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( Acanthopagrus latusشانک زرد باله ) تخمدان ماکروسکوپی و میکروسکوپیساختار مطالعه تغییرات 

 طی چرخه تولید مثلی

 

1، امیر پرویز سالطی1، پریتا کوچنین1شبنم کریمی
 2، سعد گورانی نژاد*

 

 گروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر. 1

 چمران اهوازگروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید . 2

 

 چکیده

 Acanthopagrusشانک زردباله هدف از این تحقیق مطالعه ساختار ماکروسکوپی و میکروسکوپی تخمدان ماهی 

latus  بود. بدین  1811تا اردیبهشت  1831و بررسی تغییرات آنها در طول چرخه ی رسیدگی جنسی از مهرماه

از منطقه ی خور موسی صید شده و به  به صورت ماهیانه عدد( 11)هر ماه  A. latusنمونه ماهی  31منظور، تعداد 

آزمایشگاه منتقل گردیدند. پس از بیومتری، ماهیان تشریح شده و گناد آنها خارج گردید و مشخصات ظاهری و وزن 

 آنها ثبت شد. سپس از گنادها نمونه های بافتی تهیه شد و در محلول بوئن فیکس گردید. نمونه ها مطابق با روش

. گردیدرنگ آمیزی  H&Eو به روش برش بافتی تهیه ، یری، شفاف سازی و پارافینه شده استاندارد بافت شناسی، آبگ

شاخص با استفاده از داده های بیومتری به وسیله میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. مقاطع تهیه شده 

های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.  در طول ماهگنادوسوماتیک، تغییرات ماکروسکوپی و میکروسکوپی تخمدان 

و حداکثر مقدار آن در اسفند ماه  (81/1±11/1)در اردیبهشت  GSIنتایج نشان داد که حداقل مقدار شاخص 

می باشد. تغییرات چرخه ای رسیدگی تخمدان به شش مرحله تقسیم بندی شدند که شامل مرحله  (1/8±1/1)

 .Aریزی  تخمنتایج به دست آمده نشان داد که سیده، تخمریزی شده و استراحت بود. نابالغ، در حال بلوغ، بالغ، ر

latus  می باشدغیر همزمان صورت و به از بهمن تا اواخر اسفند.  

 

 خلیج فارسبافت شناسی، تخم ریزی، ، Acanthopagrus latus کلیدی: واژگان
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 مقدمه. 1

گونه  Achanthopagrus latus ،ماهی شانک زردباله

می  1ای در یایی و متعلق به خانواده شانک ماهیان

این گونه در نواحی گرم و ساحلی، در جنوب  .باشد

ژاپن، جنوب شرقی چین، تایوان، جنوب شرقی آسیا، 

 ,.Hesp et al) خلیج فارس و استرالیا پراکنش دارد

2004; Xia et al., 2006; Hayashi, 1993  )یک  و

گونه تجاری و مهم در آبزی پروری محسوب می شود. 

این ماهی به دلیل بازار پسند بودن در کشورهای 

حاشیه خلیج فارس از میزان صید باالیی برخوردار 

از آنجایی که ماهی شانک یکی از با ارزشترین  است.

صادی و شیالتی در ایران است و از ماهیان از نظر اقت

طرف دیگر با توجه به اینکه این گونه هرمافرودیت 

می باشد، درک و شناخت درست از مراحل رسیدگی 

د. جنسی آن بسیار مهم و ضروری به نظر می رس

الزمه موفقیت در معرفی یک گونه وحشی به آبزی 

تولیدمثلی آن گونه می  پروری، شناخت چرخه

(. یکی از ابزارهای مورد Rinchard et al, 2001باشد)

استفاده برای تعیین مکانیسم تولیدمثل ماهیان 

است. مطالعه  مطالعه بافت شناسی تغییرات گناد

مراحل رشد گنادی اهمیت بسیار زیادی در تولیدات 

آبزی پروری، القاء تخم ریزی و مطالعات هیبریدی 

(. دانش مراحل رسیدگی Omotosho, 1993دارد )

د ماهیان برای اهداف بسیار زیادی مورد نیاز است گنا

 ,Bagenalو این اهداف شامل تعیین مولدین بالغ )

(، تعیین پتانسیل تولیدمثلی جمعیت های 1978

ماهی و نظارت بر تغییرات خصوصیات بیولولوژیکی 

(، Wiliams, 2007مولدین ماهی بهره برداری شده )

سیدگی ثبت دوره ی تولیدمثلی و طول دوره ی ر

گناد به منظور اجرای دقیق و درست قوانین شیالتی 

(. بنابراین Goncalves et al., 2006می باشد )

و  زیست شناسی در زمینهضروری است که تحقیقاتی 

فیزیولوژی تولیدمثل این موجودات انجام گیرد که 

بررسی های بافت شناسی در اغلب موارد به طور 

                                                           
1. sparidae 

ل توجهی در جهت مستقیم و یا غیر مستقیم سهم قاب

 داردکسب اطالعات در زمینه فوق را به همراه 

(. از این رو ارزیابی 1831)پوستی و ادیب مرادی، 

مراحل رسیدگی گناد با بافت شناسی به وسیله ی 

نمایش جزئیات رشد و نمو اووسیت به تعیین و فهم 

گناد و ایجاد ابهام کمتر  بهتری از روند رسیدگی

(. با توجه به Mendonaca, 2006کمک خواهد کرد )

مطالب فوق این تحقیق جهت مطالعه ساختار 

ماکروسکوپی و میکروسکوپی تخمدان ماهی 

Acanthopagrus latus  و بررسی تغییرات آن در

تا  1831طول چرخه ی رسیدگی جنسی از مهرماه 

 صورت گرفت.  1811اردیبهشت 

 

 مواد و روش ها. 2

از ماهی(  11)هر ماه نمونه ماهی ماده  31تعداد 

منطقه خور موسی واقع در شمال غربی خلیج فارس 

 1811تا اردیبهشت  1831به صورت ماهیانه از مهر 

میلی  1صید شدند. بعد از صید طول کل )با دقت 

گرم( اندازه گیری و ثبت  1/1متر( و وزن کل )با دقت 

گردید. محوطه شکمی ماهیان پس از آسان کشی با 

باز  فنوکسی اتانول -2 ی ماده بیهوشیغلظت های باال

و با دقت  از قسمت شکمی خارج شده گنادها و

شدند. جهت مطالعات ماکروسکوپی،  توزینگرم 11/1

عالئم ظاهری مانند درجه تیرگی گنادها، ثبات و 

همسانی و تشکیل مویرگهای خونی، امکان دید 

اووسیت و رویهمرفته رنگ گنادها مورد برسی قرار 

(. جهت مطالعات بافت White et al, 1998گرفتند )

و در محلول  برداشتشناسی نمونه هایی از بافت گناد 

بوئن فیکس گردید. در مرحله بعد عملیات آبگیری، 

شفاف سازی، پارافینه کردن و قالب گیری بر روی 

از قالب های پارافینی برش ت. نمونه ها صورت گرف

تهیه شد و به روش  µm 1به ضخامت  ییها

 Drury and) ائوزین رنگ آمیزی شدند-ماتوکسیلینه

Wallington 1980 .) الم های رنگ آمیزی شده با

ساخت   (Olympusاستفاده از میکروسکوپ نوری

( بررسی شد و تصاویر  CH40RF200ژاپن، مدل
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مناسب توسط دوربین نصب شده بر روی 

و  Dinolite Digital Microscopeمیکروسکوپ 

تصل به دوربین مجهز به نرم افزار سیستم رایانه ای م

Dino capture  تهیه شد. در بررسی میکروسکوپی

رشد تخمدانی، خصوصیات اووسیت ها مانند تشکیل 

واکوئل های غشایی، سطوح انباشتگی زرده و مهاجرت 

 ,.Shinkafi et alهسته بر مبنای تقسیم بندی )

( مورد مطالعه قرار گرفت. شاخص 2011

( با تقسیم وزن تخمدان به وزن GSIگنادوسوماتیک )

به دست آمد  111کل بدن و ضرب آن در عدد 

(Biswas, 1993.)      
  

 
     

 

 نتایج. 3

تخمدان ماهی شانک به صورت جفت بوده و در 

قسمت پشتی ناحیه شکمی به وسیله بافت پیوندی به 

حالت معلق وجود داشت. این اندام در ناحیه جلویی 

قسمت عقبی به یکدیگر متصل به صورت آزاد و در 

و دارای طول  بودند. تخمدان ها استوانه ای شکل

مساوی بودند. طول و عرض و رنگ تخمدانها همزمان 

 با فرآیند رسیدگی تغییر پیدا می کرد.

مرحله تقسیم  6تخمدانها به طور ماکروسکوپی به 

 بندی شدند:

تخمدانها بسیار کوچک، باریک، بلند و  :غمرحله نابال

طول کل اف بوده وتخمک ها قابل رویت نبودند. شف

سانتیمتر و وزن  38/21±19/1ماهیان در این مرحله 

گرم سنجیده شده بود.  11/811±11/19کل 

 (1a)شکل

: تخمدان ها بزرگتر شده، مرحله رسیدگی اولیه

بیضوی شکل، به رنگ سفید مایل به کرم، تخمدانها با 

مویرگ های خونی احاطه شده بودند و تخمک ها 

در این مرحله طول کل ماهیان قابل رویت نبودند. 

 91/861±21/91و وزن کل  سانتیمتر 83/1±81/26

 (1b)شکلگرم سنجیده شد. 

ت کامال آزاد : تخمدان ها کروی به حالمرحله بلوغ

در محوطه شکمی قرار داشته و تنها در قسمت خلفی 

دارای اتصال بودند. تخمدانها زرد رنگ متمایل به 

نارنجی و دارای اندکی چین خوردگی بر روی سطح و 

توسط رگ های خونی متسع احاطه شده بودند. 

تخمک ها قابل رویت بوده و با فشار بر قسمت شکمی 

ماهیان در این مرحله طول کل  خارج نمی شدند.

 18/931±11/33سانتیمتر و وزن کل  91/1±86/28

 (1c)شکلگرم اندازه گیری شد. 

: تخمدانها صاف و استحکام مرحله رسیدگی نهایی

کمتری داشتند. رگ های خونی هنوز حضور داشته و 

مقدار آنها افزایش یافته و دیواره تخمدانی شفاف و 

ا آزاد شده و با قابل رویت بودند. تخمک ه تخمک ها

طول  فشار اندکی به ناحیه شکمی خارج می شدند.

سانتیمتر و  28/23±88/1کل ماهیان در این مرحله 

گرم سنجیده شد.  11/921±18/68وزن کل آن ها 

 (1d)شکل

: کاهش ناگهانی در حجم مرحله تخمریزی شده

وطول تخمدان و به شکل اندامی شل و خون گرفته با 

هنوز مقداری تخمک درون  دیواره نازک بودند.

 1/21±81/1طول کل ماهیان  تخمدان وجود داشت.

گرم  11/881±83/88سانتیمتر و وزن کل آن ها 

 (1e)شکلسنجیده شده بود. 

: تخمدانها با ثبات تر، کوچکتر و از مرحله استراحت

نظر رنگ شفاف تر از مرحله قبل بودند. رنگ آنها 

هیان در این طول کل ما صورتی مایل به قرمز بود.

سانتیمتر و وزن کل آن ها  23/23±82/1مرحله 

 (1f)شکلگرم سنجیده شد.  11/91±983
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 (مرحله بلوغc(مرحله رسیدگی اولیه، )b(مرحله نابالغ، )a): A.latus. مراحل ماکروسکوپی رشد گناد ماهی 1شکل 

(d( ،مرحله رسیدگی نهایی)e( ،مرحله تخمریزی شده)f) مرحله استراحت 

 

مرحله تقسیم  6تخمدان ها از نظر میکروسکوپی به 

  بندی شدند:

تخمدان  در ماههای مهر تا آذر: مرحله نابالغ

حاوی سلول های اووگنی و اووسیت های اولیه مرحله 

هسته کروماتینی و پیش هسته ای بود. در سلول های 

اووسیت اولیه هسته نسبتا بزرگ و مقدار کمی 

سیتوپالسم قابل مشاهده بود. هستک ها فضای 

پیرامونی هسته را اشغال کرده و به همراه سیتوپالسم 

                          ( 2aیل می دادند.)شکلمحیط شدیدا بازوفیلی را تشک

 در ماههای آذر و دی: مرحله رسیدگی اولیه

اووسیت ها بزرگتر و از نظر تعداد افزایش یافته و 

تعداد اووگنی ها کمتر بودند. اووسیت های اولیه با 

اندازه بزرگتر دارای واکوئل های بسیار ریزی بودند که 

شند و ثانیا یک الیه فولیکولی به نظر لیپیدها می با

اطراف اووسیت ها تشکیل یافته و در انتها شدت رنگ 

 پذیری سیتوپالسم هم به مقدار کمی کاهش می یابد.

بعضی از اووسیت ها حاوی هسته زرده بر روی 

سیتوپالسم بودند. وزیکول های لیپیدی در اطراف 

هسته سازماندهی شده و مقدار آنها رو به افزایش بود. 

سلول های گرانولوزا بین تکا و غشای پالسمایی ظاهر 

می شود. منطقه شعاعی قابل رویت شده و فضای بین 

الیه گرانولوزا و غشای پالسمایی را اشغال می کرد. 

هستک های دوکی شکل در حواشی هسته ها قرار 

                    (2b)شکلداشتند. 

اووسیت ها از  تا بهمندر ماههای دی : مرحله بلوغ

مشاهده  بزرگ تر شده، شروع زرده سازی نظر اندازه

می شد. گرانول های زرده ای در ابتدا اندک بوده و 

ساختار بازوفیلی داشتند و در مراحل بعدی زرده 

به هم  سازی از نظر اندازه و تعداد بیشتر شده و

آمیخته شده و ساختار ائوزینی پیدا می کردند. واکوئل 
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لیپیدی با بهم آمیختگی ساختار خوشه ای پیدا  های

می کردند. دیواره ی سلولی بسیار ضخیم تر شده و 

منطقه شعاعی به دو منطقه بیرونی و درونی مشخص 

تفکیک می شد. شروع مهاجرت هسته در اواخر این 

 (2cمرحله صورت می گرفت. )شکل

در ماههای بهمن و : مرحله رسیدگی نهایی

 Post) با اندازه بزرگاووسیتهای  اسفند

vitellogenic و به همراه گرانول های زرده ای بزرگ )

پخش شده در سیتوپالسم قابل مشاهده بودند. هسته 

و  به سمت قطب حیوانی به طور کامل جابجا شده ها

شکل آن از حالت کروی به هاللی تغییر شکل یافته 

می شدند.  غشای آن از دست رفته و سرانجام ناپدید

فولیکولی به تدریج از تخمک جدا شده و آبگیری الیه 

 (2dصورت می گرفت. )شکل

 دراواخر ماه فروردین: مرحله تخمریزی شده

حضور نداشتند،  Post vitellogenicسلول های 

اووگنی ها در بین اووسیت های زرده ای ثانویه پخش 

بودند. فضای خالی بسیار زیادی دیده می شد . چین 

پس از تخمکگذاری و  های نامنظم، فولیکول های

 (2eدژنره شده در این مرحله قابل رویت بودند. )شکل

فضای بسیار  در ماه اردیبهشت: مرحله استراحت

تعداد اندکی سلول های اووسیت  زیادی دیده شده و

اولیه به همراه اووگنی ها قابل رویت بودند. 

 8در شکل  GSI(تغییرات ماهیانه در شاخص 2f)شکل

نشان داده شده است. پایین ترین میزان آن 

(در ماه اردیبهشت و باال ترین مقدار آن 18/1±81/1)

 ثبت گردید. (11/3±11/2در ماه اسفند)

 و نتیجه گیری بحث. 4

تعیین رسیدگی تولیدمثلی تنها با استفاده از 

به  GSIمشخصات ماکروسکوپی و تعیین شاخص 

علت ساختار داخلی تخمدان )وجود اووسیت های 

مراحل مختلف( نمی تواند به وسیله وزن تفسیر 

(. رایج Srijunngam & Wattanasirmkit, 2001شود)

ترین روش برای تعیین فصل تخمریزی گونه ها، ثبت 

می  GSIمایشات بافت شناسی آنها در کنار شاخص آز

 ;El-Greisy, 2000; Assem, 2000, 2003باشد)

Honji et al., 2006 .) 

مورد  A. latusاین تحقیق روند رشد تخمدان ر د

بررسی قرار گرفت. در اکثر ماهیان استخوانی روند 

اووژنز به فرآیندهای پنج تا هشت مرحله ای تقسیم 

 Nagahama, 1983; West, 1990; Unal etمی شود)

al., 1999; pootenaar et al., 2001 الگوی کلی .)

رشد بافت تخمدانی مطالعه ی حاضر با بیشتر ماهیان 

 ,Maddock and Burton ;) استخوانی مطابقت داشت

1999; El-Gharabawy, 1999; Assem, 2000, 

2003; Abou-seedo et al., 2003; Seoka et al., 

2007;Stahle and kruse, 2008; Mahmoud, 2009; 

Esmaeili et al., 2010; Rustu Ozen et al., 2012 .)

انجام شده بر روی ماهی شانک در آبهای  مطالعه

و   (2003)و همکاران   Abou-Seedoتوسط  کویت

Abu-Hakima  نیز همین مراحل  (1984)و همکاران

رشد را بیان می کرد اما دارای تقسیم بندی های 

 6در این مطالعه  .هفت و هشت مرحله ای بودند

مرحله رشد تخمدانی مشاهده شد که این مراحل 

شامل مراحل نابالغ، رسیدگی اولیه، بلوغ، رسیدگی 

نهایی، تخمریزی شده و مرحله استراحت می باشد. 

نابالغ به وسیله حضور  در مشاهدات حاضر، دوره ی

سلول های کروی کوچک با هسته بزرگ مشخص 

گردید. این دوره مشابه با دوره ی پیش رسیدگی در 

بر  -Gharabawy Zaki and El( 1991مطالعه ی )

بر روی  Assem (2000)و  Mugil capitoروی 

Caranx crysos  و مرحله هسته کروماتینیAbdo 

 می باشد. Dicentrachus labraxبر روی  (1996)

به علت رشد اولیه  GSIدر این مرحله شاخص 

تخمدان بسیار پایین است. مرحله دوم دارای دو 

مشخصه اصلی می باشد که شامل حضور واکوئل های 

کوچک لیپیدی در سیتوپالسم و تشکیل الیه 

فولیکولی در اطراف اووسیت ها می باشد. که مشابه 

Atlantic croaker (York et al., 1993 ،)با 

Merluccius merluccius (Mohamed, 2010 )

( می Lawson, 2010) Periophthalmus papilioو

 باشد.
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 ( اووسیت اولیه.p(اووگنی، )o(مرحله نابالغ: )A): A.latus.مراحل میکروسکوپی رسیدگی جنسی 2شکل 

 (B( :مرحله رسیدگی اولیه)n( ،هستک )v( ،واکوئل چربی )y( ،هستک زرده )t( ،الیه تکا )g(الیه گرانولوزا )m( .غشای پایه )C مرحله)

(مرحله تخمریزی E(مرحله رسیدگی نهایی. )Dهایزرده.)(وزیکولny(واکوئل چربی، )vبلوغ: اووسیت های مراحل مختلف زرده سازی، )

 (مرحله استراحت.Fخالی.)شده و فولیکول های (تخمک دژنرهd)شده: 

 

 
 خطای میانگین±ماده .مقادیر به صورت میانگین  A.latusدر طی روند رسیدگی جنسی ماهی  GSI. تغییرات ماهیانه شاخص8شکل 

 (. >11/1Pاین تغییرات در طول ماههای مختلف اختالف معنی داری را نشان داد )                  
 

در مرحله ی سوم، زرده سازی در حواشی سیتوپالسم 

شروع شده و سپس وزیکول های زرده به شکل 

گلبولی در بین وزیکول های لیپیدی در سیتوپالسم 

توزیع شده بود. که توسط محققین دیگر در بسیاری 

 ;El-Gharabaway, 1996از ماهیان بیان شده است) 

Assem, 2000, 2003; Salem et al., 1994; 

Msiska and Casta-pierce, 1999 در این مرحله .)

به دلیل تجمع مواد زرده در سیتوپالسم هسته سلول 
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 ,Rath) شروع به مهاجرت به قطب حیوانی می کند

افزایش یافته اما هنوز در حالت  GSI(. شاخص 1993

حداکثر قرار ندارد. در مرحله چهارم رشد تخمدان، 

( به Postvitellogenicبزرگترین سلول اووسیت )

چشم می خورد. هسته به طور کامل به سمت قطب 

حیوانی مهاجرت کرده و شکل آن از حالت کروی به 

هاللی تغییر یافته و غشای خود را از دست می دهد و 

نجام ناپدید می شود. حرکت هسته به سمت قطب سرا

حیوانی و تجزیه غشای آن به طور معمول شاخص 

 Murua and) رسیدگی نهایی محسوب می شود

Saborido-Rey, 2003 در این مرحله به علت رشد .)

کامل تخمدان و وجود تخمک های کامال رسیده 

در حداکثر مقدار خود قرار دارد که در  GSIشاخص 

اه دیده شده است. مشخصه بارز مرحله پنجم اسفند م

رسیدگی، وجود فولیکول های خالی و دژنره شده می 

 Oreochromisباشد که مطابق با مرحله استراحت در 

mossambicus (Hatikakoty & Biswas, 2004 می )

 GSIباشد. به علت تخلیه تخمدان در فصل تخمریزی 

قدار خود به طور ناگهانی کاهش یافته و در حداقل م

قرار می گیرد. در مرحله ششم رسیدگی فضای بسیار 

زیادی دیده شده و تعداد اندکی سلول های اووسیت 

اولیه به همراه اووگنی قابل رؤیت هستند که مشابه با 

O. mossambicus (Hatikakoty and Biswas, 

های  ( می باشد. بررسی تخمدان2004

Acanthopagrus latus  در این مطالعه حضور

اووسیت های با مراحل رشدی متفاوت را در یک 

مرحله جنسی نشان می داد. بنابراین مشخص می 

در  1شود که این ماهی دارای تخم ریزی غیر همزمان 

طول دوره ی تخم ریزی خود می باشد. در این 

ماهیان تخم ها در گروه های مختلف در سراسر دوره 

روزها یا حتی ماهها طول ی تخمریزی که می تواند 

 2تخمدانهای همزمان و بکشد رهاسازی می شوند

آنهایی هستند که کمتر از دو گروه سایزی اووسیت 

                                                           
1. Asynchronous

2. Synchronous 

-Murua and Saborido) در یک زمان دیده شود

Rey, 2003 .) 

 Abou-seedoدوره ی تخمریزی ماهی شانک توسط 

های آذر تا فروردین و در  در ماه (2003) و همکاران

 ماه (2116) و همکاران Abou-Hakimaات تحقیق

مریزی در اسفند  های دی تا اسفند و زمان اوج تخ

ماه گزارش شده است. در مطالعه ی حاضر تعداد 

محدودی از ماهیان در بهمن ماه دارای تخمک های 

رسیده و در حال تخمریزی بودند و بیشترین درصد 

اووسیت های رسیده در اسفند ماه دیده شد. مرحله 

تخمریزی زمانی است که اووسیت ها یا در مرحله 

 Murua etمهاجرت هسته یا مرحله آبگیری هستند )

al., 2003 مرحله آبگیری بسیار کوتاه است و ممکن .)

 ,Stahle and kruseاست به طور کلی مشاهده نشود )

(. در نمونه های اسفند ماه بیشتر نمونه ها در 2008

مرحله نهایی مهاجرت هسته بودند و اووسیت های 

با استفاده آبدار شده به تعداد محدود دیده می شدند. 

از مشاهدات ماکروسکوپی و میکروسکوپی در این 

مطالعه مشخص شد که دوره تخمریزی در این گونه 

زمان اوج  شد واز بهمن تا اوایل فروردین ماه می با

حاضر اواخر اسفند و اوایل  تخمریزی در مطالعه

مشخص شدن زمان اوج  فروردین مشاهده شد.

تخمریزی این گونه می تواند جهت حفاظت از مولدین 

و همچنین تکثیر مصنوعی این گونه مورد استفاده 

قرار گیرد. در این دوره ماهی بیشترین میزان تخم 

یشترین میزان تولید را در رسیده را دارا می باشد که ب

امر تکثیر و پرورش این گونه میسر می سازد. در طول 

دوره ی تخمریزی صید ماهیان یکی از دالیل اصلی 

کاهش جمعیت های ماهی می باشد بنابراین با 

مشخص شدن این دوره و جلوگیری از صید آنها می 

 توان در حفظ و نگهداری این جمعیت تالش کرد.
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