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چکیده
هدف اين تحقيق بررسي ساختار ميکروسکپي و ماکروسکپي تخمدان و بيضه سياهماهي  Capoeta capoeta intermediaدر
مراحل مختلف رسيدگي جنسي بود .بدين منظور از آذر  0931تا آذر  0930تعداد  991قطعه سياهماهي بهصورت ماهيانه از رودخانه
شاپور (استان بوشهر) صيد و مورد بررسي قرار گرفت .پس از انجام زيستسنجي ،ماهيان تشريح و گنادهاي آنها خارج گرديد.
نمونههاي گناد جداشده در فرمالين  01درصد فکيس شده و پس از تهيه مقاطع بافتي با استفاده از روش بافتشناسي کالسيک
رنگآميزي و مورد مطالعه قرارگرفتند .نتايج نشان داد بهطور ميانگين طول کل مادهها  03/39±2/9سانتيمتر ،گستره وزن آنها
 39/4±93گرم ،طول کل نرها  03/38±2سانتيمتر و وزن آنها  38/24±28/8گرم ميباشد .نسبت جنسي کل ماهيهاي ماده به نر
در نمونههاي صيد شده  0/6بهدست آمد که اختالف معنيداري بين جنس نر و ماده نشان داد ( .)p>1/18قطر تخمک از حداقل 416/6
ميکرون در مرحله  2رسيدگي جنسي تا حداکثر  2002/3ميکرون در مرحله  8رسيدگي جنسي افزايش يافت .ميانگين همآوري مطلق و
نسبي بهترتيب  2282/6و  22/13عدد تخمک محاسبه گرديد .مراحل رسيدگي اين ماهي با استفاده از بافتشناسي به  6مرحله تقسيم
بندي شد .باالترين ميزان فراواني مرحله رسيدگي  4و  8جنسي از بهمن ماه تا خرداد ماه بهدست آمد.
کلمات کلیدی ،Capoeta capoeta intermedia :تخمدان ،بافتشناسي ،رسيدگي جنسي
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

E.sotoudeh@yahoo.com
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مقدمه
جنس سياهماهي بهلحاظ فراواني و پراکنش يکي از فراوان-
ترين ماهيها در حوضههاي آبي مختلف ايران ميباشد .در شرق
اروپا و جنوبغرب آسيا  81گونه متفاوت اين جنس پراکنش
دارند ( Bănărescuو همکاران )8998 ،که  7گونه از آن در ايران
شناسايي شده است ( .)2112 ،Coadسياه ماهي با نام
علمي  Bianco( Capoeta capoeta intermediaو ،Banarescu
 )8912متعلق به رده ماهيان استخواني حقيقي )،(Teleostei
راسته کپورماهيشکالن ) (Cypriniformesو خانواده کپورماهيان
ميباشد .اين گونه مانند ساير گونههاي آبشيرين موجود در ايران
عالوه بر ارزشغذايي باال و مقادير زياد مواد پروتئيني ،مواد
معدني ،ويتامينها و اسيدهاي چرب امگا 3-که در سالمت
جسمي و رواني تأثير مثبت زيادي دارد ،داراي ارزش اقتصادي و
صيد ورزشي نيز ميباشد (عبدلي.)8317 ،
بررسيهاي انجام شده در زمينه پراکنش C.c. intermedia
نشان ميدهد ايـن مـاهي در رودخانـههـاي دائمـي اسـتان
بوشـهر (دالکـي ،شـاپور ،حلـه و منـد) پراکنش زيادي دارد
(پـذيرا و همکـاران8391 ،؛ عبـدلي و همکـاران8311 ،؛ عبـدلي،
 )8371با توجه به پراکنش نسبتاً محدود اين ماهي نسبت به
ساير گونههاي سياه ماهي ،در ايران مطالعات محدودي در مورد
اين گونه صورت گرفته است (عبدلي .)8317 ،تنها در يک
گزارش ،پذيرا و همکاران ( )8391ساختار جمعيت اين گونه را
در رودخانههاي استان بوشهر مورد بررسي قراردادند .با اينحال
درخصوص زيستشناسي ساير گونههاي اين جنس مطالعات
فراواني انجام شده است (خيرانديش و همکاران 8391؛ Abdoli
و همکاران2111 ،؛  Samaeeو همکاران2112 ،؛ شجيعي و
همکاران .)8317 ،دستيابي به اطالعات زيستشناسي توليدمثل
ماهيها ميتواند بهعنوان يکي از ابزارهاي موثر در تصميمگيري
و مديريت منابع شيالتي محسوب شود (حسينزادهصحافي،
 .)8311در اغلب بررسيهاي وضعيت توليدمثلي ماهيان از
شاخص گنادوسوماتيک ( (GSI=Gonadosomatic Indexو
توصيف کيفي رسيدگي جنسي براي تخمين وضعيت توليدمثلي
و زمان تخمريزي استفاده ميشود .مطالعه روند توسعه گنادها
اطالعات دقيق و کاملتري در مورد فيزيولوژي توليدمثل ماهيان
ميدهد که ميتواند به درك و پيشگويي تغييرات ساالنه جمعيتي
کمک شاياني کند .بررسيهاي بافتشناسي در اغلب موارد بهطور
مستقيم و يا غيرمستقيم سهم قابل توجهي در جهت کسب
اطالعات در زمينه زيستشناسي توليدمثل ماهيان دارد و براي
821

شناخت دقيقتر چرخه زندگي و ارزيابي ذخاير آنها مورد استفاده
قرار ميگيرد ) Sparreو همکاران .)8911 ،عليرغم پراکنش وسيع
اين گونه در رودخانه شـاپور بوشـهر اطالعات زيادي در مورد
بيولوژي اين گونه در اين رودخانه در دسترس نيست .بنابراين
اين پژوهش بهمنظور بررسـي زيستشناسي توليـدمثلي ايـن
مـاهي با مطالعه ساختار ماکروسکپي و ميکروسکوپي تخمدان و
بيضه صورت گرفت.

مواد و روشها
تعداد  331نمونه ماهي از رودخانه شاپور واقع در استان
بوشهر (در قسمت باال دست سد انحرافي شبانکاره در بخش
سعدآباد) بهصورت ماهيانه از آذر ماه  8391تا آذر  8398با
استفاده از تورهاي گوشگير با چشمههاي مختلف و ساليک صيد
و به آزمايشگاه دانشکده علوم کشاورزي و منابعطبيعي دانشگاه
خليجفارس منتقل شدند .سپس طول کل ،طول استاندارد ،طول
چنگالي و وزن ماهيها اندازهگيري شد .پس از زيستسنجي
محوطه شکمي ماهيان باز و گنادها از قسمت شکمي خارج شده
و مطالعات ماکروسکوپي با بررسي عالئم ظاهري مانند درجه رنگ
گنادها ،ثبات و همساني و تشکيل مويرگهاي خوني ،امکان ديد
اووسيت مورد بررسي قرار گرفتند ( Whiteو همکاران.)8991 ،
جهت انجام مطالعات بافتشناسي ،نمونههاي بافت گنادي در
محلول فيکساتيو فرمالين %81تثبيت گرديد .براي آبگيري
نمونهها بهترتيب با درصدهاي افزايشي الکل آبگيري شدند .پس
از آبگيري بهمدت  3ساعت در گزيلن نگهداري شدند و بعد از
آن جهت پارافينهشدن بافت در پارافين مذاب (دماي 21-29
درجه سانتيگراد) قرار داده شدند .پس از قالب گيري بهوسيله
پارافين ،نمونهها براي برش آماده شد .از قالبهاي تهيه شده
برشهاي به قطر با ضخامت  2-7ميکرون تهيه شد .سپس المها
بهوسيله زايلن پارافينزدايي و بهروش هماتوکسيلين ائوزين رنگ-
آميزي شده و پس از چسباندن المل روي الم با چسب مخصوص
انتالن آمادهسازي شدند .المها با ميکروسکپ نوري بررسي و
عکسبرداري شدند .جهت تشخيص مراحل تکامل ميکروسکوپي
تخمدان ،تصاوير تهيه شده مورد بررسي قرار گرفتند و از روش
تقسيمبندي  2مرحلهاي  Bromageو )8911( Cumaranatunga
و  )8972( Dranceاستفاده شد.
آنالیز آماری :از نرمافزار آماري ( SPSSنسخه  )82براي
تجزيه و تحليل آماري نتايج استفاده شد .آزمون آماري مربع کاي
( )chi-squareجهت بررسي آماري نسبت جنسي ماهيها بهکار
گرفته شد .ترسيم نمودارها با استفاده از نرمافزار Excel
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جدول 8آورده شده است .ميانگين طول کل ماهيان ماده و نر
صيد شده بهترتيب  82تا  )89/13±2/3( 29و  82/2تا 22
سانتيمتر ( )89/12±2و ميانگين وزن مادهها و نرها بهترتيب 32
تا  )93/4±31( 221و  32تا  )17/24±22/9( 813/27گرم
متغير بود (جدول .)8

 2181انجامگرفت .وجود يا عدم وجود اختالف معنيدار در سطح
 2درصد (خطا) تعيين گرديد .دادههاي آماري بهصورت ميانگين
 ±خطاي استاندارد گزارش گرديدند.

نتايج
زيست سنجي :نتايج حاصل از زيستسنجي 331قطعه
سياه ماهي از آذر  8398تا آذر ماه  8392در رودخانه شاپور در

جدول  :1طول كل ( ،)TLطول استاندارد ( )SLو وزن در ماهیان جنس نر و ماده در ماههای مختلف نمونهبرداری (میانگین±خطای
استاندارد)
زمان نمونهبرداری
آذر 98
دي 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردين 92
ارديبهشت 92
خرداد 92
تير 92
مرداد 92
شهريور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92

تعداد

طول كل (سانتيمتر)

وزن (گرم)

طول استاندارد ( سانتيمتر )

نر

ماده

نر

ماده

نر

ماده

نر

ماده

83
9
3
89
89
88
82
4
7
82
7
2
1

2
82
82
2
82
89
81
22
82
1
81
28
22

81/1±2/4
89/1±8/8
22/2±8/1
28/3±8/3
28/2±8/1
89/4±8/9
81/2±8/2
21/3±8/7
81/1±8
89/1±8/2
89/2±8/7
87/7±8/9
81/8±8

81/33±8/4
21/19±8/2
23/84±8/3
22/22±1/9
22/32±8/2
89±2/8
89/23±8/2
89/78±8/2
21/2±8/4
89/38±8/3
22/18±3/2
87/88±8/2
81/2±8/2

82/2±2/8
82/3±8/2
81/2±8/7
87/7±8/3
87/1±8/2
82/8±2/8
82/4±8/3
82/1±8/2
82/2±8/9
82/8±8/3
82/2±8/2
84/2±8/2
84/9±8/1

82/8±8/4
82/2±8/8
89/2±8/8
82/1±8
81/4±8/4
82/2±2/8
82/3±8/2
82/2±8/3
87/8±8/2
82/2±8/4
81/3±2/9
84/8±8
82/3±8/8

78/1±27/7
97/2±22/2
823/3±33
92/4±88/2
819/9±28/2
91/7±89/3
29/2±87/8
21/2±9/8
11/2±81/2
77±9/8
828/4±22/7
22/2±2/4
23/2±2/2

27/2±81/1
814/2±28/2
831±21/8
93/1±82/2
841/3±21/7
811/7±81/4
71/2±82/2
18/2±89/1
812/2±81/8
11/2±83/7
847/2±22/2
23/2±88/8
23/9±81/1

مقايسه طول کل سياه ماهي صيد شده از رودخانه شاپور
نشان داد بيشترين فراواني طول کل ماهيان در هر دو جنس نر
و ماده بين  81تا  21سانتيمتر ميباشد (شکل .)8
شکل  2تغييرات شاخص گنادي سياه ماهي در طول دوره
نمونهبرداري را نشان ميدهد .نتايج نشان ميدهد اين شاخص در
ماهيان ماده از دي تا اسفند يک روند صعودي را پشت سر
ميگذارد و در اسفند (زمان تخمريزي اصلي) به حداکثر اندازه
خود ميرسد .در فروردين ،ارديبهشت و خرداد کمي کاهش
داشته و روند يکساني را طي ميکند .در ماهيان نر اين شاخص
ماه هاي زمستان و اوايل بهار و در مرداد ماه نيز مشابه ماهيان
ماده افزايش يافته است.
بررسي ماكروسکوپي گنادهای سیاه ماهي :نتايج حاصل
از تعيين مراحل رسيدگي جنسي ماهيهاي نر و ماده در طول

مدت يکسال نمونهبرداري ،براساس روش تقسيمبندي  2مرحلهاي
( Yamamotoو همکاران (8922 ،به شرح زير بود:
باكره نابالغ ( :)Immature virginدر ماهيهاي ماده،
تخمدانها بهصورت يک طناب شفاف و نازك نخي شکل ،طويل
و به رنگ خاکستري پريده بود .در ماهيهاي نر ،بيضهها نخي
شکل ،طويل ،شفاف ،بيرنگ يا سفيد بودند و قسمت خيلي کمي
از حفره بدن را پر کرده است (مرحله .)8
باكره در حال بلوغ ( :)Developing virginتخمدانها نواري
شکل و کمي حجيمتر از تخمدانهاي مرحله  ،8رنگ تخمدان
صورتي و تخمکها هنوز با چشم غيرمسلح غيرقابل روئيت بودند.
بيضهها نواري شکل ،نازك ،نيمهشفاف و کمي بزرگتر از بيضههاي
مرحله  8بودند .رنگ بيضهها سفيد مايل به خاکستري بود.
بيضهها حدود يک چهارم حفره بدن را پر کرده بود (مرحله .)2
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20.1-22

15-18

تعداد

>24

22.1-24

18.1-20

11
71
21
21
41
31
21
81
1

طول کل (سانتيمتر)
شکل  :1نمودار پراكندگي طولي سیاه ماهيهای نمونهبرداریشده از رودخانه شاپور

شکل  :2نمودار تغییرات شاخص گنادی ) (GSIماهیان نر و ماده سیاه ماهي رودخانه شاپور از آذر  1931تا آذر 1932

در حال بلوغ ( :)Maturingتخمدانها حجيمتر شده و به
رنگ زرد -نارنجي بودند .رگهاي خوني بهشدت توسعهيافته در
جدار تخمدان ديده ميشدند .تخمکها با چشم غيرمسلح قابل
تشخيص بودند .تخمدانها بيش از نيمي از حفره شکمي را اشغال
کرده بودند .اگر تخمدان توسط کارد تشريح بريده شود ،تخمکها
بهصورت يک توده به کارد ميچسبد و دانهدانه نميشدند .بيضهها
حجيمتر شده و به رنگ سفيد تيره ،خامهاي يا خاکستري کمرنگ
همراه با رگهاي خوني بودند و يک سوم حفره بدن را پر کرده
است (مرحله .)3
رسیده ( :)Ripeتخمدان نارنجي رنگ و دو سوم حفره
شکمي را پر کرده بود .تخمدانها کامالً حجيم و بزرگ شده و در
حدود  21درصد حفره شکمي را اشغال کرده بودند .از وضوح
831

رگهاي خوني کاسته شده و تخمکها به رنگ نارنجي و به وضوح
و بهراحتي قابل مشاهده بودند (شکل  .)3بيضهها نيز حجيم و
بزرگ شده و سه چهارم حفره بدن را پر کردهاست .به رنگ سفيد
يا خامه اي قابل مشاهده بودند .مايع مني با وارد نمودن فشار به
بيضه ،آرام از آن تراوش ميکرد (شکل .)3
سیال و در حال تخمريزی

(:)Running or Spawning

تخمدانها حجيم و بزرگ بهطوريکه بيشتر حجم شکم را اشغال
کردهبودند .تخمکها به بزرگترين اندازه خود در بدن ماهي
رسيده ،شفاف و کامالً رسيده بودند .تخمکها حالت سيال داشته
و با اندك فشاري به شکم به راحتي از مجراي تناسلي خارج
ميشوند .بيضهها نيز حجيم و بزرگ بوده و به حداکثر اندازه
رسيده است بهطوريکه بيشتر حجم شکم را اشغال
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کرده بودند .با اندك فشاري به شکم از مجراي تناسلي مني
تراوش ميشود و رنگ آن سفيد بود (مرحله .)2

شکل :9نمای ماكروسکپي تخمدان (سمت راست) و بیضه
(سمت چپ) سیاه ماهي در مرحله  5جنسي

تخمريزی كرده ( :)Spentتخمدانها تخليه شده و بهصورت
يک اندام چروکيده ،گوشتآلود و به رنگ قرمز قابل مشاهده
بودند .بعضي تخمکهاي دفع نشده در داخل آن قابل مشاهده
بودند .ديواره تخمدان ضخيم بود .از اندازه بيضهها بهعلت
اسپرمريزي کاسته شده و در اين مرحله بيضهها شل ،چروکيده و
رنگ آنها سفيد بود (مرحله .)2
بررسي میکروسکوپي مراحل رسیدگي جنسي سیاهماهي ماده
مرحله هستک كروماتیني

( Chromatin nucleolar

 :)stageدر اين مرحله اووسيتها در کوچکترين اندازه خود قرار
داشته ،داراي هستهاي بزرگ و باريکهاي از سيتوپالسم بازدوست
(با خاصيت بازدوستي ضعيف) بودند .اين فرآيند انتقالي در شکل
 4نشان داده شده است.
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سياهماهي حدود  412/28-212/21و قطر هسته حدود 828/41
تا  837/29ميکرون بود .ضخامت پوسته اووسيت  17/92تا 83/7
ميکرون بود .هستهها بزرگ و مدور بههمراه هستکها که در
اووسيتهاي بزرگتر هستکها به غشاء هسته چسبيدهاند (شکل.)2

شکل  :5نمايي از اووسیت (چپ) و تخمدان (راست) در مرحله
پیشهستکي :Fcفولیکول :N ،هسته :Ne ،هستک:C ،
سیتوپالسم :O ،اووسیتها (فرمالین( )×144 ،H & E ،فرمالین،
)×444 ،H & E

مرحله وزيکول يا آلوئلهای

قشری(Vesicle stage

= :)cortical alveoliدر اين مرحله در برخي از اووسيتها نيز
زردهسازي شروع شده بود .سلولها در اين مرحله در سياه ماهي
 8227/14-8224/72ميکرون قطر دارند .هسته گرد و قطر آن
 392/32-348/44ميکرون است .ضخامت پوسته بيروني اووسيت
حدود  47/43-33/12ميکرون بود .اووسيتها در اين ماهي در
آغاز مرحله جمعآوري زرده  8773/42-8222/22ميکرون قطر
دارند .گرانولهاي زرده که سپس کل سيتوپالسم را پر ميکنند
در پالسماي سلول و اطراف هسته ظاهر ميشوند .گرانولها
کوچک بوده و  9-88ميکرون قطر دارند .پوشش اوليه اووسيت
که درآن شياربندي کامل مشخص است نازكتر شده و درحدود
 29/17-22/28ميکرون است و سلولهاي فوليکول مکعبي و اليه
تکا مسطح است (شکل .)2

شکل  :4اووسیت در حال انتقال از مرحله هستک كروماتیني به
مرحله پیش هستکي (تقسیم هستکها و حركت آنها به سمت
حاشیه) :N ،هسته :Ne ،هستک :O ،اوولما :Fc ،فولیکول
(فرمالین)×444 ،H & E ،

مرحله پیشهستکي ( :)Perinucleolar stageاووسيتهاي

شکل  :6ظهور آلوئلهای قشری در سیاه ماهي  :Nهسته:CA ،

در حال رشد پروتوپالسمي ،توده سلولهاي جنسي را تشکيل
ميدهند .شکل آنها گرد بوده ،هسته در مرکز و يا اندکي به
سمت محيط حرکت کرده است .حدود  81هستک در هسته ديده
ميشود .سيتوپالسم به شکل زيبايي دانهدانه است .قطر اووسيت

آلوئلهای قشری :O ،اوولما :Fc ،فولیکول (فرمالین،H & E ،
)×144

مرحله گرانولهای زردهای (مرحله زردهسازی يا
 :)Vitellogenesis stageقطر اووسيتها 8917/92-8742/83
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ميکرون و اندازه گرانولهاي زرده در اين مرحله 22/23-84/19
ميکرون بود .در برخي از اووسيتها هسته هنوز در مرکز است و
در بعضي هسته به سمت قطب حيواني حرکت کرده و ضخامت
غشا اوليه  21/93ميکرون است .زردهسازي که بهميزان بسيار کم
از مرحله قبل شروع شده بود در اين مرحله به اوج خود ميرسد،
بهطوريکه در اين مرحله زرده بيشترين حجم سيتوپالسم اووسيت
را فراگرفته و اووسيتهاي بزرگ بيشترين حجم تخمدان را اشغال
کرده بودند .در سياه ماهي در اين مرحله قطرات زرده پروتئيني
بهصورت جدا از هم بودند (شکل .)7

مرحله بازجذب ( :)Degeneration stageدر سياه ماهيان
اين مرحله پس از ريختن تمام گروههاي تخم رخ ميدهد.
تخمدان تقريباً خالي و بيشتر تخمکها از تخمدان خارج بودند.
فوليکولهاي خالي و تخمهاي بالغ در حال جذب در مقاطع بافتي
قابل مشاهده و تخمکهاي بالغ خيلي کم و تخمکهاي نابالغ
بودند .فوليکولهاي پس از تخمکگذاري و اووسيتهاي بالغ در
حال بازجذب قابل مشاهده بودند .رگها و سلولهاي خوني در
اطراف اووسيتهاي باقيمانده ديده ميشوند .تخمدان قرمز شده
و حفره دروني آن فاقد تخمک است .در مقاطع بافتشناسي ،رشد
پروتوپالسمي و تروفوپالسمي قابل مشاهده است (فاز شروع تجمع
زرده) .فوليکولهاي خالي و تخمهاي ريخته نشده در حال جذب
ديده ميشوند (شکل .)9

شکل  :7ظهور گرانولهای زردهای (ظهور دانههای قرمز رنگ).
 :Nهسته :Yg ،زرده پروتئیني :CA ،آلوئلهای قشری:Fc ،
فولیکول :Zr ،اليه شعاعي( .فرمالین( )×144 ،H & E ،فرمالین،
)×44 ،H & E

مرحله بلوغ ،جذب آب و تخمکگذاری

( Maturation,

 :)hydration and ovulation stageدر اين مرحله اکثر تخمکها
بالغ بودند .در انتهاي اين مرحله غشاء هسته ناپديد شده،
تخمکها آب جذب کرده کامالً شفاف بهنظر ميرسيدند .در
نهايت اووسيت از اليههاي فوليکولي خارج شده و به حفره تخمدان
آزاد شده بودند .قطر اووسيت در اين حالت 2882/94 -8982/92
ميکرون بود (شکل .)1

شکل  :3بازگشت تخمدان به مرحله  2پس از تخمريزی:RO .
اووسیت در حال جذب(.فرمالین( )×144 ،H & E ،فرمالینH & ،

)×144 ،E

مراحل مختلف میکروسکوپي رسیدگي بیضه :تغييرات
بافتشناسي ماهانه در بيضه و اسپرماتوژنز سياه ماهي در طول
مدت يکسال نمونهبرداري براساس روش  )8972( Dranceبهشرح
زير بود:
مرحله اسپرماتوگوني (:)Spermatogonial proliferation stage
هسته هنوز جدا بوده و در مقايسه با اندازه سلول بزرگ است که
قطر آن  37تا  28ميکرون است .ماده کروماتين در مرکز هسته
يا نزديک جدار هسته ديده ميشود و يک شکل هاللي پيدا ميکند.

شکل  :8مرحله بلوغ ،جذب آب و تخمک گذاری (هسته نامنظم

مرحله اسپرماتوژنز اولیه (:)Primary spermatogonia
در اين مرحله ،در لوبولهاي بيضه تعداد اسپرماتوگونيا کاهش
يافته و تعداد اسپرماتوسيتهاي اوليه و ثانويه افزايش يافته بود و
بخش بيشتري از لوبولهاي بيضه توسط اسپرماتوسيتهاي اوليه
و ثانويه اشغال گشته بود و در بعضي لوبولها نيز اسپرماتيد قابل
مشاهده بود.

و در حال مهاجرت  ،اشغال تمام سیتوپالسم توسط گرانولهای

مرحله اسپرماتوژنز میاني ( :)Mid-spermatogenesisدر

زردهای) :CA .آلوئل قشری :Yg ،زرده پروتئیني :Zr ،اليه

اين مرحله لوبولها داراي اسپرماتوسيتهاي اوليه و ثانويه،
اسپرماتيد و تعداد کمي اسپرماتوزوآ بودند (شکل .)81

شعاعي( .فرمالین( )×144 ،H & E ،فرمالین)×144 ،H & E ،
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مرحله باز جذب ( :)Degeneration stageدر اين مرحله
حجم بيضهها بهطور قابل توجهي کاهش و ديواره بيضه ضخيم و
فضاي بين لوبولي افزايش يافته بود .سلولهاي بينابيني نيز قابل
تشخيص بودند .در اين مرحله سلولهاي سرتولي طويل و در
نزديکي ديواره لوبول ديده ميشوند.

شکل  :14نمايي از بیضه در مرحله اسپرماتوژنز میاني (فرمالین،
)×144 ،H & E

مرحله اسپرماتوژنز نهايي (:)Late spermatogenesis
در اين مرحله تعداد اسپرماتيدها و اسپرماتوزواها در لوبولهاي
بيضه افزايش يافته و ميزان اسپرماتوسيتهاي اوليه و ثانويه
کاهش يافته بودند (شکل .)88

شکل:11نمای میکروسکوپيبیضه سیاهماهيدرمرحلهاسپرماتوژنز
نهايي :SG1 .اسپرماتوگوني اولیه :SG2 ،اسپرماتوگوني ثانويه،
 :SC1اسپرماتوسیت اولیه :SC2 ،اسپرماتوسیت ثانويه:SD ،
اسپرماتید :SZ ،اسپرماتوزوا( .فرمالین)×1444 ،H & E ،

مرحله پیش از خروج اسپرم (:)Prespermiation stage
در اين مرحله لوبولهاي بيضه پر از اسپرماتوزوآ و ديواره آنها
نازك شده بود .اين مرحله با رقيق شدن مايع مني و خروج اسپرم
همراه است بهطوريکه با فشار به ناحيه شکمي اسپرمها بهراحتي
خارج ميشدند (شکل .)82

شکل  :12نمای میکروسکوپي بیضه سیاه ماهي در مرحله پیش
از خروج اسپرم به همراه اسپرمهای چتری شکل

بحث
در اين مطالعه تالش شد شرح کاملي از تغييرات ساالنه
تخمدان و بيضه سياهماهي  C.c.intermediaرودخانه شاپور ارائه
شود .مقياسهاي رسيدگي مختلفي براي بلوغ گناد ماهي ارائه
شده است .در اکثر ماهيهاي استخواني ،روند اووژنز را ميتوان به
پنج ،شش و يا حتي هشت مرحله تقسيم کرد ( Poortenaarو
همکاران2118 ،؛  Unalو همکاران8999 ،؛  Fishelsonو همکاران،
 )8992در مطالعه حاضر تغييرات بافتشناسي فصلي در تخمدان
و فرآيند تخمکزايي سياهماهي در طول مدت يکسال نمونهبرداري
براساس روش  Bromageو  )8911( Cumaranatungaبررسي و
به  2مرحله تقسيم شد.
در بيشتر مطالعات انجامشده در زمينه بررسي زيست
شناسي توليد ماهيان از شاخص رسيدگي جنسي (شاخصهاي
گنادوسوماتيک )GSI ،براي تعيين وضعيت توليدمثلي و زمان
تخمريزي استفاده ميشود .با اين حال مطالعه روند توسعه گنادها
با بررسي بافتشناسي گنادها ،اطالعات دقيقتر و کاملتري در
مورد فيزيولوژي توليدمثل ماهيان ارائه مينمايد که به درك بهتر
و پيشگويي در مورد تغييرات ساالنه جمعيتي کمک شاياني
ميکند ( Mirandaو همکاران .(8999 ،بررسيها نشان ميدهد
وضعيت توليدمثلي و زمان تخمريزي ماهيان را ميتوان با استفاده
از شاخصهايي مانند گنادوسوماتيک تعيين نمود ( Mirandaو
همکاران .)8999 ،در اين مطالعه شاخص  GSIاز بهمن ماه
افزايش يافت و در فاصله بين ماههاي اسفند تا خرداد ماه حداکثر
بود و سپس کاهش يافت (شکل  .)2افزايش شاخص  GSIنشان
دهنده شروع فصل رسيدگي جنسي است و رسيدن به حداکثر و
سپس کاهش آن نشاندهنده فصل تخمريزي ماهي است .افزايش
 GSIدر بهمن و به حداکثر رسيدن آن در اسفند ماه نشاندهنده
اوج رسيدگي سياهماهي است .از طرفي کاهش اين شاخص در
خرداد ماه ميتواند بهدليل تخمريزي اين ماهي باشد .با توجه به
نتايج شاخص رسيدگي جنسي ميتوان گفت فصل بهار زمان
توليدمثل سياه ماهي موجود در رودخانه شاپور است .عبدلي و
کوهستان اسکندري ( )8371فصل تخمريزي  C.c.gracilisرا
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ماههاي فروردين ،ارديبهشت و خرداد اعالم کردند .ظاهربين و
همکاران ( )8398اوج رسيدگي جنسي سياه ماهي C.c.gracilis
در رودخانه شيررود را اسفند و فروردين ذکر کردند .در اين
تحقيق روند رشد تخمدان و بيضه سياه ماهي C.c.intermedia
رودخانه شاپور با استفاده از روش مشاهده مستقيم و بافتشناسي
کالسيک مورد بررسي قرار گرفت .نتايج تعيين مراحل رسيدگي
جنسي نيز نشان داد سياه ماهي از اواسط زمستان تا اواخر بهار
در مراحل باالي رسيدگي جنسي است (شکل  .)2با توجه به اين
يافتهها ميتوان گفت فصل توليدمثل اين گونه در رودخانه شاپور
بهمن تا اوايل تير ماه ميباشد .بهنظر ميرسد احتماالً تغييرات
محيطي مثل کاهش درجهحرارت آب و کوتاه شده طول روز در
فصل زمستان محرك رسيدگي جنسي در اين ماهي است.
 Dorostghoalو همکاران ( )2119نيز در بررسي ميکروسکپي و
ماکروسکپي چرخه توليدمثل ماهي  Barbus grypusدر رودخانه
کارون گزارش کردند اين عوامل در رسيدگي جنسي اين ماهي
نقش اصلي دارد.
الگوي کلي رشد بافت تخمداني مطالعه حاضر با بيشتر
بررسيهاي انجام شده بر روي گونههاي ماهيان استخواني مطابقت
داشت ( Abou-seedoو همکاران2113 ،؛ 2111 ،Assem؛ El-
8999 ،Gharabawy؛  Maddockو Burton؛  )8999و الگوي رشد
گنادهاي اين ماهي شش مرحلهاي بوده که اين مراحل شامل
مراحل نابالغ ،رسيدگي اوليه ،بلوغ ،رسيدگي نهايي ،تخمريزي
شده و مرحله استراحت ميباشد.
مشاهدات ماکروسکوپي گنادهاي اين ماهي نشان داد که
تخمدانها از نوع کيسهاي ) (Cystovarianميباشد ،يعني هر
تخمدان در انتها به يک لوله تخمکبر ) (Oviductمتصل ميباشد
که در بخش انتهايي به هم پيوسته و از طريق يک مجرا به منفذ
ادراري تناسلي ميپيوندند .همچنين در جنس نر يک جفت بيضه
وجود دارد که در بخش انتهايي به هم متصل شده و از طريق يک
مجرا به منفذ ادراري تناسلي ميپيوندند .بنابراين سياه ماهي يک
گونه جنس جدا ) (Gonochoristicاست .همچنين نتايج مشاهدات
بافتشناسي نيز هيچگونه عالئم وجود مرحله بينابيني دو جنس
در مقاطع بافتي گنادها نشان نداد .اين يافتهها با گزارش پوستي
و صديق مروستي ( )8371در بررسي بيولوژي توليدمثل کپور
ماهيان مطابقت دارد.
نتايج حاصل از مطالعه بافتشناسي ساختمان بيضه در طي
سيزده ماه نمونهبرداري نشان ميدهد که در بيضهها تعداد زيادي
اسپرماتوگوني ثانويه وجود دارد .سپس اسپرماتوسيتهاي اوليه و
ثانويه از اين دسته سلولها حاصل ميشوند که به اسپرماتيد
834

تبديل شده و با اضافه شدن دم به آنها در نهايت به اسپرماتوزوئيد
تبديل ش ده و همراه با ترشحات بيضه مايع مني را تشکيل
ميدهد .در ماه آخر اسپرمريزي سرهاي آنها بههم نزديک شده
و با قرار گرفتن دمها در مجاورت هم حالت چتري شکل پيدا
ميکنند .فرزادفر و همکاران ( )8398در بررسي بيضه ماهي سفيد
درياي خزر ) (Rutilus rutilus kuttumمراحل مشابهي را توصيف
کردند که با يافتهها و تصاوير ميکروسکوپي بهدست آمده در اين
مطالعه مشابه است.
نتايج بافتشناسي ساختمان تخمدان سياهماهي نشان داد که
تخمدان اين ماهي از نوع همزمان گروهي )(Group synchronous
ميباشد ،يعني در طول اين دوره ،حداقل دو گروه تخمک در
تخمدان ديده ميشود :يک گروه تخمکهاي بزرگ همزمان
)( (Clutchکه بهزودي از تخمدان خارج ميشوند) و يک گروه
تخمکهاي کوچک (که براي تخمريزيهاي بعدي مراحل رشد
خود را طي ميکنند) .با مطالعه بافتشناسي تخمدان ماهيان
تخمريزي کرده مشخص شد در اين تخمدانها فقط تخمکهاي
مراحل ابتدايي به همراه فوليکولهاي پس از تخمکگذاري و
فوليکولهاي در حال بازجذب وجود دارد .همچنين وجود
همپوشاني بين مراحل نزديک به هم نمو گنادي نشاندهنده اين
است که سياهماهي از گروه ماهياني است که تخمها را يکباره
رها نميکنند ،يعني تخمريزي در اين ماهي بصورت نسبي
) (Partial spawnerميباشد .معموالً در اين گونه ماهيان ،تکامل
تخمک واضح است و شامل دو بخش متوالي اصلي يعني
زردهسازي و بلوغ ميباشد و تخمکها در دوره کوتاهي در فصل
تخمريزي رها ميشوند (.)8992 ،Przybylski
ساختار تخم سياهماهي را به اين شکل ميتوان توصيف کرد
که اووگونيها داراي هسته بزرگ و باند باريک سيتوپالسم
ائوزينوفيلي ميباشند .اووگونيها بالفاصله بعد از مرحله تخمريزي
قابل مشاهده بودند و اين نشاندهنده اين است که يک گروه از
سلولهاي اووگوني بهطور دائمي براي تکامل مراحل بعدي تخمدان
وجود دارد .تخمکسازي با شروع اولين تقسيم ميوز (پروفاز ميوز
 )Iمشخص ميشود .اووسيتهاي مرحله  8که اووسيتهاي
مرحله هسته کروماتيندار ناميده ميشوند ،داراي هسته کمي
بزرگتر از هسته اووگوني و سيتوپالسم با خاصيت بازوفيليک
ضعيف ميباشند .اووسيتهاي مرحله  2يا اووسيتهاي مرحله
هستکهاي کناري ممکن است براساس درجه بازوفيليک
سيتوپالسم و موقعيت جسم بالبياني ( )Balbiani bodiesيا
دانههاي زرده به سه زير مرحله  ،2b ،2aو  2cتقسيم شوند.
هسته اووسيتها بزرگ و مدور بههمراه هستکها،

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری
اووسيتها داراي اشکال نامنظم ،در اووسيتهاي بزرگتر ()2c
هستکها به غشاء هسته چسبيدهاند و اووسيتها مدور شدهاند.
اووسيتهاي مرحله  3با ظهور وزيکولهاي سيتوپالسمي قابل
شناسايياند .اين وزيکولها ابتدا در حاشيه سيتوپالسم ظاهر
ميشوند ،سپس تمام سيتوپالسم را اشغال ميکنند و با ظهور
زرده پروتئيدي يا زرده واقعي به سيتوپالسم حاشيهاي يا کورتکس
رانده ميشوند و تبديل به آلوئلهاي قشري () Cortical alveoli
ميشوند ،که اين آلوئلها در زمان لقاح محتويات خود را به فضاي
پيرازردهاي ( )Perivitelline spaceتخليه ميکنند (واکنش قشري).
وزيکولهاي سيتوپالسمي از جنس موکوپليساکاريد يا موکوپپتيد
هستند و توسط خود سلول اووسيت ساخته ميشوند .يکي از
وقايع مهم مرحله  3تشکيل اليه شفاف ( )Zona radiataبين اليه
گرانولوزا و اوولما است .در اووسيتهاي مرحله  ،4زرده پروتئيدي
تمام سيتوپالسم را پر کرده است و اووسيتهاي بزرگ بيشترين
حجم تخمدان را اشغال کردهاند .ضخامت اليه شفاف افزايش
يافته است و اليه گرانولوزا و تکا بهتر قابل مشاهدهاند .رشد سريع
اووسيتها بهخاطر سنتز زرده و ذخيره وزيکولهاي سيتوپالسمي
است .زرده پروتئيدي در تخم اين ماهي ابتدا بهصورت گرانولهاي
جداي از هم (غيرمتراکم) هستند ،سپس در مرحله نهايي رسيدگي
يعني در زمان آبگيري تخمک در داخل تخمدان متراکم ميشوند
که شفافيت تخمهاي زنده و افزايش اندازه تخمک اين گونه به
خاطر اين فرآيند ميباشد .در ابتداي اين مرحله هسته هنوز در
مرکز حضور دارد و سپس شروع به مهاجرت به سمت قطب
حيواني کرده بهطوريکه در انتهاي اين مرحله هسته در قطب
حي واني قرار دارد و اليه شفاف به حداکثر ضخامت خود رسيده
است ( Budnichenkoو .)8979 ،Dimitrova
مطالعه حاضر ماهي تغييرات ساليانه ماکروسکپي و
ميکروسکپي سياه ماهي  C.c.intermediaدر روخانه شاپور استان
بوشهر را مورد بررسي قرار داد .نتايج نشان داد مراحل رسيدگي
اين ماهي با تقسيمبندي شش مرحلهاي قابل تفکيک و فصل
توليدمثل اين گونه از اواسط زمستان تا اواخر بهار ميباشد .مراحل
رسيدگي ارائه شده در اين پژوهش ميتواند در شناسايي بافت
شناسي مراحل اوئوژنز سياه ماهي کمک فراواني کند.
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