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اثرات رژیم غذایی حاوی  -71بتا استرادیول روی رشد ،تغییر جنسیت و برخی
فراسنجههای خونشناسی در ماهی گورامی سه خال ()Trichogaster trichopterus
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چکیده
در اين تحقيق اثرات رژيم غذايي حاوي -71بتا استراديول روي رشد و تغيير جنسيت بچه ماهي گورامي سه خال ( Trichogaster

 )trichopterusمورد ارزيابي قرار گرفت .بدين منظور  042قطعه بچهماهي نورس گورامي به وزن اوليه  7/02±2/70گرم طي  02روز
با -71بتا استراديول در دوزهاي مختلف ( 02 ،72 ،2و  22ميلي گرم استراديول در كيلوگرم جيره غذايي) تغذيه شدند .در پايان دوره
آزمايش از بچه ماهيان جهت اندازهگيري هماتوكريت و گلبولهاي سفيد خونگيري شد .يافتههاي آناليز واريانس شاخصهاي رشد
(ضريب تبديل غذايي ،نرخ رشد ويژه ،رشد روزانه و اختالف وزن) ،درصد هماتوكريت و تعداد گلبولهاي سفيد بين تيمارهاي مختلف،
اختالف معنيداري را نشان نداد ( .)p<2/22بيشترين عملكرد رشد و تغذيه در تيمار ( 3دوز  02ميليگرم استراديول در كيلوگرم جيره
غذايي) مشاهده شد .نتايج حاصل از تاثير-71بتا استراديول روي تغيير جنسيت اختالف معنيداري را بين گروههاي مختلف تيماري ،نشان
نداد ( ،)p<2/22اما با افزايش ميزان هورمون مادهزايي روندي افزايشي داشت.

کلمات کلیدی :ماهي گورامي سه خال -71 ،بتا استراديول ،تغيير جنسيت

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

mrimanpoor@yahoo.com
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مقدمه
ماهیان البیرنتدار از خانوادههای آنابانتیده (،)Anabantidae
بلونتیده ( ،)Belontiidaeهلوستوماتیده ( )Helostomatidaeو
اسفرونمیده ( )Osphronemidaeمیباشند .گورامی ماهیان تجاری
حدوداً  28گونه نسبتاً کوچک هستند که در آفریقا و آسیای
جنوبشرقی یافت میشوند ( .)1991 ،Linkeاغلب گورامی ماهیان
بهدلیل رفتار تولیدمثلی جالبی که دارند محبوب عالقهمندان به
ماهیان آکواریومی هستند ،در اکثر گونهها جنس نر تخمها را در
دهان یا النههای حبابی شناور میپروراند ( .)8888 ،Millsاین
ماهیان در چندین تحقیق زیستمحیطی ،مورفولوژیکی و ژنتیکی
نیز مورد توجه قرار گرفتهاند ( .)8882 ،Franklenگورامی سه
خال ( )Trichogaste trichopterusبهطور طبیعی در جنوب
ویتنام ،جزایر سودا ،تایلند و شبه جزایر ماالیا یافت
میشوند ( .)1922 ،Richterگورامی سه خال از معروفترین
گونههای ماهی در مزارع برنج است و برخی اوقات در نواحی
خاصی از آفریقا و آسیا برای مصارف خوراکی جمعآوری میشود
( .)1998 ،Alfredجنسیت گورامی سه خال را میتوان از باله
پشتی تشخیص داد بهطوریکه در ماهی بالغ نر این باله کشیده
و نوک تیز ولی در ماهی بالغ ماده دارای کشیدگی کمتر و نوک
گرد میباشد ( .)1999 ،Coleدر فرایند تولیدمثلی گورامی سه
خال معموالً جنس نر با ساختن النههای کف مانند که شامل
حبابهایی است که در غشایی از موکوس قرار دارند از تخمها
نگهداری میکنند ( .)1998 ،Scheurmannتاکنون مطالعات زیادی
در زمینه جهش ،تولید واریتههای مختلف و هیبریدگیری در
گورامی ماهیان انجام شده ولی در زمینه تغییر جنسیت با استفاده
از هورمونهای آندروژن مطالعات کمتری صورت گرفته است
(.)1922 ،Richter
در ماهیان زینتی عالوه بر زیبایی و رنگ ،در بسیاری از
گونهها یکی از جنسها از نظر میزان رشد و زمان بلوغ دارای
ارزش بیشتری است .از این رو تکنیک تغییر جنسیت (نرسازی،
مادهسازی و عقیمسازی) تاکنون درمورد حدود  98گونه از انواع
ماهیها اجرا شده است ( .)8881 ،Piferrerدر ایران مطالعهای
روی تغییر جنسیت ماهی گورامی انجام نشده و مطالعات انجام
شده در ماهیان آکواریومی بسیار کم است و عمده مطالعات روی
ماهیان خوراکی متمرکز بوده است .از جمله این مطالعات میتوان
به تغییر جنسیت ماهی قزلآال (امینی و طال1328 ،؛ آذریتاکامی
و همکاران )1328 ،و کپور (آذریتاکامی و همکاران )1332 ،اشاره
نمود.
832

با توجه به اینکه استروئیدهای جنسی در مراحل طبیعی
تمایز جنسی ماهیان شرکت دارند ،میتوان با استفاده از
استروئیدهای اگزوژن ،تمایز جنسی را در تمام ماهیان تمایز نیافته
کنترل کرد .بدین ترتیب پرورشدهندگان بسته به اینکه چه
جنسی از نظر رشد ،رفتار ،ضریب تبدیل غذایی ،زمان بلوغ ،رنگ
بدن و طعم گوشت برایشان مطلوبتر است ،میتوانند از طریق
یک درمان استروئیدی دوره تمایز جنسی را به سمت فنوتیپ
مورد نظر تغییر دهند ( Limو  .)1999 ،Wongتولید جمعیتهای
تماماً ماده در ماهیان میتواند باعث افزایش میزان تولید تخم از
طریق پرورش ماهیان ماده واقعی و جلوگیری از بلوغ زودرس در
ماهیان نر شود .عالوه بر این ،پرورش جنسی که دارای باالترین
میزان رشد میباشد کیفیت و کمیت تولید را افزایش میدهد
( Sowerو همکاران.)1921 ،
یکی از روشهای تولید جمعیتهای تکجنسی ماده با
استفاده از استروئیدهای جنسی ،مادهسازی مستقیم میباشد .در
مادهسازی مستقیم صرفنظر از روش بهکار رفته ،یک اصل کلی
که در تمامی گونهها عمومیت دارد این است که هورمون درمانی
باید در طول دوره تمایز جنسی ماهیان انجام شود .پس از آن که
زمان این دوره در گونه مورد نظر مشخص گردید برای دستیابی
به باالترین بازده اثر هورمون باید حداکثر مقدار هورمونی را که
منجر به نتایج نامطلوب (کاهش رشد طولی و وزنی) نمیشود در
کوتاهترین زمان ممکن مورد استفاده قرار داد (ناجی و همکاران،
.)1323
بر طبق معیارهایی که  )1999( Yamamotoدر مورد کنترل
تمایز جنسی ماهیان ذکر کرده است ،تغییرجنسیت در ماهیان
بهوسیله هورمونها تنها زمانی میتواند منجر به نتایج مطلوب
شود که هورمون درمانی در طول دوره تمایز جنسی و در زمانی
رخ دهد که غدد تناسلی هنوز بهطور کامل از نظر جنسی تمایز
پیدا نکردهاند .این دوره زمانی در گونههای مختلف کامالً متفاوت
میباشد و حتی در گونههایی که خویشاوندی نزدیکی با یکدیگر
دارند نیز ممکن است در زمانهای مختلفی از دوره تکامل رخ
دهد .مادهسازی مستقیم تاکنون حداقل در  29گونه از ماهیان
استخوانی که مربوط به  81خانواده مختلف میباشند بهکار گرفته
شده است (ناجی و همکاران .)1323 ،این روش در تمامی
گونههای ماهیان صرفنظر از نوع سیستم تعیین جنسیت و اینکه
چه جنسی (نر یا ماده) بهصورت گامتیک و یا هتروگامتیک است
کاربرد دارد و شامل استفاده از استروژنها در طول مراحل اولیه
رشد میباشد .در این روش با استفاده از یک استروژن طبیعی و
یا مصنوعی ،جنس مورد نظر در همان نسلی که استروژن

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

را دریافت کرده بهدست میآید ( Hendryو همکاران .)8883 ،این
عمل از طریق غوطهورکردن تخمها یا الروهای دارای کیسه زرده
در حمام حاوی استروژنها و همچنین تجویز خوراکی استروژنها
امکانپذیر میباشد .اولین مطالعات در زمینه مادهسازی ماهی
قزلآالی رنگینکمان انجام شد که طی آن  padoaو همکاران
( )1933با استفاده از استروژن طبیعی استرون ( )E1بهروش
غوطهوری اقدام به تولید جمعیتهای ماده در این ماهی نمودند
(ناجی و همکاران .)1323 ،میزان هورمون مصرفی و طول دوره
درمان در این روش به عواملی مانند گونه مورد نظر و شرایط
محیطی مثل درجه حرارت و طول دوره نوری بستگی دارد
( .)1921 ،Sowerآندروژنها با مکانیسمهای مجزا خصوصیات
اولیه و ثانویه جنسی را تحت تاثیر قرار میدهند .آندروژنها بهطور
معمول جهت تحریک هورمونی رشد یا تغییر جنسیت در ماهیان
کاربرد دارند ( .)1938 ،Sutherlandاثرات آنها به گونه ماهی،
سن ،دوز و زمان قرارگیری در معرض هورمون بستگی دارد.
دوزهای باال و زمان کوتاه معموالً برای تغییر جنسیت استفاده
شده ،حال آنکه دوزهای پایین با زمان طوالنی جهت تحریک
رشد کاربرد دارند ( Zakesو همکاران.)8888 ،
در ایران برای اولینبار حسینی ( )1333با بهکارگیری
استروژن طبیعی –13بتا استرادیول ( )E8بهمیزان  88میلیگرم
در هر کیلوگرم از رژیم غذایی ماهی قزلآالی رنگینکمان در طی
 98روز موفق به تولید  %92جمعیت ماده در این ماده گردید
(ناجی و همکاران .)1323 ،در حال حاضر با بررسیهای صورت
گرفته در منابع موجود تاکنون تحقیقی در خصوص نقش هورمون
–13بتا استرادیول روی ماهی گورامی سه خال صورت نگرفته
است .از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات رژیم غذایی
حاوی -13بتا استرادیول روی رشد و تغییر جنسیت در ماهی
گورامی سه خال انجام شد.

مواد و روشها
این آزمایش در سال  1391کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان
زینتی باران کوه استرآباد انجام شد و حدود  9ماه به طول انجامید.
در این آزمایش  18عدد آکواریوم شیشه ای به ابعاد 18×98×18
بهعنوان واحدهای آزمایش استفاده گردید .حجم آب هر آکواریوم
 18لیتر بود که بهطور مداوم تعویض میشد .تعداد  818قطعه
بچه ماهی با وزن حدود ( )1/89±8/18از کارگاه تکثیر و پرورش
ماهیان زینتی واقع در روستای توشن گرگان تحویل گرفته شد و
 81ساعت جهت سازگاری در محیط قرار گرفتند و
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سپس زیستسنجی شده و به تعداد  88قطعه ماهی گورامی سه
خال در هر آکواریوم رها شدند .در دو هفته اول آزمایش برای
آداپتاسیون ،ماهیها با غذای بیومار (فاقد هورمون) تغذیه شدند
و سپس مجدداً زیستسنجی گردیدند .بچهماهیان تلف شده پس
از خارج شدن از آکواریومها بهطور دقیق شمارش و ثبت
میگردید .آب مورد استفاده برای پرورش بچه ماهیهای گورامی
سه خال از آب شهری تأمین می شد .این آب ابتدا در یک مخزن
 288لیتری برای مدت  81ساعت جهت کلرزدایی و هوادهی
نگهداری میشد سپس مورد استفاده قرار می گرفت.
نحوه ساخت و آماده سازي جيره غذايي :در ابتدا 1
بسته نیم کیلویی از بیومار ساخت فرانسه در  1تشت پالستیکی
بهصورت جداگانه ریخته شد .هورمون –13بتا استرادیول ساخت
شرکت  SynoPharmآلمان ،با مقادیر  18میلیگرم بر کیلوگرم،
 82میلیگرم بر کیلوگرم و  28میلیگرم بر کیلوگرم توسط
ترازوی دیجیتال مدل  BP318P sartoriousساخت آلمان با دقت
 8/881گرم اندازهگیری شد و سپس هر کدام در یک بشر جداگانه
ریخته شد و مقدار  188سیسی الکل اتانول  99درجه به هر بشر
اضافه شد و کامالً با هورمون مخلوط گردیده و مخلوط بهدست
آمده از بشر به آبپاش انتقال داده شد که بهصورت اسپری به
تشتهای شامل بیومار اضافه شد و بهطور دستی آنها را با هم
مخلوط کرده و در آخر یک تشت بدون هورمون بهعنوان غذای
شاهد درنظر گرفته شد .غذاهای ساخته شده بهمدت  81ساعت
در محیط قرار گرفتند تا کامالً الکل آن بپرد و سپس بهمیزان %2
وزن بدن ماهیها غذادهی صورت گرفت .توزین با ترازوی
دیجیتال با دقت  8/81ساخت شرکت  DNAژاپن صورت پذیرفت.
زيستسنجي :برای آگاهی از عملکرد جیرههای غذایی و
چگونگی رشد بچهماهیان ،در طول تحقیق  12روز یکبار کلیه
ماهیان با ترازوی دیجیتال با دقت  8/81گرم توزین شدند .جهت
زیستسنجی  81ساعت قبل از اندازهگیری و  81ساعت بعد از
توزین جهت کاهش استرس و تلفات ماهیان غذادهی قطع گردید.
الزم به ذکر است در زمان زیستسنجی ،آکواریومها ،شیلنگها و
سنگهای هوا بهطور کامل تمیز میشدند.
تغذيه و غذادهي :با توجه به نتایج حاصل از زیستسنجی
هر یک از آکواریومها غذای مورد نیاز هر آکواریوم محاسبه و برای
11روز بعد تنظیم میشد .غذادهی براساس مشاهدات و مدت
زمان مصرف غذا توسط ماهیان بهصورت اشباع و تا حد سیری و
بهصورت طرح کامالً تصادفی بهمیزان  3تا  2درصد وزن بدن ،طی
 98روز با -13بتا استرادیول در سطوح  82 ،18 ،8و  28میلیگرم
732

ایمانپور و همکاران

اثرات رژیم غذایی حاوی  -95بتا استرادیول روی رشد ،تغییر جنسیت و...

استرادیول در کیلوگرم جیره غذایی آنها و هر تیمار با  3تکرار
صورت میگرفت .ماهیان روزانه در  3وعده غذادهی میشدند ،غذا
حداکثر ظرف مدت  82دقیقه مورد مصرف ماهیان قرار میگرفت.
تکثير ماهيان :در اواخر دوره پرورش مشاهده میشد در
هر آکواریوم نرها بهدنبال مادهها میکردند و این از عالئم اصلی
آمادگی ماهیها برای تکثیر بود .به این منظور ابتدا هر سه تکرار
مربوط به یک تیمار را در یک آکواریوم قرار داده و آکواریومهای
باقیمانده خالی شده را پس از ضدعفونی و تمیز نمودن ،توسط
شیشههای (تیغه)  18×18به سه قسمت تقسیم نموده و اطراف
هر آکواریوم و شیشه تکثیر را توسط نوار آلومینیوم پوشانده (زیرا
ماهیان گورامی موقع تکثیر نباید همدیگر را ببینند در
غیراینصورت حالت تهاجمی گرفته و کار تکثیر را شروع
نمیکنند) و از هر تیمار آزمایشی نرهایی که آمادگی بیشتری
برای تکثیر داشتند جدا شدند و در اتاقک تکثیر قرار گرفتند .در
سطح آکواریوم پالستیک فریزری بهطوریکه یک طرف آن به
دیواره آکواریوم چسبیده بود قرار گرفت .تا با حرکات ماهیها
تکان نخورد و حبابسازی ماهی نر از بین نرود.

پس از مدتی نرها در زیر پالستیکهای فریزری شروع به
حبابسازی کردند .اگر بعد از چند ساعت مشاهده میشد که
ماهی نری حبابسازی نکرده سریعاً با ماهی نر دیگری از همان
تیمار جایگزین میشد .زمانی که حبابسازی توسط ماهیان نر
انجام شد در هر اتاقک تکثیر یک ماهی ماده اضافه گردید .اگر
پس از ساعاتی مشاهده میشد که تخمریزی صورت نگرفته مادهها
با مادههای آماده دیگر از همان تیمار جایگزین میشدند .پس از
تخمریزی ماهیان ماده را برداشته و ماهیان نر تا زمان تفریخ تخمها
در اتاقک تکثیر نگهداری شدند .برای تغذیه الروها از انفوزوئر
استفاده شد.
محاسبه شاخصهاي رشد ماهيها :برای بررسی چگونگی
عملکرد جیرههای مختلف و مقایسه آنها ،در فواصل زمانی
مشخص از طریق دادههای بهدست آمده از زیستسنجی و انجام
آزمایشات تغذیهای طبق فرمولهای موجود ،برخی از فاکتورهای
رشد بهشرح زیر تعیین گردید:

()1998 ،Tacon
وزن ابتدای دوره  -وزن انتهای دوره = افزایش وزن بدن
( Bekcanو همکاران)8889 ،
 × 188وزن ابتدای دوره ( /وزن ابتدای دوره  -وزن انتهای دوره) = درصد افزایش وزن بدن
 × 188طول دوره ( /لگاریتم طبیعی وزن اولیه ماهی -لگاریتم طبیعی وزن نهایی ماهی) = نرخ رشد ویژه ( Hevroyو همکاران)8882 ،
( Hevroyو همکاران)8882 ،
گرم وزن بهدست آمده ماهی  /غذای خورده شده (گرم) = ضریب تبدیل غذایی
آزمايش هماتوكريت :برای انجام این آزمایش از هر تیمار
 9عدد ماهی بهطور تصادفی انتخاب شد و با قطع ساقه دمی
خونگیری گردید .برای این منظور از لوله موئینه ساخت لندن
استفاده شد و سپس با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ مدل
 DAMON/IEC Division 3888دور در دقیقه بهمدت  2دقیقه
سانتریفیوژ شدند .بعد از سانتریفیوژ با استفاده از دستگاه
هماتوکریت خوان مدل  Division DAMON/IECدرصد هماتوکریت
اندازهگیری شد.
آزمايش شمارش گلبول سفيد :برای شمارش گلبول
سفید از هر تیمار  3عدد ماهی انتخاب شد و با قطع ساقه دمی
خونگیری صورت گرفت .سپس  928الندا خون با  28الندا
محلول دایس مخلوط گردید .بعد از گذشت  18دقیقه یک قطره
از این ترکیب روی الم نئوبار ریخته شد و المل را روی آن قرار
داده و سپس زیر میکروسکوپ شمارش صورت گرفت .سپس
تعداد شمارش شده در  19خانه مربوط به گلبول سفید با هم
818

جمع و در عدد  28ضرب شد .به این طریق تعداد گلبول سفید
شمارش شد.
شيوه نمونهبرداري ،روش آماري و تجزيه و تحليل
دادهها :تجزیه و تحلیل داده های مربوط به تغییرات شاخصهای
رشد ،تغذیه و تمام آزمایشات دیگر از طریق آزمون تجزیه واریانس
یکطرفه ( )One way ANOVAو مقایسه میانگین بین تیمارها
با استفاده از آزمون دانکن  Duncans multiple -range testصورت
گرفت .وجود یا عدم وجود اختالف معنیدار در سطح  2درصد با
استفاده از نرمافزار ( SPSSنسخه  )19و  )8883( Excelدر محیط
ویندوز انجام شد .مقادیر  p<8/82معنیدار تلقی گردید.
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نتایج
بررسی نتایج حاصل از مقایسه میانگین درصد ماهیان ماده،
اختالف معنیداری را در تیمارهای دوم ( 29 /993درصد) و سوم
( 22/333درصد) و چهارم ( 92/888درصد) که بهترتیب دریافت
کننده دوزهای  82 ،18و  28میلیگرم استرادیول در کیلوگرم
وعده غذایی بود در مقایسه با گروه شاهد ( 23/333درصد) نشان
نداد ( .)p>8/82اما با افزایش سطح استرادیول روندی صعودی در
درصد ماهیان ماده مشاهده شد (جدول  .)1نتایج حاصل از
مقایسه میانگینهای فاکتورهای رشد از جمله اختالف وزن
ماهیان ،ضریب تبدیل غذایی ( ،)FCRشاخص رشد ویژه ()SGR
و رشد روزانه ،در گورامی سهخال در تیمارهای آزمایشی که

هورمون -13بتا استرادیول دریافت کرده بودند در مقایسه با گروه
شاهد اختالف معنیداری را نشان نداد (( )p>8/82جدول.)8
بررسی نتایج حاصل از مقایسه میانگین فراسنجههای خونی
درصد هماتوکریت ،اختالف معنیداری را در تیمارهای دوم
( 13/282درصد) و سوم ( 11/912درصد) و چهارم (19/332
درصد) در مقایسه با گروه شاهد ( 13/838درصد) نشان نداد
( .)p>8/82ولی در تیمار شاهد کمترین میزان مشاهده شد،
همچنین تعداد گلبول سفید در تیمارهای آزمایشی که هورمون
–13بتا استرادیول دریافت کرده بودند در مقایسه با گروه شاهد
اختالف معنیداری را نشان نداد ( )p>8/82و بیشترین تعداد
گلبول سفید در تیمار چهارم ( )8/12مشاهده گردید (جدول .)3

جدول  :1مقايسه دادههاي (ميانگين ±انحراف معيار) درصد ماهيان ماده تحت تيمار -11بتا استراديول در ماهي گورامي سه خال
متغیر
درصد ماهیان ماده

تیمار ( 1شاهد)
a

23/333 ±18/223

تیمار 8
a

تیمار 3
a

29/993 ±3/932

22/333 ±3/932

تیمار 1
a

92/888 ±18/888

حروف انگلیسی یکسان بیانگر عدم اختالف معنیدار در سطح  8/82میباشد.

جدول  :2مقايسه دادههاي (ميانگين ±انحراف معيار) فاكتورهاي رشد ماهيان تحت تيمار -11بتا استراديول در ماهي گورامي سه خال
متغير

تيمار 2

تيمار ( 1شاهد)

تيمار 4

تيمار 3

a

1/399 ±8/893

a

1/312 ±8/282

a

2/892 ±8/311

a

1/991 ±8/123

a

( SGRگرم در روز)

1/323 ±8/822

a

1/313 ±8/839

a

1/398 ±8/818

a

1/328 ±8/828

a

رشد روزانه (گرم)

8/139 ±8/831

a

8/881 ±8/188

a

8/311 ±8/831

a

8/813 ±8/833

a

8/898 ± 8/881

a

8/893 ± 8/883

a

8/833 ± 8/881

a

8/893 ±8/888

اختالف وزن (گرم)
FCR

حروف انگلیسی یکسان بیانگر عدم اختالف معنیدار در سطح  8/82میباشد.

جدول  :3مقايسه داده هاي (ميانگين ±انحراف معيار) فراسنجههاي خوني ماهيان تحت تيمار -11بتا استراديول در ماهي گورامي سهخال
متغیر
درصد هماتوکریت
تعداد گلبول سفید

تیمار ( 1شاهد)
a

13/838 ±8/939
81818/8±1823/218a

تیمار 3

تیمار 8
a

13/282 ±8/322
83922/8±2989/882 a

a
a

11/912 ±8/183
11818/8±212/882

تیمار 1
a

19/332 ±1/911
81288/8±2981/318a

حروف انگلیسی یکسان بیانگر عدم اختالف معنیدار در سطح  8/82میباشد.

بحث
بررسی نتایج آنالیز واریانس یکطرفه شاخصهای رشد،
ضریب تبدیل غذایی ( ،)FCRنرخ رشد ویژه ( ،)SGRاختالف وزن

و رشد روزانه) اختالف معنیداری را بین تیمارهای مختلف در
مقایسه با گروه شاهد نشان نداد .درخصوص  FCRروندی نامنظم
در بین تیمارها مشاهده شد .باالترین میزان  FCRدر تیمار 3
(سطح  %82استرادیول) مشاهده گردید .در یافتههای آنالیز
742
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اثرات رژیم غذایی حاوی  -95بتا استرادیول روی رشد ،تغییر جنسیت و...

شاخص  SGRمشاهده شد که از تیمار  1که بهعنوان شاهد است
تا تیمار  ،3میزان  SGRافزایش یافته و در تیمار  1کاهش ناچیزی
بهوجود آمد .مشابه روند صعودی که در  SGRاز تیمار  1تا تیمار
 3دیده شد در اختالف وزن ماهیان نیز رخ داد .در اختالف وزن
نیز بیشترین میانگین بین تیمارها را تیمار  3با  2/892گرم به
خود اختصاص داد.
مقایسه میانگین رشد روزانه ماهیان حاکی از افزایش رشد
از تیمار  1تا تیمار  3میباشد .مقایسه میانگین تیمارها در
شاخصهای  ،SGRاختالف وزن و رشد روزانه مشابه میباشد .در
این شاخصها از تیمار  3به تیمار  1کاهش در میانگین تیمارها
بهوجود آمد .بهطورکلی کاهش شاخصهای رشد در ماهیان
بهویژه رشد طولی و وزنی از جمله مشخصات هورمون درمانی با
استفاده از استروژنها در مقادیر باال و درمان طوالنی مدت
میباشد ،که این ،با نتایج بهدست آمده در مطالعه حاضر همسو
میباشد Goetz .و همکاران ( )1939دریافتند زمانیکه ماهی آزاد
اقیانوس اطلس ( )Salmo salarتحت تأثیر مقادیر باالیی از
هورمون استرادیول قرار میگیرد ،رشد آن کاهش مییابدFunk .
و همکاران ( )1933در ماهی آزاد صورتی و  Johnstoneو همکاران
( )1932نیز در ماهی قزلآالی رنگینکمان چنین تأثیری را در
زمان استفاده از استرادیول مشاهده کردند.
تاکنون در زمینه مادهسازی ماهیان زینتی در ایران مطالعه
انجام نشده است و تنها در زمینه نرسازی ماهی گوپی با استفاده
از آلفا-متیل تستوسترون توسط آذریتاکامی و همکاران ()1322
و تغییر جنسیت ماهی کالیکو با استفاده از آلفا-متیلتستوسترون
توسط حسینزادهصحافی و همکاران ( )1398انجام شد .ناجی و
همکاران ( )1329طی مطالعهای اثرات هورمون –13بتا استرادیول
والرات بر تمایز گنادی ماهی قزلآالی رنگینکمان ( Oncorhynchus
 )mikissدر مرحله جذب کیسه زرده و رابطه بین مدت زمان
غوطهوری و درصد تغییر جنسیت در این ماهی را مورد ارزیابی
قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که غوطهوری الروهای دارای
کیسه زرده در حمام هورمون میتواند منجر به تغییر جنسیت
شود اما اختالف معنیداری در میانگین وزن و طول ماهیان
تیمارهای غوطهوری در مقایسه با گروه شاهد مشاهده نشد.
 Flynnو  )8883( Benfeyبا انجام آزمایشی اثرات رژیم -13بتا
استرادیول را در ماهی خاویاری پوزه کوتاه ( Acipenser
 )brevirostrumمورد مطالعه قرار دادند و بر اساس آزمایشات بافت
شناسی دریافتند که استرادیول باعث ایجاد کبد لکهدار ،کلیه ورم
کرده و کاهش اندازه گناد شد .تعداد هپاتوسیت (سلولهای کبدی)
و خصوصیاتشان در هر دو گروه صفر و  18میلی گرم استرادیول
818

مشابه بود اما در  82میلیگرم استرادیول و باالتر ،تعداد هپاتوسیت
و حضور و مقدار پروتئین زرده با مقدار استعمال استرادیول
افزایش یافت.
در تحقیق حاضر با افزایش میزان هورمون -13بتا استرادیول
در تیمارهای مختلف ،روندی صعودی در درصد مادهزایی آنها
مشاهده شد .بیشترین درصد ماهیان ماده در تیمار( 1دوز 28
میلیگرم استرادیول در کیلوگرم جیره غذایی) با  92درصد و
پایینترین درصد ماهیان ماده در تیمار  1یا شاهد با 23/333
درصد مشاهده گردید .با وجود تغییراتی که در نسبت جنسی
ماهیان تحت تیمار در مقایسه با گروه شاهد مشاهده شد ،آزمون
آنالیز واریانس یکطرفه ،اختالف معنیداری را در نسبت جنسی
ماهیان گروه شاهد و ماهیان تیمارهایی که برای ایجاد تغییر
جنسیت به ماده منظور شده بودند ،نشان نداد (.)p>8/82
 Piferrerو  )1998( Donaldsonتأثیر مادهسازی بهروش
غوطهوری را در آزادماهیان گزارش کردند .آنها با غوطهورکردن
الروهای ماهی آزاد چینوک ( )Oncorhynchus tshawytschaبه
مدت  8ساعت در محلول حاوی  188میکروگرم در لیتر از
هورمون –13بتا استرادیول % 38/8 ،ماهی ماده در جمعیت تحت
آزمایش خود بهدست آوردند و در تیمار دیگر با افزایش مدت
زمان غوطهوری به  2ساعت موفق به ایجاد جمعیت تماماً ماده در
این ماهی شدند .اختالفات موجود میان نتایج حاصل از غوطهوری
الروهای ماهی قزلآالی رنگینکمان در حمام هورمون با نتایجی
که  Piferrerو  )1998( Donaldsonبا آزمایش بر روی ماهی آزاد
چینوک بهدست آوردند ،میتواند ناشی از هورمون درمانی ماهی
قزلآالی رنگینکمان بدون در نظر گرفتن زمان تمایز جنسی در
آن باشد Baker .و همکاران ( )1922و  Piferrerو Donaldson
( )1998طی مطالعاتی که بر روی تغییر جنسیت ماهی آزاد
چینوک انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که تمایز جنسی
در این ماهی پس از تخمهگشایی الروها و در طول دوره جذب
کیسه زرده اتفاق میافتد ،درحالیکه  )8881( Piferrerگزارش
کرد که تمایز جنسی در ماهی قزلآالی رنگینکمان اندکی پس
از شروع تغذیه فعال و هم زمان با جذب کامل کیسه زرده آغاز
میشد.
طبق نتایج بهدست آمده ،رژیمغذایی حاوی -13بتا استرادیول
بر شاخصهای رشد مانند ضریب تبدیل غذایی ،نرخ رشد ویژه،
رشد روزانه و اختالف وزن اثر معنیداری نداشت اما بیشترین
عملکرد رشد و تغذیه در تیمار( 3دوز  82میلیگرم استرادیول در
کیلوگرم جیره غذایی) مشاهده شد .همچنین رژیم غذایی حاوی
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