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چکیده
زمینۀ مطالعه :تعیین جنسیت در برخی از گونههای ماهیان مانند تاسماهیان امری ضروری تلقی میشود .در حین مدیریت پرورش مزارع تاسماهیان ،جداسازی
ماهیان نر از ماده به منظور تولید گوشت و خاویار از اهمیت ویژهای برخوردار است.
هدف :بررسی تولید و امکان سنجی ثبت فرکانسهای تخلیه اندام الکتریکی ( )EODدر سه گونه مختلف از ماهیان آب شیرین شامل ماهی شبح سیاه ( Aptronotus
 )albifronsاز خانواده کاردماهیان ،ماهی طالیی ( )Carassius auratusاز خانواده کپورماهیان و ماهی استرلیاد ( )Acipenser ruthenusاز خانواده تاسماهیان
به منظور معرفی روشی نوین در تعیین جنسیت ماهیان غیرالکتریکی میباشد.
روشکار :بدین منظور ،پس از تعیین جنسیت ماهیان توسط ویژگیهای مورفولوژیک و یا بیوپسی ،فرکانس  EODتولیدی ماهی توسط دستگاه اسیلوسکوپ ثبت
گردید .همچنین ،در مطالعه حاضر از ماهی شبه سیاه به عنوان نمونه مرجع که کارهای فراوانی روی آن انجام شده ،به منظور بررسی صحت روش و کاربری دستگاه
اسیلوسکوپ استفاده شد .عالوه بر این ،برای اولین بار فرکانس  EODتولید شده توسط جنسهای نر و ماده ماهی استرلیاد ثبت و گزارش گردید.
نتایج :مقادیر فرکانس ثبت شده در جنسهای نر و ماده ماهی استرلیاد ،با یکدیگر تفاوت معنیداری را نشان داد و فرکانس  EODجنس نر به طور معنیداری باالتر
از فرکانس تولید شده جنس ماده بود ( .)P>0/05از جنسهای نر و ماده ماهی طالیی هیچگونه فرکانسی مشاهده و ثبت نشد .فرکانسهای  EODثبت شده از
جنسهای نر و ماده ماهی شبح سیاه در مقایسه با فرکانسهای جنسی در مطالعات پیشین اختالف معنیداری را نشان داد (.)P>0/05
نتیجهگیری نهایی :مطالعه حاضر نشان داد تمایزات جنسی یک عامل اثرگذار بر ایجاد اختالف در مقادیر ثبت شده فرکانس  EODاست و میتوان از این روش
غیرتهاجمی در تعیین جنسیت گونههای ارزشمندی مانند ماهی استرلیاد استفاده کرد .با اینحال ،ثبت دقیق فرکانس الکتریکی و شناسایی منشأ تولید آن مستلزم
وجود تجهیزات پیشرفته و مطالعات بیشتر در رابطه با فیزیولوژی و بیولوژی تولیدمثل ماهیان میباشد.
کلمات کلیدی ،EOD :تمایزات جنسی ،تعیین جنسیت ،اسیلوسکوپ ،ماهی
کپیرایت © تحقیقات دامپزشکی :دسترسی آزاد؛ کپیبرداری ،توزیع و نشر برای استفاده کامل با ذکر منبع آزاد است.
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مقدمه
درک بسیاری از مفاهیم زیست فناوری آبزیان پرورشی مستلزم
آشنایی با زیست شناسی تولیدمثل از جمله شناخت
مکانیسم های تعیین کننده جنسیت است .مکانیسم های
تعیین کننده جنسیت به مجموعه ای از فرآیندهای پیچیده
بیوشیمیایی گفته می شود که در نهایت ،جنسیت یک فرد را
تعیین می نمایند ( .) 2در حال حاضر ،بیش از  28000گونه

ماهی مورد شناسایی قرار گرفته است و ماهیان بزرگ ترین و
متنوعترین گروه از مهره داران را تشکیل می دهند (.)24
گسترش تنوع زیستی نه تنها در جنبه های ریخت شناختی ،نوع
زیستگاه ،عادات غذایی و غیره نمایان است ،بلکه بسیاری از
ویژگیهای تولیدمثلی از جمله مکانیسم های تعیین کننده
جنسیت را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
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در برخی از ماهیان ،جنس نر و ماده از یکدیگر قابل
تفکیک بوده و در برخی از گونه ها که هرمافرودیت نامیده
می شوند ،جنسیت نر و ماده در یک فرد دیده می شود .گونه های
تک جنسی نیز در میان ماهیان شناسایی شده است که در این
نوع گونه ها ،افرادی با جنسیت ماده تنها موجود ماده تولید
می نمایند (.)2
امروزه با گسترش صنعت آبزی پروری و به کارگیری
گونه های مختلف در این صنعت ،همچنین نیاز به بازسازی
ذخایر ،تعیین جنسیت ماهیانی که فاقد ع الئم مورفولوژیک
متفاوت در دو جنس نر و ماده می باشند ،به یکی از
محدودیت های جدی بدل گردیده است .لذا استفاده از
روش هایی با دقت و سرعت باال یکی از چالش های مهم این حوزه
می باشد؛ روش هایی که علی رغم وارد ساختن کمترین فشار به
ماهی بتواند بهترین تحلیل را از جنس یت آن ارائه دهند .بر اساس
شرایط روش مورد نظر ،می توان روش های تعیین جنسیت را به
دو گروه تهاجمی و غیرتهاجمی تقسیم کرد.
تعیین جنسیت در برخی از گونه های ماهیان مانند
تاس ماهیان امری ضروری تلقی می شود .در حین مدیریت
پرورش مزارع تاس ماهیان ،جداسازی ماهیان نر از ماده به منظور
تولید گوشت و خاویار از اهمیت ویژه ای برخوردار است و
می تواند هزینه های پرورش از جمله تغذیه ،نیروی کارگری و
امکانات پرورشی دیگر را کاهش دهد ( .)9،14اما تعیین جنسیت
این ماهیان به راحتی قابل انجام نبوده و با چالش های فراوانی
همراه است .دلیل این امر ،عدم وجود نشانه ها و ویژگی های
مورفولوژیک جنسی است ( .)5روش های مختلفی در این زمینه
ارائه شده است که مبتنی بر تهاجمی و غیرتهاجمی بودن قابل
تفکیک هستند .برخی از تکنیک های شناسایی جنسیت و مرحله
رسیدگی جنسی در تاس ماهیان عبارتند از آنالیز سطوح
استروئید پالسمای خون ( ،) 12تصاویر اولتراسونوگرافی (،)22
بیوپسی و روش های نوینی مانند اندوسکوپی و الپاراسکوپی
( .)9،10،21البته برخی روش های ذکر شده به دلیل این که
تهاجمی بوده و موجب افزایش استرس می گردند ،همچنین
زمان بر و پرهزینه بودن توصیه نمی شوند ( .)30بنابراین ،باید از
روش های دقیق ،مطمئن و توام با سرعت عمل باال در زمینه
تعیین جنسیت این گونه از ماهیان بهره برد .از میان روش های
فوق ،استفاده از سیگنال های الکتریکی تولید شده توسط
اندام های تخصص یافته جنس های نر و ماده ماهیان ،در عین
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غیرتهاجمی بودن ،یکی از پیشرفتهترین روش ها به شمار می رود.
درک الکتریکی در بسیاری از گونه های ماهیان مورد مطالعه قرار
گرفته است .طی سال های متمادی ،نگاه ها در زمینه ماهیان
الکتریکی فقط بر موجوداتی مثل سپرماهیان الکتریکی
(خانواده های  Torpedinidaeو  ) Rajidaeیا مارماهی
الکتریکی آفریقای جنوبی (  )Electrophorus electricusکه
تخلیه های الکتریکی با ولتاژ باال داشته اند ،متمرکز بود ( .)4از
اواسط قرن بیستم با گسترش هرچه بیشتر علوم ،انسان موفق
به کشف سیگنال های ضعیفی شد که توسط سایر جانداران
تولید می شدند .این کشف باعث افزایش استقبال محققین به
منظور مطالعه و پژوهش در زمینه نقش سیستم مولد الکتریکی
در حس الکتریکی و سایر حواس محیطی ،مکان یابی ،رفتار
اجتماعی و جفت یابی شد (.)26
مطالعات روی سپرماهیان زهری ( )Myliobatiformesاین
امر را به اثبات رساند که نرها از اندام آمپولی خود برای جفتیابی
استفاده میکنند .همچنین در طول تولیدمثل و جفتگیری برای
یافتن همنوعان خود نیز از این اندام بهره میبرند ( .)25سیستم
حس الکتریکی االسموبرانشها در زمینههای رفتاری مختلف مثل
تشخیص شکار و شکارچی ،جفتیابی و ارتباطات اجتماعی نقش
دارد .اندامهای بویایی و الکتریکی به صورت توأم میتوانند در
جستجو برای غذا تأثیرگذار باشند ( .)3،19عالوه بر این ،وجود
آمپولهای لورنزینی در تاسماهیان میتواند نشاندهنده اهمیت
حس الکتریکی در چرخه زندگی و ادامه حیات این گونههای
قدیمی و ارزشمند باشد؛ البته ،شواهد دقیق در ارتباط مستقیم با
عملکرد این اندام موجود نیست ( .)32اعضای خانواده کاردماهیان
( )Apteronotidaeمتعلق به راسته  Gymnotiformesنیز به
دلیل دسترسی فراوان ،به شکل گستردهای در مطالعات
آزمایشگاهی با هدف بررسی ارتباط تمایزات جنسی و فرکانس
الکتریکی تولید شده از اندامهای الکتریکی ،مورد بررسی قرار
گرفتهاند (.)7،26،28
با توجه به وجود تولیدات الکتریکی در گونههای مختلف
ماهیان این انتظار میرود که بتوان با ثبت و تحلیل فرکانس این
میدانهای الکتریکی به نتایجی در زمینه جنسیت و مرحله
رسیدگی ماهیان دست یافت .از مزایای این روش میتوان به
غیرتهاجمی بودن ،سرعت و دقت باال اشاره کرد .پیشبینی میشود
همه ماهیان اعم از الکتریکی و غیرالکتریکی را بتوان از طریق ثبت

سهیل یوسفی و بهرام فالحتکار\ تعیین جنسیت در ماهی

فرکانس تعیین جنسیت کرد زیرا زنشهای آبشش و قلب نیز
فرکانسی تولید میکنند که با دستگاههای دقیق قابل ثبت میباشد.
علی رغم اهمیت درک الکتریکی در بررسی های
فیزیولوژیک و بیولوژیک ،مطالعات متمرکز و جامعی در ارتباط
با کاربرد شناسایی منشأ تولید فرکانس و ثبت آن از جنبه های
مختلف شامل تولیدمثل ،تغذیه و ارتباطات فیلوژنیک ماهیان
بهویژه گونه های ارزشمند از قبیل تاس ماهیان ،انجام نپذیرفته
است .لذا ،در مطالعه حاضر به ارزیابی امکان تولید و ثبت
فرکانس الکتریکی جنس های نر و ماده گونه های مختلف ماهیان
آب شیرین و نقش تمایزات جنسی در تعیین محدوده فرکانس
 EODتولید شده این سه گونه از ماهیان آب شیرین شامل
ماهی شبح سیاه (  )Aptronotus albifronsاز خانواده
کاردماهیان در دو اندازه مختلف به عنوان نمایندهای از ماهیان
زینت ی و با هدف مقایسه فرکانس در این دو سایز ،ماهی طالیی
( )Carassius auratusبه عنوان یک ماهی مدل از خانواده
کپورماهیان و ماهی استرلیاد (  )Acipenser ruthenusبه
عنوان ماهی مدل از خانواده تاس ماهیان پرداخته شده است.

چرخانده شد تا بخش کوچکی از گناد وارد شیار سوند گردد.
همچنین ،به دلیل دشوار بودن تشخیص و تفکیک جنسیت
دقیق ماهی شبح سیاه پیش از رسیدگی جنسی ( ،)8جنسیت
این گونه ناشناخته باقی ماند.
طراحی آزمایش و ثبت فرکانس الکتریکی از ماهیان:
تمام ماهیان پس از اندازه گیری طول کل به صورت جداگانه در
مخازن پالستیکی مناسب توزیع گردید و پس از  48ساعت
سازگاری با شرایط جدید ،آزمایش های ثبت فرکانس انجام شد.
به منظور ثبت فرکانس تولید شده ،از دستگاه اسیلوسکوپ مدل
 )Hantek, Qingdao, China ( 6022BEدارای پهنای باند
 20مگاهرتز و نرخ نمونه برداری  48مگاسمپل بر ثانیه استفاده
شد .پروب های استفاده شده در مطالعه حاضر نیز فلزی و متعلق
به خود دستگاه بود .پس از ورود پروب ها به داخل آب تحت
دمای  20درجه سانتی گراد ،دو پارامتر شکل موج و محدوده
فرکانس (هرتز ) مورد مشاهده قرار گرفت (تصویر .)1،2

مواد و روش کار
نمونه برداری از ماهیان :به منظور انجام مطالعه،
نمونه های مورد ارزیابی شامل شش قطعه ماهی شبح سیاه به
ترتیب با دو میانگین طولی  20/75±0/43سانتیمتر (سه قطعه)
و  8/65±0/20سانتی متر (سه قطعه) خریداری و شش قطعه
ماهی طالیی  1ساله (سه قطعه نر  /سه قطعه ماده) به ترتیب با
میانگین طولی  26/12±0/12سانتی متر و 28/50±0/41
سانتی متر از کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان دانشکده منابع
طبیعی دانشگاه گیالن واقع در صومعه سرا و  6قطعه ماهی
استرلیاد (سه قطعه نر  /سه قطعه ماده) به ترتیب با میانگین
طولی  40/23±0/06سانتی متر و  52/15±0/10سانتی متر نیز
از مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان دریایی
شادروان دکتر یوسفپور سیاهکل فراهم شدند.
تعیین جنسیت ماهیان طالیی در مرحله اول توسط
شاخص های مورفولوژیک از قبیل تمایزات رنگ باله ها و فلس،
اندازه بدن و ماهیان استرلیاد توسط سوندزنی انجام پذیرفت .در
این راستا ،سوند فلزی به قطر  3-4میلی متر بین پالک های دوم
و سوم ردیف شکمی از انتها با زاویه حاده به محور بدن تا عمق
 5-7سانتیمتر وارد گردید ،سپس در داخل حفره شکمی

تصویر  .1تصویری شماتیک از سیستم طراحی شده به منظور ثبت فرکانس
 EODماهیان مورد مطالعه ( :A ،)27پروب دستگاه؛  :Bمیدان الکتریکی تولید
شده در اطراف ماهی؛  :Cگونه مورد بررسی؛  :Dسیم رابط دستگاه؛  :Eدستگاه
اسیلوسکوپ.

تصویر  .2انجام فرآیند ثبت فرکانس در ماهی طالیی.
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تصویر  .3نمونه فرکانس الکتریکی ثبت شده از گونههای آزمایشی و پیکهای بدست آمده و مؤثر در تعیین جنسیت .در هر دو تصویر باال محور  Xبیانگر محدوده فرکانس
تولید شده (هرتز) و محور  Yبیانگر دامنه شدت ارتعاش (دسیبل) میباشد .تصویر  Aنشاندهنده فرکانس  EODاولیه بر اساس محدوده تقریبی دامنه موج وارد شده در
نرمافزار بوده که پس از بررسی پیک ارتعاشات ،محدوده تقریبی فرکانس  EODتشخیص و در نرمافزار تنظیم گردید و سپس مقدار دقیق فرکانس روی تصویر  Bمشاهده
شد .بر این اساس باالترین پیک ارتعاشات ایجاد شده نشاندهنده فرکانس  EODتولید شده توسط هر یک از گونههای مورد مطالعه بود.

موج بدست آمده دارای نقطههای اوج متفاوتی بود که
بیشترین و کمترین پیک آنها بسیار مهم بوده و باالترین پیک آن
نشاندهنده فرکانس گونه مورد مطالعه خواهد بود ( .)17،23پس
از ثبت فرکانس  EODتوسط ماهیان شبح سیاه ،محدودههای
مشاهده شده با محدوده فرکانس گزارش شده از جنسهای نر و
ماده در مطالعات پیشین ( ،)8مورد مقایسه قرار گرفت.

و مقایسه فرکانس تولید شده از جنس نر و ماده ماهی استرلیاد
نشاندهنده اختالف معنیداری بین مقادیر ثبت شده بود که از این
بین ،فرکانس تولید شده از جنس نر بهطور معنیداری باالتر از
جنس ماده مشاهده گردید ( .)P>0/05همچنین ،در مطالعه حاضر
برای اولین بار فرکانس تولید شده ماهی استرلیاد از خانواده
تاسماهیان ثبت و گزارش گردید .در تصویر  3نمونهای از
فرکانسهای ثبت شده نشان داده شده است.

از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و برای بررسی همگنی از
آزمون  Leveneاستفاده شد .برای ارزیابی مقایسه میانگین
داده های حاصل از ثبت سیگنال الکتریکی تولید شده توسط
جنس نر و ماده شبح سیاه با سیگنال های مفروض گزارش شده
از مطالعه دیگر ( ) 8از آزمون آنالیز  T-studentتک نمونهای و
به منظور بررسی سطوح معنی داری داده های مربوط به سیگنال
الکتریکی حاصل از ج نس نر و ماده ماهیان طالیی و تاس ماهیان
استرلیاد از آزمون  Tمستقل در سطح  P<0/05استفاده شد.
تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS
(نسخه  ) 16و رسم نمودار فرکانس  EODنیز از طریق نرم افزار
 )ver. 1.0.3( Hantek6002BEانجام شد.

نتایج بررسی تولید فرکانس در میانگینهای طولی مختلف
ماهی شبح سیاه در جدول  1آمده است .بر اساس نتایج ،بین
فرکانسهای تولید شده از دو میانگین طولی مختلف ،تفاوت
معنیداری مشاهده شد ( )P>0/05و فرکانس تولید شده در هر دو
میانگین طولی به طور معنیداری پایینتر از محدوده استاندارد بود
(.)P>0/05

آنالیز های آماری :به منظور ارزیابی نرمال بودن داده ها

نتایج
نتایج فرکانس تولید شده از ماهیان در جدول  1و  2آمده
است .بر اساس نتایج ،در بین ماهیان شبح سیاه با میانگینهای
طولی مختلف ،تفاوت معنیدار در فرکانس  EODمشاهده گردید.
ماهی طالیی قادر به تولید هیچگونه فرکانس قابل ثبت نبود .بررسی
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بحث
به طور کلی ،در بسیاری از گونهها ،اندازه تخلیه الکتریکی به
اندازه ماهی و جایگاه اندام الکتریکی بستگی دارد .همچنین
محدوده فرکانس الکتریکی تولید شده ،بر اساس واحد زمانی و در
پاسخ به عوامل محیطی ،فیزیکی و ارتباطی متغیر است ( .)29در
مطالعه حاضر ،جنسیت ماهیان شبح سیاه به دلیل عدم تفاوتهای
مورفولوژیک بارز قابل تفکیک و شناسایی نبود .در مطالعهای
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جدول  .1بررسی و مقایسه فرکانس الکتریکی ثبت شده از ماهی شبح سیاه (میانگین  ±انحراف معیار).
گونه مورد مطالعه
شبح سیاه

فرکانس ثبت شده (هرتز)
715 ± 8/66b
820 ± 17/32a

میانگین طولی (سانتیمتر)
8/65 ± 0/20
20/75 ± 0/43

حروف التین متفاوت نشانهنده تفاوت معنیدار آماری بین میانگین فرکانس تولید شده در دو میانگین طولی مختلف است.
جدول  .2محدوده فرکانس تولید شده از جنس نر و ماده ماهیان مورد مطالعه توسط دستگاه اسیلوسکوپ بر حسب هرتز (میانگین  ±انحراف معیار).
گونه
ماهی استرلیاد
ماهی طالیی

محدوده فرکانس الکتریکی تولید شده (هرتز)
جنس نر
8490 ± 5/77a
ND

جنس ماده
8437 ± 1/45b
ND

حروف التین متفاوت نشانهنده تفاوت معنیدار آماری بین میانگین فرکانس تولید شده در دو جنس مختلف است ND .نشاندهنده عدم تشخیص فرکانس  EODاست.

مشخص شد که برخی از جمعیتهای گونه شبح سیاه تفاوتهای
بسیاری در محدوده فرکانس سیگنال تخلیه الکتریکی نر و ماده
داشته اما از نظر مورفولوژیک تفاوت اندکی را نشان دادند که همسو
با یافته مطالعه حاضر میباشد ( .)8گونههای مختلف خانواده
کاردماهیان از تنوع مورفولوژیک باالیی در رابطه با اشکال جنسی
برخوردار هستند .در برخی از گونهها نرها بزرگتر از مادهها بوده و
سازگاریهایی به منظور رقابت و بروز رفتارهای تولیدمثلی دارند.
انواع متعددی از اشکال مورفولوژیک جنسی در گونه
 Parapteronotus hasemaniدیده میشود .در این گونه نرها
دارای آروارههای به شدت کشیده هستند ( .)11شکل بدن به عنوان
یک ویژگی مورفولوژیک و تولید فرکانس شبح قهوهای شدیداً با
تمایزات جنسی در ارتباط است ( .)13نرها دارای جثهای بزرگتر،
بدن طویل ،پوزه پهن و فرکانس باالتری نسبت به مادهها هستند.
نرها همچنین قلمروطلب و ستیزهجو بوده و با افزایش اندازه بدن
قادر به تولید فرکانس باالتری هستند ( .)6،15رفتار اجتماعی
مادهها به خوبی قابل تشخیص نبوده و ارتباط واضحی بین فرکانس،
اندازه و غالبیت آنها وجود ندارد .در همین رابطه ،گونه دیگری از
خانواده کاردماهیان به نام  Adontosternarchus devenanziiاز
نظر اندازه بدن و شکل آن در دو جنس نر و ماده ،مونومورفیک
میباشد و تمایزات جنسی مورفولوژیک با تفاوت در فرکانس EOD
تولید شده همبستگی ضعیفی دارد (.)33
فرکانسهای ثبت شده در اندازه بزرگتر ماهی شبح سیاه
بیشتر از ماهیان کوچکتر بود که به نظر میرسد نشان از تعدد
بیشتر اندامهای الکتریکی در ماهیان با اندازه بزرگتر دارد.
یافتههای مطالعه حاضر در ارتباط با دامنه فرکانسهای تولید شده

از ماهیان شبحسیاه در دو میانگین طولی نشان داد که فرکانس
ثبت شده پایینتر از فرکانس الکتریکی ثبت شده در مطالعه پیشین
بود ( .)8با این حال با یکی از مطالعات قبلی مشابه بود ()20؛ آنها
دریافتند که فرکانس  EODنرها در محدوده  850-1000هرتز و
مادهها  1000-1150هرتز میباشد .همچنین نزدیکی فرکانس
ثبت شده در این مطالعه با مطالعات پیشین دلیل محکمی بر
طراحی صحیح دستگاه و روش مطالعه و اطمینان به آن در
مطالعات تکمیلی آتی میباشد.
اعضای خانواده کاردماهیان قادر به تولید نوع موجی شکل
 EODبا فرکانسهای باالیی حدود 500-2000هرتز هستند که در
نوع خود یکی از سریعترین و دقیقترین نوسانات بیولوژیک شناخته
شده است ( .)26البته دامنه تولید فرکانس که تابعی از دو فاکتور
دامنه ارتعاشات و جهت هدایت سیگنال است در جنسهای نر و
ماده گونههای مختلف با یکدیگر متفاوت است .برای مثال در شبح
قهوهای ،نرها فرکانس باالتری نسبت به مادهها تولید میکنند.
نرهای بالغ شبح قهوهای معموالً محدوده فرکانسی بین -1100
 850هرتز تولید کرده ،در حالیکه مادهها فرکانسی برابر با -800
 600هرتز تولید میکنند .این در حالی است که در برخی گونهها
مانند شبح سیاه ،فرکانس  EODمتفاوت بوده و نرها فرکانس به
مراتب پایینتری نسبت به مادهها تولید میکنند ( .)31در برخی
از گونههای کاردماهیان مانند Adontosternarchus
 devenanziiو Apteronotus bonapartiiفرکانس تولید شده
در جنس نر و ماده تفاوتی را نشان نداده است ( .)16،33این
فرکانسها حاصل تولیدات اندامهای الکتریکی این ماهی میباشند.
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نتایج مطالعه حاضر نشان داد که از هیچکدام از جنسهای نر و
ماده ماهی طالیی فرکانس الکتریکی ثبت نگردید که میتواند با عدم
وجود اندامهای مولد الکتریکی در این ماهی در ارتباط باشد .این
موضوع ممکن است ناشی از عدم توانایی در ثبت فرکانس در ماهی
طالیی به دلیل دقت پایین دستگاه در ثبت زنشهای ضعیف اندامهای
داخلی این ماهی باشد .نتایج مطالعهای حاکی از این بود که تمام
گونهها قادر به بروز تمایزات جنسی در ارتباطات تولیدمثلی هستند اما
حتی در بین گونههای بسیار نزدیک از نظر فیلوژنی نیز ،اندازه و هدایت
فرکانس  EODمیتواند متفاوت باشد (.)1
مطالعه حاضر نشان داد تفاوت معنیداری در فرکانس EOD

ماهیان استرلیاد نر و ماده مشاهده میشود .نکته مهم در ماهی استرلیاد
وجود فرکانس علیرغم عدم وجود اندامهای اختصاصی مولد الکتریکی
در این ماهی است ( )18که میتوان منشأ آن را بافتهای فرکانسدار
بدن مانند قلب ،مغز و آبشش دانست ،اگرچه یافتن منشأ تولید فرکانس
الکتریکی ،نیازمند بررسیهای دقیقتر در این زمینه میباشد.
از جمله دالیل تفاوت فرکانس  EODدر جنسهای نر و ماده
ماهیان ،تفاوت در سطوح آندروژنها از قبیل (11- )11-KT
 Ketotestosteroneو استروژنها است .اثر هورمونهای استروئیدی
بر  EODدر ماهیان شبح قهوهای و شبح سیاه برخالف یکدیگر است
( .)8در شبح قهوهای ،هورمون  11-KTاز طریق افزایش فرکانس،
 EODموجود را منطبق بر محدوده  EODجنس نر تنظیم میکند.
همچنین تستوسترون اثر معنیداری بر میزان فرکانس  EODماهی
شبح سیاه نداشت ،با این وجود در این گونه ،فرکانس تولیدی نرها
اغلب پایینتر از مادهها است (.)7،8،31
علیرغم اینکه مطالعاتی در ارتباطات با تمایزات جنسی و دامنه
فرکانس  EODتاسماهیان صورت نگرفته است ،نتایج مطالعه حاضر
نشاندهنده اختالفات معنیدار فرکانس  EODدر دو جنس نر و ماده
میباشد .البته مواردی همچون وضعیت تولیدمثلی ،مرحله رسیدگی
جنسی ،سطوح هورمونهای استروئیدی ،تغییر فصول و دقت دستگاه
اندازهگیری کننده از جمله عواملی است که سبب اختالف در
فرکانسهای الکتریکی تولید شده از ماهیان گونههای مختلف میگردد

( .)16،31از اینرو ،مطالعات بیشتری در گونهها و مراحل مختلف
رسیدگی جنسی آن مورد نیاز میباشد.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میتوان از تمام ماهیان اعم از
الکتریکی و غیر الکتریکی انتظار دریافت فرکانس الکتریکی را داشت
اما ثبت محدوده دقیق فرکانس مستلزم تجهیزات حساس ،دقیق و
دربرگیرنده محدوده گستردهتری از فرکانس الکتریکی است .در مطالعه
حاضر تولید فرکانس و تفاوت مقادیر ثبت شده  EODدر جنسیتهای
مختلف را میتوان دلیلی بر تمایزهای جنسی دانست به طوری که
عالوه بر خصوصیات مورفولوژیک ،وجود مولفههای دیگری از قبیل
فرکانس الکتریکی میتواند یک روش نوین در جهت تعیین جنسیت
در ماهیان ،به ویژه گونههایی که دارای طول مدت رسیدگی جنسی
زیادی هستند در نظر گرفت .با این وجود ،تنها میتوان این روش را
برای مطالعات تکمیلی در آینده پیشنهاد کرد و پس از بررسیهای
دقیقتر به عنوان روشی جدید در صنعت آبزیپروری مورد استفاده
قرار داد .همچنین این روش را میتوان جایگزین مناسبی برای
روشهای تعیین جنسیت تهاجمی از قبیل بیوپسی به ویژه در
گونههای ارزشمندی مانند تاسماهیان قلمداد نمود .با اینحال ،نوع و
ساختار فرکانس  ،EODویژگیهای اندام تولیدکننده ،مراحل رسیدگی
جنسی ،سنین و اندازههای مختلف و تعداد بیشتری از ماهیان و برخی
از عوامل زیستمحیطی و فیزیولوژیک دخیل در تولید میدان الکتریکی
و دریافت آن توسط ماهیان از جمله اهدافی است که باید در آینده
مورد مطالعه بیشتری قرار گیرند.
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Abstract
BACKGROUND: Sex determination is an essential issue in certain fish species, like sturgeons. During the rearing

management, distinguishing between male and female fish is an important process for producing meat or caviar.
OBJECTIVES: The current study aimed to find the feasibility of electric organ discharge (EOD) frequency generating
to introduce a novel method of sex determination in three freshwater species, namely the black ghost knife fish
(Aptronotus albifrons), goldfish (Carassius auratus), and the Sterlet sturgeon (Acipenser ruthenus), as non-electric
fishes.
METHODS: In this regard, following sex detection, EOD frequency of fishes were recorded via an oscilloscope. In
addition, knife fish was used as a reference sample on which a lot of work has been done to evaluate the accuracy of
the method and the use of the oscilloscope. Furthermore, the EOD frequency of male and female Sterlet sturgeons was
recorded and reported for the first time in this study.
RESULTS: The frequency magnitude was significantly different in genders of Sterlet (P<0.05) with higher EOD
frequency in males than in females. There was no recorded frequency in goldfish male and female. EOD frequencies,
which were recorded in male and female of black ghost fish, represented significant differences compared with the
other studies (P<0.05).
CONCLUSIONS: The results achieved in this study revealed that sex differences are one of the effective parameters in
terms of EOD frequency inequality; this non-invasive method can be utilized for sex identification of valuable species,
like sturgeon. However, it is required to gather advanced equipment and conduct further research in physiology and
biology of reproduction for accurate recording of electrical frequencies and detection of their origins.
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. Examination and comparison of the recorded electrical frequencies in black ghost fish (mean ± SD).
Table 2. Frequency range produced by the examined male and female fishes with an oscilloscope in Hz (mean ± SD) .
Figure 1. A schematic view of the designed system to record individuals’ EOD frequency (27); A: probe; B: electric field of fish;
C: studied species; D: patch cord of system; E: oscilloscope.
Figure 2. The process of frequency recording in goldfish.
Figure 3. A sample of recorded electrical frequency from individuals and its significant peaks in sex detection. X and Y axes
illustrate the range of the produced frequency (Hz) and vibration intensity range (dB), respectively. Figure A shows the initial EOD
frequency based on the approximate range of the amplitude of the wave entered in the software; the exact frequency value could
observed in Figure B. Accordingly, the highest peak of the generated vibrations indicated the frequency of EOD produced by each
of the studied species.
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