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  چكيده
خرچنگ شـناگر  موجود در جنس نر  بقا و توليدمثلي مهم عضو عنوان هدف از مطالعه حاضر، بررسي بافتي بيضه به

هاي خرچنگ، پس از بيهوشـي،  فارس) است. نمونهاستان خوزستان (خليج ) در سواحل شرقPortunus segnisآبي (
ائـوزين   -شناسي قرار گرفتند و مقاطع بافتي از گنادها تهيه شدند. سپس به روش هماتوكسـيلين مورد بررسي ريخت

هـايي از بافـت   كپسولي از بافت همبند پوشـيده شـده اسـت. تيغـه    آميزي گرديدند. نتايج نشان داد، بيضه توسط رنگ
هاي بيضه داراي يك بخش زايا و يك منطقه تحـول  كنند. لوبولهمبند، پارانشيم بيضه را به تعدادي لوبول تقسيم مي

فـت  هستند. ناحيه وازدفران داراي سه قسمت قدامي، مياني و خلفي است. هر سه ناحيه وازدفران از خارج توسـط با 
اي تا اند. اسپرماتوفورها به اشكال دايرهاي ساده پوشيده شدههمبند و از داخل توسط بافت پوششي مكعبي تا استوانه

  هاي مختلف در هر سه ناحيه وازدفران مشاهده شدند.بيضي شكل و با اندازه

  .فارسبيضه، بخش زايا، منطقه تحول، خرچنگ شناگر آبي، خليج :كلمات كليدي
  

  مقدمه. 1

فارس، از خانواده  خليج هايآب در Portunus segnisگونه 
Portunidae  است)Lai et al., 2012(ها اندام متصل به . بيضه

قرار دارند. از وسط يكديگر هستند كه در زير هيپودرم كاراپاس 
يابد و در امتداد جانبي، كاراپاس گسترش مي -حاشيه مرز پشتي

گيرد و از عرض قدامي كاراپاس قرار مي -انحناي حاشيه جانبي

 .(Efrizal et al., 2015) آن عبور كرده و تا سمت شكم ادامه دارد
و خلفي  )MVD(مياني  )،AVD(وازدفران به سه بخش، قدامي 

)PVD( شودمي تقسيم )Soundarapandian et al., 2013( .
وغ در اين نواحي قرار ـدر مراحل مختلف بل 1اـاتوفورهـاسپرم
امل ـدر سخت پوستان، بيضه ش Nagaraju)., 2010(گيرند مي

——— 
1 Spermatophores 
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ساز هاي اسپرملوب بوده كه متشكل از بسياري از لوله 15-10
 دهندهستند و با توجه به مرحله اسپرماتوژنز تغيير شكل مي

)2010 ,.(Nagaraju  با توجه به اهميت خوراكي و اقتصادي
به  و با در نظر گرفتن گناد نر )P. segnisخرچنگ شناگر آبي (

ا هدف ـا موجود، اين تحقيق بـعنوان عضو مهم توليد مثلي و بق
در  )P. segnisشناسي گناد نر خرچنگ شناگر آبي (ررسي بافتـب

  خليج فارس انجام گرفت. 

  هااد و روش. مو2

 استان سواحل هنديجان منطقه در بردارينمونه و صيد
نر از  عدد خرچنگ شناگر آبي 20خوزستان انجام گرفت. تعداد 

صيد  به صورت تصادفي 1396تا خرداد ماه  1395شهريور ماه 
شناسي دانشگاه علوم شدند و به صورت زنده به آزمايشگاه بافت

سنجي زيست يافتند. ابتداو فنون دريايي خرمشهر انتقال 
وسيله ه ب( )WW( خرچنگوزن  گيريشامل اندازه  هاخرچنگ

(به  )CL(طول كاراپاس )، گرم 1/0ترازوي ديجيتالي با دقت 
انجام گرفت و سپس  )CW(عرض كاراپاس  كش) ووسيله خط

 انتهايي و مياني بيضه، قسمت ابتدايي، از قطعاتي تشريح شدند.

متر جدا شدند. سپس به ترتيب مراحل سانتي 5/0وازدفران با ابعاد 
)، TP1020 Leicaتثبيت، پاساژ بافتي (دستگاه اتوتكنيكون مدل 

)  RM2242مدل  Leciaميكروتوم  گيري (توسطگيري، برشقالب
ها انجام گرفت ائوزين روي نمونه -و رنگ آميزي هماتوكسيلين

)Bancroft and Gamble, 2008روسكوپ ها توسط ميك). نمونه
 Dino Liteافزار و نرمDino Lite مجهز به لنز  Nikonنوري 

Capture سنجي قرار گرفتند. شناسي و بافتمورد بررسي بافت
- سنجي و بافتهاي حاصل از مطالعه زيستجهت بررسي داده

  استفاده گرديد. 16 ، نسخهSPSSها از نرم افزار سنجي نمونه

  . نتايج و بحث3

 ± SE± (17/15سنجي، ميانگين وزني (در بررسي زيست
سفيد بود و  هايهمراه با لكه آبي-گرم و كاراپاس سبز 09/229

و ميانگين طول  SE± (36/0 ± 37/13ميانگين عرض آن (
متر اندازه گيري شد. در سانتي SE± (19/0 ± 34/6كاراپاس (

اي شكل و پيچ خورده با نماي شناسي، بيضه لولهبررسي ريخت

H  اي سفيد شيشه رنگبه ها رنگ و قوام آن در تمامي نمونهبود و
  .)1مشاهده گرديد (شكل و شفاف 

  
، بيضه Portunus segnis: سيستم توليد مثل خرچنگ شناگر آبي نر بالغ 1شكل 

)TS،( وازدفران )VD(  

شناسي نشان داد كه بيضه توسط كپسولي از بافت نتايج بافت
هايي از بافت همبند تيغه همبند سست نازك پوشيده شده است.

خارج شده و پارانشيم بيضه را به تعدادي لوبول مشخص تقسيم 
) و 2A(شكل 1هاي بيضه داراي يك بخش زايااند. لوبولنموده

ها ي محيطي لوبولهستند. منطقه زايا در ناحيه 2يك منطقه تحول
هاي ضميمه هاي اسپرماتوگوني و سلولقرار گرفته و شامل سلول

هاي زايا در مراحل مختلف قرار در منطقه تحول، سلولاست. 
بيضه انباشته  3هاي سميني فراند. اسپرماتوزوآها در لولهگرفته
اند. پس از بيضه، وازدفران قرار گرفته است. هر سه ناحيه شده

وازدفران از خارج توسط بافت همبند سست پوشيده شده است 
اي تا اشكال دايرهبه ). همچنين اسپرماتوفورها C, F, H 2(شكل
مختلف در هر سه ناحيه مشاهده هاي با اندازه شكل وبيضي 
). اسپرماتوفورها حاوي اسپرماتوزوئيدها D, E, H 2(شكل شدند

ميكرون  64/167 ± 38/26هستند. ميانگين قطر اسپرماتوفورها 
از داخل توسط بافت وازدفران گيري شد. هر سه ناحيه اندازه

و Stewart اند. اي ساده پوشيده شدهستوانهپوششي مكعبي تا ا
 Portunus) با مطالعه روي خرچنگ شناگر آبي 2013همكاران (

pelagicus هاي بيضه داراي منطقه زايا و گزارش نمودند كه لوبول
همچنين وازدفران حاوي اسپرماتوفورهاي  منطقه تحول هستند.

متعدد است و اسپرماتوفورها داراي شكل كروي هستند كه با 

——— 
1 Germinal zone 
2 Transformation zone 
3 Seminferous 
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هاي آزاد هستند. اند و حاوي اسپرمكپسول نازك پوشيده شده
و همكاران  Soundarapandianاي كه توسط همچنين در مطالعه

 Portunus pelagicus ) بر روي خرچنگ شناگر آبي نر2013(
گرفت، گزارش نمودند كه بيضه توسط بافت همبند سست  انجام

شود و هر لوبول شامل يك بخش زايا به تعدادي لوبول تقسيم مي
و يك منطقه تحول است. همچنين اين محققين گزارش نمودند 

شيري به سه قسمت قدامي، مياني و  -كه وازدفران به رنگ سفيد
ل از مطالعه شود. اين مطالعات با نتايج حاصخلفي تقسيم مي

  حاضر مطابقت دارد.

  

  

  

  
 Portunus: بررسي بافت شناسي اندام تناسلي نر خرچنگ شناگر آبي (2 شكل

segnis.(  
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A مقطع بخش پروگزيمال بيضه ()H&E×725( ،B مقطع (
) مقطع عرضي بخش H&E×725( ،C(بخش پروگزيمال بيضه 
) مقطع عرضي وازدفران H&E×725(، D(ديستال وازدفران قدامي 

) مقطع عرضي وازفران قدامي H&E×725( ،E(قدامي 
)H&E×725( ،F مقطع عرضي بخش پروگزيمال وازفران مياني (
)H&E×725( ،G مقطع عرضي وازفران مياني ()H&E×2900(، 

Hمقطع عرضي وازدفران خلفي ()H&E×290( ،I مقطع بخش (
   .)H&E×725(ديستال بيضه 

 1AC2اي، رعي يا ضميمههاي ف: سلولSZ ،3 : اسپرماتوزوآSP :
- : ذرات دانه5GD ، هـاي بدون داناده زمينهـ: م4AS اتوفور، ـاسپرم

منطقه  8TZ: : ناحيه زايا،7GZ اي، : بافت پوششي استوانه6CE ، اي
   تحول.

  گيري. نتيجه4

ها نشان داد كه بيضه در خرچنگ شناگر در اين مطالعه بررسي
توسط كپسولي از بافت همبند نازك پوشيده  )P. segnisآبي (

هايي از بافت همبند كپسول خارج شده و شده است. تيغه
نمايد. اين پارانشيم بيضه را به تعدادي لوبول مشخص تقسيم مي

ها داراي يك بخش زايا و يك منطقه تحول هستند. لوبول
وازدفران در امتداد بيضه قرار گرفته و شامل سه ناحيه قدامي، 
مياني و خلفي است كه هر سه ناحيه از خارج توسط بافت همبند 

اي ساده پوشيده و از داخل توسط بافت پوششي مكعبي تا استوانه
  شوند.اند و اسپرماتوفورها در هر سه ناحيه مشاهده ميشده
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