تدا س  الم   مرحلتس 

ونتا ج الدراسات السابقة ان مراحل تكويا الوضو  ئتختلف كحضرا  ضا  

المعروفة وان ائ تةف يظالر ما    Teleosteiانواع قرفية التعظم  

س تسمى فس   ةل تسمية المراحل وب لل  اص المرحلة ائولى والت 

D. reri     ائ تدا س الويضة   Primary oocyteبمرحلة  لية 

(Cakici and Ucuncu ,2007  بسلياات سمضت  المرحلة  ولكا   )

-Rahemo and Alالوضو  فس سملتس الحمري والتضلة المرقطة )

Shatter,2012 تسمية فس  ائ تةفات  هذه  ما  الرفم  وعلى   )

الدراس ات اعتمدت فس توحيف كل المراحل وتقسيمالا ائ ان معظم 

مرحلة استنادا الى شلل النواة وتكون الم  وظالور ائفلاة المحيطة  

 بالويضة .  

اما عا ظالور الحوي,ةت الق رية فالنا  توافق فس النتا ج  

يقضس ان دور هذه الاجوات ) القطضرات الدهنية ( يتعلق فق   دورها 

( قاقة  اوتزود  قافية  الوضو    Cakici and Ucuncuبابقاء 

( .لقد لوح  ان ظالور المنطقة ال عاعية يتاثر كحضرا بمعاملة 2007,

  Zr-proteinحضث يرتاع تركضز الوروتضا     Estradio(E2)ائسما 

الوةزما عند معاملة ائسما     Vitellogeninوكذلك مولد الم    فس 

ما عالية   Estradio  (Celius and  (E2) تركضز 

Walther,1998.) 

 
( مقط1شلل  اللةلة  (:  يوضا  الولعوف,  سملة  مويض  فس  ع 

المويضية     Tunica albuginea (Ta)الويضاء وال,ااحات 

(OI)Ovigerous lamellae  هيماتوكسلضا ملون  ايوسضا    –) 

100X .) 

 
(: مقطع فس مويض سملة الولعوف, يوضا المراحل ائولى فس 2شلل )

الوضو  الوضو  , يةح  سلضياات  والتس     Oogonia (Og)تكويا 

ت خص   منالا  وبالقرب   , المويض  بسدى  ومرتبطة  قرحية  نواة  لالا 

OG 

Ta 
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هيماتوكسلضا ملون   ( بالسالم  مؤشر  كما  المبلرة  المرحلة    - ةيا 

 (.  400Xايوسضا 

 
 Nucleoli(: مقطع يوضا  لية الويضة فس مرحلة النويات  3شلل )

(NO) ملون هيماتوكسلضا ( 400ايوسضا   -المتعددةX .) 

 
 (YN)مقطع يوضا  لية الويضة فس مرحلة النواة المحية     (4شلل )

Yolk Nucleus    فس الم   لتكويا  يمالد  التركضب  هذا  ظالور  ان 

 Follicle  (Fl)المراحل الةحقة , كما يوضا اللةف المحي  بالويضة

layer ملون هيماتوكسلضا (–  400ايوسضاX .) 

 

 
( ا5شلل  مرحلة  فس  الويضة  يوضا  لية  مقطع  الق رية  (  لاجوات 

(CA) Cortical Alveolae    منطقة فس  الاجوات  ظالور  يودا   ,

المرحلة  تعدد  هذه  فس  حتى  النواة  وتتمضز  المحيطس  السايتوبةزم 

 (. 400Xايوسضا  –) ملون هيماتوكسلضا  NOالنويات  

 
( الم  6شلل  تكون  مرحلة  فس  الويضة  يوضا  لية  مقطع   :)

Vitellogenic ا تكون  ان  يةح   تتمضزفس  ,  كما  بالتدريج  يلون  لم  

ال عاعية   الطبقة  واض   ب لل  المرحلة    Zona radiata(Zr)هذه 

 (. 100Xايوسضا  –)التاج الم عع( ) ملون هيماتوكسلضا 

NO 

YN 

CA 

Zr 

NO 

Fl 

NO 

NO 

NO 

Zr 
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الويضة فس 7شلل ) يوضا  لية  الولعوف  (: مقطع فس مويض سملة 

مرحلة النضوج , ي لل الم  جزءا كوضرا ما  لية الويضة , وفس هذه  

وتتمضز  ا الحضوانس  القطب  الى  النواة  تالاجر  والطبقة   Zrلمرحلة 
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Description stages of oogenesis in Chondrostoma regium (Heckel, 1843) 

Anwar A.Alameer**          Esraa D.farhan **           Zynb Abd* 

College of Science - University of Diyala** Al-muqdad college of education- University of Diyala* 

Abstract:  

This study was conducted to determine the stages of oogenesis in Chondrostoma regium as a common type of fish in 

Diyala river .The histological study showed that this fish has a pair of cystic longitudinal ovaries which are surrounded by tunica 

albugina and from which folds are originated that divide the ovary into ovigerous lamellae, In addition it was observed in this 

study that the stages of oogensis can be summarized by seven stages depending on the shape of the nucleus , Viellogenesis , 

appearance of the surrounding envelopes , oogonia, primary oocyte, Multinucleated stage  , yolk nucleus, cortical alveolar, 

vitellogenic and finally the maturation stage and the appearance of the surrounding envelopes .  

 


