b b
b
b
در

امور دام و آبزیان شماره  81زمستان 1387

مطالعه بافت شناسي تخمدان ميگوي سفيد

(  ) Metapenaeus affinisدر آبهاي ساحلي خليج فارس و
دريای عمان (استان هرمزگان)

• محسن صفائی
بندرعباس ،دانشگاه هرمزگان ،گروه شیالت

خ پذیرش :اردیبهشتماه 1387
تاریخ دریافت :آذرماه  1386تاری 
Email: Msn_ safaie@yahoo. com

چكيده

هدف از اين پژوهش ،مطالعه س�اختار تخمدان ميگوي س�فيد (س�ر تيز) ( )Metapenaeus affinisدر آبهاي ساحلي منطقه
بندرعباس تا سيريك بود كه به مدت 6ماه و از فروردين ماه تا شهريور ماه  1382انجام پذيرفت .به منظور مطالعه تغييرات ساختار
بافت تخمدان و براساس ویژگی های مورفولوژی مراحل باروری آنها که  5مرحله مختلف در نظر گرفته شده است ،تعداد  300نمونه
(  60نمونه از هر مرحله باروری ) انتخاب و قطعاتی از بخش مياني تخمدان ميگوها جدا و پس ازتثبيت در محلول فرمالين  %4به
مدت  24س�اعت و طي مراحل معمول قبل از تهيه مقاطع بافتي( ش�امل مراحل آبگيري با الكل اتيليك  ،شفاف سازي و پارافينه
ن نرم و پارافين س�خت و در نهايت قالب گيري) ،برشهايي به ضخامت  5ميكرون توس�ط
ك�ردن در محلوله�اي گزيلول  ،پارافي 
دستگاه ميكروتوم تهيه گرديد .مقاطع تهيه شده پس از انتقال به روي الم به روش هماتوكسيلين و ائوزين رنگ آميزي گرديده
و از تعدادي از اين المها عكس تهيه ش�د .مطالعه مقاطع بافتي تهيه ش�ده از مراحل مختلف باروري تخمدان نشان دهنده وجود
حالت تخمريزي مستمر در اين گونه بوده و بيانگر اين است كه ميگوي سفيد توانايي چندين بار تخم ريزي را در طول دوره زندگي
خود دارا بوده و تخمدان حالت برگشت پذيري دارد يعني پس از تخم ريزي مجددا ً خود را براي بارور شدن آماده ميسازد.

كلمات کليدی : :ميگو سفيد (  ،)Metapenaeus affinisبافت شناسي تخمدان ،خليج فارس و درياي عمان  ،هرمزگان
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Histological study of singa shrimp ovaries (Metapenaeus affinis) in coastal water of The Hormozgan province
By: M. Safaie, Persian Gulf & Oman Sea Ecological Research Institute.
The present study designed with histological structure on ovary of the Jinga shrimp ( Metapenaeus affinis ) . This
project lasted 6 months (from Apr. to Sep. 2003) in coastal water of the Hormozgan province. Following removal and
weighting of the ovaries , fragements of their middle region were fixed for 24 h in 4 % formaldehyde. Afterwards ,
the tissue was passed ladder prosses befor sectioning and staining . semi-thin (5 micron thick) sections stained with
Hematoxilin and Eosine and were examined and photographed in a leitz light microscope.
The histological study on ovarian maturation stages showed that Jinga shrimp is a multiple spawner through out its
life span capable of reconstructing its ovary after spawning.
Key words: Jinga Shrimp (Metapenaeus affinis), Ovarian histology, Persian Gulf & Oman Sea

مقدمه

ميگ��وي س��فيد ( س��رتيز )  Metapenaeus affinisيك��ي از گون��ه
هاي مهم در آبهاي اس��تان هرمزگان بش��مار مي رود كه هر ساله در فصل
صي��د ميگ��و از لحاظ ميزان و تراكم صيد  ،رتب��ه دوم بعد از ميگوي موزي
 Fenneropenaeus merguiensisرا ب��ه خود اختصاص داده اس��ت.
( .)2مطالع��ات صورت گرفته که بر اس��اس خصوصی��ات ظاهری و مراحل
باروری تخمدان صورت گرفته اوج تخم ريزي گونه مذكور در آبهاي استان
در فصل بهارميباش��د .آنچه كه بس��يار چشمگير اس��ت ،فراواني نسبتاً قابل
توج��ه مرحله چهار باروري ( ميگ��وي مولد يا در حال تخم ريزي ) در تمام
طول س��ال مي باشد كه نش��ان ميدهد اين گونه در تمامي طول سال تخم
ريزي داش��ته اس��ت (  .)2از آنجائيكه بهره برداري از ذخاي��ر اين گونه هر
ساله صورت ميگيرد و از طرفي نقش كليدي اين آبزي در اكوسيستم هاي
درياي��ي و بويژه تامين غذاي اغلب ماهيان تجاري كفزي و با توجه به كوتاه
عمر بودن اين گونه آبزي  ،مطالعه س��اختار توليد مثلي آنها الزم و ضروري
بنظر مي رسد.

مواد و روش ها

نمون��ه ب��رداری در طی م��اه های فروردین ت��ا ش��هریور  1383و به روش
مس��احت جاروب ش��ده  Swept areaو با استفاده از یک فروند لنج مجهز
به يك دس��تگاه تور ترال كفي 1و دس��تگاه موقعيت ياب ماهوارهاي 2از نوع
 Shipmateاستفاده شد.
به منظور مطالعه تغييرات س��اختار بافت تخمدان ابتدا میگوهای ماده بدام
افت��اده را از لحاظ س��اختار ظاه��ری تخمدان آنها که به  5مرحله تقس��یم
می شوند ( ) از هم تفکیک و سپس قطعاتي از بخش مياني تخمدان ميگوها
را جدا و در محلول فرمالين  %4به مدت  24ساعت قرار داده شد(.)3
س��پس قطعات ياد ش��ده جهت آبگيري به ظروف حاوي ال��كل اتيليك با
غلظت هاي  96 ،90 ،70 ،50و  100درصد انتقال داده ش��دند( .)3قطعات
تخمدان پس از ش��فاف س��ازي و پارافينه كردن در محلول هاي گزيلول و
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پارافي��ن نرم (دماي ذوب  42-44درجه س��انتيگراد) ،در پارافين س��خت
(دماي ذوب  50 -60درجه سانتيگراد ) قالب گيري و آنگاه توسط دستگاه
ميكروتوم از آنها برشهايي به ضخامت  5ميكرون تهيه گرديد (.)3
مقاطع تهيه شده پس از انتقال به روي الم به روش هماتوكسيلين و ائوزين
رنگ آميزي شدند( )3وبه هنگام مشاهده الم ها در زیر ميكروسكوپ استريو
مجهز به دوربين عكاس��ي  Nikonمدل  xf2از تعدادي ازآنها عكس تهيه
گرديد.

نتایج

مقاطع تخمدان ميگوي س��فيد (س��ر تيز) در مراحل مختلف باروري پس از
مطالعه با ميكروس��كوپ نوري و تهيه عكس از آنها در ش��كلهاي  1الي 5
نشان داده شده است.
همانطور كه در ش��كل  1مالحظه ميگردد در ساختمان تخمدان در مرحله
يك ،اووس��يتها داراي هسته بزرگ بوده و نس��بت به رنگهماتوكسيلين
بسيار رنگ پذير ميباشند .اندازهقطرآنها در حداقل ميزان خود بوده و بيانگر
نارس بودن اووسيتها ميباشد .در شكل  2مقطع تخمدان مرحله  2باروري
نمايش داده ش��ده اس��ت مالحظه ميگردد كه با ش��روع زرده سازي كه در
مرحله ابتدايي آن ميباشد ،اندازه اووسيتها با جذب زرده يا ويتلين افزايش
يافته است.در مرحله زرده سازي نهايي يا مرحله  3باروري مشاهده ميشود
كه اندازه اووس��يتها با جذب زرده بزرگتر از مرحله قبل ش��دهاند بطوريكه
كل سطح تخمك توسط زرده پوشيده شده است .در مرحله چهار باروري با
توجه به شكل  4كه در واقع مقطع تخمدان در حالت رسيده و آماده براي
ال رسيده ا
تخمك ريزي ميباش��د مالحظه ميگردد قطر اووس��يتهاي كام ً
بسيار افزايش يافته است و در اطراف هر اووسيت رسيده دستجات كوچكي
از اووسيتهاي نارس مشاهده ميشوند .همچنين نكته قابل توجه اينكه در
اووسيتهاي رسيده هس��تك معموالً به گوشه اي ازسلول مهاجرت نموده
است .
درش��كل مربوط به مقطع تخمدان در مرحله پنج باروري ( ش��كل  ) 5هنوز
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تعدادي اووس��يتهاي رسيده قابل مشاهده ميباشد ،همچنين در كنار آنها
اووس��يتهاي در حال رشد نيز مشاهده مي شود .اين امر نشان مي دهد كه
تخمك ها بتدريج به مراحل رس��يدگي دس��ت مييابند .اين حالت در ساير
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مراحل باروري و از ابتداي فرايند زرده س��ازي يعن��ي از مرحله  2باروري تا
مرحله  5باروري كه پس از تخم ريزي ميباشد نيز مشاهده ميشود اما درصد
فراواني اووسيتهاي رسيده و انواع نارس در هر مرحله متفاوت است.
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بحث
با توجه به مقاطع بافتي تهيه شده از مراحل مختلف باروري تخمدان ميگوي
س��فيد و مطالعه آنها در زير ميكروس��كوپ نوري مش��خص گرديد كه رشد
اووس��يتها از مرحله  2باروري كه مرحله آغاز فرايند زرده سازي ميباشد
تا مرحله  5باروري كه در واقع مرحله انتهايي و پس از تخم ريزي ميباشد
بص��ورت تدريجي صورت ميگيرد .نكته قابل توج��ه اينكه در هر مرحله از
مراحل باروري تخمدان (از مرحله  2تا  ،) 5اووس��يتهاي رس��يده ،در حال
توس��عه و نارس مش��اهده ميش��وند اما درصد فراواني آنها متغيير است كه
نش��ان دهنده وجود حالت تخم ريزي مستمر در اين گونه بوده و بيانگر اين
اس��ت كه ميگوي سفيد توانايي چندين بار تخمريزي در طول دوره زندگي
خود را دارد .يعني تخمدان حالت برگش��ت پذيري داش��ته و قادر است كه
پس از تخم ريزي مجددا ً خود را براي بارورشدن آمادهسازد.

هرمزگان .موسسه تحقيقات و آموزش شيالت ايران ،مركز تحقيقات شيالتي
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مطالعات بافت شناس��ي صورت گرفته در مورد چرخه رسيدگي اووسيتها
در تخمدان ميگوهاي پنائيده نش��ان ميدهد كه تخمكهاي رسيده بوسيله
تعداد زيادي اووس��يتهاي نارس كه بصورت دس��تجات كوچك قرار دارند،
احاطه شدهاند اين عقيده وجود دارد كه اووسيتهاي نارس ممكن است بعد
از آخرين فاز پيش از رس��يدگي بسرعت افزايش يابند و سپس بطور خيلي
سريع در اطراف اووسيتهاي رسيده قرار گرفته و فورا ً عمل تخم ريزي آغاز
گردد .احتمال دارد كه اووس��يتهاي نارس عمل رها س��ازي اووسيتهاي
رسيده از تخمدان را تسهيل نمايند (.)5

Ecology 193( 1995) 113-118.

همچنين شواهد ديگري نشان ميدهد كه برخي از گونههاي ميگوي خانواده
پنائي��ده تواناي��ي چندين بار تخم ري��زي در طول دوره زندگ��ي را دارند و
مشخص گرديده كه ميگوهاي Penaeus setiferus ، P. duorarum
 ، P. japonicusو ميگوي سفيد  Metapenaeus affinisدر هر فصل
حداقل دو بار تخم ريزي داشته اند (.)4

تشکر و قدردانی
بر خود الزم مي دانم از جناب آقاي دكتر عباس��علي استكي رياست محترم
پژوهش��كده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان به خاطر مس��اعدت هاي
الزم و جن��اب آق��اي دكتر باقر اميري مجازي و جناب آقاي دكتر احس��ان
كامران��ي به خاطر راهنمايي هاي ارزنده علمي و همكاران محترم در بخش
مديري��ت ذخاير پژوهش��كده و كليه عزيزاني كه ب��ا همكاريهاي صميمانه و
هم��ه جانبه خ��ود موجبات اجراي اي��ن پژوهش را فراهم نمودند تش��كر و
قدرداني نمايم.

پاورقی ها

1- Out- door trawl

2- G.P.S = Global Positioning System
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