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چکیده
آلومتری بهعنوان رشد ناهمسان بخشهای مختلف بدن یک ویژگی معمول در تکوین الرو ماهیان میباشد .در این تحقیق الگوی
های رشد آلومتریک ماهی هیبرید تریپلوئید (فیل ماهی ماده × ماهی سیبری نر) در مراحل اولیه تکوین از زمان تخمگشایی تا
پنجاه روز پس از آن مورد بررسی قرار گرفت .دادههای ریختسنجی مورد مطالعه از روی تصاویر گرفته شده از نمونهها توسط
نرمافزار  ImageJاستخراج و الگوی رشد آلومتری بهصورت تابع توانی طول کل با استفاده از دادههای تغییر نیافته در فرمول
 Y=axbاندازهگیری شدند .نتایج نشان داد که در روز اول پس از تخمگشایی در ناحیه سر و دم الگوی رشد آلومتری مثبت
بودند که دلیل آن میتواند اولویت عملکردهای حیاتی مانند سیستمهای حسی ،تنفس و شنا باشد .نقاط عطف سایر بخشهای
مورد سنجش تا روز بیست وپنجم پس از تخمگشایی بود و پس از این زمان تمامی قسمتهای بدن به یک نسبت رشد کردند و
الگوی رشد آنها ایزومتریک گردید .نتایج این تحقیق نشان داد که باوجود تفاوت ژنتیکی ماهی تریپلویید با والدینش ،الگوی
رشد آن شباهتهای زیادی به والدین خود دارد که بیانگر اهمیت انعطافپذیری ریختی در تنظیم شکل بدن در مراحل اولیه
تکوین میباشد.
کلمات کلیدی :فیلماهی ،تاسماهی سیبری ،هیبرید ،تغییرپذیری ریختی ،ریختسنجی ،آلومتری ،تکوین.

* نویسنده مسئول
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مقدمه
تکوین اولیه در ماهیان فرآیند پیچیده رشد و تمایز شامل
ریختزایی ،تغییر در شکل بدن ،متابولیسم و رفتار است
( Osse & van den Boogart, 1995; van Snik et
 .)al., 1997; Gisbert, 1999این توسعه در طی مراحل
اولیه تکوین ،عالوه بر اینکه تحت تاثیر ژن است ،توسط
محیط نیز تحت تاثیر قرار میگیرند ( & Gilbert
 ،)Bolker, 2003و در نتیجه سبب بروز فنوتیپهای
مختلف با نسبتهای رشد متفاوت میگردد ،که آلومتری
خوانده میشود .از اینرو آلومتری بهعنوان بیان کننده
تغییرات اندازه یک ساختار نسبت به کل بدن بوده و می-
تواند نشان دهنده تغییرات آنتوژنیک در طی مراحل اولیه
رشد و انعطافپذیری ریختی در یک محیط خاص باشد
( )Fuiman, 1983و تضمین مینماید که نخست اندام
های ضروری برای عملکردهای اولیه تکوین یافته و سپس
اندامهایی که اولویت کمتری برای بقا دارند ،توسعه می-
یابند (.)Osse & van den Boogart, 1995
مطالعه روند تکوین ریختی و الگوهای رشد ماهیان در
مراحل اولیه رشد این امکان را میدهد تا تقدم شکلگیری
اندامها و سازگاریهای مربوط به اندازه در آنها را درک
کرده و شناخت بهتری را پیرامون زیست شناسی ،رفتار و
اکولوژی آنها که برای مدیریت ماهیگیری و آبزیپروری
اهمیت بهسزایی دارد را بهدست آوریم ( Bengtson,
1999; Gisbert, 1999; Koumoundouros et al.,

 .)1994, 1999همچنین شناخت روند تغییرات آلومتری
رشد در طی مراحل اولیه رشد ،بهعنوان یک مقیاس توسط
سایر محققان بهعنوان کیفیت مناسب ماهیان پرورشی
مورد استفاده قرار میگیرد ( ;Gisbert, 1999
.)Koumoundouros et al., 1999
ماهیان خاویاری) ،(Acipenseridaeگونههایی با
ارزش اقتصادی باال هستند که در نیمکره شمالی از جمله
دریای خزر پراکنش دارند.دریای خزر ذخیره منحصر به-
فردی از این ماهیان را دارد (،)Dettlaff et al., 1993
ولی در سالهای اخیر صید این ماهیان در دریای خزر به -
شدت کاهش یافته است .به دنبال کاهش ذخایر طبیعی
ماهیان ،نیاز به تنوع در تولیدات آبزیپروری منجر شد که
پرورش دهندگان به بررسی تولید گونههای جدید به ویژه
33

در مورد ماهیان خاویاری بپردازند ( Bronzi et al.,

 .)1999هیبریدهای زیادی از ماهیان خاویاری تولید شده-
اند که رشد بهتری نسبت به گونههای والدینی نشان دادند
( .)Bronzi et al., 1999در این بین ماهیان تریپلوئید
اهمیت بالقوهای در آبزیپروری دارند ،زیرا آنها عقیم بوده
و در نتیجه به میزان زیادی از تهدید ورود ژن در زمان
رهاسازی ذخایر ماهیان پرورشی به جمعیتهای وحشی
میکاهد و همچنین سلولهای ماهیان تریپلوئید بهطور
تقریبی 05درصد از همتایان دیپلوئیدشان بزرگتر هستند
( .)Altimiras & Larsen, 2001ماهیان تریپلوئیدی هم
به صورت طبیعی و هم مصنوعی القا میگردند .در
طبیعت ،اگر بین دو گونهای که با هم نسبت دورتری
داشته باشند آمیزشی صورت پذیرد ،میتواند سبب پلی-
پلوئیدی گردد .تریپلوئیدی در ماهیان از طریق ممانعت از
خروج گویچه قطبی دوم بعد از بارورسازی با اسپرمهای
طبیعی به دنبال القای شوک محیطی (مانند شوک حرارتی
یا فشار هیدروستاتیک) ایجاد میشود ( Thomas et al.,
.)2003
شناخت تغییرات ریختی مهم در مراحل اولیه تکوین
میتواند به درک بهتر مراحل تکوین اولیه این گونه منجر
شده و در برنامههای مدیریتی برای مدیریت پرورش الرو
مورد استفاده قرار گیرد .زیرا نشانگرهای ریختی-عملکردی
شاخصهای بسیار کارآمدتری برای بررسی کیفیت الروها
و ماهیان جوان نسبت به شاخصهایی مثل طول و وزن
هستند .بنابراین این تحقیق با هدف بررسی الگوی رشد
آلومتری هیبرید تریپلوئید شدهی فیل ماهی ماده و
تاسماهی سیبری نر از زمان تفریخ تا  05روز پس از آن
(که در ماهیان خاویاری فیلماهی و تاسماهی سیبری
الروها به مرحله نوجوانی میرسند ( Asgari et al.,
 )2013a, b; Gisbert et al., 2014بهعنوان یک گونه
مناسب برای آبزیپروری به اجرا در آمد ،چراکه هیچ
اطالعاتی در مورد الگوی رشد این ماهی خاویاری هیبرید
تریپلوئید وجود ندارد.
مواد و روشها
نمونههای مورد مطالعه حاصل تکثیر مصنوعی تخم فیل
ماهی ( )Huso husoو اسپرم تاسماهی سیبری
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( )Acipenser baeriدر انستیتو بین المللی ماهیان
خاویاری دکتر دادمان بود .تخمهای لقاح یافته تحت شوک
سرما برای تریپلوئیدی القا شده و ماهیت تریپلوئیدی آنها
مورد تائید قرار گرفتهاند ( Hassanzadeh Saber et al.,
 .)2008سپس تخمها با تراکم  005گرم به ازای هر پاکت
به انکوباتور یوشچنکو (با حجم مفید  50لیتر ،عمق 55
سانتیمتر و دبی مستمر  5/4-5/0لیتر در ثانیه) معرفی
شدند .منبع تاٌمین آب مورد نیاز انکوباتورها آب چاه و
رودخانه سفیدرود بهصورت ترکیبی بود .دمای آب در طول
دوره انکوباسیون بهطور میانگین  51درجه سانتیگراد بود.
نمونهها از زمان تخمگشایی تا 10روز پس از آن بهصورت
روزانه ،سپس تا روز  30پس از تخمگشایییک روز درمیان
و پس از آن تا روز  05پس از تخمگشایی هر  0روز یک
باربه تعداد ده عدد در هر مرحله نمونهبرداری صورت
پذیرفت ( .)Gisbert et al., 2014نمونهها در محلول
 MS222با غلظت  545میلی گرم در لیتر بیهوش و
سپس در فرمالین بافری چهار درصد بافری تثبیت شده
بودند.برای محاسبه دقیق میانگین وزن یک الرو از ترازوی
دیجیتالی (شرکت  A&Dمدل  D0006ژاپن) با دقت
 5/555گرم به روش وزنی (تعداد در گرم) استفاده شد.
جهت مطالعات ریختسنجی از نمونههای روز  51و کمتر
با استفاده از لوپ مجهز به دوربین Canonبا قدرت
تفکیک  0مگاپیکسل و برای نمونه های روز  54و بیشتر
با استفاده از دوربین Kodakبا قدرت تفکیک  6مگاپیکسل
مستقر برروی  Copystandعکسبرداری گردید .فواصل
مورد نظر برروی نمونه ها شامل طول کل ( TL=Total
 ،)lengthطول سر ( ،)HL=Head lengthطول تنه
( ،)TRL=Trunk lengthطول دم ( TAL=Tail
 ،)lengthطول پوزه ( ،)SNL=Snout lengthقطر چشم
( ،)ED=Eye diameterپهنای ساقه دمی
( )DCP=Depth of caudal peduncleو ارتفاع کیسه
زرده ( )DYS=Depth of yolk sacتوسط نرمافزار
( ImageJ (Version 1.240از روی تصاویر با دقت 5/55
میلیمتر مورد سنجش قرار گرفتند.الگوی رشد آلومتری
بهصورت تابع توانی طول کل با استفاده از دادههای تغییر
نیافته در فرمول Y=axbاندازه گیری شدندکه در آن Y
بهعنوان متغیر مستقل (شامل طول بخشهای مختلف بدن
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یا وزن) x ،بهعنوان متغیر وابسته (طول کل) α ،عرض از
مبدا ( )interceptو  bضریب رشد آلومتریک است .در این
فرمول برای بررسی الگوهای رشد طولهای مختلف بدن،
 b=5بیانگر رشد ایزومتریک b>5 ،نشان دهنده رشد
آلومتری مثبت و  b<5بیانگر رشد آلومتری منفی
می باشد .در مورد دادههای حجمی یعنی مدل وزن-طول
ضریب رشد ایزومتریک سه میباشد و مقادیر آلومتری در
مدل وزن-طول براساس آن سنجیده میشوند .رگرسیون
خطی برروی داده های لگاریتمی شده با استفاده از طول
کل بهعنوان متغیر مستقل انجام شد .نقاط عطف
( )Inflexion pointsمنحنیهای رشد براساس روش van
 )5990(Snik et al.تعیین شد .در ضمن به منظور
ترسیم نمودارها از میانگین وزن و طول در هر مرحله
رشدی (روز نمونهبرداری) استفاده گردید .بهمنظور نمایش
تغییرات ریختی مهم براساس نقاط عطف رشد ،این نقاط
در طول کل در طی مراحل اولیه رشد نمایش داده شد.
همچنین قدرت ( )Robustnessرگرسیون با محاسبه r2
(بهعنوان بیان کننده درصد تغییرات در یک رابطه خطی)
و سطح معنیداری اندازه گیری شد .پس از تعیین نقاط
عطف رشد ،نرخهای رشد منطقهای ( Regional growth
 )ratesتوسط مدل  Huxleyبراساس )5993( Fuiman
انجام شد .آنالیز داده ها در مایکروسافت اکسل  1550و
نرم افزار  Minitabنسخه  56انجام پذیرفت.
نتایج
تمام روابط رگرسیونی رشد بخشهای مختلف بدن نسبت
به طول کل معنی دار بود ( .)p>5/50الگوی رشد وزنی
ماهی هیبرید مورد مطالعه دارای دو مرحله با یک نقطه
عطف در روز پانزدهم (TL=59/99 mm؛ mg
 )BW=03/4پس از تخمگشایی میباشد که در مرحله
اول الگوی رشد آلومتری منفی (b=5/09؛ )R2=5/90و در
مرحله دوم نیز آلومتری منفی (b=1/6؛  )R2=5/90با
ضریب رشد بیشتر بود (شکل  .)1الگوی رشد طول سر
ماهی تریپلویید دو مرحلهای با یک نقطه عطف در روز
بیست و سوم پس از تخمگشایی ( )TL=33/44mmبود.
الگوی رشد هم قبل (b=5/0؛  )R2=5/99و هم پس از
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نقطه عطف (b=5/50؛  )R2=5/99آلومتری مثبت بود

(شکلهای  3و .)4

شکل  :1روند تغییرات ریختی در طی مراحل اولیه رشد ماهی هیبرید تریپلوئید (فیل ماهی ماده × ماهی سیبری نر) (به ترتیب از  aتا e
در  72 ،9 ،5 ،1و  55روز پس از تخمگشایی).
Figure 1: Morphological changes in hybrid triploid sturgeon (Acipenser baeri♂ x Huso huso♀) during
early development (at 1, 5, 9, 27 and 50 day post hatching from a to e, respectively).

شکل  :7الگوی رشد آلومتریک و ارتباط وزن تر و طول کل ماهی هیبرید تریپلوئید (فیل ماهی ماده × ماهی سیبری نر) از زمان تخم-
گشایی تا روز  55روز پس از تخم گشایی (خط چین بیانگر نقطه عطف رشد در طول کل  19/99میلی متر می باشد).
Figure 2: Allometric growth patterns and length-weight relationship in hybrid triploid sturgeon
(Acipenser baeri♂ x Huso huso♀) from hatching up to 50 day post hatching (Dash-line shows Inflexion
points at 18.89mm total length).
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) در ماهی هیبرید تریپلوئید (فیل ماهی ماده × ماهیTL(  الگوهای رشد آلومتری اندام های مختلف بدن نسبت به طول کل:3 شکل
.) بیانگر نقطه عطف در هر ویژگی میباشد، روز پس از تخم گشایی (خط چین ها55 سیبری نر) از روز اول تا
Figure 3: Growth allometries of the different body segments in relation to total length (tl) in hybrid
triploid sturgeon (Acipenser baeri♂ x Huso huso♀) from hatching up to 50 day post hatching (Dash-line
shows Inflexion points).

 طول های کل در هر یک از نقاط عطف رشد ویژگی های مورد مطالعه در ماهی هیبرید تریپلوئید (فیل ماهی ماده × ماهی سیبری:4 شکل
. روز پس از تخمگشایی55 نر) از روز اول تا
Figure 4: Total lengths at which the inflexion points of allometric growths were found during early
development in hybrid triploid sturgeon (Acipenser baeri♂ x Huso huso♀) from hatching up to 50 day post
hatching.
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شکل : 5نرخهای رشد منطقه ای در نواحی سر ،تنه و دم در ماهی هیبرید تریپلوئید (فیل ماهی ماده × ماهی سیبری نر) براساس مدل
.Huxley
Figure 5 : Regional growth rates of head, trunk and tail in hybrid triploid sturgeon (Acipenser baeri♂ x
Huso huso♀) based on Huxley model.

الگوی رشد قطر چشم دارای دو مرحله با یک نقطه عطف
در روز بیستم پس از تخمگشایی ( )TL=10/60 mmبود.
در مرحله اول رشد قطر چشم آلومتری مثبت (b=5/10؛
 )R2=5/96و در مرحله دوم آلومتری منفی (b=5/03؛
 )R2=5/59بود (شکلهای  3و .)4الگوی رشد طول تنه نیز
دو مرحلهای با یک نقطه عطف در روز بیست و پنجم پس
از تخمگشایی ( )TL=19/09 mmمیباشد .در مرحله اول
الگوی رشد طول تنه آلومتری منفی (b=5/09؛ )R2=5/91
و در مرحله دوم تقریباً ایزومتریک (b=5/95؛ )R2=5/99
است .الگوی رشد طول دم دارای دو مرحلهای با یک نقطه
عطف در روز هفدهم پس از تخمگشایی (mm
 )TL=13/40بود که در مرحله اول این الگو آلومتری
مثبت (b=5/35؛  )R2=5/99و در مرحله دوم تقریبا
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ًایزومتریک (b=5/94؛  )R2=5/99میباشد .الگوی رشد
طول پوزه همانند طول دم دو مرحله با یک نقطه عطف در
روز هفدهم پس از تخمگشایی بود که در هر دو مرحله اول
(b=5/9؛  )R2=5/99و دوم (b=5/3؛  )R2=5/99الگوی
رشد آلومتریک مثبت بود (شکلهای  3و.)4
کیسه زرده نمونههای مورد مطالعه از روز اول تا
چهاردهم پس از تخمگشایی قابل مشاهده بودند .الگوی
رشد ارتفاع کیسه زرده نیز دو مرحلهای با یک نقطهی
عطف در روز پنجم پس از تخمگشایی ()TL=50/95mm
بود که در مرحله اول آلومتری منفی و در مرحله دوم
ایزومتریک بود (شکل.)4
براساس نقاط عطف رشد بخشهای مختلف بدن (شکل
 ،)1مراحل اولیه رشد ماهی تریپلویید به چهار مرحله قابل

مجله علمی شیالت ایران

تقسیم میباشد .مرحله اول با جذب کیسه زرده همراه
است .مرحله دوم نیز شامل تغییرات در پهنای ساقه دمی،
طول دم ،طول پوزه و قطر چشم میباشد .مرحله سوم
تغییرات در طول تنه است که پس از آن یعنی در مرحله
چهار (از طول  31میلی متر به بعد) رشد تمامی بخشهای
بدن تقریباً ایزومتریک میگردد (شکل .)0
بحث
در زمان تخمگشایی اکثر سیستمهای عملکردی الرو ماهی
هیبرید تریپلوئید فیل ماهی ماده و ماهی سیبری نر
همانند سایر ماهیان هنوز بهطور کامل تمایز پیدا نکرده
بودند .از اینرو الرو این ماهی همانند سایر ماهیان در
مواجهه با عوامل زنده و غیر زنده محیطی نیاز به تغییرات
سریع و به موقع در سیستمهای احشایی ،سوماتیک و
همچنین سیستمهای تخصصی برای تعامل با محیط
نیازمند است ( .)Gisbert, 1999در طی مراحل تکوین
اولیه ،چندین ویژگی ریختی بالفاصله بعد از تخمگشایی
دارای الگوی رشد آلومتری مثبت بودند و این تغییرات در
الگوی رشد با تغییرات در سیستمهای تنفسی ،تغذیهای و
قابلیتهای شنا مرتبط میباشند ( Osse & van den
.)Boogart, 1995
الگوی رشد وزن ماهی هیبرید تریپلوئید تا زمان شروع
تغذیه فعال ( 50روز پس از تخمگشایی) بسیار آلومتریک
منفی بود که پس از آن همچنان آلومتریک منفی البته با
ضریب رشد بیشتر بود .در این ماهی نقطه عطف با شروع
تغذیه فعال همزمان می باشد .این نتایج مشابه تاسماهی
سیبری با یک نقطه عطف در روز یازدهم پس از تخم-
گشایی ( )TL=15 mm()Gisbert, 1999و فیل ماهی
با یک نقطه عطف در روز  54پس از تخمگشایی (mm
 )Gisbert et al., 2014( )TL=11میباشد ولی الگوی
رشد آن با تاسماهی سبز ()Acipenser medirostris
متفاوت است زیراکه این ماهی دارای دو نقطه عطف در
روزهای  6و  50پس از تخمگشایی (در طولهای کل
 59/9و  14/9میلی متر) میباشد ( & Gisbert
 .)Doroshov, 2006در مورد تاسماهی سبز و سیبری هم
بیان شده است که از اولین تغذیه فعال تا روز  05پس از
تخم گشایی الگوی رشد ایزومتریک میباشد ( & Gisbert
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.)Doroshov, 2006الگوی رشد آلومتریک منفی قبل از
جذب کیسه زرده میتواند به استفاده از ذخایر کیسهزرده
در این مرحله مرتبط باشد چراکه الرو در این زمان تنها
انرژی مصرف مینماید و منبعی برای تغذیه از محیط
خارجی ندارد ولی با شروع تغذیه فعال روند رشد افزایشی
مشاهده می شود تا به وضعیت ایزومتری برسد .دلیل
افزایش ضریب رشد وزن در ماهیان مورد مطالعه در این
تحقیق و یا الگوی رشد ایزومتریک در تاسماهی سیبری و
فیل ماهی میتواند این باشد که میزان انرژی بهدست آمده
از غذای خارجی با میزان انرژی مورد نیاز جهت اعمال
ضروری بدن در تعادل با یکدیگر میباشند ( Gisbert,
.)1999
الگوی رشد طول سر در الرو ماهی تریپلوئید تا قبل از
نقطه عطف ( 13روز پس از تخمگشایی) آلومتری مثبت
بود و پس از آن به سمت ایزومتری تغییر یافت .در
تاسماهی سبز در تمام دوران تکوین اولیه الگوی رشد
آلومتری مثبت بود ( )Gisbert & Doroshov, 2006ولی
الگوی رشد طول سر تاسماهی سیبری با یک نقطه عطف
همزمان با آغاز تغذیه خارجی ( )Gisbert, 1999و فیل
ماهی با یک نقطه عطف در روز  19پس از تخمگشایی
( )Gisbert et al., 2014مشابه الگوی ماهی هیبرید
تریپلوئید بودند .الگوی رشد آلومتری مثبت سر یک ویژگی
معمول در انتوژنی اولیه ماهیان از جمله تاسماهیان می-
باشد ( )Van Snik et al., 1997و با تکوین مغز ،اندام-
های حسی ،تغذیهای و تنفسی همزمان و مرتبط میباشد
( ;Fuiman, 1983; Osse & van der Boogart, 1995
;van Snik et al., 1997; Osse et al., 1997
Gisbert, 1999; Loy et al., 2001; Sala et al.,

 .)2005; Gisbert & Doroshov, 2006دلیل تفاوت در
نقطه عطف بین گونههای مختلف تاسماهیان میتواند
عوامل محیطی ،ژنتیکی و تغذیهای باشد.
در گونه هیبرید مورد مطالعه مشابه با طول سر ،الگوی
رشد ناحیه دم نیز ابتداء آلومتری مثبت و سپس
ایزومتریک بود و همانند بسیاری از ماهیان نمودار نرخهای
رشد منطقهای در نواحی سر ،تنه و دم ماهی تریپلوئید به
صورت پروفیل رشد  Uبود ( Osse & van der
 .)Boogart, 1995این الگوی رشد مشابه سر و دم به این
34
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دلیل اتفاق میافتد تا در ابتدا اندامهایی که برای بقاء
ضرورت دارند ،شکل بگیرند .از اینرو ویژگی های ریختی
رشد نسبتاً سریعی را در مرحله الروی اولیه در ارتباط با
تقدمهای عملکردی پیش بینی شده برای الرو ماهی مثل
تغذیه ،شنا و تبادل گاز نشان میدهند که هر دو برای
صید طعمه و فرار از شکارچی ضروری هستند (Balon,
) .1985; van Snik et al, 1997نقطه عطف الگوی رشد
ناحیه دم در ماهی تریپلویید تقریباً با شروع تغذیه فعال
همزمان است ،که با فیل ماهی ،تاسماهی سیبری و
تاسماهی سبز تطابق دارند (.)Gisbert et al., 2014
الگوی رشد قطر چشم در ماهی تریپلوئید تا روز بیستم
پس از تخمگشایی آلومتری مثبت و پس از آن منفی بود.
در فیل ماهی و تاسماهی سیبری هم الگوی آلومتری رشد
قطر چشم دو مرحلهای بهترتیب با نقاط عطف در روز
ششم ( )Gisbert et al., 2014و سوم ()Gisbert, 1999
پس از تخمگشایی گزارش شدهاند .در فیل ماهی و ماهی
سیبری الگوی رشد قطر چشم ابتداء آلومتری مثبت و
سپس ایزومتری بودند ولی در تاسماهی سبز در تمام
دوران تکوین اولیه الروی قطر چشم دارای الگوی
ایزومتریک بود ) .)Gisbert & Doroshov, 2006تاکنون
مطالعهای در خصوص انتوژنی سیستم بینایی ماهی
خاویاری هیبرید تریپلوئید و فیل ماهی گزارش نشده است
و فقط مشاهده شده که چشمهای ماهی هیبرید تریپلوئید
و فیل ماهی ( )Gisbert et al., 2014از روز دوم پس از
تخمگشایی رنگدانهدار میشوند .الرو تاسماهی سیبری در
زمان تخمگشایی فاقد گیرندههای نوری تمایز یافته است
( )Rodiguez & Gisbert, 2002و در حالیکه تاسماهی
سبز در زمان تخمگشایی دارای شبکیه تمایز یافته میباشد
(.)Deng et al., 2002

الگوی رشد ناحیه تنه ماهی هیبرید تریپلوئیدی تا قبل
نقطه عطف ( 10روز پس از تخمگشایی) آلومتری منفی و
پس از آن ایزومتریک بود .چنین الگویی نیز در تاسماهی
سبز با یک نقطه عطف در روز Gisbert & ( 6
 )Doroshov, 2006و فیل ماهی با یک نقطه عطف در
روز  19پس از تخمگشایی ( )Gisbert et al., 2014دیده
شده است .وجود نقطهی عطف در روزهای ابتدایی زندگی
در ناحیهی تنه در بسیاری دیگر از الرو ماهیان نیز گزارش
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شده است که با مطالعه فیل ماهی و ماهی هیبرید
تریپلوئید مورد مطالعه مغایرت دارد .تمایز در رشد میوتوم،
اسکلروتوم و انتوژنی اندامهای گوارشی در رشد ناحیه ی
تنه تعیین کننده است ( Osse & van den Boogart,
 )2004و به نظر میرسد رشد این بخش در تاسماهیان
اولویت کمتری نسبت به سر و دم دارند.
الگوی رشد ناحیه پوزه در ماهی تریپلوئید تا قبل از
نقطه عطف ( 50روز پس از تخمگشایی) آلومتری مثبت و
بعد از آن به سمت ایزومتری پیش میرود .الگوی رشد
طول پوزه فیل ماهی دارای  3فاز با دو نقطه عطف در
روزهای  0و  19پس از تخم گشایی میباشد( Gisbert et
 .)al., 2014نقطه عطف طول پوزه ماهی هیبرید تریپلوئید
همزمان با شروع تغذیه فعال بود و دلیل آن میتواند
اهمیت تکوین این ناحیه از سر را در تغذیه خارجی
دانست ،چراکه برروی پوزه گیرنده های الکتریکی وجود
دارند که در شناسایی و به دام انداختن طعمه موثر می-
باشند .به عالوه میتوان بیان نمود که در ماهی هیبرید
تریپلوئید الگوی آلومتری مثبت پوزه در مرحله اولیه
زندگی تا قبل از نقطه عطف میتواند به دلیل تغییر
وضعیت دهان به زیرین و ایجاد حالت مکشی دهان باشد
چراکه طی این دوره دهان بهواسطه از دست دادن دندان
از تغذیه قاپنده ( )grabberبه تغذیه مکشی تغییر حالت
میدهد.
علیرغم اینکه بیان شده است که تغییرات ژنتیکی
عامل اصلی در تنظیم فرم یک موجود ذکر شده است
( West-Eberhard, 2003; Gerhart & Kirschner,
 )2007ولی نتایج این تحقیق نشان داد که باوجود تفاوت
ژنتیکی ماهی هیبرید تریپلویید مورد مطالعه با والدینش،
الگوی رشدن آن شباهتهای زیادی به والدین خود (به-
ویژه فیل ماهی) دارد .از اینرو این تحقیق نشان داد که در
مراحل اولیه تکوین بهویژه در ماهیان خاویاری ،فاکتورهای
محیطی در تنظیم شکل بدن بسیار موثرتر از عامل ژنتیکی
میباشند .بنابراین در کنار ویژگیهای اجدادی ،انعطاف-
پذیری ریختی ماهی به فاکتورهای محیطی سبب
سازگاری آن بهشرایط محیطی میگردد .از سوی دیگر
بیان شده است که تفاوتهای فیزیولوژیک بین ماهی
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Abstract
Allometric growth pattern is a phenomena during early development of fishes. This research
was conducted to study the allometric growth patterns of a hybrid triploid sturgeon (Acipenser
baeri♂ x Huso huso♀) during early developmental stage up to 50 day post hatching (dph).
Morphometric parameters of this study obtained from 2D pictures of specimens using the
software ImageJ and allometric growth pattern was calculated as a power function of total
length using non-transformed data: Y=axb. The results revealed that during early development
of the triploid sturgeon after hatching, head and tail regions have positive allometric growth
pattern that can be as result of importance vital functions, including swimming, respiration
and sensory systems during this period. The inflexion points of the most body parts have been
occurred prior 25dph and afterward their growth patterns were isometric. Despite the genetic
difference between the hybrid triploid sturgeon with its parents, the results showed that its
allometric growth patterns have many similarities with them. This results, also, provide
evidence that the phenotypic plasticity plays important role in regulation of the body shape
during early development.
Keywords: Beluga, Siberian sturgeon, Hybrid, Phenotypic plasticity, Morphometrics,
Allometric, Ontogeny.
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