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نجمه عباسی ،1احمد نوری  ،1بیتا کلوانی نیتلی ،2محمد حسین طلوعی گیالنی

3

 1گروه شیالت ،دانشكده علوم و فنون دریایی و جوی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس
 2گروه شیالت ،دانشكده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 3اداره کل شیالت گیالن ،بندر انزلی
نوع مقاله:

چکیده

پژوهشی

در این پژوهش بررسی روند تکامل گنادی و رشد غدد جنسی و تعیین جنسیت تاسماهی
سیبری ) (Acipenser baeriiبا استفاده از روش نوین و کم خطر اندسکوپی صورت گرفت .وضعیت رشد و
تکامل گنادی  32قطعه تاس ماهی سیبری پرورشی ( 7ساله) با استفاده از روش اندسکوپی و بافتشناسی
به منظور تأیید یافتهها در کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید بهشتی گیالن مورد بررسی قرار
گرفت .دستگاه اندسکوپی از یک صفحه سیتوسکوپ  23درجه 33 ،سانتیمتر طول و  7/5میلیمتر قطر،
به همراه یک فیبر انتقال نور متصل به یک منبع نوری هالوژنی و یک برنامه فیلمبرداری نصب شده به
رایانه دستی تشکیل شده است .در نتایج به دست آمده در این پژوهش با استفاده از اندسکوپی %53
ماهیان ماده و  %84نر تشخیص داده شدند که آزمایشات بافتشناسی نیز آن را تأیید نمود .از اینرو
صحت و دقت به دست آمده در تعیین جنسیت  %033بوده است .نتایج نشان داد که اندسکوپی ابزاری
مناسب برای تعیین جنسیت و روند تکامل گنادی در تاسماهی سیبری میباشد .اجرای صحیح و کم
خطر این روش در تعیین جنسیت و مرحله تکامل گنادی میتواند به حفظ ذخایر ماهیان پرورشی و
سودآوری اقتصادی کشور کمک فراوان نماید.
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تاس ماهیان از جمله ماهیان غضروفی -استخوانی بسیار قدیمی بوده که تحت عنوان فسیل زنده نیز نامیده میشوند
) .(Baker et al., 2005امروزه به دالیل مختلفی همچون صید بیرویه ،آلودگی ،کاهش زیستگاه و احداث سدها ،جمعیت این
ماهیان در حال کاهش میباشد ) .(Keyvanshokooh and Gharaei, 2010ماهیان خانواده  Acipenseridaeدارای ارزش
اقتصادی بسیاری بوده که از آن جمله میتوان به تولید خاویار گران قیمت اشاره نمود .به همین دلیل از نقطه نظر آبزیپروری،
پرورش جمعیت تمام ماده این ماهیان بسیار سودآورتر از جمعیت مخلوط میباشد ;(Hassanzadeh Saber et al., 2008
) .Keyvanshokooh and Gharaei, 2010در این میان یکی از گونههای این خانواده ،تاس ماهی سیبری )(Acipenser baerii
بوده که علیرغم وارداتی بودن آن ،میتوان به مزیتهایی همچون سازگاری راحت با شرایط پرورشی ،مقاوم بودن به تغییرات
محیطی ،سرعت رشد باال ،سن بلوغ کم و خاویاردهی سریع اشاره نمود و یکی از گونههایی است که در آیندهای نزدیک در
مناطق معتدله توسعه خواهد یافت (نجفی پور مقدم و همکاران .)0293،بنابراین برای رسیدن به مدیریت موفق ،دانستن
ویژگیهای تولیدمثلی یکی از مؤلفههای مهم میباشد ).(Matsche et al., 2011
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اندسکوپی روشی نوین در تعیین جنسیت تاسماهی

سیبری )(Acipenser baerii

دانستن چرخه تولیدمثلی تاس ماهیان برای مدیریت بهینه مولدین و توسعه روشهای تشخیصی برای تعیین جنسیت در سنین
پایین به منظور اهداف پرورشی ضروری است ) .(Petochi et al., 2011یکی از کاربردهای مهم بررسی مراحل مختلف روند
تکاملی گناد و گامتسازی ،درک صحیح چگونگی تحوالت چرخه گناد ماهیان نر و ماده و نیز دستیابی به دستورالعمل جامع
برای پرورش ماهیان جوان جهت گزینش گلههای مولد در شرایط پرورش مصنوعی میباشد (هدایتی و همکاران.)0240 ،
تعیین وضعیت تولیدمثلی تاسماهیان مشکل است چرا که این ماهیان از نظر جنسی یک شکل ) (uniformicبوده و فاقد صفات
دوریختی ظاهری میباشند و نیز دارای سن بلوغ دیر هنگام و چرخه تولیدمثلی دو یا چند سال هستند
).(Barannikova et al., 2004

از آنجایی که ارزیابی مطمئن ،سریع و کم خطر وضعیت تولیدمثلی تاسماهیان مشکل بوده و روشهای کنونی نیازمند
بافتشناسی میباشند ،تحقیقات متعددی برای تعیین جنسیت با شیوههای گوناگون انجام شده است ).(Hurvitz et al., 2007
به منظور تعیین جنسیت در تاسماهیان ،روشهای مختلفی از جمله جراحی ،اولتراسونوگرافی ،اندسکوپی و آنالیز سطوح
هورمونهای جنسی خون مورد استفاده قرار گرفته است ( .)Matsche et al., 2011همچنین به منظور تأیید نتایج حاصل از
روشهای ذکر شده ،آزمایشات بافتشناسی به عنوان روشی بسیار ارزنده جهت ارزیابی وضعیت گنادی در تاسماهیان مدنظر
میباشد .هر یک از این روشها به نوبه خود دارای مزایا و معایبی هستند که کاربرد یک روش را در همه مراحل محدود میکند.
نیاز به روشهای بدون خطر برای گونههای با ارزش اقتصادی باال یا در حال انقراض ،سبب توسعه روشهای هورمونی،
اولتراسونیک و اندسکوپی گردیده است ) .(Craig et al., 2009; Divers et al., 2009یکی از این روشها ،اندسکوپی است که با
استفاده از آن میتوان گنادها را با ایجاد شکاف شکمی و مجرای ادراری -تناسلی مشاهده نمود .همچنین بهترین و مطمئنترین
ارزیابی از جنسیت ماهی و مراحل تکاملی گناد را میتوان با استفاده از بافتشناسی به دست آورد .اندسکوپی یک ابزار با ارزش
در محیط و آزمایشگاه جهت تعیین جنسیت میباشد .با استفاده از این روش ،رنگ تخمکها به خوبی مورد ارزیابی قرار گرفته و
در نتیجه برآورد بهتری از توسعه مراحل آنها به دست میآید .نتایج روش اندسکوپی با دقت بیش از  % 92گزارش شده است
).(Divers et al., 2009
در این پژوهش ،کارآمدی روش اندسکوپی بر روی تاسماهی سیبری جهت تعیین جنسیت و وضعیت تکامل گنادی مورد
مطالعه قرار گرفت تا از این طریق بتوان روشی مناسب را برای تعیین جنسیت در کارگاههای پرورش ماهیان خاویاری ارائه نمود
و در هزینهها صرفه جویی کرد.
مواد و روشها
ماهی و شرایط پرورشی

برای این کار ،از دستگاه اندسکوپی ) (21.00a, LUTGmbH, Denzlingen, Germanyاستفاده گردید .این دستگاه از یک
صفحه سیتوسکوپ  23درجه 33 ،سانتیمتر طول و  7/5میلی متر قطر ،به همراه یک فیبر انتقال نور متصل به یک منبع نوری
هالوژنی ) (150 W, #30801, Gima, Gessate, MI, Italyو یک برنامه فیلمبرداری نصب شده بر روی رایانه دستی تشکیل شده
است .در ابتدا ماهیان با پودر گل میخک به میزان 053میلیگرم در لیتر در آب بیهوش شدند .سپس طول کل و وزن کل آنها
با استفاده از متر با دقت یک میلیمتر و ترازو با دقت ده گرم اندازهگیری شد .نتایج حاصل از اندازه گیری طول و وزن در
جدول 0قابل مشاهده است .برای دیدن گنادها ،یک شکاف  2تا  8سانتیمتری در قسمت شکمی بدن باالتر از مخرج با استفاده
از یک اسکالپل استریل ایجاد گردید و سیتوسکوپ به داخل حفره شکمی فرستاده شد .برای وضوح بیشتر عکس و فیلم ها
اسکوپ مجهز به یک محلول سدیم کلراید  %3/9بود .پس از آزمایش ،شکاف ایجاد شده با نخ استریل بخیه شد و  0میلیلیتر
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برای این منظور در کارگاه شهید بهشتی گیالن ابتدا تعداد  32قطعه تاسماهی سیبری هفت ساله به طور تصادفی انتخاب و به
تانکهای فایبرگالس با ابعاد  0×0/4×0/4با عمق آب  53سانتیمتر منتقل گردیدند .دمای آب  00درجه سانتیگراد
اندازهگیری شد.
اندسکوپی
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اکسی تتراسیکلین  %03برای ضدعفونی نمودن شکاف تزریق گردید .با استفاده از این دستگاه اندامهای داخلی ماهی مشاهده و
اطالعات مربوطه ذخیره گردید (شکل .)0
بافت شناسی

قبل از بخیه نمودن شکاف ،با استفاده از روش بیوپسی از گناد ماهیان نر و ماده تکه برداری گردید و نمونهها به طورجداگانه
داخل شیشههای حاوی محلول بافر فرمالین  % 03قرار گرفت و روی آنها برچسب جنسیت و شماره ماهی ثبت گردید .سپس
شیشهها جهت آمادهسازی و تهیه اسالیدهای بافتی به آزمایشگاه منتقل شد .جهت تهیه اسالیدهای بافتی ،پس از فیکس نمودن
نمونه بافتها ،مراحل آبگیری ،شفافسازی ،پارافینه شدن ،قالبگیری ،برش به ضخامت  5-0میکرومتر ،رنگ آمیزی و مونته
کردن انجام شد .رنگآمیزی به روش هماتوکسیلین -ائوزین بود .از اسالیدهای بافتی با کمک میکروسکوپ نوری
) (Germany 2KNLCD-120Dمجهز به مانیتور و دوربین ،عکسبرداری شد (شکل .)3
تجزیه و تحلیل آماری

با استفاده از آمار عمومی و نرم افزار  ،Excelمیانگین وزن و طول کل و انحراف از معیار مورد پردازش قرار گرفت .همچنین با
استفاده از آنالیز  t-testمستقل در نرم افزار  SPSS16معنی دار بودن وزن و طول کل ماهیان نر و ماده در سطح معناداری %95
مورد آزمون قرار گرفت .دادهها به صورت میانگین  ±انحراف از معیار بیان شد.
نتایـج
از  32قطعه تاس ماهیسیبری مورد آزمایش 03،قطعه ماده و  00قطعه نر بودند که جنسیت این گونه با دقت  %033تشخیص
داده شد .ماهیان ماده در مراحل پیش زردهسازی و زردهسازی و نرها در مراحل اسپرمزایی و تکامل اسپرم بودند (شکل .)3
آزمایشهای بعد جراحی هیچگونه عفونت یا خون ریزی را نشان ندادند .از نظر وزن و طول ،تفاوت معنیداری بین دو جنس
وجود نداشت ( .)P>3/35در جدول  0وزن کل و طول کل به صورت میانگین  ±انحراف از معیار آورده شده است .بررسیهای
انجام شده توسط اندسکوپی (جدول  )3و بافتشناسی (جدول  ،)2مراحل مختلفی از تخمدان و بیضه را مشخص نمود.
جدول  .0میانگین وزن و طول کل بدن تاس ماهیان سیبری
جنسیت ماهی

تعداد

وزن کل (کیلوگرم)

طول کل (سانتیمتر)

انحراف معیار±میانگین وزن کل

انحراف معیار±میانگین طول کل

ماده
نر

03
00

8/02 ± 3/05
2/03 ± 0/08

033/57 ± 5/02
98 ± 4/50

جدول  .3دید الپروسکوپی و مورفولوژی گنادی در تاس ماهیان سیبری
مورفولوژی گناد

جنسیت

0و3

نیمه شفاف

تخمدان صورتی با المالی تخمدانی و تاخوردگی های مانند مغز

3

صورتی تا سفید

تخمدان با تخمکهای سفید تا زرد روشن و چربی متوسط تا گسترده

2

سفید تا زرد

تخمدان با تخمکهای زرد و چربی کم تا متوسط

2و8

زرد تا خاکستری

تخمدان بزرگ با تخمکهای خاکستری و چربی بسیار کم

8

خاکستری تیره

تخمکهای خاکستری یا سیاه بزرگ و زیاد و بدون چربی

5و0

سیاه

بیضه روبان مانند سفید و پوشیده شده با چربی زرد تا نارنجی

0و3

زرد تا نارنجی

گناد روبان مانند (سطح صاف تا زبر) و با چربی صورتی تا نارنجی پوشیده شده

ماده

نر

بیضه توبوالر سفید با رگهای خونی و چربی کم تا متوسط

2

سفید

بیضه با لوبهای کوچک و سفید و چربی کم تا متوسط و رنگ درخشان

2و8

سفید

بیضههای سفید متوسط تا بزرگ

8و5

سفید
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مرحله تکاملی

رنگ
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سیبری )(Acipenser baerii

شکل .0تصاویر به دست آمده از اندسکوپی تخمدان و بیضه تاسماهی سیبری :الف ،ب و ج :تخمکها در مرحله پیش زردهسازی (به ترتیب در مراحل
 2-3 ،3و  2تکاملی) .د :تخمکها در مرحله زردهسازی (مرحله  8تکاملی) .بیضه :و :مرحله  3تکاملی (اوایل اسپرمزایی) ،ی :مرحله  8تکاملی
(مرحله اسپرمزایی) .خط نشان برابر با  0میلیمتر.
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شکل  .3بافتشناسی تخمدان و بیضه تاسماهی سیبری با رنگآمیزی هماتوکسیلین -ائوزین .الف :ماده .مرحله پیش زردهسازی .ب :ماده .مرحله
زردهسازی .ج :نر .اوایل مرحله اسپرمزایی .د :نر .مرحله تکامل اسپرم.
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جدول  . 2توصیف خصوصیات فیزیکی مراحل تکاملی گناد در تاس ماهی سیبری
مرحله تکاملی

نر

ماده

1

اووگونیا کم در منفذ گنادی

لوبولها با اسپرماتوگونیای اولیه کم

2

اووگونیا بیشتر و بزرگتر

اسپرماتوگونیای غالب با اسپرماتوسیتها و اسپرماتیدهای پراکنده

3

رسوب زرده

رخداد اسپرمزایی با اسپرماتوگونیا و اسپرماتوسیت غالب

4

تخمکهای پر از زرده و بزرگ با هسته در مرکز

اسپرماتیدها و اسپرماتوزوا غالب و اسپرماتوگونیا کم

5

هسته در قطب حیوانی با میکروپیل ها در غشای تخمک

اسپرماتوزوا غالب

6

فولیکولهای بزرگ خالی ،برخی با رنگدانههای سیاه

اسپرماتوزوا ریخته نشده و اسپرماتوگونیا

بحث

011

] [ Downloaded from jae.hormozgan.ac.ir on 2023-01-07

طبق نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر ،اندسکوپی ابزاری مناسب برای تعیین جنسیت و وضعیت تکامل گنادی تاسماهی
سیبری بوده و نتایج بافتشناسی مؤید آن میباشد .از  32ماهی آزمایش شده ،جنسیت همه آنها به درستی (با دقت )%033
تشخیص داده شد که با نتایج مطالعات قبلی که  %94بوده مشابه میباشد ) .(Hurvitz et al., 2005همچنین در این پژوهش
مراحل مختلفی از گنادهای نر و ماده وجود دارد که به شرایط اقلیمی ،وضعیت پرورش و تغذیه بستگی دارد .کارآمدی این
دستگاه در تعیین جنسیت تاسماهیان مشابه پژوهشهای دیگر ) (Wildhaber et al., 2005; Falahatkar et al., 2011و
همچنین در سایر گونههای ماهیان ) (Ortenburger et al., 1996بوده است.
روشهای متعددی برای تعیین جنسیت و مرحله تکامل گنادی در تاسماهیان به کار برده شده است که از آن جمله میتوان
به اولتراسوند ) ،(Colombo et al., 2007; Wildhaber et al., 2007اندسکوپی ;(Wildhaber et al., 2007; Divers et al., 2009
) ،Matsche et al., 2011هورمونهای استروئیدی خون ) ،(Feist et al., 2004; Craig et al., 2009شکل ساختاری منفذ ادراری
تناسلی و بالههای شکمی در برخی تاسماهیان ) (Vecsei et al., 2003; Chebanov and Galich, 2013و بافتشناسی
) (Webb et al., 2002; Barannikova et al., 2004اشاره نمود .از جمله فواید اندسکوپی میتوان به حداقل خطر ممکن این
روش ،امکان به کارگیری این دستگاه د ر شرایط میدانی ،مدت کوتاه آزمایش ،سهولت در جداکردن ماهیان قادر به تخمریزی از
ماهیان نرسیده در طول فصل ،کاربرد راحت آن ) (Chebanov and Galich, 2013و مشاهده مستقیم رنگ ،اندازه و پراکنش
تخمک و بیضه ) (Hurvitz et al., 2007اشاره نمود .باید به این نکته توجه داشت که این روش دارای نقایصی نیز میباشد.
مهمترین آنها این است که تعیین جنسیت نیازمند ارزیابی ظاهر بافت ژرمینال بوده و بنابراین اغلب تمایز گنادهای نر از
گنادهای ماده در اوایل مراحل تکاملی غیرممکن است .تشخیص دقیق قابلیت تخمریزی و وضعیت رسیدگی تخمکها با
استفاده از اندسکوپی تنها در مادههای رسیده ،مفید و سودمند میباشد ) .(Chebanov and Galich, 2013بنابر نتایج تحقیقات
دیگر ،اندوسکوپی روشی بسیار کارآمد ولی پرخطر نسبت به اولتراسوند گزارش شده است ) .(Wildhaber et al., 2005از دالیل
کارایی کمتر اولتراسوند میتوان به نیازمندی به مهارت باال در تحلیل تصاویر اشاره نمود و همچنین هرچه ماهی جوانتر باشد
صحت و درستی آن نیز کاهش مییابد ) .(Hurvitz et al., 2007هرچه گنادها وارد مراحل باالتر میشوند ،شناسایی از طریق
اندسکوپی آسانتر بوده و میزان صحت و دقت در تعیین جنسیت افزایش مییابد و به دلیل اینکه گنادها حجم باالیی داشته،
زمان کمتری برای آزمایش صرف میگردد و همچنین رنگ و اندازه تخمک شاخصی در تعیین مرحله تولیدمثلی میباشد که
این مشابه نتایج به دست آمده در این پژوهش بوده است ).(Falahatkar et al., 2011
در مرحله تکاملی  ،0-3گناد تاس ماهیان به صورت بافت یکنواخت صورتی و نارنجی رنگ می باشد .در مراحل بعدی،
تخمکهای صورتی ،نارنجی و تیره و همچنین تخمکهای موجود در مراحل اولیه رشد به خوبی قابل تشخیص هستند .واژه
«تخمک سفید» به دومین مرحله تکاملی به دلیل رنگ مشخص این تخمکها از طریق اندسکوپ اطالق میگردد (شکل 0الف).
از نظر بافتشناسی ،این تخمکها در اوایل مرحله زردهسازی قرار دارند و با مرحله  5بیان شده برای ماهی بستر
) ،(Amiri et al., 1996مرحله  2تکاملی در تاسماهی سفید ) ،(Linares-Casenave et al., 2003مرحله  2در کالوگا و
تاسماهی ژاپنی ) (Omoto et al., 2004مشابه بود .واژه «تخمک زرد» به مرحله زردهسازی میانی گفته میشود (شکل 0ج).
«تخمک خاکستری» مطابق با اواخر مرحله زردهسازی میباشد (شکل 0د)« .تخمکهای سیاه» در مرحله مهاجرت هسته
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دارای حداقل قطر  3/4میلیمتر هستند که در این اندازه برای فعالیتهای تولید خاویار و تولیدمثل تاسماهیان به کار میروند.
در تاس ماهی سفید پرورشی تکامل گنادی غیرهمزمان در میان مادهها با دورههای رشد ویتلوژنی در محدودهای از  00یا 04
ماه تا  2یا  8سال دیده میشود ).(Doroshov et al., 1997
بر اساس نتایج  Diversو همکاران ،مراحل تکاملی بیضه به صورت مراحل  3 ،0و  5و مراحل تکاملی تخمدان به صورت  2 ،3و
 8شناسایی گردید .در این مطالعه علت عدم شناسایی برخی از مراحل تکاملی گنادها به فصل نمونهبرداری نسبت داده شده بود
) .(Divers et al., 2009تعیین مرحله  0با دستگاه اندسکوپی به دلیل آنکه گنادهای تاسماهیان غیر رسیده عمدتاً از چربی
تشکیل شده است ،موفقیت کمتری داشته است .زمانیکه گناد تاسماهیان وارد مراحل بعدی میگردد ،مقدار نسبی چربی
کاهش یافته و تعیین بافت گنادی آسانتر میگردد .میزان موفقیت تعیین جنسیت در تاسماهی آتالنتیک و پوزه کوتاه تا
 %033و در تاس ماهی پاروبینی رسیده بیش از  %93بود ) .(Wildhaber et al., 2005به طور کلی ،گنادهای تاسماهی از بافت
تخمدانی و چربی تشکیل شده و اندازه آن در طی تکامل اولیه افزایش مییابد .زمانیکه گامتزایی توسعه مییابد ،بافت بیضه یا
تخمدان معموالً از نظر اندازه افزایش یافته در حالیکه بافت چربی کاهش مییابد .بیضه نرم بوده و در طول تکامل لوبولها شکل
میگیرند؛ در حالیکه تخمدان دارای المالر اولیه بوده و زمانیکه تعداد و اندازه تخمک افزایش مییابد آنها از دست میروند
) .(Colombo et al., 2007; Wildhaber et al., 2007رنگ تخمک در طول تکامل از شفاف به سفید (پیش زردهسازی) ،زرد
(زردهسازی اولیه) ،خاکستری و سیاه (اواخر زردهسازی) تغییر مییابد ،زیرا در تخمکها مالنین تجمع مییابد .در گونههای
مختلف تاسماهیان ،مقدار نسبی چربی گنادی و ویژگیهای ریختشناسی گنادها متغیر میباشد .به منظور مشاهده اندامهای
داخلی با دستگاه اندسکوپی ،ایجاد شکاف مخرجی بسیار رایج شده است ) .(Matsche et al., 2011به عالوه اندسکوپی میتواند
برای اهدافی به غیر از مشاهده اندامهای جنسی مفید باشد .سایر اندامها از جمله طحال ،کبد و مجرای روده نیز از طریق
اندسکوپی قابل مشاهده میباشند ) .(Swenson et al., 2007در نتیجه ،پژوهش حاضر نشان میدهد اندسکوپی روشی مناسب و
کارآمد در تعیین جنسیت و مراحل تکامل گنادی تاسماهیان نر و ماده میباشد .این روش حداقل آسیب و استرس را به ماهی
وارد نموده که میتواند در تولید خاویار و پرورش تجاری تاسماهی سیبری در ایران کمک شایانی نماید.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از ریاست محترم کارگاه بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری شهید بهشتی ،جناب آقای مهندس عباسعلیزاده که
امکانات انجام این تحقیق را در اختیار ما قرار دادند و همچنین از کارکنان این مرکز به ویژه آقای مهندس حصیرباف که ما را
در انجام این پژوهش یاری نمودند صمیمانه تشکر مینماییم.
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