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چکیده

Abstract
The

تخمهگشایی در ماهی مرکب ببری

stages

of

embryonic

growth

در این بررسی مراحل مختلف رشد جنینی ماهی مرکب ببری

pharaoh´s cuttlefish (Sepia pharaonis) reside in

) ساکن در دریای عمان را تا مرحلهSepia pharaonis(

Oman until hatching was studied. Gregor tours

 خوشه تخمها از تورهای.تخمهگشایی مورد مطالعه قرار گرفت

and the eggs collected for further study of the

گرگور جمعآوری و این تخمها برای بررسی بیشتر به بخش تکثیر

propagation of Education, Research Center of the

 به. چابهار انتقال داده شد- مرکز تحقیقات آبهای دور،و پرورش

Earth - Chabahar Moved .once every 24 hours to

 ساعت یکبار از تخمهای24 منظور دستیابی به اطالعات دقیق هر

get detailed information was sampling of from
fertilized eggs. Egg size of 11±4 mm were

 سایز تخمهای انتخاب شده.لقاح یافته نمونهبرداری صورت گرفت

selected because of the large size of cuttlefish

 میلیمتر ثبت گردید که به دلیل سایز بزرگ تخمهای ماهی11±4

eggs during incubation stages of embryonic

مرکب مراحل رشد و نمو جنین در طول دوره انکوباسیون در داخل

development within the capsule is visible. The

 بررسیها نشان داد که در دمای آب.کپسول قابل مشاهده میباشد

studies showed that the water temperature of

 روز به21±1  درجه سانتیگراد دوره تخم گشایی حدود21±2

20±2°C hatching takes about 20±10 days. In this
study results showed that the first cleavage was

 در این بررسی نتایج بدست آمده نشان داد که اولین.طول میانجامد

performed on the first day and the 15th day after

) به11( تسهیم در روز اول انجام شد و کیسه زرده از روز پانزدهم

the yolk sac has started to decrease. Tentacle is

 قابل مشاهده14  تنتاکلها در روز.بعد شروع به کاهش کرده است

visible on day 14. Cuttlefish in all developmental

 مراحل رشد و نمو اگرچه در کلیه ماهیان مرکب از یک.میباشد

stages of the embryonic development of a model

 اما دما نقش مهمی را در،الگوی رشد و نمو جنینی تبعیت میکنند

to follow, but the temperature plays an important
role in hatching time.
Keywords:

Hatching,

incubation,

Gregor,

.مدت زمان تخمه گشایی ایفا میکند
 ماهی، تنتاکل، تخمه گشایی، انکوباسیون:واژههای کلیدی
. گرگور،مرکب ببری

pharaoh´s cuttlefish (Sepia pharaonis), Tentacle.

E-mail: Golzar_meysam@yahoo.com

 میثم گلزار:* نویسنده مسئول

52

مجله علمی ـ پژوهشی زیستشناسی جانوری تجربی ،سال پنجم ،شماره دوم ،پیاپی هجدهم ،پاییز 5931

مقدمه
نرمتنان سهم قابل توجهی در بازارهای جهانی داشته
و صید و تكثیر وپرورش جهانی آنها از اهمیت ویژهای
برخوردار است بهطوریكه بیش از  52%از بازار
تجارت آبزیان به این گروه از جانوران تعلق دارد،كه از
این میزان  52تن مربوط به تكثیر و پرورش آنها و
میزان صید آنها در سال 5252؛  9215295تن بوده
است ( )FAO, 2013این موجودات در زنجیرههای
غذایی دریاها نقش بسیار مهمی را ایفا می نمایند.
الرو آنها منبع عظیم غذایی برای بسیاری از بی
مهرگان ومهره داران است( & Paine, 1996
.)Pandian, 1987
نرمتنان همچنین بهعنوان نمایهای از میزان كل
تولیدات و شاخصی برای كیفیت آب محسوب
میشوند ( .)Owen, 1974برخی دارای كاربردهای
دارویی ،صنعتی ،تزئینی ،خوراكی و  ...بوده و حتی در
برخی از ادیان گذشته بهعنوان صدفهای مقدس یا
بهعنوان پول كاربرد داشتهاند ( Hosseinzadeh
 .)Sahafi, 2003یكی از زیرمجموعههای نرمتنان،
سرپایان میباشند كه در برخی از نواحی مانند جنوب
وجنوب شرق آسیا بخش قابل توجهی از صید تجاری
را بخود اختصاص میدهند ( Jereb & Roper,
 .)2005همچنین بخش قابل توجهی از رژیم غذایی
تن ماهیان را تشكیل میدهند ،بسیاری از سرپایان
بهعنوان غذای پرندگان دریایی نیز مورد استفاده قرار
میگیرند ( ) et al., 2001Santosمركب سرپایان و
بهویژه ماهی مركب یكی از بادوامترین و ثابتترین
رنگها است و قرنهاست كه نقاشان از این ماده
رنگی تحت عنوان رنگ «سپیا» استفاده میكنند
(.)Maerz & Paul, 1930
از سر پایان دارای ارزش اقتصادی باال ،به ماهی
مركب ببری ( )Sepia pharaonisمیتوان اشاره
نمود كه این نرمتن با نام علمی Sepia pharaonis
 ،Ehrenberg, 1831در گستره آبهای جنوب
كشور از دریای عمان تا خلیج فارس به زبان محلی

خثاق ،انكاس ،مس ،مائو نامیده میشود .تاكنون 8
گونه ماهی مركب از دوجنس  7( Sepiaگونه) و
( Sepiellaفقط یک گونه) شناسایی شده كه تماماً
متعلق به خانواده  Sepiidaeمیباشند ( Hossein
 .)Zadehsahafi, 2003ماهی مركب ببری ( Sepia
 )pharaonisبا طول حداكثری  25سانتیمتر با گونه
اروپایی ) )Sepia officinalisشباهت بسار زیادی
دارد (( )FAO, 2013شكل .)5
این آبزی یكی از محصوالت شیالتی كشور است
كه تاكنون از طریق صید با روش های مرسوم ،تجاری
شده است .آمار صیدداخل ایران از سال  5985تا 5932
بهترتیب ،5722 ،5287 ،5852 ،5592 ،9229 ،5877
 5922 ،5273 ،5122 ،9521تن در سال میباشد
( .)Hossein Zadeh Sahafi, 2003آمار صید جهانی
این آبزی از سال  5227تا  5252بهترتیب – 2955812
 9215295-922521 - 2572212تن در سال میباشد
(.)Baeg et al., 1992

شکل  .1نمایی از شكل ظاهری ماهی مركب ببری
برگرفته از ( .)Jereb and Roper, 2005
 .5چماق تانتاكولی .5 ،بالههای حاشیه بدن .9 ،چشمهای w
شكل .2 ،الگوی رنگی مانتل .1 ،بازوی هكتوكوتیل

گوشت ماهی مركب ببری ()Sepia pharaonis
از درصد پروتئین باال ( 58/1درصد) برخوردار است
كه در كشورهایی مانند ژاپن ،چین ،مالزی ،تایلند،
اسپانیا ،ایتالیا ،امریكای شمالی و  ...منبع غذایی
مهمی را تشكیل میدهند ( Jereb & Roper,
 .)2005از صدف داخلی آن در پزشكی ،داروسازی،
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برای صیقلكاری در خمیر دندان و بهعنوان كود در
كشاورزی استفاده میشود .این نرمتن طبع گرمی
دارد و روی فعالیت كبد ،كلیه و مجاری گوارشی مؤثر
بوده و تولید اسید معده را كاهش میدهد ( Norman
 .)& Reid, 2000در استانهای جنوبی ایران از پودر
آن در زمان خونریزیهای ناشی از ضربه و درمان
عفونت خارجی استفاده میشود ( Yearbook of the
 .)Iranian Fisheries Organization , 2008از
كیتوزان تهیه شده از كیتین صدف داخلی ماهی
مركب بهعنوان لنزهای اتصالی در چشم پزشكی
استفاده میكنند .ماهیان مركب تخمهایی بهصورت
خوشهای دارند و آنها را توسط بازوی هكتوكوتیل
خود به سطوح سخت و شناور بسترههای دریایی
میچسبانند ( .)Reid et al., 2005یكی از مناطقی
و مكانهایی كه این نرمتن تخمهای خود را به آن
میچسباند تورهای صیادی گرگور میباشد
(.)Valinassab, 1994
در خصوص پرورش و بیولوژی این نرمتن ،ضمن
بررسی ریخت شناختی آن در مرحله بلوغ مطالعات
بسیاری انجام گرفته است ،از جمله این مطالعات
میتوان به :بررسی خصوصیات زیستی ماهی مركب
ببری در آبهای بحركان (استان خوزستان)،
()Valinassab et al., 2008؛ ارزش غذایی ماهی
مركب ببری ()Valinassab, 1994؛ بررسی تنوع
جمعیتی ماهی مركب ببری ()Sepia pharaonis
آبهای خلیج فارس و دریای عمانValinassab,) ،
(2000؛ نگهداری تخم و بررسی مراحل رشد ماهی
مركب ( ) Sepia pharaonisبهمنظور رهاسازی در
دریا در سواحل هرمزگانHosseinzadeh ( ،
 .)Sahafi, 2003بررسی تنوع ژن  58rRNA sدر
جمعیت ماهی مركب ( )Sepia pharaonisخلیج
فارس ودریای عمان با استفاده از روش ،PCR-RFL
()Nahavandi et al., 2006؛ ویژگیهای
مورفولوژيکي ( )Sepia pharaonisدر منطقه
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بوشهر ()Tehrani Fard et al., 2011؛ رشد ،رفتار
و جفتگیری ( )pharaonis Sepiaدر شرایط
استخر ( )Anil et al., 2005اثر جوهر ماهی مركب
ببری در برابر پاتوژنهای باكتریایی ( Nithya et al.,
 )2011اشاره نمود.
این در حالی است كه درمورد توسعه نمو جنینی
این ماهی اطالعات منظم و منسجمی در دست نمی
باشد و بیشترین مطالعات جنین شناسی و بررسی رشد
و نمو جنینی نرم تنان بر روی اسكوئیدها انجام گرفته
است .از جمله این مطالعات میتوان به پیشرفت نمو
جنینی تا خروج نوزاد )Loligo (Photololigo
 duvauceli Orbigny, 1848در آزمایشگاه،
( )Pkasokan et al., 1991اشاره نمود.
با وجود نبود اطالعاتی منسجم و دقیق در مورد
رشد و نمو جنینی ماهی مركب ببری و با توجه به
مشكالتی كه امروزه در برخی از مراحل تكثیر و
پرورش ماهیان از جمله ماهی مركب وجود دارد،
بررسی رشد و نمو جنین در مرحله انكوباسیون
میتواند كمک مؤثری در جهت آگاهی از وضعیت
جنین ماهیان و شناخت عوامل دخیل در رشد و نمو
آنها ارائه نماید.
مواد و روشها
پس از مطالعات فراوان و آگاهی از عدم وجود اطالع
تخصصی در مورد این گونه)Sepia pharaonis( ،
از روش استفاده شده مربوط به بررسی دوران جنینی
)Loligo (Photololigo
اسكوئید ،گونه
 duvauceli Orbigny, 1848بهعنوان الگو استفاده
شده است (.)Pkasokan & Vaskakati, 1991
تخمهای ماهی مركب را از تورهای گرگوری كه در
طول جغرافیایی " N 52° 55' 23/77و عرض
جغرافیایی " E 22° 23' 52/52واقع در منطقه
صیادی رمین و در عمق  52متری برای صید و
صیادی قرار گرفته بودند ،جمعآوری و به كارگاه

58

مجله علمی ـ پژوهشی زیستشناسی جانوری تجربی ،سال پنجم ،شماره دوم ،پیاپی هجدهم ،پاییز 5931

تكثیر و پرورش مركز تحقیقات شیالتی آبهای
دور -چابهار انتقال داده شد .سپس با اندازهگیری
توسط كولیس و خطكش سایز تخمها 55±9
میلیمتر ثبت گردید .تخمها را پس از شستشو و هم
دمایی درون آب تانکهای پرورشی با حجم
 12×91×22سانتیمتر مكعب ،حاوی آب فیلترشده
دریا ،نگهداری شدند .در هر روز  % 12آب هر تانک
تعویض و در مدت بررسی مراحل رشد و نمو ،دمای
آب حدود  52±9درجه سانتیگراد ثبت گردید
(.)Nabhitabhata & nilaphat, 1999
بهمنظور دستیابی به اطالعات دقیقتر،
نمونهبرداری از كپسول تخمها پس از تخمریزی تا
مرحله تخمگشایی كه بهمدت  92روز بهطول انجامید
در هر  52ساعت یكبار صورت گرفت .تخم ماهی
مركب ببری دارای  1الیه میباشد كه با جدا كردن
هر كدام از این الیهها تخم و جنین و با وضوح
باالتری قابل مشاهده میباشد .در هر مرحله از
نمونهبرداری حداقل  1تخم را از تانکهای نگهداری
برداشته و در طول مدت هچ شدن تخمها ،نمونهها
بر روی پتریدیش قرار گرفته و توسط استریو
میكروسكوپ و لوپ خصوصیات مورفولوژی و
آناتومی آنها و سپس الروهای زنده حاصله در
زمانهای مختلف را بررسی گردیدند .پس از هر
بررسی تخمها را درون فرمالین  %2جهت بررسی
بعدی نگهداری میشدند.
نتایج
مشاهدات رشد و نمو جنینی و تعیین مراحل جنینی

در ابتدای بررسی تخمهای این نرمتن سفید -شیری
رنگ و مات میباشد كه پس از تخمریزی این تخمها
تغییر رنگ داده و به رنگ طالیی و شفاف تبدیل
میشوند .در طول دوره توسعه نمو جنینی ،كپسول
تخمها نیز بزرگ و درشتتر میشوند؛ تخمهای بارور
نشده شیری و كیسه زرده در آنها مشاهده نمیشود و
به شكلی می باشد كه می توان گفت زرده در آنها

تركیده و در محوطه كپسول تخمها رها شدهاند.
متوسط قطر اندازه گیری تخمها یک روز قبل از
اولین تسهیم  52±2/95میلی متر (شامل زرده و 1
الیه پوسته اطراف زرده و سیتوپالسم )و متوسط قطر
زرده به تنهایی  1میلیمتر ( )1±25ثبت گردید.
تسهیم در اولین روز آغاز گردید (شكل  .)5–aدر روز
سوم قطب حیوانی قابل مشاهده است (شكل  .)5–bدر
روز چهارم برجستگی قطب حیوانی بیشتر شده است
(شكل  .)5-cروز پنجم تا روز دهم بالستودرم از قطب
حیوانی به سمت قطب گیاهی حركت میكند
(شكلهای  5-dو  .)5-eاز روز یازدهم شكل دیسكی
در قسمت قطب حیوانی قابل مشاهده است ،این شكل
دیسكی تا روز بیستم ادامه پیدا میكند (شكل  9-bو
 .)9-aروز بیستم اندامزایی شروع شده و چشم ،تنتاكل و
مانتل قابل مشاهده میباشد (شكل .)2روز بیست یكم
اندازه جنین بزرگتر و جدا بودن تنتاكلها از زرده قابل
تشخیص میباشد ،سایز جنین در این مرحله 7±5
میلیمتر میباشد (شكل  .)9-fروز بیست دوم با تغییر
رنگ چشم به قرمز روبرو شده و این مرحله قابل
جداسازی از مراحل دیگر میباشد؛ جنین بزرگتر شده و
كروماتوفورها در سطح بدن در حال تشكیل میباشند،
سایز جنین در این مرحله  8±5میلیمتر میباشد (شكل
 .)9-eروز بیست و سوم كاهش زرده و بزرگ شدن
اندازه جنین و حركت سریع باله بیشتر از همه قسمتها
قابل تشخیص میباشد ،سایز جنین در این مرحله 3±5
میلیمتر میباشد (شكل  .)2–aروز بیست و چهارم
اعضای بدن در حال تكوین بوده ،در این مرحله اسكلت
درونی بدن در قسمت پشتی ماهی مركب به راحتی
قابل مشاهده میباشد (شكل  .)2–bروز بیست و پنجم
زرده كاهش محسوسی داشته و كروماتوفور روی سطح
بدن تكوین یافته است (شكل  .)2–cروز بیست و ششم
كه جنین ،منیاتوری از والدین میباشد را میتوان
 paralarvaeنامید ()Young & Harman, 1988؛
(شكل  .)2–Dروز بیست هفتم جنین توسعه پیدا كرده و
زرده متصل به جنین كاهش پیدا میكند (شكل .)2–D
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روز بیست و هفتم با كاهش زرده ،كپسول تخم توسعه و
توسط آب پر شده و جنین درون آن شروع به حركت
میكند (شكل .)2D-روز بیست و هشتم جنین به
توسعه خود ادامه داده و زرده كاهش پیدا نموده و جنین
تغییرات رنگ خود را در فضای كپسول تخم انجام
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میدهد (شكل .)2–F-روز بیست و نهم زرده كام ً
ال
محو و ناپدید شده است (شكل  .)2–Fروز سیام الرو
كامأل توسعه پیدا كرده و اگر تخمها تحت فشار
مكانیكی قرار گیرند الرو از كپسول خارج میشوند
(شكل .)2-E

شکل  .2تصاویر  A-Fنمای كلی از تخم ماهی مركب ببری ( )Sepia pharaonisو تشكیل قطب حیوانی را نشان میدهد.
بزرگنمایی تمامی تصاویر  X2میباشد.
 .aشروع تسهیم و شكل گیری قطب حیوانی؛  .bبرجسته شدن قطب حیوانی؛  .cآغاز گسترش بالستودرم؛  .dروز دهم ،گسترش
بالستودرم و رسیدن بالستودرم به نیمه تخم؛  .eروز پنجم،گسترش بالستودرم و حركت آن به سمت قطب گیاهی

شکل  .3تصاویر  A-Fنمایی از شكل دیسكی نوزاد ماهی مركب و تشكیل نوزاد در قطب حیوانی و پیشرفت آن در طی  52روز بررسی
نشان میدهد .بزرگنمایی تمامی تصاویر  X2میباشد.
 .aشكل دیسكی نوزاد در قطب حیوانی كه در روز یازدهم بررسی مشاهده گردید؛  .bشكل نقطه ای بودن نشاندهنده محل تشكیل
تنتاكلها و بازوهای حركتی؛  .cتشكیل نوزاد ماهی مركب؛  .dشكلگیری مانتل؛  .eچشمهای شفاف؛  .fتغییر رنگ چشمها به رنگ
قرمز؛  .gمتصل بودن نوزاد به قطب حیوانی تخم ،توسط دهان
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شکل  .4تصاویر  A-Fنمایی از رشد و نمو جنینی نوزاد ماهی مركب در بین روزهای بیستم تا سیام بررسی را نشان می دهد.
بزرگنمایی تمامی تصاویر  X2میباشد.
 .aحركت آزادانه بازوهای حركتی و تنتاكلها كه این حالت در روز بیست و سوم بررسی قابل مشاهده بود؛  .bتغییر رنگ چشم از قرمز
به سیاه رنگ در طی مراحل رشد و نمو جنینی؛  .cظاهر شدن اسكلت درونی ( )Cuttleboneروی سطح پشتی بدن نوزاد؛  .dدانههای
رنگدانه بصورت برجسته ،ظاهر شدن دانههای رنگدانه روی سطح بدن جانور در روز بیست ششم بررسی قابل رؤیت بود؛  .eتوسعه
اسكلت درونی؛  .fتغییر رنگ بدن در اثر فعالیت رنگدانههای سطح بدن؛  .gكاهش زرده؛  .hجذب كامل زرده توسط نوزاد؛  .jبلوغ كامل
بازو های حركتی و تنتاكلها؛  .kخروج نوزاد كامالً توسعه یافته از درون كپسول تخم

بحث و نتیجهگیری
تخمهای سرپایان دارای زرده بزرگی میباشند كه
این ویژگی باعث شده دوره رشد و نمو جنینی
سرپایان طوالنی باشد؛ نتایج حاصل از این تحقیق
مشخص نمود كه مراحل رشد برای بیشتر ماهیان
مركب به  92مرحله تقسیمبندی میشود .در
تحقیقهای مشابهی كه توسط Arnold et al.
) (1974و  (1991) Pkasokan et al.صورت
گرفت ،رشد و نمو جنینی اسكوئیدها نیز به  92مرحله
تقسیمبندی شدند.
برای مطالعات بر روی تكامل جنینی بر روی
سفالوپودها بدلیل شباهتهایی كه در مراحل نمو
جنینی وجود دارد باید بهعنوان یک معیار انتخاب شده

و مرحلهبندی توسط افراد انجام گیرد .از تحقیقات
جنینشناسی كه قبالً انجام گرفته است میتوان به
،Segawa et al. (1988) ،(1982) O'Dor et al.
 Arnoldو (1990) ،O'Dor؛ Baeg et al.
) (1992یا در بررسیهایی كه  (1928) Naefبر
روی  Sepia officinalis Linne, 1758انجام داد؛
یا بررسی كه آرنولد بر روی )L. pealeii (1965
صورت گرفته؛ اشاره کرد.
بین بررسی  (1928) Naefبر روی L. vulgaris
و  (1965) Arnoldكه بر روی  L. pealeiiانجام
گرفت تشابهاتی وجود دارد ( Segawa et al.,
 .)1988مشاهده توسعه ارگان هویل ( Hoyle's
 )organنشان میدهد كه تفریخ می تواند بین
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مراحل  51و  58رخ دهد ،و زمان خروج از زونا
میتواند كمی متفاوت باشد ،و بسته به شرایط خارجی
تخم بستگی دارد.این امكان وجود دارد كه حضور
غده  nidamentalو  oviducalژله بهنحوی
میتواند تفریخ را به تأخیر بیندازد .در توضیحات
) Naef (1928مراحل رشد و نمو ommastrephid
ماهی مركب ( )Illex coindetiiتفریخ در مرحله 52
(روز بیست و چهارم) رخ میدهد؛ این در حالی است كه
در بررسی انجام شده تفریخ تخمها در روز بیست پنجم
امكان خروج نوزاد از تخم وجود داشت ولی به دلیل
کامل نشدن تکامل جنيني نوزاد ضعيف بوده و
درصد مرگومير ان بسيار باال بود .كاهش حجم
تخم در سرپایان دارای الگوهای مشابهی میباشد،
بهگونهای كه جنین و نوزاد در ساعات اولیه تولد ،دارای
مقادیر زیاد زرده و به دنبال آن رشد سریعتری میباشد.
كیفیت و كمیت كیسه زرده در جنین ماهیان ،یكسان
نمیباشد كه این عامل درونی باعث اختالف در رشد
جنین آنها میباشد (.)Alami et al., 2000
نتایج حاصل از این تحقیق در دمای  52±5درجه
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سانتیگراد انجام گرفته است ،و مدت این تحقیق 92
روز بطول انجامید در تحقیق Nabhitabhata et al.
) ،(1999مدت زمان خروج جنین در دمای  59±5درجه
سانتیگراد از تخم را  57-51روز گزارش شده و چنین
آمده است كه كاهش درجه حرارت به میزان  9-1درجه
سانتیگراد ،دوره نمو جنینی را كاهش میدهد.
موضوعاتی كه در این تحقیق به آن اشاره شد،
میتواند برای پژوهشگران بهعنوان ابزاری جهت
تعیین زمان تفریخ جنین كمک نموده و پیشنهاد
بررسی تأثیر دماهای مختلف بر زمان تفریخ تخم این
آبزی اقتصادی را ارائه نماید.
سپاسگزاری
از كارشناسان آزمایشگاههای اكولوژی مركز تحقیقات
شیالتی آبهای دور -چابهار ،جناب مهندس موسوی و
بخش تكثیر و پرورش مركز تحقیقات شیالتی آبهای
دور -چابهار ،جناب مهندس اشكان اژدهاكش ،جناب
مهندس جدگال و جناب مهندس حسینی به خاطر
زحمات بیشائبهشان تشكر و قدردانی میگردد.
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