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 چکیده

شود. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر پروری است که برای دستکاری ژنتیکی استفاده میهای بیوتکنولوژی در آبزیالقای تریپلوئیدی یکی از روش

-بود. در این آزمایش با استفاده از شوک های ریختی( و تاثیر آن بر بروز ناهنجاریCyprinus carpioهای رشد ماهی کوی )تریپلوئیدی بر شاخص

، 4، 2، 1گراد(، زمان آغاز شوک )درجه سانتی 42و  40، 38برای انجام شوک گرمایی سه متغیر دمای شوک ) های گرمایی القای تریپلوئیدی انجام شد.

ی گیری هستهدقیقه( مورد آزمایش قرار گرفت. برای شناسایی ماهیان تریپلوئید از روش اندازه 3و  2، 1زمان شوک )دقیقه پس از لقاح( و مدت  8و  6

گیری شد و ی آزمایش اندازههای رشد، طول و وزن اولیه و نهایی ماهیان در پایان دورهگلبول قرمز استفاده شد. به منظور تاثیر تریپلوئیدی روی شاخص

رشد )افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، فاکتور وضعیت و ضریب تبدیل غذایی( محاسبه شد. همچنین در پایان دوره تعداد ماهیانی که های سپس شاخص

داری در مقدار ضریب تبدیل غذایی و نرخ رشد یدارای ناهنجاری بدنی بودند مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد اختالف معن

ری از لحاظ افزایش وزن و فاکتور وضعیت بین این دو گروه وجود داهمچنین اختالف معنیماهیان دیپلوئید و تریپلوئید مشاهده نشد. ویژه در بین 

طبق نتایج حاصل از آزمایش اختالف معناداری در رابطه با ناهنجاری و بدشکلی در بین گروه ماهیان دیپلوئید و تریپلوئید مشاهده (. P>05/0)نداشت 

 (.P>05/0) نشد

 .ییهسته گلبول قرمز، شوک گرما یی،غذا یلتبد یبضر کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

 های درخشان،رنگ داشتن دلیلبه زینتی ماهیان

باشند می زنده جواهرات مانند رفتارشان و شکل

 عالقه به ماهیان زینتی(. 1394)فرحی و سوداگر، 

ماهیان در سطح این منجر به افزایش پایدار تجارت 

 درآمد ،(2010) فائو نظر جهانی شده است. طبق

 1 آمریکا در زینتی ماهیان یساالنه صادرات از حاصل

(. Shelar et al., 2014) است بوده دالر میلیارد

 تنوع و آسان نگهداری زیبایی، دلیل به کویماهی 
 و پرورش(. 1395)تیموریان،  عالقمندان بسیاری دارد

 و مفرح امری به استخری، زینتی ماهی این نگهداری

 با مقایسه در و شده پردرآمد تبدیل و زااشتغال ابزار

 و تاریخی یسابقه از خانگی حیوانات سایر پرورش

 باشدبرخوردار می مردم میان در باالتری فرهنگی

( Cyprinus carpio) کوی ماهی .(1394)خیابانی، 

-گونه انواع از یکی ماهیان کپور یخانواده به متعلق

 در اکنون که است آسیا به متعلق زینتی ماهیان های

مورکی و شود )یافت می جهان کشورهای اکثر

ی تنوع وسیلهاین ماهی به(. 1393همکاران، 

و الگوهای رنگی مشخص شده و  هاای از رنگگسترده

چشم نوع رنگ در این ماهی زینتی به 100بیش از 

 (.Sun et al., 2012)خورد می

پلوئید دستکاری کروموزومی برای تولید ماهیان پلی  

مورد تحقیق  1970ی به شکل فعال از اواسط دهه

کاری امروزه دست(. Dillon, 1988) قرار گرفت

عنوان آبزیان در دنیا به های مختلفکروموزومی گونه

های ژنتیکی ماهیان یک روش مفید در بهبود ویژگی

(. 1387باشد )کلباسی و جوهری، بسیار رایج می

به  هستند استفاده از ماهیانی که از نظر جنسی عقیم

های دالیل مختلفی مانند کنترل تولیدمثل گونه

گیری موجود هیبرید با جلوگیری از جفتغیربومی، 

های والد که منجر به اختالط مواد از گونه هر یک

دارای مزیت ها شود و بهبود رشد گونهژنتیکی می

 (. Rottmann et al., 1991) باشندمی
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پلوئیدی است که به ترین شکل پلیتریپلوئیدی رایج  

که حاوی سه سری کروموزوم هستند هایی سلول

ماهیان (. Felip et al., 2009شود )گفته می

دلیل دارا بودن یک سری کروموزوم وئید بهتریپل

های ناشی دشواری ، بنابراینعقیم بوده معموالً اضافی

رو یابد، از اینها کاهش میاز بلوغ جنسی در آن

دهندگان پرورش آنان توسط بسیاری از پرورش

(. 1388شوند )درافشان و همکاران، ترجیح داده می

طور است بهرشد گناد و تولید گامت در ماهی ممکن 

منفی رشد و ضریب تبدیل غذایی را تحت تاثیر قرار 

دهد به این صورت که بخشی از مواد غذایی جذب 

شده و یا ذخایر بدن را برای رشد گناد و تولید گامت 

(. Turan and Guragac, 2014کند )میاستفاده 

 سببگنادها در ماهیان تریپلوئید  وسعهسرکوب ت

منابع غذایی که در حالت  شود انرژی متابولیک ومی

جنسی و تولیدمثل مصرف  گنادهایعادی برای رشد 

 ,Dillonتر بدن گردد )شود صرف رشد سریعمی

1988 .) 

دلیل داشتن سه سری ماهیان تریپلوئید به اصوالً  

توانند تقسیم میوز را به درستی انجام کروموزومی نمی

بارور قادر به تولید تخمک یا اسپرم  داده، بنابراین

 Smithگردد )ها مینبوده و سبب عقیم شدن آن

and Benfey, 2001 .)سرکوب تقسیم سلولی می-

فیزیکی و  هایدستکاریمانند  هاییروشتواند با 

توان از تیمارهای فیزیکی میشیمیایی حاصل شود. 

های فشار و یا دمایی )سرمایی و گرمایی( شوک به

ترین روش (. رایجPiferrer et al., 2009) اشاره نمود

-برای القای تریپلوئیدی استفاده از شوک گرمایی می

-شوک (.Strunjak-Perovic et al., 2003) باشد

دلیل کاربرد آسان و ساده بودن به های دمایی معموالً

های دیگر ترجیح تجهیزات مورد نیاز به سایر شوک

 (.Aruljothi, 2015)شوند داده می

-تریپلوئیدی در بسیاری از گونهالقای موفقیت آمیز   

های ماهی و وجود ماهیان تریپلوئید طبیعی نشان 

پذیری داده است که این ماهیان توانایی رشد و زیست

دارند. بیشتر مطالعاتی که روی ماهیان تریپلوئید 

ها در صورت گرفته است نشان داده است که آن

مقایسه با افراد طبیعی دیپلوئید رشد و بقای طبیعی 

ها کاهش و یا به مقدار جزئی رشد و بقای آن داشته

ها میزان رشد ماهیان یافته است. در بعضی از گونه

در که به رسیدگی جنسی، ید بعد از اینتریپلوئ

مقایسه با ماهیان دیپلوئید بیشتر بوده است 

(Rottmann et al., 1991 .) 

تولید ماهیان تریپلوئید اغلب در ارتباط با افزایش   

های های مورفولوژیکی مانند فک و بالهقوع ناهنجاریو

های غیرطبیعی تنه و دم، بدشکلی غیرطبیعی، نسبت

. گرددنمایان میصورت و کاهش تعداد ستون مهره 

-نظر میها بهنوع و تکرار این ناهنجاریعالوه بر این، 

پروری در آبزیها متفاوت باشد. رسد در میان گونه

های مورفولوژیکی تجاری، ناهنجاریصورت متراکم به

، زیرا کیفیت و ارزش تولید نهایی را بودهنامطلوب 

و ممکن است باعث بروز نگرانی در  دادهکاهش 

 گردندارتباط با وضعیت زندگی موجود 
(Hernández-Urcera et al., 2012.)   
که بلوغ جنسی سبب کاهش رشد با توجه به این  

-صرف رشد گنادها می ماهیان شده و بیشتر انرژی

شود و تریپلوئیدی سبب اختالل در رشد گنادها و 

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر شود، عقیمی می

بر با استفاده از شوک گرمایی القای تریپلوئیدی 

های رشد ماهی کوی و همچنین بررسی شاخص

 باشد.در این ماهی میناهنجاری 

 

 هامواد و روش

این تحقیق در : مولدماهیان و نگهداری تهیه 

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  1396ماه خرداد 

ماهیان مولد مورد نیاز . طبیعی گرگان انجام گرفت

برای انجام این آزمایش از کارگاه تکثیر و پرورش 

ماهیان زینتی واقع در شهرستان بهشهر خریداری و 

برآبادی  پروری شهید فضلیبه مرکز تحقیقات آبزی

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منتقل  دانشگاه

 ،ریزی طبیعیبه منظور جلوگیری از تخم شدند.

 وماهیان مولد نر و ماده به صورت جداگانه نگهداری 
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ی آزمایش ماهیان مولد روزانه به میزان در طول دوره

)شرکت  درصد وزن بدن با غذای تجاری ماهی کپور 3

در دو  درصد( 7درصد و چربی:  32فرادانه، پروتئین: 

 نوبت غذادهی شدند.

برای القای تکثیر مصنوعی به تکثیر مصنوعی: 

 4/2±16/0ساله، وزن بدن  3ماهیان مولد ماده )

میلی لیتر / کیلوگرم  4/0کیلوگرم( هورمون اواپریم )

در دو  (Basavaraju et al., 2002)وزن بدن( 

هورمون در درصد از  10یق گردید که مرحله تزر

ی ساعت بعد از مرحله 10، درصد 90ی اول و مرحله

 5/2اول تزریق گردید. تزریق در ماهیان مولد نر )

زمان با کیلوگرم( هم3/1±09/0ساله، وزن بدن 

لیتر / میلی 4/0ی دوم تزریق هورمون اواپریم )مرحله

جام شد. کیلوگرم وزن بدن( در ماهیان مولد ماده ان

-ی سانتیدرجه 24دمای آب هنگام تزریق هورمون 

گراد ثبت گردید. محل تزریق هورمون باالی خط 

 ,Dasی پشتی ماهیان مولد بود )جانبی و زیر باله

ساعت پس از تزریق دوم ماهیان برای  4-6(. 2004

آوری تخم و اسپرم تکثیر مصنوعی آماده شدند. جمع

گرم  100لیتر اسپرم به ازای میلی 5/1-1از مولدین )

تخمک( بعد از بیهوشی ماهیان با گل میخک انجام 

. لقاح به روش (Recoubratsky et al., 1992)شد 

و پس از انجام ( Basavaraju et al., 2002خشک )

دقیقه مقداری آب برای فعال شدن  1مدت زمان 

اسپرم به مخلوط اسپرم و تخمک اضافه گردید. سپس 

م به آرامی توسط پر مرغ هم زده تخمک و اسپر

دقیقه پس از لقاح برای رفع چسبندگی  4تا  2شدند. 

 10به  1ها از مخلوط شیر گاو و آب به نسبت تخم

 .(Recoubratsky et al., 1992)استفاده گردید 

به منظور القای تریپلوئیدی در القای تریپلوئیدی: 

متغیر دما، مدت  3با  گرمایی هایماهی کوی از شوک

زمان شوک و زمان آغاز شوک استفاده شد. برای 

ایجاد گرمای مورد نظر در این آزمایش از حمام آب 

، 38ماری( استفاده گردید. تیمارهای دمایی )گرم )بن

، 1گراد(، مدت زمان شوک )ی سانتیدرجه 42و  40

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

 (Recoubratsky et al., 1992)از لقاح(  دقیقه پس

عنوان گروه شاهد در نظر ها بهبود. گروهی از تخم

تیمار در این آزمایش  46گرفته شدند. در مجموع 

تکرار بود.  3مورد بررسی قرار گرفت و هر تیمار دارای 

ها به انکوباتور با پس از انجام شوک گرمایی تخم

د انتقال داده گرای سانتیدرجه 25دمای طبیعی 

 شدند. 

برای تایید تریپلوئیدی از تعیین درصد تریپلوئیدی: 

ی گلبول قرمز گیری حجم هستهروش اندازه

(Benfey et al., 1984)  و از فرمول زیر استفاده

 گردید:
×π×4/32V= (a/2)× (b/2) 

به ترتیب محور بزرگ و  bو  aکه در این فرمول   

-از بچهابتدا هستند.  ی گلبول قرمزکوچک هسته

تا  3ی پرورش به تعداد ماهه در پایان دوره 3ماهیان 

و سپس ی گرفته ی خونهر تیمار نمونهعدد از  5

برای انجام این کار یک  گردید. تهیهخونی  شگستر

قطره از خون هر نمونه روی الم قرار گرفته و سپس 

 ی خون در سطح المالم دیگر قطره به کمک یک

ر معرض هوا خشک گردید. بعد از خشک گسترده و د

ی خون از متانول استفاده شدن برای تثبیت نمونه

آمیزی نمونه از محلول شد. در انتها برای رنگ

درصد( استفاده گردید.  10گیمسای رقیق شده )

ی های قرمز و هستهگلبولمحورهای کوچک و بزرگ 

گیری و با توسط میکروسکوپ نوری مدرج اندازهها آن

ها ی آنبول قرمز و هستهگل ، حجمتفاده از فرمولاس

 برای هر تیمار محاسبه گردید.

روز پس از تفریخ،  3تا  2سنجش پارامترهای رشد: 

های عدد به ظرف 25-30الروهای هر تیمار به تعداد 

گراد و ی سانتیدرجه 25پالستیکی کوچک با دمای 

دارای اکسیژن منتقل شدند. به منظور سنجش 

ی آزمایش های رشد در ابتدا و انتهای دورهشاخص

طول نهایی و وزن اولیه و نهایی ماهیان هر تیمار 

گیری شد و کش و ترازوی دیجیتالی اندازهتوسط خط

های رشد )افزایش وزن، نرخ جهت ارزیابی شاخص
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رشد ویژه، فاکتور وضعیت و ضریب تبدیل غذایی( از 

 روابط زیر استفاده گردید: 

 (:Tacon, 1990) افزایش وزن
1W-2WG (g)= W 

2W  = 1وزن نهایی وW =وزن اولیه 

 (:Jobling, 1983نرخ رشد ویژه )

)] × 1001t -2)/(t1W – 2SGR= [Ln (W 

t  =مدت زمان پرورش به روز 

 (:Htun-Han, 1978فاکتور وضعیت )
100 ×) 3CF= (W/L 

Lطول نهایی = 

 (:Tacon, 1990ضریب تبدیل غذایی )

FCR وزن/ مقدار خوراک خورده شده =افزایش 

در پایان ماهیان: بررسی ناهنجاری شکلی در بچه

ماهیانی که دارای ناهنجاری در آزمایش تعداد بچه

 ،ها، آبشش، فک، باله بودندشکل بدن و ستون مهره

 مورد بررسی قرار گرفتند.

 آماری تحلیل و تجزیهها: تجزیه و تحلیل داده

ابتدا انجام شد.  SPSS افزار نرم از استفاده با هاداده

ها با استفاده از آزمون کولموگراف نرمال بودن داده

های رشد برای بررسی شاخصاسمیرنف سنجیده شد. 

 سطح در  T-testاز دو گروه بینو ناهنجاری شکلی 

 .شد استفاده درصد 95

 

 نتایج

 های رشد در ماهیانی شاخصنتایج بررسی مقایسه

نشان داده شده  1ئید در جدول دیپلوئید و تریپلو

های رشد ها نشان داد که بین شاخصاست. بررسی

داری ماهیان دیپلوئید و تریپلوئید هیچ اختالف معنی

ی الروها (. میانگین وزن اولیهP>05/0وجود نداشت )

 گرم بود. میلی 001/0در این آزمایش 
در  یناهنجار یزانمربوط به م یجنتا 2در جدول   

نشان داده شده است.  یپلوئیدو تر یپلوئیدد یانماه

 یناهنجار یزاناز نظر م یداریاختالف معن یجطبق نتا

 وجود نداشت یپلوئیدو تر یپلوئیدد یانماه یندر ب

(05/0<P.)  

 

 بحث 

رشد  یشافزا یموارد برا یدر بعض یپلوئیدیتر یالقا

هر دو انجام  یاو  یجوان، بعد از بلوغ جنس یاندر ماه

را  یمختلف یجنتا یتجرب هایحال، داده ین. با اشودیم

گونه نشان  یک درون در هم و هاگونه یانهم در م

(. رشد Chatchaiphan et al., 2016داده است )

-مورد توجه پرورش همواره یوماسب یشو افزا یماه

بوده  شناسانیستو ز تغذیه متخصصان دهندگان،

(. عملکرد رشد Olele and Tighiri, 2013است )

 ییناست که تع یعامل بحران یک یپلوئیدتر یانماه

 Karal) باشدیم پرورییآبز یبرا یسودمند یکننده

Marx and Sukumaran, 2007 در ابتدا تصور .)

 و هاسلول یاندازه یشبا افزا یپلوئیدیکه تر شدیم

و  بیشتر رشد سبب ماده جنس گناد رشد در اختالل

. با شودیم یپلوئیدافراد نسبت به افراد د ینا تریعسر

و  یپلوئیدد یانرشد ماه یزانم ییسهحال، مقا ینا

 یدارا یپلوئیدتناقض بوده؛ افراد تر یدارا یپلوئیدتر

 یپلوئیدنسبت به افراد د یشترب یارشد کمتر، برابر و 

 یانبودن ماه یم(. عقFraser et al., 2013بودند )

 .یپلوئیدو تر یپلوئیدد یانرشد در ماه هایشاخص یرمقاد -1جدول 

 ماهیان تریپلوئید ماهیان دیپلوئید های رشدشاخص

 614/2±070/0 606/2±065/0 افزایش وزن

 666/8±030/0 662/8±027/0 نرخ رشد ویژه )درصد در روز(

 230/8±492/0 190/8±616/0 شاخص وضعیت

 564/2±071/0 572/2±064/0 ضریب تبدیل غذایی

 
 .یپلوئیدو تر یپلوئیدد یاندر ماه یناهنجار یزانم -2جدول 

 ماهیان تریپلوئید ماهیان دیپلوئید ناهنجاری

 114/0±013/0 172/0±030/0 
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طور کامل در افراد ماده و به صورت که به یپلوئیدتر

 یانرژ شودیسبب م افتد،یدر افراد نر اتفاق م یجزئ

شده و  یکاتسوم هایصرف رشد سلول یشتریب

نسبت به  یشتریرشد ب یانماه ینممکن است ا

داشته  یجنس یدگیزمان رس در یپلوئیدد یانماه

 یانو قبل از بلوغ ماه یباشند. در طول مراحل جوان

نسبت به  یکمتر یارشد برابر و  معموالً یپلوئیدتر

 یطبه گونه و شرا یداشته که بستگ یپلوئیدد یانماه

توان گفت که افراد یم بنابرایندارد.  یطیمح

 یرشد باالتر یزانم یعیطب یاو  یبه طور ذات یپلوئیدتر

عبارت قبل از بلوغ ندارند. به یپلوئیدبه افراد د بتنس

رشد بعد از بلوغ  میزان هاحالت یشتردر ب یگرد

 یج(. نتاPiferrer et al., 2009) یابدیم یشافزا

از نظر  یدارینشان داد که اختالف معن یشآزما

و  یپلوئیدد یاندو گروه ماه ینرشد ب هایشاخص

که  یشیطور مشابه، در آزماوجود نداشت. به یپلوئیدتر

( Clarias gariepinus) یقاییآفر ماهیگربه یرو

در  داریینشان داد اختالف معن یجانجام شد، نتا

در مدت دوره یپلوئیدو تر یپلوئیدد یانرشد ماه یزانم

 یشافزا یدارا یپلوئیدتر یانرشد وجود نداشت. ماه ی

که  یدر حال بودهگرم در روز  9/1وزن به مقدار 

گرم در روز  77/1( یپلوئیدوزن گروه کنترل )د یشافزا

(، Karal Marx and Sukumaran, 2007بود )

ینرنگ آالیقزل یماه یکه رو یدر بررس ین،همچن

 یانماه یننشان داد که ب یجانجام شد، نتا کمان

 یزانم ینب دارییاختالف معن یپلوئیدو تر یپلوئیدد

رشد در  یزاناگرچه م نداشت، وجود هارشد آن

 یپلوئیدد یاناز ماه تریشب یاندک یپلوئیدتر یانماه

(. اما بر خالف Kizak et al., 2013بوده است )

گربه  یکه رو یشیدر آزما یدکه ذکر گرد یموارد

( انجام شد، Clarias anguillarias) یقاییآفر یماه

د یپلوئیتر یاننشان داد که ماه یپلوئیدیتر یالقا یجنتا

نسبت به  یشتریب ییژهوزن و نرخ رشد و یشافزا

 ,Olele and Tighiriداشتند ) یپلوئیدد یانماه

روز  63مشاهده شد که تا  یگرد ی(. در پژوهش2013

 آالیفعال، رشد ماهیان قزل یپس از شروع تغذیه

کمتر  یپلوئیدد یانتریپلوئید نسبت به ماه کمانینرنگ

رشد تریپلوئیدها  118تا روز  63بود، اما از روز 

 118سریعتر شد و مشابه ماهیان دیپلوئید بود. در روز 

 یاناز ماه تریندرصد سنگ 4/5 یپلوئیدتر یانماه

 یشی،(. در آزماDiaz et al., 1993بودند ) یپلوئیدد

 و نر مخلوط و ماده تمام یانرشد ماه هایشاخص

-ینرنگ آالیقزل یماه یپلوئیدو تر یپلوئیدد یماده

قرار گرفت،  یدر سال دوم پرورش مورد بررس کمان

-تمام یانرشد ماه هاینشان داد که شاخص یجنتا

ورش در پر دوم سال در آالقزل یپلوئیدتر یماده

داشت و با  دارییمعن یبرتر یمارهات یربا سا یسهمقا

 یشتررشد ب یبرتر یندوره ا یشدن به انتها یکنزد

 یانگیندوره، م یانکه در پا یمشخص شد، به شکل

گرم،  28/624 یپلوئیدتر یتمام ماده یمارت ییوزن نها

گرم بودند  4/569 یپلوئیدتر یمخلوط نر و ماده یمارت

 یتمام ماده یمارت ییوزن نها یانگینکه م یدر حال

 یپلوئیدد ی-گرم و مخلوط نر و ماده 5/537 یپلوئیدد

(؛ 1390 ی،نژاد و کلباسیگرم بود )سور 8/520

 یریتوجه به موارد ذکر شده گزارشات متغ اب ینبنابرا

-یوجود دارد. پس نم یپلوئیددر رابطه با رشد افراد تر

 یپلوئیدکرد که افراد تر یانبه طور کامل ب توان

 Karal) کنندیمرشد  یپلوئیداز افراد د تر¬یعسر

Marx and Sukumaran, 2007که ییجا(. از آن

رشد  هایدر رابطه با شاخص یشاتبررسی نتایج آزما

ماهیان تریپلوئید در کشورهای مختلف متفاوت بوده و 

  شده منتشر متناقضی هایموارد گزارش یدر بعض

جغرافیایی با توجه به  یست در هر منطقها الزم است،

 عوامل تأثیرگذار بر رشد ماهیان تریپلوئید که عمدتاً

 هایشامل شرایط خاص آب و هوایی و تغذیه، ویژگی

استفاده و تعامل متقابل محیط  مورد مولدین ژنتیکی

و ژن می باشند، این امر مورد آزمون و مقایسه قرار 

 (.1390 ی،و کلباس نژادیگیرد )سور

 هایبا توجه به جنبه یو ناهنجار یلبدشک وقوع  

 یتاز نظر وضع ینو همچن یپلوئیدافراد تر یپرورش

 باشدیم یمهم یارموجودات موضوع بس ینا یزندگ

(Piferrer et al., 2009تر .)منجر  معموالً یپلوئیدی
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 هاییستون مهره در ماه یناهنجار یوعش یشبه افزا

 تیالپیا(، Salmo salar) یکسالمون آتالنت

(Oreochromis mossambicus،) (کپورCiprinus 

carpioیک(، کاد آتالنت (Gadus morhuaو ال )ی 

 یل( شده است. اگرچه دالTinca tinca) یماه

 یپلوئیدنسبت به د یپلوئیددر افراد تر یبدشکل یشافزا

 یانب یراخ هاییهنوز مشخص نشده است، اما بررس

 یشترینب اییهتغذ یازهایتخم و ن کیفیت که اندکرده

 ,.Fraser et alدارند ) یبدشکل یوعاحتمال را در ش

نشان  یگرد یشاتو آزما هایبررس ین،(؛ همچن2013

علت  یمیاییو ش یزیکیف هایدستکاری که اندداده

الروها در  یینپا یو بقا یناهنجار یباال یوعش یاصل

 (. Piferrer et al., 2009هستند ) یپلوئیدافراد تر

از  یپلوئیدو تر یپلوئیدد یانماه ینحاضر ب یبررس در  

وجود  یداریاختالف معن یناهنجار یزاننظر م

 یالقا یرکه تاث یشینداشت. به طور مشابه، در آزما

 یشکل بدن و اسکلت در ماه یرو یپلوئیدیتر

 ی( مورد بررسScophthalmus maximusتوربوت )

از  یدارینشان داد که اختالف معن یجقرار گرفت، نتا

در دو گروه  یاسکلت هاییژگیبدن و و ینظر مورفولوژ

وجود نداشت  یپلوئیدو تر یپلوئیدد یانماه

(Hernández-Urcera et al., 2012 اما بر خالف .)

 یانجام شده رو هاییطبق بررس یش،آزما ینا یجنتا

( در رابطه با Gadus morhua) یککاد آتالنت یماه

در طول  یو ناهنجار یبدشکل یرو یپلوئیدیتر یرتاث

، 53نشان داد که در روز  یجنتا ی،زندگ ییهمراحل اول

به  یپلوئیدتر یانبدشکل در گروه ماه یانتعداد ماه

بوده  یشترب یپلوئیدد یاناز گروه ماه یداریطور معن

 یاندر گروه ماه یسلوردوز یوعش یناست. همچن

بوده است  یشترب یبه طور معنادار یدوئیپلتر

(Opstad et al., 2013تر .)موارد  یدر بعض یپلوئیدی

 یررشد ستون مهره را هم تحت تاث یممکن است حت

 یهند یقرار دهد، به طور مثال، در گربه ماه

(Heteropneustes fossilisتر )تعداد مهره یپلوئید-

و  یافتکاهش  دارییمعن طور به مهره ستون در ها

 لوئیدیپد یانبرابر ماه 6/1هوا  ییسهمساحت کل ک

 (.Tiwary and Ray, 2004بود )

بوده و شکل  ینتیز یکو یماه کهینتوجه به ا با  

شوک  ،باشدیم یتاهم یدارا ینتیز یانماه یظاهر

بر شکل  یریتاث یپلوئیدیتر یالقا یبرا ییگرما

به  یکو یماه یننداشت. همچن یماه ینا یظاهر

 ینمتنوع و همچن هایو رنگ یفلس یالگو یلدل

مورد توجه پرورش دهندگان  یاربس یارزش اقتصاد

 یکو یماه یدتول ینقرار دارد؛ بنابرا ینتیز اهیانم

 تریعبودن، احتمال رشد سر یمعق یلبه دل یپلوئیدتر

 ی،بعد از بلوغ جنس یپلوئیدد ماهیان نسبت به

 تواندیم یدمثلیتول هاییتو کنترل فعال سازیبرند

داشته  ینتیز یاندر صنعت پرورش ماه یمثبت یرتاث

 باشد.

 

 منابع
 پروبیوتیک تاثیر بررسی. 1395تیموریان س.ا.ب. 

 Lactobacillus اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس

acidophilus کویی. پایان  ماهی رشد هایشاخص بر

نامه دکتری رشته دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، 

 دانشگاه آزاد اسالمی کرج.

 تکامل و پیدایش نحوه بر مروری. 1394خیابانی ع.ر. 

سال  آبزیان زینتیزینتی( امروزی.  کوی )کپور ماهی

 .42-37دوم، شماره اول، 

کریمی، س.، رحیمی، درافشان، س.، کلباسی، م.ر.، سلطان

 شناسی خون هایشاخص برخى مطالعه. 1388خ. 

کمان  آالی رنگین قزل تریپلویید و دیپلویید ماهیان

Oncorhynchus mykiss . ،فصلنامه پزشکی یاخته

 .447-442سال یازدهم، شماره چهارم، 

 هایشاخص بررسی. 1390نژاد ا.، کلباسی م.ر. سوری

 و دیپلوئید ماده و نر مخلوط و ماده تمام ماهیان رشد

 Oncorhynchusکمان  رنگین قزل آالی تریپلوئید

mykiss .شناسی مجله زیست در سال دوم پرورش
 .527-517شماره چهارم،  ایران

 مختلف سطوح اثرات. 1394فرحی ا.، سوداگر م. 

 هایشاخص بر غذایی جیره ایمونوژن پربیوتیک

 Pterophyllumمولدین ماهی آنجل ) تولیدمثلی

scalare )مواجهه در حاصله الروهای بقای ارزیابی و 
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Abstract  
Induction of triploidy is one of the biotechnological methods in aquaculture used for genetic manipulation. The 

aim of this study was to evaluate the effect of triploidy on growth factors and body deformities of koi fish 

(Cyprinus carpio). In this experiment, induction of triploidy was performed by heat shock. For thermal shock 

three shock variables (38, 40 and 42°C), initiation time of shock (1, 2, 4, 6 and 8 min after fertilization) and 

shock duration (1, 2 and 3 min) were examined. The method of red cell nucleus measurement was used to 

identify the triploid fish. In order to evaluate the effect of triploid on growth factors, the initial and final weight 

and length of fish were measured. Growth factors, including weight gain, specific growth rate, condition factor 

and feed conversion ratio were then evaluated. Also, at the end of the experiment, the number of fish with body 

deformities was studied. The results showed no significant difference in FCR and SGR between diploid and 

triploid fishes. In addition, there were no significant difference in WG and CF between two groups (P>0.05). 

According to the results of the experiment, there were no significant difference in relation to body shape 

deformities between the diploid and triploid fish (P>0.05). 
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