تعیین جنسیت و رسیدگی جنسی در تاسماهی سیبری ( )Acipenser baeriiبا استفاده از روش
اولتراسوند در استان خوزستان
2

اعظم محمد صالحی *1و محمد والیت زاده

 .1گروه شیالت ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ،ایران
 .2باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
تاریخ پذیرش1397/03/25:
تاریخ دریافت1397/01/19 :
چکیده
تعیین جنسیت در صنعت شیالت برای تکثیر و پرورش ماهیان با ارزش اقتصادی بسیار حائز اهمیت است .در تاس ماهیان نیز به
دلیل استحصال خاویار روش تعیین جنسیت مناسب ،ضروری می باشد .این پژوهش در سال  1396بر روی  1000قطعه تاسماهی
سیبری ( )Acipenser baeriiدر یک سیستم مدار بسته در مزرعه پرورش ماهیان خاویاری حنطوش زاده در استان خوزستان انجام
شده است .برای تعیین جنسیت ،ابتدا ماهیان درون وان  100 ppmاوژنول بیهوش شدند ،سپس به وسیله ترازوی دیجیتال با دقت
یک گرم توزین انجام گرفت .در پژوهش حاضر ،با استفاده از روش اولتراسوند همه ماهیان با  100درصد دقت تعیین جنسیت شدند.
بر اساس نتایج ،از  1000قطعه تاسماهی سیبری مورد مطالعه 630 ،قطعه نر و  570قطعه ماده بودند .ماهیان ماده در مرحله  3 ،2و 4
رسیدگی جنسی به ترتیب دارای میانگین وزنی  6670/49±56/75 ،5254/32±48/82و  8642/63±76/09گرم و  3تا  4ساله
بودند .میانگین وزن ماهیان نر نیز  7238/32±71/65گرم به دست آمد .با توجه به اینکه همه ماهیان مورد مطالعه به وسیله دستگاه
سونوگرافی تعیین جنسیت شدند ،لذا می تواند روشی مناسب برای تعیین جنسیت تاس ماهیان محسوب شود ،زیرا استرس کمی
در ماهی ایجاد می نماید.
واژه گان کلیدی :تاسماهی سیبری ،تعیین جنسیت ،سونوگرافی ،استان خوزستان ،روش اولتراسوند

_________________________________________________
*نگارنده پاسخگوa.mohamadsalehi1358@gmail.com :
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نگهداری ماهیان ماده برای تولید خاویار اقدام می کنند
(فالحتکار و شاهواری.)1393 ،
به دلیل اینکه هیچ تفاوت جنسی و نشانه های خارجی برای
تعیین جنسیت در ماهیان خاویاری وجود ندارد ،برای
شناسایی جنسـیت تاس ماهیان در مزارع آبزی پروری باید از
روش های دیگری بهره گرفت .شناسایی زود هنگام جنسیت
به کاهش هزینه های پرورش و مدیریت بهینه مزارع کمک می
کند .از طرفی ،بیشتر گونه های ماهیان خاویاری در معرض
تهدید یا در خطر انقراض هستند ،بنابراین شناسایی جنسیت
با بررسی غدد جنسی به منظور نظارت بر توسعه مزارع
پرورشی تاس ماهیان می تواند برای حفاظت و بازسازی ذخایر
آبزیان بسیار مهم باشد (حالجیان و همکاران.)1396 ،
با توجه به اهمیت اقتصادی و ارزش غذایی تاس ماهیان برای
تعیین جنسیت این آبزیان روش های مختلفی وجود دارد.
مطالعات مختلف در خصوص تعیین جنسیت و مراحل
رسیدگی جنسی ماهیان خاویاری به ویژه در مراحل اولیه
زندگی نشان داد که برخی از روش ها مانند تکه برداری ،یافت
شناسی و آندوسکوپی عالوه بر هزینه باال ،سبب آسیب های
شدید فیزیکی به ماهی می شوند .روش های مختلف ژنتیکی
نیز فاقد کارایی الزم برای تشخیص جنسیت تاس ماهیان می
باشند .روش هایی چون اندازه گیری صفات مورفومتریک و
تصویربرداری از سوراخ تناسلی از دقت اندازه گیری مناسب
برخوردار نیستند .همچنین استفاده از الگوی هورمو ن های
استروئیدی جنسی و دیگر پارامترهای بیوشیمیایی خون و نیز
سونوگرافی اگرچه تا حدی می توانند در مراحل باالی
رسیدگی جنسی ،سبب جداسازی نر و ماده از یکدیگر شوند،
اما در مراحل پایین فاقد این دقت بوده ،روش هایی زمان بر،
هزینه بر و نیازمند تخصص و نیروی ماهر می باشند (کاظمی
و همکاران.)1395 ،
امروزه روش های اولتراسوند و اندوسکوپی در تعیین جنسیت
ماهیان کاربرد فراوان دارد ( ;Bryan et al., 2005
 .)Whiteman et al., 2005این روش های تعیین
جنسیت کمترین استرس و آسیب را به تاس ماهیان وارد می
کند (فالحتکار و شاهواری.)1393 ،
با توجه به اهمیت تکثیر تاسماهیان و ارزش خاویار در جنس
ماده این ماهیان ،لزوم استفاده از روش های نوین برای تعیین
جنسیت و پرورش یا صید هدفمند ضروری به نظر می رسد.

مقدمه
ماهیان خاویاری یا تاسماهیان از با ارزش ترین ماهیان تجاری
در نیمکره شمالی هستند که بومی دریای خزر می باشند و از
نظر تکثیر و پرورش بسیار حائز اهمیت هستند (نصری تجن و
تکلو .)1395 ،گونه های بومی جنس تاسماهی در آب های
ایران شامل ازون برون ( ،)Acipenser stellatusتاس ماهی
ایرانی (قره برون) ( ،)Acipenser persicusچالباش
(تاسماهی روسی) ( ،)Acipenser gueldenstaedtiiماهی
شیپ ( )Acipenser nudiventrisو استرلیاد
( )Acipenser ruthenusبوده و تنها گونه جنس فیل
ماهی ،گونه فیل ماهی ( )Huso husoاست (کیوان1382 ،؛
اسحق زاده و همکاران .)1391 ،فیل ماهی یکی از گونه های با
ارزش و مهم تاس ماهیان است که گران ترین نوع خاویار از
این ماهی استحصال می شود ،به همین دلیل این گونه اهمیت
شیالتی و اقتصادی باالیی دارد (رنگرز و همکاران.)1394 ،
ذخایر طبیعی بسیاری از گونههای ماهیان ،به ویژه تاس
ماهیان دریای خزر طی سالهای اخیر به دالیل متعدد از قبیل
صید بیرویه و قاچاق ،از بین رفتن بسترهای تخم ریزی و
تکثیر طبیعی و انواع آلودگی به شدت کاهش یافته است .یکی
از دالیل اصلی تهدید تاسماهیان به انقراض نسل ،طوالنی
بودن چرخه تولیدمثلی آن ها در طبیعت میباشد .کاهش سن
بلوغ جنسی در ماهیان و به ویژه تاس ماهیان به دلیل طوالنی
بودن سن رسیدگی جنسی آن ها ضروری است (غفاری و
حسینی1392 ،؛ محمدصالحی و همکاران .)1396 ،نسبت
فراوانی جنس های نر و ماده در ماهیان خاویاری نه تنها از
نظر بیولوژیک بلکه از نظر تولید خاویار نیز مهم میباشد.
خاویار در واقع تخم های ماهی خاویاری ماده رسیده است که
پس از صید و کشتن ماهی از محوطه شکمی خارج و عمل
آوری میگردد ،بنابراین در میزان تولید خاویار عالوه بر نسبت
جنس ها ،درجه رسیدگی جنسی ،فواصل بین دو تخم ریزی و
سن مادهها نیز موثر میباشد (هدایتی و همکاران1390 ،؛
کاظمی و همکاران .)1395 ،با توجه به سن بلوغ باال در
ماهیان خاویاری و نبود مشخصه خارجی که با آن بتوان
جنسیت نر و ماده را از هم تفکیک کرد ،مدیریت
جنسیت در این ماهیان از اهمیت فوق العاده ای
برخوردار است ،به طوری که برخی از مزارع پرورشی
ماهیان نر را پس از سه سال پرورش و رسیدن به
وزن بازاری از چرخه تولید و پرورش خارج و صرفا به
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سونوگرافی ،سونولوژیست ژل خاصی را روی پوست ماهی در
محل مورد بررسی قرار می دهد .سپس یک دستگاه کوچک
(پروپ) را که با سیمی به دستگاه مرکزی سونوگرافی متصل
است ،روی پوست حرکت می دهد .ژل کمک میکند که امواج
فرا صوت راحت تر و به شکلی یکنواخت تر به درون بدن نفوذ
کند .سونولوژیست دستگاه را روی پوست حرکت می دهد تا
قسمت های مختلف درون بدن را از زوایای مختلف ببیند .با
توجه به تفاوت هایی که از نظر شکل و روشنایی تصویر بافتی
بین تخمدان و بیضه وجود دارد ،می توان جنسیت را تشخیص
داد (حالجیان و همکاران.)1396 ،

بنابراین این تحقیق با هدف بررسی تعیین جنسیت فیل ماهی
پرورشی در استان خوزستان به روش اولتراسوند انجام شد.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر در سال  1396بر روی تاسماهی سیبری در
یک سیستم مدار بسته در  3استخر در مزرعه پرورش ماهیان
خاویاری حنطوش زاده انجام شد .این مرکز پرورشی در استان
خوزستان و شهرستان دزفول واقع شده است و از نظر موقعیت
جغرافیایی در طول جغرافیایی  48درجه و  24دقیقه شرقی و
عرض جغرافیایی  32درجه و  22دقیقه شمالی با ارتفاع 140
متر از سطح تراز دریا قرار دارد .استخرهای پرورشی  8ضلعی
 9متری بوده و درون سالن سرپوشیده قرار دارند و آب مورد
نیاز از طریق چاه عمیق پس از هوادهی در سیستم مدار بسته
مورد استفاده قرار می گیرد.
غذادهی ماهیان از نوع غذای کوپنز (ساخت کشور هلند)
مخصوص سیستم مدار بسته پرورش تاسماهیان به طور روزانه
و در چهار نوبت در ساعت  6صبح 12 ،ظهر 6 ،بعداز ظهر و
 12شب انجام می گرفت .میزان غذادهی بر حسب  0/4درصد
وزن بدن ماهیان انجام می شد .برای تعیین جنسیت ،ابتدا
ماهیان درون وان  100 ppmاوژنول بیهوش شدند ،سپس به
وسیله ترازوی دیجیتال با دقت یک گرم توزین انجام گرفت.
برای تعیین جنسیت به روش اولتراسوند از دستگاه سونوگرافی
 Zoncerساخت کشور آلمان استفاده شد .پس از سونوگرافی
ماهیان در وان ریکاوری به هوش آمده و به سرعت به استخرها
منتقل و آب تازه با هوادهی بیشتر به استخر منتقل شدند.
در روش اولتراسوند امواج سونوگرافی از جنس امواج صوتی و
در واقع صدا (همان امواج فراصوتی) هستند که ضرری برای
بدن ندارد .امواج صوتی با فرکانس باال به درون بدن ماهی
تابانده می شوند .این امواج بعد از برخورد به بافت های مختلف
بدن بازتابیده می شود و امواج بازتابش دوباره توسط دستگاه
دریافت می شود ،سپس با آنالیز امواج دریافتی به جنسیت
ماهی پی می برند (کاظمی و همکاران .)1395 ،برای انجام

آنالیز آماری

در این تحقیق تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم
افزار  SPSSنسخه  17انجام شد .میانگین داده ها به کمک
آزمون  )Paired-samples t test( tبا یکدیگر مقایسه
شدند در رسم نمودارها و جداول از نرم افزار Excel 2007
استفاده گردید.
نتایج
در این پژوهش با استفاده از روش اولتراسوند همه ماهیان با
 100درصد دقت تعیین جنسیت شدند .از  1000قطعه
تاسماهی سیبری مورد مطالعه 630 ،قطعه نر و  570قطعه
ماده بودند .ماهیان ماده در مرحله  3 ،2و  4رسیدگی جنسی
به ترتیب با میانگین وزنی ،5254/32±48/82
 6670/49±56/75و  8642/63±76/09گرم و  3تا  4ساله
بودند .میانگین وزن ماهیان نر گونه مورد مطالعه نیز
 7238/32±71/65گرم به دست آمد (جدول  .)1در شکل (4
و )5تصاویر سونوگرافی و تعیین جنسیت جنس نر و ماده
تاسماهی سیبری مورد مطالعه نمایش داده شده است.
همانطور که قابل مشاهده است بازتاب امواج در گناد نر
یکنواخت تر و در گناد ماده غیر یکنواخت است.
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جدول  -1ویژگی های زیستی تاسماهی سیبری مورد مطالعه

پارامترها

ماهیان ماده

ماهیان نر

مرحله  2رسیدگی جنسی

 257قطعه

-

مرحله  3رسیدگی جنسی

 240قطعه

-

مرحله  4رسیدگی جنسی

 73قطعه

-

تعداد کل ماهیان

 570قطعه

 630قطعه

درصد جنسیت

 57درصد

 63درصد

وزن ماهیان (گرم)

6457/56±68/25

7238/32±71/65

سن ماهیان (سال)

3-4

3-4

شکل  -1تصویر سونوگرافی جنس نر تاسماهی سیبری
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شکل -2تصویر سونوگرافی جنس ماده تاسماهی سیبری
(به ترتیب از سمت راست به چپ مراحل  3 ،2و  4رسیدگی جنسی)

های مختلف جراحی مبتنی بر برداشت نمونه بافت برای
مطالعات میکروسکوپی یا ماکروسکوپی بسیار دقیق هستند و
خصوصاً در تعیین مرحله رسیدگی طی دوره پرورش حائز
اهمیت هستند ،اما در مطالعات میدانی یا صرفاً تعیین
جنسیت در مراحل ابتدایی پرورش ماهیان خاویاری از اهمیت
یا دقت کمتری برخوردار هستند (فالحتکار و شاهواری،
.)1393
سایر روش های تعیین جنسیت در تاسماهیان در تحقیقات
متعدد انجام شده است که هر کدام دارای معایب خاص خود
هستند ( Conte et al., 1988; Linares-Casenave et
al., 2003; Falahatkar, 2010; Matsche et al.,
; ،)2011اما با توجه به نتایج پژوهش حاضر که همه ماهیان
تعیین جنسیت شدند می توان بیان کرد که روش اولتراسوند
دقت باالیی برای تعیین جنسیت در ماهیان را دارد.
روش اولتراسوند با کاربرد وسیع در دامپزشکی و علوم شیالت
بسیاری از پژوهشگران را جذب خود نموده است ( Karlsen
and Holm, 1994; Chebanov and Galich,
 ،)2009اما از معایب این روش می توان به نمایش نامفهوم
گناد ،عدم تعیین مراحل رسیدگی جنسی ،وابستگی به مهارت

بحث و نتیجه گیری
استفاده از روش هایی که کمترین استرس را به ماهی وارد
کند همیشه در اولویت است .بنابراین روش هایی نظیر استفاده
از شاخص های مورفولوژی یا اولتراسوند می تواند استرس و
تبعات ناشی از شکافتن بدن و جراحی ماهی را در پی نداشته
باشد (فالحتکار و شاهواری.)1393 ،
روش اولتراسوند به وسیله دستگاه سونوگرافی بر روی ماهیان
در بسیاری از مطالعات تایید شده است ( Moccia et al.,
1984; Ortenburger et al., 1996; Will et al. ,
;2002; Evans, 2004; Bryan et al., 2005
 .)Whiteman et al., 2005این روش برای تاسماهیان با
سن کم کاربرد دارد ،زیرا از سن  5سالگی معموال نر و ماده
قابل تشخیص هستند.
اولتراسونوگرافی به دلیل استفاده از امواج صوتی برای تعیین
جنسیت و ایجاد نکردن شکاف در سطح شکمی ماهی ،روشی
غیرتهاجمی نسبت به دیگر روش ها در تعیین جنسیت ماهیان
خاویاری به شمار می رود .سونوگرافی بر اساس امواج صوتی
عمل می کند و معموال به صورت تصویر توموگرافی دوبعدی
نمایش داده می شود (حالجیان و همکاران .)1396 ،روش
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روشی سریع ،کم هزینه ،کاربردی با حداقل آسیب های
فیزیکی و استرس زایی است و اولتراسوند که روشی غیر
تهاجمی ،سریع با دقت تشخیص باالست ،نسبت به سایر روش
ها ،برای ماهیانی که در مراحل باالتر جنسی قرار دارند،
مناسب تر و مقرون به صرفه تر می باشد (کاظمی و همکاران،
.)1395
با توجه به اینکه همه ماهیان مورد مطالعه به وسیله دستگاه
سونوگرافی تعیین جنسیت شدند ،لذا می تواند روشی مناسب
جهت تعیین جنسیت تاس ماهیان به حساب آید زیرا کمترین
استرس را به ماهی وارد میکند ،اما مهم ترین معایب آن
هزینه باال و نمایش نامفهوم گناد جنسی می باشد.

فرد پژوهشگر ،هزینه باال و نتایج  80تا  90درصد متغیر اشاره
کرد ( Williot, 2002; Billard, 2002; Munhofen,
.)2012
روش های تعیین جنسیت و مراحل رسیدگی جنسی ماهیان
خاویاری از تنوع زیادی برخوردار است ،اما تاکنون هیچ یک از
آن ها نتوانسته است به تنهایی این مشکل را حل نماید.
شناخت علمی و دقیق از روش های مورد بحث و نیز مدیریت
بهینه به کارگیری آن ها و پژوهش برای دست یابی به روش
های بهینه جداسازی جنسی تاس ماهیان می تواند با کمترین
هزینه و بیشینه بهره وری همراه باشد .تعیین جنسیت و
مراحل رسیدگی جنسی به روش الپاراسکوپی که در واقع
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Abstract
Gender determination in the fisheries industry is important for the propagation and cultivation of
economically valuable fish. In fish meat, due to the extraction of caviar, the proper method of gender
determination is essential. This research was conducted in 1396 on Siberian sturgeon (Acipenser baerii), in a
closed circuit system, at the Hanusushadeh sturgeon farm, in Khuzestan province. To determine the gender,
the fish were first anesthetized in a tub with 100 ppm of eugenol. They were then weighed using a digital
scale, with a precision of one gram. In this research, gender determination of all fish was carried out with
100% accuracy. Of the 1,000 pieces of Siberian sturgeon, 630 male and 570 female pieces were studied.
Females, in stages 2, 3 and 4 had a mean weight of 5254.32±48.82 g, 6670.49±56.75 g and 8642.66±56.09 g,
respectively, and were 3 to 4 years old. The average weight of male fish was 7238.62 ± 71.66 g. Given that
gender evaluation on all fish was carried out using ultrasound, this method can be considered the best and
most reliable method for determining the gender of sturgeon, as the use of methods which cause the least
stress in fish is always a priority.
Keywords: Siberian sturgeon, gender determination, ultrasonography, Khuzestan province, ultrasound
method
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