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چکیده
القای تریپلوئیدی یکی از روشهای بیوتکنولوژی در آبزیپروری است که برای دستکاری ژنتیکی استفاده میشود .هدف از این تحقیق بررسی تاثیر
تریپلوئیدی بر شاخصهای رشد ماهی کوی ( )Cyprinus carpioو تاثیر آن بر بروز ناهنجاریهای ریختی بود .در این آزمایش با استفاده از شوک-
های گرمایی القای تریپلوئیدی انجام شد .برای انجام شوک گرمایی سه متغیر دمای شوک ( 40 ،38و  42درجه سانتیگراد) ،زمان آغاز شوک (،4 ،2 ،1
 6و  8دقیقه پس از لقاح) و مدت زمان شوک ( 2 ،1و  3دقیقه) مورد آزمایش قرار گرفت .برای شناسایی ماهیان تریپلوئید از روش اندازهگیری هستهی
گلبول قرمز استفاده شد .به منظور تاثیر تریپلوئیدی روی شاخصهای رشد ،طول و وزن اولیه و نهایی ماهیان در پایان دورهی آزمایش اندازهگیری شد و
سپس شاخصهای رشد (افزایش وزن ،نرخ رشد ویژه ،فاکتور وضعیت و ضریب تبدیل غذایی) محاسبه شد .همچنین در پایان دوره تعداد ماهیانی که
دارای ناهنجاری بدنی بودند مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از آزمایش نشان داد اختالف معنیداری در مقدار ضریب تبدیل غذایی و نرخ رشد
ویژه در بین ماهیان دیپلوئید و تریپلوئید مشاهده نشد .همچنین اختالف معنیدا ری از لحاظ افزایش وزن و فاکتور وضعیت بین این دو گروه وجود
نداشت ( .)P<0/05طبق نتایج حاصل از آزمایش اختالف معناداری در رابطه با ناهنجاری و بدشکلی در بین گروه ماهیان دیپلوئید و تریپلوئید مشاهده
نشد (.)P<0/05
واژگان کلیدی :ضریب تبدیل غذایی ،هسته گلبول قرمز ،شوک گرمایی.

مقدمه
ماهیان زینتی بهدلیل داشتن رنگهای درخشان،
شکل و رفتارشان مانند جواهرات زنده میباشند
(فرحی و سوداگر .)1394 ،عالقه به ماهیان زینتی
منجر به افزایش پایدار تجارت این ماهیان در سطح
جهانی شده است .طبق نظر فائو ( ،)2010درآمد
حاصل از صادرات ساالنهی ماهیان زینتی در آمریکا 1
میلیارد دالر بوده است (.)Shelar et al., 2014
ماهی کوی به دلیل زیبایی ،نگهداری آسان و تنوع
عالقمندان بسیاری دارد (تیموریان .)1395 ،پرورش و
نگهداری این ماهی زینتی استخری ،به امری مفرح و
ابزار اشتغالزا و پردرآمد تبدیل شده و در مقایسه با
پرورش سایر حیوانات خانگی از سابقهی تاریخی و
فرهنگی باالتری در میان مردم برخوردار میباشد
(خیابانی .)1394 ،ماهی کوی ()Cyprinus carpio
متعلق به خانوادهی کپور ماهیان یکی از انواع گونه-
های ماهیان زینتی متعلق به آسیا است که اکنون در

اکثر کشورهای جهان یافت میشود (مورکی و
همکاران .)1393 ،این ماهی بهوسیلهی تنوع
گستردهای از رنگها و الگوهای رنگی مشخص شده و
بیش از  100نوع رنگ در این ماهی زینتی بهچشم
میخورد (.)Sun et al., 2012
دستکاری کروموزومی برای تولید ماهیان پلیپلوئید
به شکل فعال از اواسط دههی  1970مورد تحقیق
قرار گرفت ( .)Dillon, 1988امروزه دستکاری
کروموزومی گونههای مختلف آبزیان در دنیا بهعنوان
یک روش مفید در بهبود ویژگیهای ژنتیکی ماهیان
بسیار رایج میباشد (کلباسی و جوهری.)1387 ،
استفاده از ماهیانی که از نظر جنسی عقیم هستند به
دالیل مختلفی مانند کنترل تولیدمثل گونههای
غیربومی ،جلوگیری از جفتگیری موجود هیبرید با
هر یک از گونههای والد که منجر به اختالط مواد
ژنتیکی میشود و بهبود رشد گونهها دارای مزیت
میباشند (.)Rottmann et al., 1991
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صورت گرفته است نشان داده است که آنها در
مقایسه با افراد طبیعی دیپلوئید رشد و بقای طبیعی
داشته و یا به مقدار جزئی رشد و بقای آنها کاهش
یافته است .در بعضی از گونهها میزان رشد ماهیان
تریپلوئید بعد از اینکه به رسیدگی جنسی ،در
مقایسه با ماهیان دیپلوئید بیشتر بوده است
(.)Rottmann et al., 1991
تولید ماهیان تریپلوئید اغلب در ارتباط با افزایش
وقوع ناهنجاریهای مورفولوژیکی مانند فک و بالههای
غیرطبیعی ،نسبتهای غیرطبیعی تنه و دم ،بدشکلی
صورت و کاهش تعداد ستون مهره نمایان میگردد.
عالوه بر این ،نوع و تکرار این ناهنجاریها بهنظر می-
رسد در میان گونهها متفاوت باشد .در آبزیپروری
متراکم بهصورت تجاری ،ناهنجاریهای مورفولوژیکی
نامطلوب بوده  ،زیرا کیفیت و ارزش تولید نهایی را
کاهش داده و ممکن است باعث بروز نگرانی در
ارتباط با وضعیت زندگی موجود گردند

تریپلوئیدی رایجترین شکل پلیپلوئیدی است که به
سلولهایی که حاوی سه سری کروموزوم هستند
گفته میشود ( .)Felip et al., 2009ماهیان
تریپلوئید بهدلیل دارا بودن یک سری کروموزوم
اضافی معموالً عقیم بوده ،بنابراین دشواریهای ناشی
از بلوغ جنسی در آنها کاهش مییابد ،از اینرو
پرورش آنان توسط بسیاری از پرورشدهندگان
ترجیح داده میشوند (درافشان و همکاران.)1388 ،
رشد گناد و تولید گامت در ماهی ممکن است بهطور
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
استفاده میکند (.)Turan and Guragac, 2014
سرکوب توسعه گنادها در ماهیان تریپلوئید سبب
میشود انرژی متابولیک و منابع غذایی که در حالت
عادی برای رشد گنادهای جنسی و تولیدمثل مصرف
میشود صرف رشد سریعتر بدن گردد ( Dillon,
.)1988
اصوالً ماهیان تریپلوئید بهدلیل داشتن سه سری
کروموزومی نمیتوانند تقسیم میوز را به درستی انجام
داده ،بنابراین قادر به تولید تخمک یا اسپرم بارور
نبوده و سبب عقیم شدن آنها میگردد ( Smith
 .)and Benfey, 2001سرکوب تقسیم سلولی می-
تواند با روشهایی مانند دستکاریهای فیزیکی و
شیمیایی حاصل شود .از تیمارهای فیزیکی میتوان
به شوکهای فشار و یا دمایی (سرمایی و گرمایی)
اشاره نمود ( .)Piferrer et al., 2009رایجترین روش
برای القای تریپلوئیدی استفاده از شوک گرمایی می-
باشد ( .)Strunjak-Perovic et al., 2003شوک-
های دمایی معموالً بهدلیل کاربرد آسان و ساده بودن
تجهیزات مورد نیاز به سایر شوکهای دیگر ترجیح
داده میشوند (.)Aruljothi, 2015
القای موفقیت آمیز تریپلوئیدی در بسیاری از گونه-
های ماهی و وجود ماهیان تریپلوئید طبیعی نشان
داده است که این ماهیان توانایی رشد و زیستپذیری
دارند .بیشتر مطالعاتی که روی ماهیان تریپلوئید

(.)Hernández-Urcera et al., 2012

با توجه به اینکه بلوغ جنسی سبب کاهش رشد
ماهیان شده و بیشتر انرژی صرف رشد گنادها می-
شود و تریپلوئیدی سبب اختالل در رشد گنادها و
عقیمی میشود ،هدف از این مطالعه بررسی تاثیر
القای تریپلوئیدی با استفاده از شوک گرمایی بر
شاخصهای رشد ماهی کوی و همچنین بررسی
ناهنجاری در این ماهی میباشد.
مواد و روشها
تهیه و نگهداری ماهیان مولد :این تحقیق در
خرداد ماه  1396در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان انجام گرفت .ماهیان مولد مورد نیاز
برای انجام این آزمایش از کارگاه تکثیر و پرورش
ماهیان زینتی واقع در شهرستان بهشهر خریداری و
به مرکز تحقیقات آبزیپروری شهید فضلی برآبادی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منتقل
شدند .به منظور جلوگیری از تخمریزی طبیعی،
ماهیان مولد نر و ماده به صورت جداگانه نگهداری و
2
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در طول دورهی آزمایش ماهیان مولد روزانه به میزان
 3درصد وزن بدن با غذای تجاری ماهی کپور (شرکت
فرادانه ،پروتئین 32 :درصد و چربی 7 :درصد) در دو
نوبت غذادهی شدند.

هاتفی و همکاران

 2و  3دقیقه) و زمان آغاز شوک ( 6 ،4 ،2 ،1و 8
دقیقه پس از لقاح) )(Recoubratsky et al., 1992
بود .گروهی از تخمها بهعنوان گروه شاهد در نظر
گرفته شدند .در مجموع  46تیمار در این آزمایش
مورد بررسی قرار گرفت و هر تیمار دارای  3تکرار بود.
پس از انجام شوک گرمایی تخمها به انکوباتور با
دمای طبیعی  25درجهی سانتیگراد انتقال داده
شدند.

تکثیر مصنوعی :برای القای تکثیر مصنوعی به
ماهیان مولد ماده ( 3ساله ،وزن بدن 2/4±0/16
کیلوگرم) هورمون اواپریم ( 0/4میلی لیتر  /کیلوگرم
وزن بدن) ) (Basavaraju et al., 2002در دو
مرحله تزریق گردید که  10درصد از هورمون در
مرحلهی اول و  90درصد 10 ،ساعت بعد از مرحلهی
اول تزریق گردید .تزریق در ماهیان مولد نر (2/5
ساله ،وزن بدن 1/3±0/09کیلوگرم) همزمان با
مرحلهی دوم تزریق هورمون اواپریم ( 0/4میلیلیتر /
کیلوگرم وزن بدن) در ماهیان مولد ماده انجام شد.
دمای آب هنگام تزریق هورمون  24درجهی سانتی-
گراد ثبت گردید .محل تزریق هورمون باالی خط
جانبی و زیر بالهی پشتی ماهیان مولد بود ( Das,
 6-4 .)2004ساعت پس از تزریق دوم ماهیان برای
تکثیر مصنوعی آماده شدند .جمعآوری تخم و اسپرم
از مولدین ( 1/5-1میلیلیتر اسپرم به ازای  100گرم
تخمک) بعد از بیهوشی ماهیان با گل میخک انجام

تعیین درصد تریپلوئیدی :برای تایید تریپلوئیدی از
روش اندازهگیری حجم هستهی گلبول قرمز
( )Benfey et al., 1984و از فرمول زیر استفاده
گردید:
V= (a/2)× (b/2)2×π×4/3

که در این فرمول  aو  bبه ترتیب محور بزرگ و
کوچک هستهی گلبول قرمز هستند .ابتدا از بچه-
ماهیان  3ماهه در پایان دورهی پرورش به تعداد  3تا
 5عدد از هر تیمار نمونهی خونی گرفته و سپس
گسترش خونی تهیه گردید .برای انجام این کار یک
قطره از خون هر نمونه روی الم قرار گرفته و سپس
به کمک یک الم دیگر قطرهی خون در سطح الم
گسترده و در معرض هوا خشک گردید .بعد از خشک
شدن برای تثبیت نمونهی خون از متانول استفاده
شد .در انتها برای رنگآمیزی نمونه از محلول
گیمسای رقیق شده ( 10درصد) استفاده گردید.
محورهای کوچک و بزرگ گلبولهای قرمز و هستهی
آنها توسط میکروسکوپ نوری مدرج اندازهگیری و با
استفاده از فرمول ،حجم گلبول قرمز و هستهی آنها
برای هر تیمار محاسبه گردید.

شد ) .(Recoubratsky et al., 1992لقاح به روش
خشک ( )Basavaraju et al., 2002انجام و پس از
مدت زمان  1دقیقه مقداری آب برای فعال شدن
اسپرم به مخلوط اسپرم و تخمک اضافه گردید .سپس
تخمک و اسپرم به آرامی توسط پر مرغ هم زده
شدند 2 .تا  4دقیقه پس از لقاح برای رفع چسبندگی
تخمها از مخلوط شیر گاو و آب به نسبت  1به 10
استفاده گردید ).(Recoubratsky et al., 1992

سنجش پارامترهای رشد 2 :تا  3روز پس از تفریخ،
الروهای هر تیمار به تعداد  25-30عدد به ظرفهای
پالستیکی کوچک با دمای  25درجهی سانتیگراد و
دارای اکسیژن منتقل شدند .به منظور سنجش
شاخصهای رشد در ابتدا و انتهای دورهی آزمایش
طول نهایی و وزن اولیه و نهایی ماهیان هر تیمار
توسط خطکش و ترازوی دیجیتالی اندازهگیری شد و
جهت ارزیابی شاخصهای رشد (افزایش وزن ،نرخ

القای تریپلوئیدی :به منظور القای تریپلوئیدی در
ماهی کوی از شوکهای گرمایی با  3متغیر دما ،مدت
زمان شوک و زمان آغاز شوک استفاده شد .برای
ایجاد گرمای مورد نظر در این آزمایش از حمام آب
گرم (بنماری) استفاده گردید .تیمارهای دمایی (،38
 40و  42درجهی سانتیگراد) ،مدت زمان شوک (،1
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جدول  -1مقادیر شاخصهای رشد در ماهیان دیپلوئید و تریپلوئید.
شاخصهای رشد

ماهیان دیپلوئید

ماهیان تریپلوئید

افزایش وزن
نرخ رشد ویژه (درصد در روز)
شاخص وضعیت
ضریب تبدیل غذایی

2/606±0/065
8/662±0/027
8/190±0/616
2/572±0/064

2/614±0/070
8/666±0/030
8/230±0/492
2/564±0/071

جدول  -2میزان ناهنجاری در ماهیان دیپلوئید و تریپلوئید.
ناهنجاری

ماهیان دیپلوئید

ماهیان تریپلوئید

0/013±0/114

0/030±0/172

ماهیان دیپلوئید و تریپلوئید هیچ اختالف معنیداری
وجود نداشت ( .)P<0/05میانگین وزن اولیهی الروها
در این آزمایش  0/001میلیگرم بود.
در جدول  2نتایج مربوط به میزان ناهنجاری در
ماهیان دیپلوئید و تریپلوئید نشان داده شده است.
طبق نتایج اختالف معنیداری از نظر میزان ناهنجاری
در بین ماهیان دیپلوئید و تریپلوئید وجود نداشت
(.)P<0/05

رشد ویژه ،فاکتور وضعیت و ضریب تبدیل غذایی) از
روابط زیر استفاده گردید:
افزایش وزن (:)Tacon, 1990
WG (g)= W2-W1
 = W2وزن نهایی و  =W1وزن اولیه
نرخ رشد ویژه (:)Jobling, 1983
SGR= [Ln (W2 – W1)/(t2- t1)] × 100
 = tمدت زمان پرورش به روز
فاکتور وضعیت (:)Htun-Han, 1978
CF= (W/L3) × 100

بحث

 =Lطول نهایی

القای تریپلوئیدی در بعضی موارد برای افزایش رشد
در ماهیان جوان ،بعد از بلوغ جنسی و یا هر دو انجام
میشود .با این حال ،دادههای تجربی نتایج مختلفی را
هم در میان گونهها و هم در درون یک گونه نشان
داده است ( .)Chatchaiphan et al., 2016رشد
ماهی و افزایش بیوماس همواره مورد توجه پرورش-
دهندگان ،متخصصان تغذیه و زیستشناسان بوده
است ( .)Olele and Tighiri, 2013عملکرد رشد
ماهیان تریپلوئید یک عامل بحرانی است که تعیین
کنندهی سودمندی برای آبزیپروری میباشد ( Karal
 .)Marx and Sukumaran, 2007در ابتدا تصور
میشد که تریپلوئیدی با افزایش اندازهی سلولها و
اختالل در رشد گناد جنس ماده سبب رشد بیشتر و
سریعتر این افراد نسبت به افراد دیپلوئید میشود .با
این حال ،مقایسهی میزان رشد ماهیان دیپلوئید و
تریپلوئید دارای تناقض بوده؛ افراد تریپلوئید دارای
رشد کمتر ،برابر و یا بیشتر نسبت به افراد دیپلوئید
بودند ( .)Fraser et al., 2013عقیم بودن ماهیان

ضریب تبدیل غذایی (:)Tacon, 1990

=FCRافزایش وزن /مقدار خوراک خورده شده
بررسی ناهنجاری شکلی در بچهماهیان :در پایان
آزمایش تعداد بچهماهیانی که دارای ناهنجاری در
شکل بدن و ستون مهرهها ،آبشش ،فک ،باله بودند،
مورد بررسی قرار گرفتند.
تجزیه و تحلیل دادهها :تجزیه و تحلیل آماری
دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSانجام شد .ابتدا
نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کولموگراف
اسمیرنف سنجیده شد .برای بررسی شاخصهای رشد
و ناهنجاری شکلی بین دو گروه از  T-testدر سطح
 95درصد استفاده شد.
نتایج
نتایج بررسی مقایسهی شاخصهای رشد در ماهیان
دیپلوئید و تریپلوئید در جدول  1نشان داده شده
است .بررسیها نشان داد که بین شاخصهای رشد
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تریپلوئید که بهطور کامل در افراد ماده و به صورت
جزئی در افراد نر اتفاق میافتد ،سبب میشود انرژی
بیشتری صرف رشد سلولهای سوماتیک شده و
ممکن است این ماهیان رشد بیشتری نسبت به
ماهیان دیپلوئید در زمان رسیدگی جنسی داشته
باشند .در طول مراحل جوانی و قبل از بلوغ ماهیان
تریپلوئید معموالً رشد برابر و یا کمتری نسبت به
ماهیان دیپلوئید داشته که بستگی به گونه و شرایط
محیطی دارد .بنابراین میتوان گفت که افراد
تریپلوئید به طور ذاتی و یا طبیعی میزان رشد باالتری
نسبت به افراد دیپلوئید قبل از بلوغ ندارند .بهعبارت
دیگر در بیشتر حالتها میزان رشد بعد از بلوغ
افزایش مییابد ( .)Piferrer et al., 2009نتایج
آزمایش نشان داد که اختالف معنیداری از نظر
شاخصهای رشد بین دو گروه ماهیان دیپلوئید و
تریپلوئید وجود نداشت .بهطور مشابه ،در آزمایشی که
روی گربهماهی آفریقایی ()Clarias gariepinus
انجام شد ،نتایج نشان داد اختالف معنیداری در
میزان رشد ماهیان دیپلوئید و تریپلوئید در مدت دوره
ی رشد وجود نداشت .ماهیان تریپلوئید دارای افزایش
وزن به مقدار  1/9گرم در روز بوده در حالی که
افزایش وزن گروه کنترل (دیپلوئید)  1/77گرم در روز
بود (،)Karal Marx and Sukumaran, 2007
همچنین ،در بررسی که روی ماهی قزلآالی رنگین
کمان انجام شد ،نتایج نشان داد که بین ماهیان
دیپلوئید و تریپلوئید اختالف معنیداری بین میزان
رشد آنها وجود نداشت ،اگرچه میزان رشد در
ماهیان تریپلوئید اندکی بیشتر از ماهیان دیپلوئید
بوده است ( .)Kizak et al., 2013اما بر خالف
مواردی که ذکر گردید در آزمایشی که روی گربه
ماهی آفریقایی ( )Clarias anguillariasانجام شد،
نتایج القای تریپلوئیدی نشان داد که ماهیان تریپلوئید
افزایش وزن و نرخ رشد ویژهی بیشتری نسبت به
ماهیان دیپلوئید داشتند ( Olele and Tighiri,
 .)2013در پژوهشی دیگر مشاهده شد که تا  63روز
پس از شروع تغذیهی فعال ،رشد ماهیان قزلآالی
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رنگینکمان تریپلوئید نسبت به ماهیان دیپلوئید کمتر
بود ،اما از روز  63تا روز  118رشد تریپلوئیدها
سریعتر شد و مشابه ماهیان دیپلوئید بود .در روز 118
ماهیان تریپلوئید  5/4درصد سنگینتر از ماهیان
دیپلوئید بودند ( .)Diaz et al., 1993در آزمایشی،
شاخصهای رشد ماهیان تمام ماده و مخلوط نر و
مادهی دیپلوئید و تریپلوئید ماهی قزلآالی رنگین-
کمان در سال دوم پرورش مورد بررسی قرار گرفت،
نتایج نشان داد که شاخصهای رشد ماهیان تمام-
مادهی تریپلوئید قزلآال در سال دوم پرورش در
مقایسه با سایر تیمارها برتری معنیداری داشت و با
نزدیک شدن به انتهای دوره این برتری رشد بیشتر
مشخص شد ،به شکلی که در پایان دوره ،میانگین
وزن نهایی تیمار تمام مادهی تریپلوئید  624/28گرم،
تیمار مخلوط نر و مادهی تریپلوئید  569/4گرم بودند
در حالی که میانگین وزن نهایی تیمار تمام مادهی
دیپلوئید  537/5گرم و مخلوط نر و ماده-ی دیپلوئید
 520/8گرم بود (سورینژاد و کلباسی)1390 ،؛
بنابراین با توجه به موارد ذکر شده گزارشات متغیری
در رابطه با رشد افراد تریپلوئید وجود دارد .پس نمی-
توان به طور کامل بیان کرد که افراد تریپلوئید
سریع¬تر از افراد دیپلوئید رشد میکنند ( Karal
 .)Marx and Sukumaran, 2007از آنجاییکه
بررسی نتایج آزمایشات در رابطه با شاخصهای رشد
ماهیان تریپلوئید در کشورهای مختلف متفاوت بوده و
در بعضی موارد گزارشهای متناقضی منتشر شده
است ،الزم است در هر منطقهی جغرافیایی با توجه به
عوامل تأثیرگذار بر رشد ماهیان تریپلوئید که عمدتاً
شامل شرایط خاص آب و هوایی و تغذیه ،ویژگیهای
ژنتیکی مولدین مورد استفاده و تعامل متقابل محیط
و ژن می باشند ،این امر مورد آزمون و مقایسه قرار
گیرد (سورینژاد و کلباسی.)1390 ،
وقوع بدشکلی و ناهنجاری با توجه به جنبههای
پرورشی افراد تریپلوئید و همچنین از نظر وضعیت
زندگی این موجودات موضوع بسیار مهمی میباشد
( .)Piferrer et al., 2009تریپلوئیدی معموالً منجر
5
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بود (.)Tiwary and Ray, 2004
با توجه به اینکه ماهی کوی زینتی بوده و شکل
ظاهری ماهیان زینتی دارای اهمیت میباشد ،شوک
گرمایی برای القای تریپلوئیدی تاثیری بر شکل
ظاهری این ماهی نداشت .همچنین ماهی کوی به
دلیل الگوی فلسی و رنگهای متنوع و همچنین
ارزش اقتصادی بسیار مورد توجه پرورش دهندگان
ماهیان زینتی قرار دارد؛ بنابراین تولید ماهی کوی
تریپلوئید به دلیل عقیم بودن ،احتمال رشد سریعتر
نسبت به ماهیان دیپلوئید بعد از بلوغ جنسی،
برندسازی و کنترل فعالیتهای تولیدمثلی میتواند
تاثیر مثبتی در صنعت پرورش ماهیان زینتی داشته
باشد.

به افزایش شیوع ناهنجاری ستون مهره در ماهیهای
سالمون آتالنتیک ( ،)Salmo salarتیالپیا
( ،)Oreochromis mossambicusکپور( Ciprinus
 ،)carpioکاد آتالنتیک ( )Gadus morhuaو الی
ماهی ( )Tinca tincaشده است .اگرچه دالیل
افزایش بدشکلی در افراد تریپلوئید نسبت به دیپلوئید
هنوز مشخص نشده است ،اما بررسیهای اخیر بیان
کردهاند که کیفیت تخم و نیازهای تغذیهای بیشترین
احتمال را در شیوع بدشکلی دارند ( Fraser et al.,
)2013؛ همچنین ،بررسیها و آزمایشات دیگر نشان
دادهاند که دستکاریهای فیزیکی و شیمیایی علت
اصلی شیوع باالی ناهنجاری و بقای پایین الروها در
افراد تریپلوئید هستند (.)Piferrer et al., 2009
در بررسی حاضر بین ماهیان دیپلوئید و تریپلوئید از
نظر میزان ناهنجاری اختالف معنیداری وجود
نداشت .به طور مشابه ،در آزمایشی که تاثیر القای
تریپلوئیدی روی شکل بدن و اسکلت در ماهی
توربوت ( )Scophthalmus maximusمورد بررسی
قرار گرفت ،نتایج نشان داد که اختالف معنیداری از
نظر مورفولوژی بدن و ویژگیهای اسکلتی در دو گروه
ماهیان دیپلوئید و تریپلوئید وجود نداشت
( .)Hernández-Urcera et al., 2012اما بر خالف
نتایج این آزمایش ،طبق بررسیهای انجام شده روی
ماهی کاد آتالنتیک ( )Gadus morhuaدر رابطه با
تاثیر تریپلوئیدی روی بدشکلی و ناهنجاری در طول
مراحل اولیهی زندگی ،نتایج نشان داد که در روز ،53
تعداد ماهیان بدشکل در گروه ماهیان تریپلوئید به
طور معنیداری از گروه ماهیان دیپلوئید بیشتر بوده
است .همچنین شیوع لوردوزیس در گروه ماهیان
تریپلوئید به طور معناداری بیشتر بوده است
( .)Opstad et al., 2013تریپلوئیدی در بعضی موارد
ممکن است حتی رشد ستون مهره را هم تحت تاثیر
قرار دهد ،به طور مثال ،در گربه ماهی هندی
( )Heteropneustes fossilisتریپلوئید تعداد مهره-
ها در ستون مهره به طور معنیداری کاهش یافت و
مساحت کل کیسهی هوا  1/6برابر ماهیان دیپلوئید
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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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