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چکیده
دورگهگیری در میان بسیاری از گونههای تاسماهیان جهت دستیابی به نمونههههایی بها اه ار برتهر مرسهوم اسهت از
آنجاییکه شناخت عملکردهای مهم ماهی از جمله تغذیه و تن س بدون شناخت کامل استخوانها به ویژه سر امکان پذیر
نمیباشد ،از اینرو این تحقیق با هدف بررسی ساختار استخوانشناسی سر ماهی دورگه (فیهل مهاهی مهاده × تاسهماهی
سیبری نر) و مقایسه آن با گونه والدینی فیلماهی بهاجرا درآمد برای این منظور از روش ش افسازی استخوانها جههت
مطالعه ساختار اسکلتی است اده شد در ادامه عکسبرداری از نمونهها توسط اسکنر و ترسیم اسهتخوانههای بخه سهر
توسط نرم افزار  Corel Draw X6انجام شد در نهایت استخوانهای سر دو ماهی بررسی و اختالفار آنهها در شهکل و
اندازه توایف شد نتایج نشان داد که با وجود ساختمان اسکلتی یکسان در سر ،ت اورهایی در برخی بخ ها وجود دارد
اما در ساختار دهانی ت اوتی مشاهده نشد به عبارتی دیگر ماهی دورگه دارای بخ دهانی یکسانی با والد ماده خود (فیل
ماهی) است

مقدمه
در دو دهه اخیر ،نیاز به تنوع تولیدار آبزیپروری منجر شد که پرورشدهندگان ماهی به بررسی تولید گونههای جدید از جملهه در
ماهیان خاویاری بپردازند ( )Bronzi et al., 1999کاربرد دورگهگیری در ماهیان خاویاری از جمله روشهای معمهو مهیباشهد ،بهه
طوری که در دهه گذشته ،ماهیان خاویاری دورگهی زیادی تولید شدهاند تحقیقار نشان داده است که ماهیان دورگه رشد بهتهری
از گونههای والدینی دارند ( )Bronzi et al., 1999; Williot et al., 2001از جمله گونههای دورگههی معهروف در ماهیهان خاویهاری
پرورشی ،ماهی بستر (دورگه فیل ماهی ماده♀ و تاسماهی استرلیاد نر♂) میباشد در دیگر گونههههای ماهیهان خاویهاری از لبیهل
تاسماهی سیبری ( ،)A. baeriiتاسماهی روسی ( )A. gueldenstaedtiو تاسماهی سبز ( )A. medirostrisنیز دورگههای متعهددی
گزارش شده است ح اظت از منابع آبی بهواسطه تولید ماهیان دورگه غیربارور و تولید سویههای تک جهنس را مهیتهوان از دییهل
دیگر کاربرد دورگهگیری بیان نمود ( )Bronzi et al., 1999در این بین اخیرا تولید دورگه فیل ماهی ماده♀ × تاسمهاهی سهیبری
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نر♂ در انستیتو ماهیان خاویاری شهید دادمان با اهداف فوق تولید شده است فیل ماهی( )Huso husoبهومی دریهای خهزر بهوده و
یکی از گونه با ارزش از ماهیان خاویاری میباشد ( )Jouladeh-Roudbar et al., 2015که تکثیر و پرورش آن در محیطهای پرورشی
رواج یافته است و به دلیل داشتن خاویار مرغوب ،ماهی با ارزشی محسوب میشود ،اما این گونه دارای دوره پرورشی بسیار طهوینی
میباشد گونه تاسماهی سیبری ( )Acipenser baeriنیز به عنوان یک گونه وارداتی به کشور ،به دلیل رشد سریع ،کوتاه بودن دوره
رسیدگی جنسی و گستردگی در تنوع و رژیم غذایی میباشد و از این رو بهعنوان گونه االی در پهرورش گوشهتی تهاسماهیهان آب
شیرین معرفی شده است به نظر میرسد که دورگه فیل ماهی♀ × تاسماهی سیبری♂ بتواند گزینه مناسب برای پرورش گوشتی و
خاویاری با ویژگیهای مشترک هر دو گونه باشد
اطالعار اندکی در مورد ویژگیهای زیستشناختی این ماهی دورگه وجود داشته و هیچ اطالعاتی در مورد ویژگیهای تغذیهای این
ماهی دورگه که از نیازهای اساسی در راستای شناخت ویژگیهای زیستی یک گونه در یک برنامه آبزیپروری است ،موجهود نمهی-
باشد در مطالعار بررسی تغذیه یک گونه ،شناخت ویژگیهای سیستم تغذیهای به ویژه ساختار کسب غذا (دهان و سر) و فعالیهت-
های آنزیمهای دستگاه گوارش اهمیت زیادی دارد ( )Kunz, 2004شناخت ساختار سر به ویهژه سهاختار لطعهار دههانی مهیتوانهد
اطالعار م یدی در مورد استراتژی تغذیه آن گونه در اختیار ما لرار دهد .از سویی ساختار سر در تاسماهیان دارای آرای منحصر
به فرد دهان ،ح ره دهان ،کمانهای آبششی و سرپوش آبششی میباشد که عالوه بر کاربرد تهویه سریع ،توانایی تغذیهه اختصااهی
را برای تاسماهیان امکانپذیر میسازد دستکاریهای ژنتیکی از لبیل دورگهگیری غالبا باعث اخهتال در سهاختارهای ریختهی بهه
ویژه در ناحیه سر که مرتبط با عملکردهای حیاتی مهم مثل تغذیه ،تن س و سیستمهای حسی میباشند ،مهیگهردد کهه مهیتوانهد
سبب تغییر در کی یت یک موجود به ویژه در برای آبزی پهروری شهود ( )Dumas and Pena, 2009در بهین سهاختارهای زیسهتی،
استخوان ماهیان نسبت به دیگر مهرهداران بسیار پیچیده میباشد و شناخت عملکردهای مهم ماهی از جمله تغذیه و تهن س بهدون
شناخت کامل استخوانها به ویژه سر امکان پذیر نمیباشد از اینرو این تحقیق با بررسی و مقایسه سهاختار اسهتخوانشناسهی سهر
ماهیدورگه (فیل ماهی ماده × تاسماهی سیبری نر) و مقایسه آن با گونه والدینی فیلماهی به اجرا درآمد نتایج ایهن تحقیهق مهی-
تواند به درک بهتر ساختارهای تغذیهای این ماهی دورگه کمک نماید و بها تشهخیش شهباهت آن بهه گونههههای والهدینی ،کهاربرد
بیوتکنیک تغذیه مرتبط با آن گونه میتواند توایه گردد
مواد و روشها
نمونههای دورگه مورد مطالعه در این تحقیق حاال تکثیر مصنوعی تخم فیلماهی♀ ( )Huso husoو اسپرم تاسماهی سیبری♂
( )Acipenser baeriبوده و از انستیتو بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان تهیه گردید تخمها با تراکم  750گرم به ازای هر
پاکت به انکوباتور یوشچنکو (با حجم م ید  15لیتر ،عمق  10سانتیمتر و دبی مستمر  0/4-0/5لیتر در ثانیه) مستقر در سالن
انکوباسیون انستیتو معرفی شدند منبع تاٌمین آب مورد نیاز انکوباتورها آبچاه و رودخانه س یدرود بصورر ترکیبی و دمای آب در
طو دوره انکوباسیون بطور میانگین  12درجه سانتیگراد بود در روز هشتاد و ش

پس از تخم گشایی فیل ماهی و ماهی دورگه

از هر یک به تعداد  10عدد نمونهبرداری شد نمونهها پس از بیهوشی در محلو  MS222با غلظت  140میلیگرم در لیتر در
فرمالین بافری  10دراد بافری تثبیت شدند از هر دو گونه تعداد  5نمونه براساس روش ااالح شده  Taylorو )1985( van Dyke
توسط آلسیانبلو و آلیزارینرد رنگآمیزی و ش اف شدند عکسبرداری از نمونهها و لطعار جدا شده اسکلتی توسط دستگاه اسکنر
 Epson v600که به یک حمام گلیسیرین مجهز بود ،انجام شد ترسیم و نامگذاری تصاویر به دست آمده در نرمافزار

CorelDraw

 X6اورر پذیرفت نامگذاری ساختارهای اسکلتی براساس  )2011( Hiltonانجام شد
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نتایج
با توجه به بررسی ساختار سر نمونه دورگه ،در سقف جمجمه عصبی ج ت استخوانهای گیجگاهی پشتی (،)Post-temporal
گیجگاهی فولانی ( ،)Supra-temporalفوقچشمی ( ،)Supra-orbitalآهیانه ( ،)Parietalبالیگوشی پوستی (،)Dermo-pterotic
پیشانی ( ،)Frontalبینی ( )Nasalبعالوه یک استخوان من رد اضافه کتف میانی ( )Median extra-scapularلابل مشاهده است
(شکل )1a

شکل :1نمای پشتی ساختار اسکلتی جمحمه تاسماهی دورگه ( )aو فیل ماهی ()b
brb: border rostral bones, dpt: dermopterotic, dsp: dermosphenotic, drb: dorsal rostral bones, ds1: first dorsal scute,
excm: median extrascapular, fr: frontal, j: jugal, n: nasal, n(t): tubular bone anterior of the nasal, pa: parietal, pt:
posttemporal, so: supraorbital

استخوان اضافه کتف میانی که در خط وسط جمجمه عصبی والع شده است در بخ خل ی پهن بوده و در لسهمت لهدامی باریهک
میگردد (شکل  )1a, bاولین ا حه استخوانی ( )Scuteپشتی ،در خل یترین بخ جمجمه عصبی لهرار داشهته و در بخه ههای
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لدامی و لدامی-جانبی به ترتیب به استخوانهای اضافه کتف میانی و گیجگهاهی پشهتی متصهل مهیگهردد در لبهه لهدامی ج هت
استخوان بالیگوشی پوستی استخوانهای پشت چشمی ( ،)Post-orbitalپروانهای پوستی ( )dermosphenoticو پیشهانی لهرار دارد
ج ت استخوان فوق چشمی ( )Supra-orbitalباریک بوده و در بخ لدامی پروانهای پوستی والع شهدهانهد اسهتخوان بهالیگوشهی
پوستی باریک ،طویل و تقریبا مستطیل شکل بوده و در ارتباط با کانا حسی گیجگاهی فولانی است این استخوان در بخ خل هی
به گیجگاهی پشتی متصل میگردد (شکل  )1a, bاستخوان آهیانه نیز توسهط سهاختارهای اضهافه کتهف میهانی در بخه خل هی،
گیجگاهی پشتی در بخ جانبی و پیشانی در بخ لدامی محصور میشود این اسهتخوان طویهل تقریبهای بیشهی شهکل بهوده و در
بخ لدامی با ج ت استخوان پیشانی هم پوشانی دارند (شکل )1a, b
کمربند سینه ای از طریق استخوان گیجگاهی پشتی به بخه خل هی جمجمهه عصهبی متصهل اسهت لبهه خل هی ایهن اسهتخوان
(گیجگاهی پشتی) مدور بوده و در لبه لدامی آن ااف میگردد این استخوان در بخ جانبی-داخلی با اولین اسکار پشهتی ههم-
پوشانی دارد (شکل  )1a, bج ت کانا حسی پسسری ( )Occiopoital canalاز استخوان اضافه کتف میانی میگهذرد و در بخه
لدامی آن ،به هم میرسند بخ لدامی استخوان اضافه کتف میانی توسعه یافته و یک سوم خط فااهل اسهتخوانههای آهیانهه در
بخ خل ی را تشکیل میدهد در لبه جانبی-میانی پیشانی ،ج ت استخوان کوچک بینی لرار دارد و در بخ لدامی آن لولهههای
لدامی بینی ( )anterior tubular bone of the nasalلابل مشاهده است (شکل  1a, bو )2a, b

شکل  :2نمای جانبی ساختار اسکلتی جمجمه تاسماهی دورگه ( )aو فیل ماهی ()b
br: branchioestegal, brb: border rostral bones, cl: cleithrum, d: dentary, dpl: dermopalatine, dpt: dermo peterotic,
dsp: dermo sphenotic, drb: dorsal rostral bones, ds1: dorsal scute 1, excm: extrascapular, fr: frontal, h:
hyomandibular, j: jugal, n: nasal, n(t): nasal tubular, pa: parietal, pt: posttemporal, po: postorbital, qj: quadratojugal,
so: supraorbital, sop: subopercle, scl: supracleithrum
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در نمای پشتی جمجمه عصبی عالوه بر ساختارهای ذکر شده ،مجموعه استخوانهای پوزهای پشتی ( )Dorsal rostral bonesبخ
لدامی جمجمه را حمایت میکند این استخوانها کوچک بوده و توسط استخوانهای کوچکتر پهوزهای حاشهیهای (rostral bones
 )Borderاحاطه شدهاند استخوانهای پوزهای دارای شکل و مولعیت نامنظم میباشند استخوان گونهای در بخ شکمی استخوان
پشت چشمی والع شده و دیواره جانبی-میانی جمجمه عصبی را تشکیل میدهد این اسهتخوان تقریبها  Lشهکل و کوچهک بهوده و
کانا حسی زیر چشمی ( )infra-orbitalرا احاطه میکند
استخوان اطراف پروانهای بزرگترین استخوان بخ شکمی جمجمه است و لسهمت زیهادی از سهط شهکمی جمجمهه عصهبی را
میپوشاند بخ خل ی این استخوان دارای دو زائده بوده که تا بخ زیرین ناحیه پسسری ( )occipitalامتداد مییابند (شهکل a,
 )3bاین استخوان دارای یک ج ت سوراخ برای برای حمایت شریانهای وابران آبششی میباشد فک از دو استخوان پوستی دندانی
( )dentaryو استخوان پی م صلی ( )prearticularو یک اسهتخوان غشهروفی منتومکهل ) (mentomeckelianتشهکیل شهده اسهت
بزرگترین استخوان فک پایین ،استخوان دندانی بوده و در نمای جانبی تقریبای مستطیلی است این استخوان در لسمت لدامی اندکی
باریک شده و در نمای پشتی  Sشکل میگردد ،در سط لدامی-میانی آن نیز یک شیار وجود دارد که منتومکهل را در خهود جهای
داده است (شکل .)3a, b

شکل  :3نمای شکمی ساختار اسکلتی جمجمه تاسماهی دورگه ( )aو فیل ماهی (.)b
br: branchioestegal, brb: border rostral bones, cha: cheratohyal, cl: cleithrum, clv: clavicle, d: dentary, dpl:
dermopalatine, ecp: ectopterygoid, j: jugal, map: median anterior process of the parasphenoid, mfj: medial flange of
the jugal, rcb: rostral canal bones, vrb: verntral rostral bones
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بحث
براساس نتایج ت اورهای متعددی در برخی ساختارهای استخوانی فیل ماهی و ماهی دورگه مشاهده شد که در ادامه بهه آن اشهاره
میگردد
( )1استخوان اضافه کتف میانی :این استخوان در برخی گونههای تاسماهیان مانند  A. fulvescensبصورر ج ت میباشهد ( Hilton
 ،)et al., 2011در حالی که در گونهههای مهورد مطالعهه هماننهد گونههههای  A. brevirostrum, A. transmontanusو A. ruthenus
( )Findeis, 1997من رد بوده و به لحاظ ساختاری در تاسماهی دورگه پهنتر و بزرگتر از فیلماهی است
( )2اولین ا حه استخوانی پشتی :ساختار و شکل ا حار استخوانی بعنوان یک ویژگی م ید ردهبندی این گهروه از ماهیهان مهورد
است اده لرار میگیرد ( )Findeis, 1997اولین ا حه استخوانی که با جمجمه عصبی در ارتباط است در مهاهی دورگهه بهزرگتهر و
دارای حاشیه اافتر و منظمتری نسبت به فیلماهی بوده ،این ساختار دارای راس لدامی کشیدهتهری اسهت درحهالی کهه در فیهل
ماهی نسبتای دایرهای شکل است
( )3آهیانه :این استخوان در بخ خل ی ممکن است باریک یا پهن باشد ( ،)Findeis, 1997همچنین از نظهر نحهوه اتصها ممکهن
است به یکدیگر متصل بوده یا هیچ گونه اتصالی با ج ت خود نداشهته باشهند ( )Hilton et al., 2011در نمونههههای دورگهه مهورد
مطالعه این ج ت استخوان عریضتر بوده و تقریبای به یکدیگر متصل میباشند در حالی که در فیلماهی با فااله کمی نسبت به ههم
لرار دارند بعالوه در نمونههای دورگه همپوشانی اندکی بین بخ لدامی استخوان آهیانه و بخ خل هی اسهتخوان پیشهانی وجهود
دارد این همپوشانی در فیلماهیان مشاهده نشد
( )4پیشانی :استخوان پیشانی در نمونه دورگه طویلتر و عریضتر بوده و راس آنها با فااله بیشتری نسبت به هم لهرار گرفتههانهد،
در حالی که این ساختارها در فیلماهی در حاشیه جانبی داخلی مقعر بوده و دارای زایده توسعه یافته اسهت همچنهین ح هره بهین
این دو استخوان در فیلماهی گستردهتر از نمونههای دورگه میباشد بطورکلی اندازه و شکل این استخوان از فهردی بهه فهرد دیگهر
مت اور بوده و دارای تنوع فروان است ( )Hilton et al., 2011بنابرین مشاهده ت اورهای ساختاری این بخ از جمجمه عصبی در
نمونههای مورد مطالعه طبیعی است و نمیتواند بعنوان یک ت اور ساختاری با اهمیت ،مورد توجه لرار گیرد
( )5استخوانهای پوزهای :شکل پوزه یکی از ا ار با اهمیت در ردهبندی و شناسهایی ایهن گهروه از ماهیهان بهوده ( Hilton et al.,
 )2011که تعداد ،شکل و جایگاه لرارگیری استخوانهای پوزهای میتوانند در شکلگیری آن نق داشته باشند استخوانهای پوزه-
ای در ماهی دورگه در بخ خل ی توسعه بیشتری یافته و اندکی وارد ح ره بین دو استخوان پیشانی میشوند
( )6استخوان اطرافپروانهای :در ماهی دورگه پهنتر و بزرگتر و شاخه خل ی آن لطورتر است ،بعالوه دو ح ره اسهتخوان اطهراف-
پروانهای در فیل ماهی اندکی بزرگتر از ماهی دورگه است
نتایج این تحقیق ت اورهای معنیداری را در ساختار اسکلتی سر فیل ماهی و ماهی دورگه نشان داد بر اساس نتایج در بخ ههای
دهانی ت اوتی مشاهده نشد ،این مسئله نشان دهنده این است که ماهی دورگه دارای بخ دهانی یکسانی با والد مهاده خهود یعنهی
فیل ماهی است بنابراین از نظر سیستم دریافت غذا میتواند مشابه والد ماده در نظر گرفته شده و شرایط تغذیهای مشهابهای بهرای
آن در محیطهای پرورشی ایجاد کرد
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Abstract
Crossbreeding among different Sturgeon species to reach superior traits is customary. Since, the
identification of functions such as feeding and respiration is not possible without recognition of skeletal
structures especially cephalic skeleton; hence, this study was conducted to survey the cephalic osteology
of Siberian sturgeon (Acipenser baeri) × Beluga (Huso huso) hybrid and comparing it with Beluga. For
this purpose, the specimens were cleared and stained with alcian blue and alizarin red for osteological
examination. The specimens were scanned and then Drew using CorelDraw X6 software. Finally,
cephalic osteology of two species were described. Despite many similarities of skeletal structures, there
were some differences between studied species. There were no differences between jaws of two studies
species.
Keywords: Osteology, Siberian sturgeon, Beluga, hybrid
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