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مقدمه
بسیار ارزشمند یهایماهیان خاویاري گونه

ه ها بقیمت آنهستند که گوشت و خاویار گران
عنوان ارزشمندترین محصوالت شیالتی 

کاهش جمعیت طبیعی این . شناخته شده است
،رویهاز جمله صید بی،دالیلی چنده ماهیان ب

هاي طبیعی تخمریزي قاچاق، تخریب زیستگاه
محیطی سبب شده است هاي زیستو آلودگی

پروري توجه به بازسازي ذخایر و خصوصاً آبزي
افزایشبیش از پیش هاي اخیر طی سالها آن

. یابد
پروري ماهیان هاي آبزيدر سیستم

هدف تولید خاویاري، عموماً پرورش با دو 
بر این . گیردگوشت و یا خاویار صورت می

3- 4حدودوزنیبهکهزمانیدرماهیاناساس،
سالگی رسیدند تعیین 3کیلوگرم در سن 

نرها براي تولید گوشت از چرخه ،جنسیت شده
ها براي و فقط مادهشوندمیپرورش خارج

بسته به (سالگی 7- 10تولید خاویار تا سنین 
شوند نگهداري می) نظرگونه مورد 

)Falahatkar et al., 2011 .(
هاي عنوان گونهبه ماهیان خاویاري عموماً 

در شوند و گونوکوریست در نظر گرفته می
شرایط طبیعی و یا نرمال پرورش به ندرت 

موارد . افتداتفاق میها آنسم در تیهرمافرودی

هاي ها و محیطمشاهده شده عموماً در آب
هاي این مورد، جدا از آب. شوندمیآلوده دیده 

طبیعی، در شرایط تکثیر و پرورش مصنوعی 
توان به که میطوريبه نیز گزارش شده است 

مشاهده ماهیان دوجنسی در استرلیاد 
)Acipenser ruthenus( و همچنین هیبرید

و استرلیاد نر  ) Huso huso(ماهی ماده فیل
Chirkina, 1957; Williot(کرداشاره  et

al., 2005.(
فیزیولوژيبارهاطالعات محدودي در

هاي گونوکورسیت که در در گونهتولیدمثل
. شود وجود داردحالت دوجنسی دیده میها آن

ندرت دیده به این مورد در ماهیان خاویاري 
موجود در ماهیان هايشود و عمده گزارشمی

هاي آلوده خاویاري وحشی که در زیستگاه
Chapman(شودمیمشاهده،کردندمیزندگی

et al., 1996; Van Eenennaam and
Doroshov, 1998; Harshbarger et al.,

2000.(
هاي امروزه جدا از پرورش برخی گونه

ها ماهیان خاویاري، به هیبرید بین برخی گونه
که داراي سرعت رشد مناسبی باشند نیز توجه 

) Bester(ستر که امروزه بِطوريبه شده است، 
و هیبرید حاصل از تاسماهی روسی 
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)Acipenser guelidenstaedtii (× تاسماهی
در برخی از ) Acipenser baerii(سیبري 

. دنگیرنقاط اروپا و آسیا مورد پرورش قرار می
یکی از هیبریدهایی که داراي سرعت رشد 
مناسب، تحمل شرایط نامطلوب پرورش و سن 

حاصل از هیبریداستپایین خاویاردهی 
پوراسدي و (استرلیاد ماده است ×ماهی نر فیل

این هیبرید داراي سرعت ). 1378همکاران، 
رشد باالتري نسبت به استرلیاد بوده و سن 

ماهی فیلتر از رسیدن به خاویاردهی آن نیز کم
هیبرید مناسبی براي تواند میاز این رو. است
پرورش ماهیان هاي سیستمپروري در آبزي

. خاویاري باشد
که احتمال بروز ماهیان با توجه به این

و تاکنون استتر دوجنسی در هیبریدها بیش
در این مورد گزارشی ثبت نشده است، این 
مطالعه با هدف تشریح اولین مشاهده حالت 
دوجنسی در هیبرید ذکر شده، در شرایط آب و 
هوایی ایران و در یک محیط پرورشی انجام

.شده است

هامواد و روش
ماهیان مورد مطالعه در تحقیق حاضر 

نر و استرلیاد ماده در ماهی فیلحاصل از تکثیر 
ماهی فیلاسپرم . بودند1384اردیبهشت ماه 

توسط سرنگ پالستیکی و تخمک استرلیاد از 
و شدبر استحصالطریق برش مجراي تخمک

معمول مورد لقاح قرار گرفتندهاي طبق روش
پس از ). 1390فالحتکار و عفت پناه کمایی، (

طی دوران انکوباسیون در انکوباتورهاي 
هاي یوشچنکو و مراحل الروي در حوضچه

بتونی گرد تیپ ونیرو در مجتمع تکثیر و 
بازسازي ذخایر ماهیان خاویاري شهید دکتر 
بهشتی، بچه ماهیان با غذاي دستی تطابق پیدا 

در سال دوم ا هآنتعدادي از سپس. ندکرد
پرورش به کارگاه تکثیر و بازسازي ذخایر 

پور ماهیان دریایی شادروان دکتر یوسف
وزن این ماهیان در . سیاهکل انتقال داده شدند

. گرم بود2/302±8/5) ماه چهاردهم(سال دوم 
در طول دوره پرورش، این ماهیان بسته به 

سال، در مخازن 10زمان پرورش در طول 
متر مکعبی و یا استخرهاي 4فایبرگالس 

و با شدند متر مربعی نگهداري 600خاکی 
غذاهاي طبیعی موجود در استخر و یا غذاهاي 

نظیر غذاي اصفهان مکمل و (فرموله شده 
. مورد تغذیه قرار گرفتند) خوراك مازندران

ساله 10دماي میانگین در طول دوره پرورش 
C°4/7±3/18 1شکل (بود.(
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ماهی نر و استرلیاد ماده در ساله هیبرید فیل10روند تغییرات دماي آب در طول دوره پرورش :1شکل 
مجتمع تکثیر و بازسازي ذخایر ماهیان دریایی شادروان دکتر یوسفپور سیاهکل

سال پرورش، تعدادي از ماهیان 6پس از 
در . تعیین شدها آنسوند زنی شده و جنسیت 

طول دوره پرورش، ماهیان نر و ماده با همدیگر 
ماهی نگهداري شده در 8از . نگهداري شدند
4ماهی ماده در مرحله 6سال ششم، 

2رسیدگی جنسی بودند و ) ویتلوژنزیس کامل(
دهم پرورش، این در سال . عدد ماهی نر بودند

به ماهیان با هدف استحصال خاویار صید و 
وسیله کامیون مجهز به چان برزنتی و 

آوري خاویار منتقل به مرکز عملدهی اکسیژن
اداره کل شیالت گیالن، (در این مرکز . شدند

پس از شستشوي ماهی و ) بندرانزلی، گیالن
ها، شکم گیري از طریق برش آبششخون

طی ها آنشد و خاویار ماهیان برش داده

مورد )1387مرادي،(هاي مرسوم روش
.آوري قرار گرفتاستحصال و عمل

نتایج
هیبرید در پایان وزن متوسط ماهیان

ها کیلوگرم و طول کل آن75/7±65/0مطالعه
روند رشد این . متر بودسانتی35/4±25/119

2در شکل 1394تا 1384ماهیان از سال 
.استنشان داده شده 

ماهی مذکور در یک ماهی اندام 8در بین 
جنسی به صورت دوجنسی مالحظه شد، به 

هاي مرحله ها، تخمکاي که بر روي بیضهگونه
و وزن کل تخمک ) 3شکل (قرار داشتند 4

این وزن.بودگرم100حدوددراستحصالی
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.بودگرم 700کیلوگرم و وزن کل گناد 5/7ماهی 

ساله10ماهی نر و استرلیاد ماده در طول دوره پرورش روند تغییرات میانگین وزنی در هیبرید فیل: 2شکل 

.بیضهبافت:T.هااووسیت:O.ساله10مادهاسترلیادونرماهیفیلهیبریددردوجنسیگناد:3شکل
F :بافت چربی.

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

زن 
و

)
رم

گ
(

زمان

T

F

O



1394، )4(3: فیزیولوژي و بیوتکنولوژي آبزیانفالحتکار و همکاران                       ]56[

بحث
یکوجودازنشانحاضرمطالعهنتیجه

هیبریددرساله7پرورشیدوجنسیماهی
در مطالعه .داشتنرماهیفیلمادهاسترلیاد

Harshbarger که بر روي ) 2000(و همکاران
Scaphirhynchusاي تاسماهی پوزه بیلچه

platyorynchus در سنت لوئیس میزوري
گیري ماهی نمونه7از شد انجام شد مشخص 

شده نر، گناد دو مورد عالوه بر اسپرم بالغ، 
این . بودنیز Ovigerousداراي المالهاي

هاي اي که داراي آالیندهماهیان از منطقه
زا و مختل حاوي مواد سرطان،تريبیش

. شدندبرداري هاي اندوکرینی بود نمونهکننده
که ماهیان نشان داد با اینها آنمطالعه 
هستندگونوکوریستگنادهايدارايخاویاري

دیدهندرتهبهاآندردوجنسیحالتو
29شود و معمول نیست، اما مشاهده می

درصدي این مورد در ماهیان رودخانه میزوري 
یک (دهنده آلودگی جمعیت با کلردان نشان

استروژنیک و ترکیب ارگانوکلرین با قابلیت
تواند میو سایر مواد شیمیایی که ) زاییسرطان

براي سالمت انسان، تنوع زیستی موجودات 
. بود،مختلف و کیفیت آب خطرساز باشد

در مطالعات قبلی هم تعداد محدودي ماهی 
وحشی از خاویاري در ماهیان یسمیتهرمافرود

عنوان به . بودهاي آلوده گزارش شده محیط
Acipenserماهی اطلس تاسمثال در 

oxyrhynchusهادسون نیویورك در رودخانه
)Atz and Smith, 1976 ( دیگر و سه مــورد

به همین گـــونــه در آبــراهــه آلوده از 
با این حالت PCB(1(کلرینهفنیل پلیبی

Van(شدمشاهده Eenennaam and

Doroshov, 1998( . یک مورد دوجنسی در
Acipenserسفید ماهی تاس

transmontanusفرانسیسکو در خلیج سان
,.Chapman et al(کالیفرنیا نیز گزارش شد 

هایی از ماهیان دوجنسی در نمونه). 1996
اي پوزه بیلچهماهی تاسهنگام تعیین جنسیت 

;Carlson et al., 1985(شد شاهده نیز م

Colombo et al., 2004 .( همچنین تعدادي
وروسیيهایماهتاسدردوجنسینمونه

Rzepkowska(شد نیز دیده پرورشی سیبري 

et al., 2014.(
ان روسی مورد مطالعه توسط ماهیتاسدر 

Jackson نتایج ارزیابی )2006(و همکاران ،
حالت درصد 14ماهی نشان از 5000

به گناد این ماهیان . دوجنسی در گناد داشت
جزء صورت گنادهاي ماده با یک یا چند 

اجزاي . دیده شد،اي قرار گرفته در گنادبیضه

1- Polychlorinated Biphenyl
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گیري یکسانی در بیضه داراي اندازه و محل قرار
بین دو گناد نبودند و توزیع یکنواختی را در 

گناد ماهیان ماده . ماهیان مختلف نشان ندادند
سازي بود زردهصورت طبیعی در مرحله پیشبه 

وآي و اجزاي بیضه حاوي اسپرماتید و اسپرماتوز
بالغ با شرایط طبیعی و نظیر آنچه که در 

نتایج . بودند،شدماهیان نر معمولی دیده می
این مطالعه اختالفی را در بین ماهیان طبیعی و 

مطالعات مختلف همچنین . دوجنسی نشان نداد
این ماهیان قابلیت خود اند که نشان داده

ها آناختالط اسپرم و تخمک و لقاح (1لقاحی
Williot et(را دارند ) رمافرودیتدر ماهی ه

al., 2005; Henne et al., 2006.(
از آنجایی که مــاهیان خاویاري 
گونوکوریست هستند و حالت دوجنسی در 

نتایج ،شودندرت و محدود دیده میها به آن
عوامل کهدهدنشان میپژوهشاین 

اي ممکن است سبب بروز این پدیده ناشناخته
شیوه نگهداري و مانندعواملی .دنشده باش

ها و عوامل شرایط اسارت، تأثیر فرومون
و مختلهاوجود برخی آالینده،هورمونی

سبب بروز این تواندمیهاي اندوکرینیکننده
. شده باشدماهیان مورد مطالعهپدیده در 

ثباتی توانند از علل بیعوامل ژنتیکی نیز می

1- Self-fertilization

نوکوریست تمایز جنسی گنادها در ماهیان گو
این موضوع ). Jackson et al., 2006(باشند 

n2در ماهیان خاویاري که ترکیب کروموزومی 
توانند هیبریدهاي دیپلوئید، دارند و می

لقاح جهینتدرراپلوئید تتریپلوئید و یا ت
امري بدیهی است ،کنندایجاد شان معکوس

)Fontana et al., 2001.( با این حال، براي
تري تأیید این موضوع نیاز به تعداد ماهی بیش

مطالعات ها آنکه بتوان بر روي است 
. انجام دادشناختیبافت، هورمونی و یآناتومیک

و آالیندهگیري عوامل همچنین اندازه
هاي اندوکرینی در آب محل کنندهمختل

در بدن ماهی و هاآنتجمعبررسی پرورش و 
هاي کبدي آنزیمی مانندر عواملاثبررسی 

ها آندلیل نقش احتمالیبه P450سیتوکروم 
هاي جدیدي را تواند یافتهمی،در تمایز جنسی

.کندآشکار بارهدر این 

تشکر و قدردانی
از کارکنان محترم مراکز تکثیر و بازسازي 
ذخایر ماهیان خاویاري شهید دکتر بهشتی و 
تکثیر و بازسازي ماهیان دریایی شادروان دکتر 
یوسفپور سیاهکل که در تغذیه و نگهداري 

همکاري نمودند قدردانی ورد بررسیمماهیان 
.گرددمی
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Abstract
Sturgeons and their hybrids have the highest value in terms of meat and

caviar production. These fishes have gonochorist gonads, but rarely and unusual
intersex gonads are reported. The present study reports the first intersex gonad
in a hybrid of Sterlet (Acipenser ruthenus ♀) × Beluga (Huso huso ♂) in Iran
aquaculture condition. In one fish with 10 year-old and 7.5 kg weight, gonads
(700g) were seen as testes as dominance with some oocytes upon the testes with
100g in weight. The reason of this phenomenon is unknown and needs some
anatomical, hormonal, and histological examination with a higher sample size
of this fish, but this is foreseen that holding condition in captivity, presence of
pheromones and hormonal factors, and some pollutants and endocrine
disruptors could cause this phenomenon.
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