سال دهم ،شماره  ،2تابستان 1397

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بررسی فاکتورهای رشد ،بازماندگی و نسبت جنسی در نسل اول ماهیان دم شمشیری
( )Xiphophorus helleriتغذیه شده با عصاره آلوئهورا ()Aloe vera

 نیلوفر ماهیگیر:

گروه شیالت ،دانشكده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،صندوق

پستی ،۴913۸-1۵739 :گرگان ،ایران



محمد سوداگر* :گروه شیالت ،دانشكده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،صندوق
پستی ،۴913۸-1۵739 :گرگان ،ایران



عباسعلی حاجیبگلو :گروه شیالت ،دانشكده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
صندوق پستی ،۴913۸-1۵739 :گرگان ،ایران



شهرام دادگر :سازمان تحقیقات آموزش و ترویج كشاورزی ،مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی كشور ،تهران ،صندوق پستی:
1۴96۵-1۴9
تاریخ دریافت :خرداد 1396

تاریخ پذیرش :شهریور 1396

چکیده
گیاه صبر زرد دارویی با نام علمی  Aloe veraازجمله گیاهان دارویی با ارزش در دنیا است .در این آزمایش فاکتورهای رشد ،بقاء و
نسبت جنسی در فرزندان نسل اول ماهیان دم شمشیری تغذیه شده با عصاره آلوئهورا مورد بررسی قرار گرفت .ماهیان مولد با جیره حاوی سطوح
مختلف عصاره پودری آلوئه ورا ( ۰شاهد یا تیمار ( ۲۰ ،)۱تیمار ( ۴۰ ،)۲تیمار ( ۸۰ ،)۳تیمار  )۴و ( ۱۶۰تیمار  )۵میلیگرم بر کیلوگرم جیره
غذایی بهمدت  ۱۴هفته تغذیه شدند .در پایان آزمایش نتایج نشان داد که بیشترین میزان میانگین تعداد الرو به مولد در تیمار  ۴و کمترین میزان
میانگین تعداد الرو به مولد در تیمار ا ۲ ،و  ۵مشاهده شد .بین تیمارهای  ۳و  ۴اختالف معنیداری مشاهده نشد .بیشترین و کمترین میزان نسبت
جنسی ماده به نر بهترتیب در تیمارهای  ۵و  ۳مشاهده شد .نتایج نشان داد که استفاده از دوز  ۴۰و  ۸۰میلیگرم عصاره پودری آلوئهورا بر کیلوگرم
جیره در مولدین ماده باعث افزایش تعداد الروهای نر دم شمشیری حاصله از تکثیر شده است.
کلمات کلیدی :دم شمشیری ،آلوئهورا ،فاکتورهای رشد و بقاء ،تولیدمثلی

* پست الكترونیكی نویسنده

مسئولsudagar_m@yahoo.com :
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بررسی فاكتورهای رشد ،بازماندگی و نسبت جنسی در نسل اول ماهیان دم شمشیری...

مقدمه
در سالهای اخیر ،در کنار افزایش فعالیتهای آبزیپروری در
مقیاس تجاری در دنیا ،مسئله توسعه و پیشرفت فعالیتهای مربوط
به پرورش ماهیان زینتی نیز از اهمیت بهسزایی برخوردار گردید (عمادی،
 .)1۳88ماهیان زینتی جزء با ارزشترین آبزیان از نظر قیمت بهازاء
واحد وزن بدن بوده بهطوریکه مالک ارزشگذاری آنها بیشتر به
پارامترهایی مانند :زیبایی ،فراوانی و اندازهشان مربوط میشود (امینی،
 .)1۳8۵در سال  201۵تولید در آبزیپروری جهانی به  106میلیون
تن 76/6 ،میلیون تن در حیوانات آبزی و  29/4میلیون تن در گیاهان
آبزی رسید ( .)2017 ،FAOتنها بیش از  ۳00گونه ماهیان زینتی
در سراسر جهان وجود دارد و این مقدار جدا از گونههای آبشور یا به
اصالح گونههای مناطق مرجانی است .در میان گونههای پرطرفدار
ماهیان مناطق گرمسیری جایگاه ویژهای دارند .ماهیان مناطق گرمسیری
دارای تنوع رنگی باال ،رژیم غذایی متفاوت و تنوع اندازه منحصر بهفردی
هستند که در برخی از موارد با ماهیان مناطق مرجانی از لحاظ رنگبندی
قابل مقایسه هستند ( Raniو همکاران .)2014 ،اگرچه سهم بازار زینتی
در تجارت جهانی بهلحاظ ارزش بهطورکلی کم است ،این بخش نقش
مهمی در کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه دارد (،Monticini
 .)2010جهت بهینهسازی امر تکثیر و پرورش هرگونه از آبزیان،
شناخت دقیق از روند اکولوژی ،بیولوژی ،تغذیه و رفتار تولیدمثلی از
اهمیت ویژهای برخوردار میباشد .با توجه به امکانپذیر بودن تکثیر و
پرورش برخی از گونههای ماهیان زینتی در کشور میتوان با ایجاد
مراکز پیشرفته تکثیر و پرورش در مکانهای مستعد زمینه ایجاد
اشتغال و جلوگیری از خروج ارز را فراهم نمود (عمادی .)1۳88 ،با
توجه به تنوع رنگ ،تنوع الگوی بالهها ،مقاومت نسبتاً باال در شرایط
نامساعد محیطی و نیز سهولت تکثیر و تولیدمثل ،ماهیان دمشمشیری
توانستهاند نظر عالقهمندان زیادی را بهخود جلب کنند ( Ghoshو
همکاران .)2007 ،محدوده جغرافیایی دم شمشیری معمولی از شمال
مکزیك تا قسمتهای مرکزی و غربی گواتماال و هندوراس در امریکای
مرکزی است .این گونه در جنوب فلوریدا ،کالیفرنیا ،مناطقی از آریزونا
و نوادا ،هاوایی و کانادا ،افریقا ،سریالنکا ،استرالیا ،فیجی و انگلستان
معرفی شده است (امینی .)1۳8۵ ،ماهیان دمشمشیری (بهویژه جنس
ماده) دارای بدنی عمیق بوده و از دو پهلو فشرده شده است .جنس نر
دارای شعاعهای افراشته در باله پشتی است .باله مخرجی کمی تغییر
شکل داده و گونوپودیوم را بهوجود میآورد ،درحالیکه در جنس ماده
طول هر دو شاخه باله دمی هماندازه است (199۳ ،Wischnath؛ Tamaru
و همکاران  .)2001 ،ماهیان دمشمشیری معموالً در دامنه دمایی بین
 10تا  ۳0درجه سانتیگراد زندگی میکنند .میزان اکسیژن محلول
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در آب میبایست بیشتر از  2میلیگرم در لیتر باشد .میزان آمونیاکی
که آنها میتوانند تحمل کنند حداکثر تا حدود 1 ppmمیباشد .همچنین
دامنه  pHمناسب برای رشد بین  7تا  8/1میباشد .باید توجه داشت
که این ماهی یك ماهی آب شیرین بوده و نسبت به نوسانات شوری
بسیار حساس است و بهتر است میزان شوری کمتر از  ppt ۳باشد
( .)2002 ،Englundماهیان دمشمشیری از ماهیان همهچیزخوار بوده
و میتوانند از منابع گیاهی (مانند جلبكها) ،سختپوستان کوچك و
حشرات آبزی تغذیه کنند ( .)1989 ،Arthingtonماهیان دمشمشیری
سیستم چند همسری دارند .مادهها تخم زندهگذار بوده و لقاح داخلی
دارند و میتوانند در هر دوره زایمان بین  20تا  240عدد الرو تولید
کنند .جنس نر ویژگی قلمروطلبی داشته و در هر گروه معموالً یك نر
غالب دیده میشود .معموالً نرها به جدال و ستیز با یکدیگر نیز میپردازند
( Franckو همکاران1998 ،؛  Bensonو .)2006 ،Basolo
سیاست داروسازی نوین در طی دو دهه اخیر به شکل قابل
توجهی به سوی گیاهان دارویی و درمان با داروهای گیاهی و طبیعی
پیش رفته است (قاسمی .)1۳88 ،از هزاران سال قبل برای درمان
برخی بیماریها و مشکالت تولیدمثلی در انسان از گیاهان دارویی
مختلف استفاده میشد( Westphalو همکاران .)2006 ،آلوئهورا گیاهی
دائمی و چندساله است که به نامهای صبر چادروا ،صبر آلوئه هندی
و شاخ بزی نیز شناخته میشود (زرجینی و علیوردیلو .)1۳9۳ ،گیاه
آلوئهورا یکی از گونههای دارویی بسیار مهم است که در نواحی گرم و
خشك میروید .از زمانهای قدیم برای درمان بسیاری از امراض
استفاده میشده است( .کدوری و مالزاده .)1۳92 ،جنس  Aloeمتعلق
به خانواده  Liliaceaeبوده (مظفریان )1۳77 ،و  ۳80گونه دارد (Joud
و همکاران .)1۳82 ،تحقیقات نشان میدهند که عصاره آلوئهورا دارای
تأثیرات بیشماری روی اندامها و بخشهای مختلف بدن است (Amrani
و همکاران .)199۳ ،عصاره گیاه آلوئهورا حاوی ترکیباتی است که
باعث افزایش استروئیدوژنز تخمدانی و افزایش میزان غلطت سرمی
هورمون استروژن میشود ( Telefoو همکاران .)2004 ،در مطالعهای
که روی موشهای ماده بالغ انجام شد مقادیر مختلف عصاره هیدروالکلی
گیاه آلوئهورا باعث افزایش میزان هورمون استروژن در موشهای ماده
شد (پورفرید و همکاران .)201۳ ،با توجه به مطالعات انجام شده تأثیر
گیاه آلوئهورا در رشد و تکامل فولیکولها و افزایش سطح استروژن به
اثبات رسیده است .در این تحقیق با توجه به ارزش اقتصادی باال،
سهولت تکثیر و دستیابی به نسل جدید بهمنظور بررسی عملکرد
تولیدمثلی بهعنوان یك ماهی مدل ،کوتاه بودن دوره تولیدمثلی،
همآوری باال ،زندهزا بودن ،دارا بودن جثه مناسب و سهولت در
تشخیص جنس نر و ماده از ماهی دمشمشیری استفاده شد.

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

مواد و روشها
مکان انجام آزمایش :این آزمایش از شهریور  1۳9۵تا خرداد
ماه  1۳96در مرکز آبزیپروری شهید ناصر فضلی در دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان صورت گرفت.
تهیه ماهی :برای انجام این آزمایش تعداد  400قطعه ماهی دو
ماهه دمشمشیری ( )Xiphophorus helleriاز کارگاه تکثیر و پرورش
ماهیان زینتی واقع در جاده شصتکال ،شهرستان گرگان ،استان گلستان
خریداری و به مرکز آبزیپروری شهید ناصر فضلی منتقل گردید.
ماهیانی که برای این آزمایش تهیه شد تقریباً همگی نابالغ و همسن
بوده و دو ماه سن داشتند ،این ماهیان بهمدت  7۵روز در شرایط
آزمایشی پرورش یافتند تا به سن  4/۵ماهگی رسیدند .با مشاهده
اولین عالئمی که جنسیت نر و ماده قابل تشخیص بود ،بالفاصله اقدام
به جداسازی نرها از مادهها شد ،در واقع هدف از این کار دستیابی
به مولدین ماده قبل از لقاح جنسی بود .پس از شناسایی و جداسازی
ماهیهای بالغ باکره ،اقدام به ماهیدار کردن آکواریومها و شروع تغذیه
با جیرههای آزمایشی حاوی عصاره پودری آلوئهورا شد.
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از ترازوی دیجیتالی با دقت  0/01گرم توزین شده و با عصاره پودری
آلوئهورا که توسط ترازوی دیجیتالی با دقت  0/0001گرم توزین شده
بود کامالً آنها را با هم مخلوط کرده و با اضافه نمودن تدریجی آب،
مخلوطی خمیری شکل بهدست آمد .در نهایت خمیر بهدست آمده از
الك با چشمه  0/8میلیمتری عبور داده شد .در نهایت پلتهای
حاصل در آون در دمای  ۳7درجه سانتیگراد بهمدت  24ساعت
خشك شدند ،سپس جیره ساخته شده را در ظروف در بسته و غیرقابل
نفوذ به هوا قرار داده و پس از شمارهگذاری در یخچال در دمای 4
درجه سانتیگراد نگهداری شدند.
جدول  :1آنالیز جیره غذایی مورد استفاده در آزمایش
ترکیبات جیره
پروتئین
کربوهیدرات
چربی خام
فیبر خام
خاکستر
رطوبت

مقادیر ()٪
40
27
7
6
10
10

واحدهای آزمایشی :در این آزمایش از  1۵عدد آکواریوم شیشهای

مراحل انجام آزمایش :در هر آکواریوم در ابتدا  12ماهی ماده

با ابعاد 40× ۳0× ۳0سانتیمتر بهمنظور نگهداری و پرورش ماهیان
استفاده شد .هر آکواریوم توسط  12قطعه ماهی ماده و  ۵قطعه ماهی
نر ماهیدار گردید.

و پس از  10روز که با جیره آزمایشی تغذیه شدند  ۵ماهی نر به هر
آکواریوم اضافه شد .پس از ماهیدار کردن آکواریومها ،ماهیها بهصورت
دستی و روزانه در سه نوبت در ساعات  ۳0:9و 11:۳0صبح و 14:۳0
بعد از ظهر و بهمیزان  ۳درصد وزن بدن بهمدت یك ماه غذادهی
میشدند .بعد از یك ماه قفسها داخل هر آکواریوم قرار داده شد .هر
روز قبل از غذادهی جداسازی و شمارش الروهای تازه متولد شده
انجام میشد و به آکواریومهای جداگانه منتقل شدند ،همچنین وزن،
طول ،ناهنجاری و میزان تلفات الروهای تازه متولد شده بهصورت
روزانه ثبت میشد .الروهای تازه متولد شده در همان روز تولد توسط
ساچوک صید و با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت  0/01توزین
شدند .همچنین طول ماهیان با استفاده خطکش اندازهگیری شد .جهت
بررسی نرخ بقاء از ابتدای دوره تا انتهای دوره آزمایش ،تلفات بهطور
روزانه ثبت شد .برای تغذیه الروها ابتدا شیر خشك و تخم مرغ آبپز
و زمانی که الروها کمی بزرگتر شدند از غذای بیومار استفاده شد.
تغذیه الروها تا  ۵ماه در دمای  26درجه سانتیگراد ادامه پیدا کرد و
با مشاهده عالیم جنسی ماهیان نر و ماده آزمایش به پایان رسید.

تهیه عصاره گیاهی :برگهای آلوئهورا از مرکز تحقیقات کشاورزی
گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تهیه و
پس از شستشو با آب مقطر در آون در دمای  ۳7درجه سانتیگراد
کامالً خشك و سپس آسیاب شدند .پس از الك کردن ،اتانول  %70با
نسبت  1:10و مخلوط شدن توسط همزن برقی ،اشعه دهی توسط
مایکروویو ( )Panasonic, japanبا برنامه زمانی بهصورت  8ثانیه روشن،
 1۵ثانیه خاموش ( ۳مرتبه) و بالفاصله  2ثانیه روشن 10 ،ثانیه خاموش
( ۵0مرتبه) انجام شد .سپس محلول توسط کاغذ صافی واتمن شماره
 1صاف شد .محلول صاف شده به کمك دستگاه روتاری Germany I
 )KA®RV) basicدر دمای  40درجه سانتیگراد بهمدت  1/۵ساعت
تغلیظ (رسیدن به حجم یك دوم) شد .سپس عصاره تغلیظ شده در
دستگاه خشكکن انجمادی ) )Alpha-2 LD plus, Germanyبه عصاره
پودر خشك تبدیل ،سپس عصاره حاصل تا زمان آزمایش در دمای 4
درجه سانتیگراد نگهداری گردید ( Arabshahiو .)2007 ،Urooj
ساخت جیره آزمایشی :در این آزمایش یك جیره غذایی پایه
بهعنوان جیره شاهد و چهار جیره آزمایشی براساس سطوح آلوئهورا
شامل 1600 ، 800 ،400 ،200 :میلیگرم عصاره پودری بر کیلوگرم
به جیره غذایی اضافه شد .جیرههای غذایی که با استفاده

زیستسنجی
اندازهگیری طول و وزن الروها :طول و وزن الروهای تازه
متولد شده در همان روز تولد اندازهگیری میشد.
نرخ رشد ویژه ( sardarو همکاران:)2009،
( × 100طول دوره پرورش /لگاریتم وزن اولیه -وزن نهایی) لگاریتم
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ضریب تبدیل غذایی ( Hevroyو همکاران:)200۵ ،
میزان افزایش وزن (گرم)  /میزان غذای مصرف شده (گرم)
وزن اولیه  -وزن نهایی
افزایش وزن بدن:
(درصد افزایش وزن بدن) ( Grisdale-Hellandو همکاران:)2009 ،
]×100وزن اولیه (گرم)÷ وزن اولیه (گرم) -وزن نهایی (گرم)]
۳( × 100طول)  /وزن
شاخص وضعیت (:)196۳ ،Hile
درصد بقا:
( ×100تعداد کل الروهای متولد شده /تعداد بچهماهیان زنده در پایان آزمایش)

میانگین تعداد کل الرو بهازای هر مولد ماده:
تعداد مولدین ماده در آن تیمار /تعداد الرو متولد شده از هر تیمار در کل دوره آزمایش

محاسبه نسبت جنسی:
تعدادکل ماهیان نر متولدشده درکل دوره آزمایش/تعدادکل ماهیان ماده متولدشده در کل دوره
آزمایش

درصد الروهای معیوب ( Ghoshو همکاران :)2007 ،
( × 100تعداد کل الروهای متولد شده  /تعداد کل الروهای معیوب)
پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب :پارامترهای کیفی آب از
قبیل :اکسیژن محلول در آب ، pH ،شوری و دما بهصورت روزانه
اندازهگیری و ثبت شدند.
جدول  :2میانگین دمای آب ،pH ،شوری و اکسیژن محلول در طول دوره آزمایش

فاکتور
اکسیژن محلول (میلیگرم در لیتر)
شوری ()ppt
دما ( درجه سانتیگراد)
pH

میانگین
7/۳1±0/20
0/0±4۳/07
26/20±0/۵8
7/۵1±0/16

تجزیه و تحلیل آماری :این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی
با کمك آزمون دانکن و آمالیز واریانس یكطرفه One Way Anova
با  ۵تیمار و  ۳تکرار انجام شد .برای تجزیه آماری دادهها از نرمافزار
 SPSSنسخه 24استفاده شد .تجزیه دادههای آزمایش به کمك دستور

 ONE WAY ANOVAانجام شد .مقایسه میانگین دادهها به کمك
آزمون  DUNKANو در سطح  ۵درصد انجام شد.

نتایج
فاکتورهای رشد :میانگین وزن اولیه و وزن نهایی الروها در هر
پنج تیمار با یکدیگر متفاوت بوده و اختالف قابل توجهی در بین آنها
مشاهده شد .بیشترین و کمترین وزن اولیه و وزن نهایی الروها به
ترتیب در تیمارهای  1و  ۳مشاهده شد .میانگین طول اولیه و طول
نهایی الروها در هر پنج تیمار بسیار به یکدیگر نزدیك بوده و اختالف
قابل توجهی در بین آنها مشاهده نشد ( .)p<0/0۵اطالعات مربوط
به افزایش وزن و درصد افزایش وزن در جدول  ۳آورده شدهاند .نتایج
نشان داد که میزان افزایش وزن در تمام تیمارها با هم اختالف معنی
داری داشتهاند ( .)p>0/0۵نتایج نشان داد نرخ رشد ویژه در تیمارهای
 2 ،1و  ۵با تیمار  ۳اختالف معنیداری داشتهاند ( .)p>0/0۵نتایج
نشان داد مقدار ضریب تبدیل غذایی در هر پنج تیمار با هم اختالف
معناداری داشته است ( .)p>0/0۵بیشترین و کمترین میزان ضریب
تبدیل غذایی بهترتیب در تیمارهای  ۳و  4مشاهده شد .نتایج نشان
داد شاخص وضعیت در هر پنج تیمار اختالف معنیداری نداشته است
( .)p<0/0۵درصد بقاء در هر پنج تیمار اختالف معنیداری نداشته
است ( .)p>0/0۵درصد الروهای معیوب نیز در هر پنج تیمار اختالف
معنیداری نداشتهاند (.)p>0/0۵
شاخصهای تولیدمثلی :نتایج بهخوبی نشان میدهد میانگین
تعداد الرو به مولد در تیمارهای  2 ،1و  ۵با تیمار  4اختالف معنیداری
داشتهاند ( .)p>0/0۵نتایج مربوط به نسبت جنسی ماده به نر در
جدول  ۳آورده شدهاند .بیشترین و کمترین میزان نسبت جنسی ماده
به نر بهترتیب در تیمارهای  ۵و  ۳مشاهده شد.

جدول  :3رشد و بقاء و عملکرد تولیدمثلی در فرزندان نسل اول ماهیان دم شمشیری تغذیه شده با عصاره آلوئهورا
تیمار )1۶۰ mg/kg ( ۵
تیمار)۸۰mg/kg( ۴
تیمار )۴۰mg/kg( 3
تیمار )2۰mg/kg( 2
 1شاهد ()۰
شاخصهای رشد
ab
bc
c
abc
a
0/004±0/000
0/004±0/000
0/004±0/000
0/004±0/000
0/004±0/000
وزن اولیه الرو (گرم)
0/2۵7±0/00۳b
0/21۳±0/002d
0/174±02/00۵e
0/244±0/007 c
0/28۵±0/011a
وزن نهایی الرو (گرم)
0/2۵۳±/00۳b
0/209±/002d
0/170±0/00۵ e
0/240±0/006c
0/280±0/11a
افزایش وزن (گرم)
a
a
a
a
0/6±0/1
0/6±0/1
0/6±0/1
0/6±0/1
0/6±0/1a
طول اولیه الرو (سانتیمتر)
2/9±0/1a
۳/۳±0/1a
2/8±0/2a
۳/0±0/1a
۳/۳±0/۵a
طول نهایی الرو (سانتیمتر)
a
ab
b
a
2/6۵9±0/0۳4
2/2۵2±0/042
2/۵۳6±0/0۳0
2/6۵8±0/071
2/670±0/0۵4a
نرخ رشد ویژه (درصد در روز)
1/624±0/024c
1/96۵±0/02۳b
2/409±0/076a
1/711±0/048 c
1/46۵±0/0۵8d
ضریب تبدیل غذایی
a
ab
b
a
۵۳02/698±277/601
4841/819±۳1۵/89۳
4۳9۳/9۳9±20۵/179
۵۳17/698±۵7۵/842 ۵401/29۵±441/028a
درصد افزایش وزن بدن
1/01۳±0/160a
0/۵69±0/079a
0/774±0/199a
0/844±0/1۵4a
0/884±0/478a
شاخص وضعیت
b
a
ab
b
1۳/2۵±1/701
22/444±۵/978
1۵/۳۳۳±۳/907
8/7۵±2/97۳
1۳/۵۵۵±۵/142b
الرو به مولد
۵/۵±0/866a
1/944±0/419c
1/۵7۵±0/1۳1c
۳/۵2۳±0/412b
۳/678±1/17۵b
نسبت جنسی (ماده به نر)
80/611±2/1۳۳a
91/۵26±۵/200a
94/188±0/48۳a
92/678±2/۳۵1a
89/۳28±۳/91۵a
درصد بقا
a
a
a
a
4/87۵±4/277
۳/۵01±2/462
0/849±0/749
7/118±6/096
11/619±10/۳68a
الروهای معیوب
در هر ردیف حروف انگلیسی متفاوت نشانگر اختالف معنیدار میباشد (.)p>0/0۵
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بحث
با توجه به ارتباط بسیار نزدیك پارامترهای رشد و عملکرد
تولیدمثلی در آبزیان ،در بخشی از این تحقیق بهدنبال یافتن پاسخی
برای این سؤال بود که آیا عصاره گیاه مذکور بر روی رشد فرزندان
نسل اول ماهیان دم شمشیری تغذیه شده با عصاره آلوئهورا تأثیرگذار
است یا خیر؟ بنابراین طول ،وزن ،ضریب تبدیل غذایی و شاخص رشد
ویژه مورد بررسی قرار گرفتند .با توجه به اینکه انتخاب و تیماربندی
الروها در ابتدا به اختیار نبوده و الروهای بهدنیا آمده روزانه به آکواریومها
منتقل می شدند وزن اولیه دارای اختالف بوده و هم راستا با آن وزن
نهایی نیز دارای اختالف معنیداری شده است .بهصورتیکه تیمار شاهد
در ابتدا و انتهای دوره دارای میانگین وزن باالتری نسبت به تیمارهای
دیگر بوده است .نتایج نشان داد که طول اولیه ،طول نهایی ،افزایش
و زن ،درصد افزایش وزن ،شاخص وضعیت و نرخ رشد ویژه در تیمار
شاهد باالترین میانگین را داشته است .ضریب تبدیل غذایی در تیمار
شاهد پایینترین میانگین را داشته است .مشابه با نتایج تحقیق حاضر
در مطالعات (حاجیبگلو و همکاران )1۳9۵ ،به بررسی اثر عصاره
 Ficus benghalensisدر ماهی دم شمشیری پرداختند که میانگین
وزن و طول الروها در تیمار شاهد بیشتر از سایر تیمارها بوده است.
در بررسی این نتایج میتوان به این علت اشاره کرد که تعداد الروهای
نر در تیمار  ۳و  4باالتر از تیمارهای دیگر بوده و در تیمار شاهد تعداد
ماده بیشتری مشاهده شده و چون جنس نر دارای وزن کمتری نسبت
به جنس ماده بوده است که میتوان گفت در نتایج بهدست آمده
تأثیرگذار بوده است .علت دیگر اختالف وزن احتماالً اینگونه است که
در تیماری که مولد تعداد الرو بیشتری داشته ذخیره غذایی (تخمك)
کاهش پیدا کرده در نتیجه در وزن الروها نیز تأثیرگذار بوده است .بر
طبق نتایج درصد بقاء و درصد الروهای معیوب در تمام تیمارها،
اختالف معنیداری مشاهده نشد .باالترین درصد بقاء در تیمار  ۳مشاهده
شد و کمترین درصد الرو معیوب نیز در تیمار  ۳مشاهده شد میتوان
نتیجه گرفت که اثر عصاره بر مولد به گونهای بوده است که کیفیت
الرو باالتر رفته ،درصد الرو معیوب کم شده و باعث افزایش بقاء در
این تیمار شده است .بهطور مشابه ) Sahuو همکاران )2007 ،نیز
گزارش کردند در ماهیان البئو روهیتای ) (Labeo rohitaآلوده شده
با باکتری آئروموناس هیدروفیال ،درصد بقا در ماهیانی که با جیره
حاوی مگنیفرا ایندیکا ( )Magnifera indicaتغذیه شده بودند بیشتر
از گروه شاهد بود .همانگونه که اشاره شد میانگین نسبت جنسی
(ماده به نر) در تیمار ۳و  4کمتر از سایر تیمارها بوده اما در کل نرزایی
مشاهده نشده براساس مطالعات (حاجیبگلو )1۳89 ،در توجیه این
مسأله میتوان به دو عامل اشاره کرد یکی نقش عوامل وراثتی از نقطه

سال دهم ،شماره  ،2تابستان 1397

نظر وجود برخی آللهای کشنده است که بر روی کوروموزوم جنسی
 Yقرار دارند .این آللها میتوانند در همان ابتدای مراحل الروی سبب
مرگ الروهای نر شوند ( .)1949 ،Tavolgaعامل دیگر میتواند نظریه
انتخاب طبیعی باشد .اساس این نظریه این است که طبیعت هیچگاه
انرژی و پتانسیل خود را بیهوده هدر نمیدهد ماهیان نر دم شمشیری
سیستم چندهمسری دارند بهنحوی که یك ماهی نر میتواند با چندین
ماهی ماده جفتگیری کند .بنابراین طبیعت نیازی نمیبیند که تعداد
زیادی ماهی نر متولد شوند .میانگین تعداد الرو به مولد در تیمار  4با
تیمار  2،1و  ۵اختالف معنیداری داشته و باالتر بوده و نشاندهنده
تأثیر عصاره پودری بر ازدیاد تعداد الرو در این تیمار بوده است .بهطور
مشابه (فرحی و سوداگر )1۳94 ،به بررسی اثر پروبیوتیك ایمونوژن
در ماهی آنجل ) (Pterophyllum scalarپرداختند و دوزهای باالتر
پروبوتیك ایمونوژن در جیره باعث افزایش درصد تفریخ شده است.
عصاره گیاه آلوئهورا حاوی ترکیباتی است که باعث افزایش استروئیدوژنز
تخمدانی و افزایش میزان غلطت سرمی هورمون استروژن میشود
) Telefoو همکاران .)2004 ،تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه آلوئهورا بر
میزان غلظت سرمی هورمونهای استروژن و پروژسترون و گنادوتروپین
در رت مورد بررسی قرار گرفت .نتایج بهدست آمده نشان داد که
احتماالً عصاره آلوئهورا با دارا بودن ترکیبات فیتواستروژنی ازجمله
بتاسیتوسترول خاصیت استروژنزایی دارد و میتواند باعث افزایش
میزان هورمون استروژن شود (پورفرید و همکاران.)1۳91،
برخی از اثرات فیتواستروژنها نیز در انسان دیده میشود )Cassidy
و همکاران )1994،مشاهده کردند که افزودن مقدار کمی پروتئین
سویا حاوی ایزوفالونویدها در رژیم غذایی فاز فولیکولی چرخه قاعدگی
را افزایش داده و موجب بروز  LHو  FSH preovulatoryمیشود.
بهطور مشابه گزارش شده است که دانه رازیانه دارای ترکیبات
فیتواسترول است که نوعی اثر استروژنیك داشته و میتواند بلوغ دختران
را جلو بیاندازد ) .)199۵ ،Knaturدر مجموع نتایج حاصل از این
مطالعه حاکی از آن است که استفاده از دوز  40و  80میلیگرم عصاره
پودری آلوئهورا بر کیلوگرم جیره در مولدین ماده باعث افزایش تعداد
الروهای نر حاصله از تکثیر شده که این امر نیازمند مطالعات بیشتری
میباشد.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و
تمام کسانی که در مراحل مختلف انجام این تحقیق همکاری داشتهاند
تشکر و قدردانی میگردد.
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