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چکیده
این بررسي به منظور مطالعه مراحل توسعه و تکامل جنیني ماهي مرکب ببري ( )Sepia pharaonisدر آبهاي دریاي عمان انجام گرفت.
در این بررسي ،خوشههاي تخم ماهي مرکب ببري از سواحل صخرهاي و شني دریاي عمان جمعآوري و در کارگاه تکثیر و پرورش مرکز
تحقیقات آبهاي دور ـ چابهار نگهداري شده و مراحل رشد و نمو جنیني مورد ثبت قرار گرفت .هر خوشه تخم ماهي مرکب ببري داراي
011-051عدد تخم است .در این مطالعه مدت زمان تفریخ تخمها بین  91± 9روز ثبت شد .تشکیل قطب حیواني  93ساعت پس از تخمریزي
اتفاق افتاد .اولین عضو برجسته و قابل مشاهده از جنین چشمها و مانتل بود .در مراحل انتهایي نیز کروماتوفورهاي سطح بدن توسعه پیدا کرد.
کلمات کلیدی :تکامل جنیني ،ماهي مرکب ببريSepia pharaonis ،

مقدمه
نرمتنان سهم قابل توجهي در بازارهاي جهاني داشته و صید

و جنوب شرق آسیا بخش قابل توجهي از صید تجاري را به

و تکثیر و پرورش جهاني آنها از اهمیت ویژهاي برخوردار

خود اختصاص ميدهد [ .]01همچنین بخش قابل توجهي از

است بطوريکه بیش از  01%از بازار تجارت آبزیان به این

رژیم غذایي تن ماهیان را تشکیل ميدهند .بسیاري از

گروه از جانوران تعلق دارد که از این میزان 01تن مربوط به

سرپایان بعنوان غذاي پرندگان دریایي نیز مورد استفاده قرار

تکثیر و پرورش آنها است و میزان صید آنها در سال ،0101

ميگیرند .از سرپایان داراي ارزش اقتصادي باال ،به ماهي

 9350390تن بوده است [ .]8این موجودات در زنجیرههاي

مرکب ببري ( )Sepia pharaonisميتوان اشاره نمود که

غذایي دریاها نقش بسیار مهمي را ایفا مينمایند و الرو آنها

در گستره آبهاي جنوب کشور از دریاي عمان تا خلیج

منبع عظیم غذایي براي بسیاري از بيمهرگان و مهرهداران

فارس به زبان محلي خثاق ،انکاس ،مس و مائو نامیده مي-

است [ .]01 ،05نرمتنان همچنین بعنوان نمایهاي از میزان کل

شود .تا کنون  8گونه ماهي مرکب از دو جنس 7( Sepia

تولیدات و شاخصي براي کیفیت آب محسوب شوند .برخي

گونه) و ( Sepiellaفقط یک گونه) شناسایي شده که تماماً

داراي کاربردهاي دارویي ،صنعتي ،تزئیني ،خوراکي و ...بوده

متعلق به خانواده  Sepiidaeميباشند [ .]5 ،1 ،9ماهي

و حتي در برخي از ادیان گذشته بعنوان صدفهاي مقدس

مرکب ببري ( )Sepia pharaonisبا طول حداکثري 10

یا بعنوان پول کاربرد داشتهاند [ .]0یکي از زیر مجموعههاي

سانتيمتر با گونه اروپایي ( )Sepia officinalisشباهت

نرمتنان ،سرپایان ميباشند که در برخي نواحي مانند جنوب

بسیار زیادي دارد [ .]01این بررسي به منظور مطالعه مراحل
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توسعه و تکامل جنیني ماهي مرکب ببري در آبهاي دریاي

نتایج

عمان انجام گرفت.

در این بررسي تخمها زماني که جمعآوري شده بودند
بشکل گرد ـ بیضي و رنگ کپسولها سفید رنگ و قطب

مواد و روش کار

حیواني در سطح زرده تخم آنها تشکیل نشده بود .طول

اولین نمونهبرداري از تخمها در تاریخ  30/3/0در مرکز

کپسولها  0/5سانتيمتر و قطر آنها  0سانتيمتر ثبت گردید.

تحقیقاتي شیالتي آبهاي دور -چابهار انجام گردید .براي

قطر کپسول تخمها طي مراحل رشد نمو جنیني بر اثر جذب

این بررسي تخمهاي ماهي مرکب را از دو مکان متفاوت

آب بزرگتر شده و رنگ آن به زرد ـ طالیي تغییر پیدا

جمعآوري و مورد بررسي قرار گرفت .مکان اول واقع در

ميکند.

اسکله رمین در  01کیلومتري شرق چابهار که در این مکان

توده تخمها :توده تخم ماهیان مرکب ببري بیشتر مواقع

از تورهاي صیادي گرگوري که براي صید ماهي در عمق 01

بصورت خوشههاي انگورمانندي متصل به صخرههاي

متري ستون آب قرارگرفته بودند ،جمعآوري و به بخش

سواحل آبهاي جنوب ایران یافت ميشود .حتي در فصول

تکثیر و پرورش ،مرکز تحقیقات انتقال داده شد .مکان دوم

تخمریزي ماهیان مرکب این تخمهاي خوشهاي را ميتوان

از سواحل شني و صخرهاي منطقه تیس واقع در  5کیلومتري

در سواحل دریا بهوفور مشاهده کرد .در این خوشههاي

شمال غربي چابهار جمعآوري و به بخش تکثیر و پرورش،

تخم ،هر تخم توسط زائدهاي به ستون اصلي تخمها متصل

مرکز تحقیقات انتقال داده شد .طي انتقال باید تخمها درون

ميباشد ،البته بسته به شرایط این نوع اتصال متفاوت مي-

آب دریا قرار داشته باشند و سطح آنها حتماً مرطوب و

باشد .در هر تخمریزي ماهیان مرکب بین 51-051تخم مي-

خیس باشد .تخم این نرمتن را پس از شستشو و همدمایي

گذارند .در بررسي که انجام شد تعداد هر خوشه تخم بین

با آب تانکهاي مورد نظر درون تانکها قرار داده و میزان

 11تا  011تخم بود (شکل  .)0هر دانه از تخمها داري 5

اکسیژن مورد نیاز را طوري تنظیم کردهایم که کمتر از 5

الیه (کوریون) ميباشد و در روزهاي ابتدایي رشد و نمو

میليگرم بر لیتر نباشد ،در هر روز میزان  % 51آب تانک

جنیني با دست این الیهها قابل جداسازي از تخمها ميباشد.

تعویض شد .از عواملي که بر روي رشد و نمو جنیني این

طي مراحل رشد و نمو جنیني این الیهها از تخم جدا و در

نرمتن تأثیر بسیار زیادي دارد ،دماي آب تانک ميباشد .به

مراحل انتهایي نمو جنیني تنها یک الیه باقي خواهد ماند و

همین دلیل در مدت بررسي دماي آب حدود  08-09درجه

این الیه توسعه و بسیار شفاف ميباشد.

سانتيگراد ثبت شد .مراحل بررسي رشد و نمو جنیني هر

اندامزایی :در این بررسي اولین اعضایي که قابل مشاهده بود

 01ساعت یکبار انجام گرفت و براي انجام هر مرحله

چشمها و جبه ( )Cuttleboneبدن بود .این اعضا در قطب

بصورت تصادفي  3تخم را انتخاب و توسط لوپ با

حیواني تخم تشکیل شده و شروع به توسعه و رشد ميکنند.

بزرگنمایي  2xمورد بررسي قرار گرفت و بعد از

در ادامه رشد و نمو جنیني درون کپسول ،جبه رشد و توسعه

عکسبرداري از جنین ،جنین بررسي شده و یک جنین دیگر

پیدا ميکند و چشمها تغییر رنگ ميدهند (شکل 9و  ،)1در

که از کپسول خارج نشده بود را درون فرمالین  % 01براي

مرحله اندامزایي ،تنتاکلها حرکاتي آرام از خود نشان مي-

بررسيهاي بعدي نگهداري شد.

دهند (شکل  .)9یکي از مشاهداتي که ميتوان از آن به
عنوان قسمت اندامزایي سخن گفت کروماتوفورهاي سطح
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بدن این نرمتن ميباشد (شکل  ،)3در ابتداي رشد نمو

منیاتوري از والدین بهحساب ميآید (شکل  .)7در این

جنیني بدن جانور شفاف ميباشد ولي در مراحل انتهایي

مرحله حرکات بالهها اطراف بدن به آرامي مشاهده ميگردد.

کروماتوفورهاي سطح بدن توسعه پیدا ميکند باعث تغییر

در بررسي در سطح زیرین بدن در مراحل انتهایي لکه تیره-

رنگ سطح بدن ميشوند .حتي این تغییر رنگ درون کپسول

اي قابل مشاهده بود که این لکه کیسه مرکب این جانور مي-

تخم نیز مشاهده ميگردد (شکل.)3

باشد و در مراحل بررسي با لوپ بر اثر تحریک فورأ جوهر

قبل از تفریخ :مراحل انتهایي و قبل از رهایي الرو ماهي

مرکب از کیسه بدن خارج و بررسيها را با مشکل مواجه

مرکب  Sepia pharaonisاز کوریون و کپسول تخم

ميکرد .در این مرحله کروماتوفورها بطور کامل توسعه پیدا

حرکاتي درون کپسول مشاهد گردید .مراحل انتهایي نمو

کرده بودند و تغییرات رنگ بطور قابل مالحظهاي مشاهده

مانند تمام آبزیان مرحله حساسي بهحساب ميآید و باید

ميگردید.

مراقب جابجایيهاي تخمها باشید ،در این مراحل زرده تخم

پس از تفریخ :در این بررسي پس از طي شدن مراحل نمو

بسیار کاهش پیدا ميکند و به دلیل اینکه کپسول تخمها

رشد جنیني درون کپسول ،الرو با سوراخي که در سطح

توسعه پیدا کرده است و الیه کوریوني تخمها بسیار نازک و

کوریون ایجاد ميکند از کپسول خارج ميگردد و مراحل

شفاف شدهاند با هر جابجایي و برخورد شدید فیزیکي

الروي شروع ميشود .طي این مرحله الروها زندگي بنتیک

امکان دارد که جنین که مراحل ادامه مرحله رشد خود را

از خود نشان ميدهند و تا  9-1روز در کف تانک که با

درون تخم و الیههاي کریون طي نکرده و از کپسول خارج

ماسه پوشیده شده است زندگي مي کند .این در حالي است

شود و به دلیل خروج زود هنگام ،از کیسه زرده جدا شود و

که باید پس از  3-00ساعت پس از تفریخ ،الروها با غذاي

بهدلیل نارس بودن الرو ،تلف شوند (شکل  3و  .)7در

زنده مانند مایسید یا آرتمیا تغذیه شوند.

مرحله قبل از تفریخ الرو بسیار به والد خود شباهت دارد و

شکل0ـ تودههاي تخم ،بزرگنمایي تصویرX2

شکل 0ـ تشکیل قطب حیواني تخم
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شکل 1ـ تشکیل جبه و تغییر رنگ چشم

شکل9ـ تشکیل اعضاي بدن در قطب حیواني

شکل  -3کروماتوفورهاي سطح بدن

شکل  -5سطح زیرین بدن ،کیسه مرکب
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شکل7ـ کاهش زرده تخم ،مینیاتور والدین

شکل  8ـ پایان مرحله نمو جنیني ،بلوغ الرو ماهي مرکب

بحث
در فصول متفاوت سال مقادیر قابل توجهي از تخم ماهي

تفریخ ميباشد که در گونههاي اسکوئید این مدت بین -01

مرکب در مناطق مختلف سواحل جنوبي کشور مشاهده مي-

 05روز ميباشد در حالي که این مدت براي ماهي مرکب

شود که مقادیر کمي از آنها توانایي تفریخ و بقا را در طبیعت

کمتر از  01روز ثبت نشده است .بر طبق مطالعات نبهاتا و

داشته و بسیاري از آنها از بین ميروند [ .]0 ،0براي مطالعه

همکاران در سال  0333دوره تفریخ  05 ± 7روز ثبت شده

و بررسي رشد و توسعه جنیني در مورد ماهي مرکب ببري

است [ .]09یکي از عوامل مهم و کلیدي در مورد دوره

باید مراحل نمو جنیني را بطور اختصاصي تعریف گردد زیرا

تکوین سرپایان درجه حرارت آب ميباشد [ .]3دوره

بیشتر تحقیقات جنینشناسي سفالوپودا بر روي اسکوئیدها

انکوباسیون و تخمگشایي با افزاش دما از  91روز کمتر

صورت گرفته و اطالعات کافي براي جنینشناسي ماهیان

خواهد شد و این مدت را کاهش ميدهد که این خروج

مرکب وجود ندارد .در این بررسي نیز از اطالعات جنین-

سریعتر به شرایط فیزیکي و شیمیایي محیطي تخم بستگي

شناسي اسکوئیدها کمک گرفته شده است [،00 ،8 ،7 ،3

دارد ،یکي از عوامل اصلي در مورد زمان تفریخ تخم و

 ]03 ،01و ميتوان به بررسيهایي که نائف ( )0308بر روي

تکامل جنیني عوامل خارجي مانند درجه حرارت ،اکسیژن و

 Sepia officinalisانجام داده اشاره کرد [.]00

همچنین عوامل داخلي است .در بررسي انجام شده میانگین

بین بررسيهاي نائف ( )0308بر روي  L. vulgarisو

درصد تفریخ براي تخمها  85-31درصد محاسبه گردید.

آرنولد ( )0335بر روي  L. pealeiiتشابهاتي وجود دارد

اندازه تخم ،اثرات والدیني و یا ترکیبي از هر دو ميتواند

[ .]03 ،00در بررسي که انجام شده بر روي رشد و نمو

سریعتر شده و یا به تأخیر بیافتد .الرو در ساعات اولیه تولد

اسکوئید تفاوتهایي در زمان تفریخ و نوع مرحلهبندي رشد

داراي متابولیسم زیاد ،جذب مقادیر زیاد زرده و به دنبال آن

و نمو جنیني وجود دارد ،یکي از این تفاوتها مدت زمان

رشد سوماتیک شدید ميباشد.
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