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و تریپلوئیدی در  ءمیزان تفریخ، بقا رده از شوک گرمایی بااثر القای تریپلوئیدی با استف

 (Cyprinus carpio)الرو ماهی کوی 
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 1397 آذرتاریخ پذیرش:            1397 شهریور تاریخ دریافت:

 چکیده

 40، 38دمای شوک ) 3بود.  (Cyprinus carpio)هدف از این آزمایش بررسی اثر شوک گرمایی روی القای تریپلوئیدی در ماهی کوی 

دقیقه( مورد آزمایش  3و  2، 1مدت زمان شوک ) 3دقیقه پس از لقاح( و  8و  6، 4، 2، 1ز شوک )مدت زمان آغا 5گراد(، سانتی درجه 42و 

تیمار بود. نتایج آزمایش نشان داد  46همراه گروه شاهد عنوان گروه شاهد درنظر گرفته شد. تعداد تیمارها بهها بهقرار گرفتند. گروهی از تخم

 38)دمای 10دقیقه(،  1دقیقه پس از لقاح، مدت زمان  4 گراد،سانتی درجه 38)دمای 19تیمارهای درصد( در  49/59ترین میزان تفریخ )بیش

دست دقیقه( به 1دقیقه پس از لقاح، مدت زمان  6گراد، سانتی درجه 38)دمای  28دقیقه( و  1دقیقه پس از لقاح، مدت زمان  2گراد، درجه سانتی

چنین میزان بقاء الروها با افزایش دمای شوک و (. هم<05/0P) داری وجود نداشته شاهد اختالف معنیکه بین این تیمارها و گروآمد، درحالی

درصد(  75/63درصد( و بازده تریپلوئیدی ) 95/65ترین میزان تریپلوئیدی )(. بیش>05/0P) داری کاهش یافتطور معنیمدت زمان شوک به

آن در ماهیان  ( مشاهده شد. نسبت حجم گلبول قرمز و هسته32دقیقه )تیمار  2لقاح و مدت زمان دقیقه پس از  6گراد، سانتی درجه 40در دمای 

گراد، سانتی درجه 40رسد استفاده از شوک گرمایی با دمای نظر میبرابر ماهیان دیپلوئید بود. با توجه به نتایج به 92/1و  74/2ترتیب تریپلوئید به

 ترین تاثیر را در القای تریپلوئیدی در ماهی کوی داشته باشد. تواند بیشدقیقه می 2 دقیقه پس از لقاح و مدت زمان 6

  ماهی کوی، تریپلوئیدی، شوک گرمایی کلیدی: کلمات

 sudagar_m@yahoo.com* پست الکترونیکی نویسنده مسئول: 
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 مقدمه

پروری و مدیریت شیالتی یکی از القای تریپلوئیدی در آبزی       

ه طور گسترده برای تولید ماهیان عقیم استفادهایی است که بهروش

ترین شکل (. تریپلوئیدی رایجGuragac ،2014و Turan شود )می

های دارای سه سری کروموزوم گفته پلوئیدی است که به سلولپلی

سبب نقص در گامتوژنز  تریپلوئیدی (.2009و همکاران،  Felip) شودمی

های شود، اما در جنس نر سبب تولید اسپرمدر جنس ماده می

روند زندگی از بین می طول مراحل اولیهآنیوپلوئید شده که در 

(Taylor  ،به2014و همکاران .)که القای تریپلوئیدی سبب دلیل این

شود، انرژی مورد نیاز برای برای ایجاد اختالل در رشد گناد می

رسیدگی جنسی و تولیدمثل صرف افزایش رشد در افراد تریپلوئید 

وه بر این، عقیم بودن (. عال2017و همکاران،  Nascimentoشود )می

طور معمول در زمان شود تلفاتی که بهماهیان تریپلوئید سبب می

که ماهیان تریپلوئید دلیل ایندهد اتفاق نیفتد. بهتولیدمثل روی می

بدن، بهبود ضریب  هایی مانند افزایش رشد، افزایش اتدازهویژگی دارای

چنین و هم تجاری یدماهیان برای تول هستند این غذایی و عقیمی تبدیل

(. تریپلوئیدی با Dillon ،1988رسند )نظر میصید ورزشی مناسب به

های مختلفی از مواد شیمیایی های دمایی، فشار و غلظتالقای شوک

شوک از تقسیم  تیمارهای (.2013و همکاران،  Bencsik) گرددمی ایجاد

ثانویه شده قطبی  داری گویچهمیوز جلوگیری کرده و سبب نگه ثانویه

جای دو سری کروموزوم در شود سه سری کروموزوم بهکه سبب می

هسته وجود داشته باشد و بنابراین سبب عقیمی در ماهی تریپلوئید 

های فیزیکی طورکلی شوک(. به2016و همکاران،  Chalmers) شودمی

ها برای القای تریپلوئیدی طور گسترده در ماهیتر بوده و بهموفق

ترین روش برای (. رایج2009و همکاران،  Piferrerشوند )می استفاده

 Strunjak-Perovicباشد )گرمایی می شوک استفاده از تریپلوئیدی القای

 هسته سری کروموزوم اضافه دروجود یک واسطهبه (.2003و همکاران، 

تر نسبت به بیش DNAدرصد  50سلول، ماهیان تریپلوئید دارای 

های که حجم هسته در سلولجاییهستند. از آن ماهیان دیپلوئید

تری بزرگ هایسلول دارای موجود تریپلوئید است یافته افزایش تریپلوئید

تر، افراد تریپلوئید بیش DNAدرصد  50رغم داشتن اما علی بود. خواهد

کاهش  واسطهرسد بهنظر میتر از افراد دیپلوئید نیستند که بهبزرگ

، Havardstunهای این موجودات باشد )اندام و بافت ها درتعداد سلول

 زینتی ماهیان واردات خصوصبه پرورش و تولید، ایران در(. 2011

 که درطوریبه داشته است، چشمگیری توسعه گذشته دهه چند طی

 بخش داشته و اشتغال ایجاد در سزاییبه سهم صنعت این حاضر حال

است  شیرینآب هایگونه به مربوط ایران در زینتی ماهیان پرورش اعظم

 کوی ماهی پرورش شرق، در دور های(. از گذشته1392نژاد، )مومنی

 و خاص نژادهای گسترش و بوده برخوردار بسیاری ارزش و اهمیت از

 از بیش محبوبیت و اهمیت بر که است داشته ایاولویت ویژه زیباتر

 Cyprinus) علمی نام با یکو گونه .(1394 )خیابانی، افزایدمی هاآن پیش

carpio) کپور خانواده به متعلق ( ماهیانCyprinidae )انواع از یکی 

باشد )مورکی و همکاران، می به آسیا متعلق زینتی ماهیان هایگونه

 توجه با اما، بوده آسیا شرقیجنوب نواحی مختص ماهی این (.1393

 دیده دنیا نقاط تمامی در اکنون هم گسترده صورتبه آن تکثیر به

هدف از این آزمایش بررسی تاثیر القای (. 1395شود )تیموریان، می

تریپلوئیدی بر میزان تفریخ، بقاء و بازده تریپلوئیدی در ماهی کوی 

منظور انجام این آزمایش، سه متغیر دمای شوک، زمان باشد. بهمی

 انجام شوک و مدت زمان شوک مورد بررسی قرار گرفتند.

 

 هاروشمواد و 
ماهیان مولد مورد نیاز برای انجام این آزمایش از کارگاه تکثیر        

و پرورش ماهیان زینتی واقع در شهرستان بهشهر خریداری و به مرکز 

برآبادی دانشگاه علوم کشاورزی و  پروری شهیدفضلیتحقیقات آبزی

ریزی منظور جلوگیری از تخممنابع طبیعی گرگان منتقل شدند. به

داری و در طول صورت جداگانه نگهیعی، ماهیان مولد نر و ماده بهطب

درصد وزن بدن با غذای  3میزان آزمایش ماهیان مولد روزانه به دوره

درصد(  7درصد، چربی  32کپور )شرکت فرادانه، پروتئین  ماهی تجاری

برای القای تکثیر مصنوعی به ماهیان مولد  در دو نوبت غذادهی شدند.

 4/0کیلوگرم( هورمون اواپریم ) 4/2±16/0ساله، وزن بدن  3ماده )

( در دو 2002و همکاران،  Basavaraju)کیلوگرم وزن بدن( /لیترمیلی

درصد  90اول و  مرحله درصد از هورمون در 10که  مرحله تزریق گردید

اول تزریق گردید. تزریق  ساعت بعد از مرحله 10مانده، از مقدار باقی

زمان کیلوگرم( هم3/1±09/0ساله، وزن بدن  5/2لد نر )در ماهیان مو

لیتر/کیلوگرم وزن میلی 4/0دوم تزریق هورمون اواپریم ) با مرحله

بدن( در ماهیان مولد ماده انجام شد. دمای آب هنگام تزریق هورمون 

گراد ثبت گردید. محل تزریق هورمون باالی خط درجه سانتی 24

ساعت  6-9(. Das ،2004یان مولد بود )پشتی ماه جانبی و زیر باله

آوری پس از تزریق دوم ماهیان برای تکثیر مصنوعی آماده شدند. جمع

گرم  100ازای لیتر اسپرم بهمیلی 5/1-1تخمک و اسپرم از مولدین )

گرم میلی 100مقدار هوشی ماهیان با گل میخک بهتخمک( بعد از بی

و  Recoubratskyم شد )( انجا2004و همکاران،  Coyleبر لیتر )

 (2002همکاران،  و Basavaraju) خشک روشلقاح به (.1992همکاران، 

دقیقه مقداری آب برای فعال شدن اسپرم  1انجام و پس از مدت زمان 

که آب به مخلوط به مخلوط اسپرم و تخمک اضافه گردید. زمانی

گرفته عنوان زمان لقاح درنظر تخمک و اسپرم اضافه شد، این زمان به

تا  2زده شدند. آرامی توسط پر مرغ همشد. سپس تخمک و اسپرم به

ها از مخلوط دقیقه پس از لقاح برای رفع چسبندگی تخم 4
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و  Recoubratsky)استفاده گردید  10به  1شیر گاو و آب به نسبت 

برای القای تریپلوئیدی تخم ماهی کوی از شوک  (.1992همکاران، 

تیمارهای استفاده شده در این آزمایش به  گرمایی استفاده گردید.

گراد(، مدت زمان درجه سانتی 42و  40، 38صورت: دمای شوک )

 8و  6، 4، 2، 1دقیقه( و زمان آغاز شوک ) 3و  2، 1شوک گرمایی )

(. تعداد 1992و همکاران،  Recoubratsky دقیقه پس از لقاح( بودند )

تکرار برای هر تیمار  3و  تیمار بود 46تیمارها به همراه گروه شاهد 

منظور ایجاد دماهای مورد نیاز برای انجام شوک درنظر گرفته شد. به

ها در ماری )حمام آب گرم( استفاده گردید. تخمگرمایی از دستگاه بن

ماری های کوچک ریخته شده و برای القای شوک در دستگاه بنتوری

چنین ی تخم و همحاو کوچک هایدهی توریگرفتند. بعد از شوک قرار

گراد سانتی درجه 25 های گروه شاهد درون ظرفی با دمای معمولتخم

تا زمان تفریخ  قرار داده شدند. میزان تخمک و اسپرم برای هر تیمار 

چنین شرایط انکوباسیون برای همه تیمارها و گروه شاهد یکسان و هم

ریخ شدند. ها تفروز تخم 3تا  2درنظر گرفته شد. بعد از مدت زمان 

های پالستیکی هر تیمار به ظرف زرده سپس الروهای دارای کیسه

گراد و دارای اکسیژن منتقل شدند. درجه سانتی 25کوچک با دمای 

و  Pradeepدرصد تفریخ از فرمول زیر استفاده گردید ) برای محاسبه

 (:2012همکاران، 
 100×ای لقاح یافتههدرصد تفریخ: تعداد الروهای تفریخ شده/تعداد کل تخم

پرورش میزان بقاء الروها در هر تیمار  یک هفته پس از شروع دوره

درصد بقاء از فرمول زیر استفاده گردید  محاسبه گردید. برای محاسبه

(Pradeep  ،2012و همکاران:) 

 100×درصد بقاء: تعداد الروهای زنده مانده/ تعداد الروهای تفریخ شده

ماه تا زمان خونگیری و تعیین درصد  3دت مالروهای هر تیمار به

تریپلوئیدی پرورش داده شدند. برای تعیین درصد تریپلوئیدی از روش 

( 1984و همکاران، Benfey گلبول قرمز ) گیری حجم هستهاندازه

 ماهیان هر تیمار نمونهپرورش از بچه استفاده گردید. در پایان دوره

 دلیل کوچک بودن اندازهخون به خونی گرفته شد. برای گرفتن نمونه

خونی  ها از روش قطع ساقه دمی استفاده شده و سپس گسترهماهی

تهیه گردید. برای هر نمونه، گسترش خونی بـا پراکندن یک قطره 

درصد  10 گیمسای آمیزی باو رنگ الم و سپس تثبیت با متانول خون بر

ها آن هستههای قرمز و تهیه شد. محورهای کوچک و بزرگ گلبول

افزار و سپس نرم (Nikon- Elipse 50i) توسط میکروسکوپ نوری مدرج

Measurement گیری شد و با استفاده از فرمول زیر حجم گلبول اندازه

( که در Smith ،1980و  Lemoineآن محاسبه گردید ) قرمز و هسته

 ترتیب محور بزرگ و کوچک گلبول قرمز و هستهبه bو  aاین فرمول 

 /π ×  2)2) × (b/2V= (a ×3/4                                :  آن هستند

ها با استفاده از فرمول آن های قرمز و هستهچنین مساحت گلبولهم

 S= a × b × π / 4    ( محاسبه گردید:1977و همکاران،  Serakiزیر )

، و همکاران Billard) سپس برای تعیین درصد تریپلوئیدی از فرمول

 گردید.  استفاده (2012و همکاران،  Pradeep) تریپلوئیدی بازده و (1977
 100×درصد تریپلوئیدی: تعداد ماهیان تریپلوئید/تعداد ماهیان دیپلوئید و تریپلوئید

 100میزان بقاء تریپلوئیدها نسبت به گروه شاهد/  ×بازده تریپلوئیدی: درصد تریپلوئید

 16 نسخه SPSSافزار با استفاده از نرمها تجزیه و تحلیل داده       

 ای دانکن وها از آزمون چنددامنهمیانگین انجام شد. جهت مقایسه

T-test .استفاده گردید 

   

  نتایج
نشان  1نتایج تاثیر تریپلوئیدی بر میزان تفریخ تخم در جدول        

داده شده است. طبق نتایج حاصل از آزمایش میزان تفریخ تخم در 

درصد قرار داشت.  49/59–37/30ای بین مه تیمارها در گسترهه

 38)دمای  19تیمار  3درصد( در  49/59ترین میزان تفریخ )بیش

دقیقه(، تیمار  1دقیقه بعد از لقاح و مدت زمان  4گراد، سانتی درجه

 1دقیقه بعد از لقاح و مدت زمان  6گراد، سانتی درجه 38)دمای  28

دقیقه بعد از لقاح  2گراد، سانتی درجه 38)دمای  10دقیقه( و تیمار 

این تیمارها و گروه   که بیندقیقه( مشاهده شد درحالی 1و مدت زمان 

(. نتایج حاصل <05/0p) داری مشاهده نشدشاهد هیچ اختالف معنی

از این آزمایش یک روند کلی کاهش میزان تفریخ را با افزایش دما و 

ترین میزان بقاء الروی در بیش ن داد.مدت زمان شوک گرمایی نشا

درصد مشاهده شد و پس از آن  74/48)شاهد( با مقدار  46تیمار 

درصد، تیمار  71/45با مقدار  1درصد، تیمار  14/46با مقدار  20تیمار 

درصد قرار  75/42با مقدار  10درصد و تیمار 25/43با مقدار  28

، 27، 36، 6، 42، 24 چنین تیمارهای آزمایشی(. هم1گرفتند )جدول

ترین میزان بقاء الروی را نشان دادند. نتایج کم 41و  23، 26، 45، 18

حاصل از آزمایش نشان داد که یک ارتباط منفی بین میزان بقاء الروی 

که دمای شوک گرمایی افزایش یافت و دمای شوک وجود دارد. زمانی

با افزایش مدت طور مشابه چنین بهمیزان بقاء الرو کاهش یافت. هم

ترین میزان بیش زمان شوک میزان بقاء الروی کاهش پیدا کرد.

دقیقه بعد از  6گراد، سانتی درجه 40)دمای  32تریپلوئیدی در تیمار 

 3 در تیمارهای (.1آمد )جدولدست دقیقه( به 2لقاح و مدت زمان 

 1دقیقه پس از لقاح و مدت زمان  1گراد، سانتی درجه 42)دمای 

دقیقه پس از لقاح و مدت  1گراد، سانتی درجه 42)دمای  6قه(، دقی

دقیقه پس از لقاح  1گراد، سانتی درجه 38)دمای  7دقیقه(،  2زمان 

دقیقه پس  1گراد، درجه سانتی 42)دمای  9دقیقه( و  3و مدت زمان 

گونه عالئمی از تریپلوئیدی مشاهده دقیقه( هیچ 3از لقاح و مدت زمان 

ترین درصد تریپلوئیدی مشاهده نشد. بیش 100هیچ تیماری نشد. در 
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دقیقه  6گراد، سانتی درجه 40)دمای  32بازده تریپلوئیدی در تیمار 

 با مشابه (.1دست آمد )جدولدقیقه( به 2مان پس از لقاح و مدت ز

، 6، 3گونه عالئمی از تریپلوئیدی در تیمارهای تریپلوئیدی هیچ میزان

 د و بازده تریپلوئیدی در این تیمارها صفر بود. مشاهده نش 9و  7

 

میزان تفریخ، بقاء الروی، درصد و بازده تریپلوئید در تیمارهای مورد آزمایش :1جدول 

 بازده تریپلوئیدی درصد تریپلوئیدی میزان بقاء الروی میزان تفریخ مدت زمان شوک زمان القای شوک دمای شوک تیمار
1 38 1 1 59/1±07/46ab 45/0±71/10abc 3/2±24/29mn 3/2±21/12opq 

2 40 1 1 55/1±27/46abc 40/2±43/79bcd 11/1±84/62jk 11/1±91/33ijklmn 

3 42 1 1 50/2±63/19abcdef 32/2±53/90fg 0n 0q 

4 38 1 2 45/0±14/73efghi 32/3±67/81fg 4/2±64/16lmn 4/2±39/24nopq 

5 40 1 2 45/1±14/93efghi 31/1±80/86ghij 4/2±93/94lmn 5/3±42/85mnopq 

6 42 1 2 39/9±24/88ijkl 24/2±45/87k 0n 0q 

7 38 1 3 40/4±92/44ghij 33/4±24/07efg 0n 0q 

8 40 1 3 37/2±13/92 ijkl 37/2±13/92ijkl 2/3±08/60n 2/3±16/74pq 

9 42 1 3 36/5±28/27 ijkl 34/3±02/18efg 0n 0q 

10 38 2 1 59/7±49/59a 42/3±75/14abc 12/5±76/29ijk 13/6±43/62hijklm 

11 40 2 1 54/5±85/70abcd 40/3±20/10bcd 18/2±45/66ghij 18/2±45/16fghijk 

12 42 2 1 5±54/11abcde 32/3±65/94fg 12/2±40/24ijk 12/3±51/74ijklmn 

13 38 2 2 40/8±08/89hijk 39/3±65/19cde 11/2±62/73jk 10/2±88/76jklmno 

14 40 2 2 31/5±22/11kl 32/1±92/18fg 17/5±97/45ghij 18/8±74/64fghij 

15 42 2 2 30/5±37/06l 32/4±02/79fghi 23/7±51/93fg 25/8±02/74def 

16 38 2 3 39/5±24/80ijkl 32/1±22/92fgh 23/2±04/67fg 22/4±31/06fg 

17 40 2 3 40/2±08/63hijk 33/1±62/53efg 12/3±39/23ijk 13/4±36/36hijklm 

18 42 2 3 31/5±22/11kl 25/5±22/24k 13/0±23/16ijk 11/2±96/89ijklmn 

19 38 4 1 59/4±49/56a 41/3±99/17bc 4/4±62/71lmn 4/5±95/28mnopq 

20 40 4 1 51/3±05/86abcdef 46/2±14/80ab 35/2±18/23d 35/4±83/53c 

21 42 4 1 50/5±63/06abcdef 33/4±98/35efg 26/3±09/72ef 25/3±07/20def 

22 38 4 2 45/0±14/73efghi 32/1±72/93fg 24/6±19/33fg 19/7±84/2fghi 

23 40 4 2 45/2±56/53defghi 25/2±97/09hijk 52/4±83/27b 52/5±24/78b 

24 42 4 2 36/3±28/18ijkl 23/2±87/72k 30/4±58/44de 32/5±05/80cde 

25 38 4 3 49/4±78/44bcdefg 32/2±99/07fg 18/5±91/63ghi 17/5±29/62fghijkl 

26 40 4 3 32/3±48/18jkl 25/6±82/46ijk 16/4±06/19hijk 15/5±63/91ghijkl 

27 42 4 3 32/2±06/63jkl 25/1±02/69k 3/2±24/89mn 3/2±23/81opq 

28 38 6 1 59/2±49/53a 43/1±25/27abc 34/4±43/18d 32/5±30/89cde 

29 40 6 1 43/1±03/67fg 40/3±34/22bcd 33/4±74/69d 31/7±82/15cde 

30 42 6 1 51/3±47/18ab 32/3±65/23fg 46/3±67/21bc 45/6±41/06b 

31 38 6 2 45/2±56/53de 33/5±39/05efg 51/3±88/87b 51/5±97/25b 

32 40 6 2 51/3±47/18abcdef 32/1±50/86fg 65/4±95/38a 63/4±75/41a 

33 42 6 2 49/4±78/44bcdefg 31/3±52/13fghij 51/5±78/14b 52/7±59/57b 

34 38 6 3 40/2±92/63ghij 35/3±02/81def 32/4±77/48d 32/4±91/16cd 

35 40 6 3 40/4±08/44hijk 32/4±70/03fg 50/4±42/89bc 52/2±26/53b 

36 42 6 3 30/1±37/26l 24/3±96/80k 44/2±43/88c 47/4±74/48b 

37 38 8 1 55/4±27/44abc 40/5±90/90bcd 21/2±66/20fgh 21/1±32/20fgh 

38 40 8 1 54/3±85/18abcd 33/1±82/14efg 11/1±91/38jk 11/1±91/72ijklmn 

39 42 8 1 48/3±94/86cdefgh 31/2±90fghij 4/1±19/48lmn 4/1±19/48nopq 

40 38 8 2 40/1±08/46hijk 32/2±68/61fg 11/2±54/14jk 10/1±91/93jklmno 

41 40 8 2 44/3±72/86efghi 27/3±52/29ghijk 9/2±56/13klm 9/1±66/96lmnop 

42 42 8 2 30/3±80/18kl 24/4±39/62k 10/3±17/69kl 10/3±06/56klmnop 

43 38 8 3 40/0±80/73hijk 33/1±66/22efg 4±23/02fg 24/3±59/93ef 

44 40 8 3 30/5±37/06l 34/2±88/68def 9/3±94/50klm 10/3±30/98jklmnop 

45 42 8 3 36/1±28/46ijkl 25/2±63/67jk 3/3±29mn 3/2±18/84opq 

46 ------- --------- ---------- 59/5±49/06a 48/3±74/94a 0n 0q 
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های قرمز در افراد دیپلوئید و میانگین محور بزرگ گلبول       

متر میکرو 79/12 ± 809/0و  64/8 ± 273/0ترتیب تریپلوئید به

چنین میانگین محور بزرگ هسته گلبول قرمز در گیری شد. هماندازه

 63/5±253/0و  39/4±156/0ترتیب افراد دیپلوئید و تریپلوئید به

دار دست آمده اختالف معنیطبق نتایج به (.2میکرومتر بودند )جدول 

در افراد دیپلوئید و تریپلوئید  بین محور بزرگ گلبول قرمز و هسته

های قرمز در (. میانگین محور کوچک گلبول>05/0p) مشاهده شد

 87/7±335/0و  76/5±142/0ترتیب افراد دیپلوئید و تریپلوئید به

ترتیب های قرمز بهولگلب میکرومتر و میانگین محور کوچک هسته

(. 2گیری شد )جدولمیکرومتر اندازه 26/3 ± 111/0و  65/2 ± 101/0

نتایج آزمایش نشان داد که بین محور کوچک هسته و گلبول قرمز در 

 (.>05/0p)دار وجود دارد افراد دیپلوئید و تریپلوئید اختالف معنی

ترتیب ئید بهمیانگین مساحت گلبول قرمز در افراد دیپلوئید و تریپلو

میکرومترمربع و میانگین مساحت  49/79 ± 258/6و  15/39 ± 536/1

و  14/9±476/0ترتیب های قرمز در این افراد بهگلبول هسته

بررسی نتایج  (.2)جدول شد گیریمیکرومترمربع اندازه 770/0±43/14

داری بین مساحت حاصل از این آزمایش نشان داد که اختالف معنی

 (.>05/0p)بول قرمز افراد دیپلوئید و تریپلوئید وجود دارد هسته و گل

 ترتیب در افراد دیپلوئیددر این آزمایش میانگین حجم گلبول قرمز به

میکرومتر مکعب و  20/418±061/46و  67/150±644/8و تریپلوئید 

 19/16±376/1ترتیب گلبول قرمز در این افراد به حجم هسته میانگین

ها بررسی (.2)جدول شد گیریمتر مکعب اندازهکرومی 43/31±343/2و 

گلبول قرمز در افراد  نشان داد بین میانگین حجم گلبول و نیز هسته

 (.>05/0p)دار وجود دارد دیپلوئید و تریپلوئید اختالف معنی

 

 گلبول قرمز و هسته آن در ماهیان دیپلوئید و تریپلوئید میانگین اندازه  :2جدول 

 نسبت تریپلوئید به دیپلوئید تریپلوئید دیپلوئید خونگلبول قرمز 

 0/273b 12/79 ± 0/809a 48/1 ± 8/64 محور بزرگ )میکرو متر(

 0/142b 7/87 ± 0/335a 35/1 ± 5/76 محور کوچک )میکرو متر(

 0/061b 1/63 ± 0/120a 08/1 ± 1/5 محور بزرگ / محور کوچک

 1/536b 79/49 ± 6/258a 01/2 ± 39/15 مساحت )میکرومتر مربع(

 8/644b 418/20 ± 46/061a 74/2 ± 150/67 حجم )میکرو متر مکعب(

 نسبت تریپلوئید به دیپلوئید تریپلوئید دیپلوئید گلبول قرمز هسته

 0/156b 5/63 ± 0/253a 28/1 ± 4/39 محور بزرگ )میکرو متر(

 0/101b 3/26 ± 0/111a 23/1 ± 2/65 محور کوچک )میکرو متر(

 0/085b 1/73 ± 0/112a 04/1 ± 1/66 محور بزرگ / محور کوچک

 0/476b 14/43 ± 0/770a 57/1 ± 9/14 مساحت )میکرومتر مربع(

 1/376b 31/43 ± 2/343a 92/1 ± 16/19 حجم )میکرو متر مکعب(

  حثب

قطبی  القای تریپلوئیدی با استفاده از جلوگیری از خروج گویچه       

 (.Thorggard ،1983)شود های لقاح یافته انجام میکثانویه در تخم

 القای قطبی ثانویه با تیمارهای شوک برای جلوگیری از خروج گویچه

مختلفی را در آزمایشات مختلف نشان داده  هایبندیزمان تریپلوئیدی

بندی دقیقی برای آغاز شوک داشته گونه باید زماناست، بنابراین هر

بندی دقیق زمان که اینجاییاز آن (.2012و همکاران، Pradeep ) باشد

قطبی بسیار مهم است تیمار شوک باید نزدیک  داشتن گویچهنگه برای

چندین پارامتر مانند نوع شوک،  میوز باشد. و یا در زمان تقسیم ثانویه

 تواند بقاء و بازده تریپلوئیدیزمان آغاز شوک و مدت زمان شوک می

(. Pourkazemi ،2012 و Hasanzadeh-Saber) دهد رارق تاثیر تحت را

پارامترهای شوک گرمایی  همه که داد نشان نتایج حاصل از این آزمایش

داری میزان بقاء الروی را تحت تاثیر طور معنیبه

چنین میزان تفریخ و بقاء الروها در تیمارهای مختلف قرار دادند. هم

. این مقادیر پایین در میزان تفریخ تر از گروه شاهد بودندپایین عموماً

دست بینی بوده و مشابه با نتایج بهدر مقایسه با گروه شاهد قابل پیش

آالی ( روی ماهی قزل1981و همکاران )Thorggard در آزمایش  آمده

( با آزمایش روی ماهی 2008) Chandranو  Umaرنگین کمان بود. 

( 2007) همکاران و Perruzi و (Gymnocorymbus ternetzi) سیاه تترای

نشان دادند  (Gadus morhuaبا آزمایش روی ماهی کاد آتالنتیک )

که شوک گرمایی میزان تریپلوئیدی را در این ماهیان افزایش داده 

طور تر از گروه شاهد بود. بهاما، میزان بقاء الروهای تریپلوئید پایین

ترین میزان بیشکه  32مشابه در این آزمایش میزان بقاء در تیمار 

تر از گروه شاهد بود. در داری پایینطور معنیتریپلوئیدی را داشته به

شود اما حقیقت، شوک گرمایی اگرچه باعث القای تریپلوئیدی می

هایی باشد. در این آزمایش، تخمدارای اثر منفی روی بقاء الروها می
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فریخ گراد بودند میزان تدرجه سانتی 42و  40که در معرض دمای 

گراد درجه سانتی 38هایی که در معرض دمای ها نسبت به تخمآن

( نشان داد که 1988) Dillonطور مشابه، تر بود. بهپایین بودند نسبتاً

تفریخ و بقاء  داری میزانطور معنیهای در معرض دمای باالتر بهتخم

هایی که در چنین در این آزمایش، تخمتری داشتند. همالروی پایین

طور ها بهمیزان بقاء الروی آن گراد بودندسانتیدرجه 42معرض دمای 

گراد درجه سانتی 38های در معرض دمای تر از تخمداری پایینمعنی

هایی که در معرض شوک گرمایی قرار گرفتند دماهای بود. در تخم

 ها شده است. باال سبب ایجاد تلفات در تخم

ها و بقاء ایی میزان تفریخ تخممدت زمان طوالنی شوک گرم       

 3و  2دهد. طبق نتایج حاصل از این آزمایش الروی را کاهش می

داری سبب کاهش میزان تفریخ و بقاء الروی طور معنیدقیقه شوک به

( همین نتایج را با آزمایش روی 1988) Dillonچنین شده است. هم

پارامترهای  همه شآزمای این در کرد. مشاهده کمانرنگین آالیقزل ماهی

شوک گرمایی یعنی دمای شوک، مدت زمان و زمان آغاز شوک بازده 

ترین بازده تریپلوئیدی تریپلوئیدی را تحت تاثیر قرار دادند. بیش

دقیقه  2گراد، مدت زمان سانتی درجه 40( در دمای 75/63 ±4/41)

ه با دست آمده مشابدست آمد. این نتایج بهدقیقه پس از لقاح به 6و 

تریپلوئیدی  القا برای Sukumaran (2007)و  Karal Marxگزارشات 

ترین ( بوده که بیشClarias gariepinusماهی آفریقایی )روی گربه

گراد، سانتی درجه 40±05/0در دمای  درصد( 4/91) میزان تریپلوئیدی

چنین دقیقه بعد از لقاح بود. هم 5دقیقه و  1مدت زمان 

Recoubratsky ترین میزان ( گزارش دادند که بیش1992همکاران ) و

در  (Cyprinus carpio) معمولیکپور ماهی در (% 100-80) تریپلوئیدی

 6دقیقه و  2یا  5/1گراد، مدت زمان سانتی درجه 41یا  40دمای 

دست آمده در این آزمایش دقیقه بعد از لقاح بوده که مشابه با نتایج به

 6و  4باالی تریپلوئیدی در  میزان آزمایش، ایط اینشر تحت باشد.می

دقیقه پس  8و  2، 1دقیقه پس از لقاح و میزان پایین تریپلوئیدی در 

( نشان دادند که 2012و همکاران ) Pradeepدست آمد. از لقاح به

درصد( در ماهی تیالپیای قرمز در  7/89باالترین میزان تریپلوئیدی )

 6به  4و با افزایش زمان بعد از لقاح از  دقیقه پس از لقاح بوده 4

دقیقه میزان تریپلوئیدی کاهش یافت. اما نتایج حاصل از این آزمایش 

دقیقه بعد از لقاح نسبت  6و  4نشان داد که بازده تریپلوئیدی باالتر در 

کلی برای این آزمایش طوردقیقه بوده است. به 8و  2، 1های به زمان

قیقه پس از لقاح برای القای تریپلوئیدی با د 8و  1شوک گرمایی در 

توان چنین گفت که در این آمیز نبوده است. میمیزان باال موفقیت

دقیقه و  1پس از  قطبی در ماهی کوی معموالً آزمایش خروج گویچه

حاضر در معرض قرار دادن  افتد. در مطالعهدقیقه اتفاق می 8قبل از 

گراد منجر به دستیابی سانتی رجهد 42و  40، 38ها در سه دمای تخم

 درجه 40ترین بازده تریپلوئیدی در دمای افراد تریپلوئید شده و بیش

 Pourkazemi و Hasanzadeh-Saber اما آمد. دستبه گرادسانتی

خوار کپور علف ماهی در تریپلوئیدی القای برای که کردند گزارش (2012)

گراد،  مدت زمان سانتی درجه 38با استفاده از شوک گرمایی دمای 

تریپلوئیدی شده و  % 8/10دقیقه پس از لقاح منجر به  4دقیقه و  1

گراد سانتی درجه 42و  40 اهایدر دم دندی شریپلوئیمی از تهیچ عالئ

( نشان داد که برای القای 2015) Aruljothiچنین مشاهده نشد. هم

با استفاده از شوک  (Labeo rohitaتریپلوئیدی در ماهی روهو )

دقیقه میزان  1گراد و مدت زمان سانتی درجه 38گرمایی، در دمای 

درصد بوده که مشابه با نتایج این آزمایش نبوده  3/81تریپلوئیدی 

نتایج این آزمایش نشان داد که هیچ روند مشخص و منظمی  است.

ما برای تاثیر مدت زمان شوک روی بازده تریپلوئیدی وجود نداشت. ا

تری دقیقه تاثیر بیش 3و  2د که مدت زمان رسنظر میی بهکلورطبه

روی میزان بازده تریپلوئیدی داشته است. بنابراین، این موضوع که 

پارامترهای مختلف شوک گرمایی بازده تریپلوئیدی را تحت تاثیر قرار 

دهد که دستیابی به ترکیب دقیقی از این پارامترها دهد نشان میمی

  نظرترین میزان بازده تریپلوئیدی ضروری بهرای رسیدن به بیشب

 نتواند برای تعییقرمز می هایگلبول هسته حجم گیریاندازه رسد.می

و  Karal Marxهای ماهی استفاده شود )ریپلوئیدی در گونهح تسط

Sukumaran ،2007 .)های قرمز و هستهگلبول ن آزمایش، اندازهدر ای 

تر از افراد دیپلوئید بود. محور بزرگ و ا در افراد تریپلوئید بیشهآن

 35/1و  48/1ترتیب های قرمز ماهی کوی تریپلوئید بهکوچک گلبول

 های قرمز ماهیان دیپلوئید بود. این نتایج مشابه با مطالعهبرابر گلبول

که در آن محور بزرگ و  بوده (2012) صابر و پورکاظمیزادهحسن

 3/1و  37/1خوار تریپلوئید های قرمز ماهی کپور علفبولکوچک گل

ماهیان کوی تریپلوئید  برابر ماهیان دیپلوئید بود. حجم سلولی و هسته

دست بود. این نتایج به 43/31و  20/418ترتیب در این آزمایش به

( در ماهی روهو 2015) Aruljothiتواند با نتایج آزمایش آمده می

ترتیب ماهیان تریپلوئید به آن حجم سلولی و هستهمقایسه شود که در 

های قرمز ماهی گلبول بود. نسبت حجم هسته 12/40و  05/331

در برابر ماهیان دیپلوئید بود.  92/1پژوهش  این در کوی تریپلوئید

( برای Labeo fimbriatus) fringed lipped carpآزمایشی روی ماهی 

های قرمز گلبول سبت حجم هستهالقای تریپلوئیدی مشاهده شد که ن

، Jayaprakasو  Pushpa Geethaبود ) 92/1در ماهیان تریپلوئید 

های قرمز گلبول طور مشابه در آزمایشی دیگر، حجم هسته(. به2014

برابر ماهیان دیپلوئید بود  92/1ماهیان آفریقایی تریپلوئید در گربه

(Olele  وTighiri ،2013 .) در این آزمایش با ماهیان تریپلوئید

گراد سانتی درجه 42و  40، 38استفاده از شوک گرمایی در دماهای 

دقیقه پس از لقاح  8-1ای از دقیقه و در دامنه 3-1و در مدت زمان 
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ای ماهی در دم ندر ای لوئیدیزان تریپتولید شدند. بهترین بازده و می

دست دقیقه به 2مدت دقیقه پس از لقاح به 6گراد، سانتی درجه 40

چنین های متنوع و همدلیل الگوی فلسی و رنگکوی به ماهی آمد.

دهندگان ماهیان زینتی قرار ارزش اقتصادی بسیار مورد توجه پرورش

دلیل عقیم بودن و احتمال دارد. بنابراین تولید ماهی کوی تریپلوئید به

رندسازی ماهیان دیپلوئید بعد از بلوغ جنسی، بتر نسبت بهرشد سریع

تواند تاثیر مثبتی در صنعت پرورش تولیدمثلی می هایکنترل فعالیت و

 ماهیان زینتی داشته باشد.
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