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  چكيده
باشد كه در برنامه هاي سال هاي اخير سازمان شيالت  ماهي بني از گونه هاي بومي آب هاي شيرين كشور مي

ايران جزء گونه هاي مطرح جهت معرفي به تركيب پلي كالچر ماهيان گرم آبي پرورشي در استخرها بوده است. 
بررسي امكان القاي تري پلوييدي در  با توجه به بازارپسندي آن در منطقه جنوب هدف اين پروژه در مرحله اول

اين ماهي و بازبيني پتانسيل هاي اين گونه در پاسخ به شوك هاي القايي و كارايي نتاج از لحاظ ميزان رشد و 
 4و 2عمليات القاي تري پلوييدي بر روي ماهي بني در دو گروه شوك هاي سرما و گرما ( بازماندگي بود.

سانتيگراد براي گرما) اجرا گرديد. زمان شروع شوك دهي  درجه 38و  36، 34سانتيگراد براي سرما و  درجه
حالت را براي هر  4دقيقه بوده كه مجموعاً  5و  3دقيقه بعد از لحظه لقاح و طول دوره شوك دهي  5و  2شامل 

ن مطالعه تيمار و سه تكرار براي هر تيمار در اي 20دماي بررسي شده كالً  5نمود و با احتساب  دما ايجاد مي
بررسي شد. براي هر تيمار يك گروه شاهد بدون دريافت شوك روند متداول تكثير مصنوعي را طي نمودند. 

گيري ابعاد گويچه هاي قرمز خون (قطر كوچك و بزرگ هسته و  تعيين وضعيت پلوييدي ماهيان با روش اندازه
انجام  ANOVAو T-testبا استفاده از آزمون هاي و  SPSS 16افزار  ها با كمك    نرم  سلول) و آناليز آماري داده

سانتيگراد، دو تا  درجه 34بيشترين بازده تري پلوييدي در ماهي بني مربوط به تيمارهاي  كهگرديد. نتايج نشان داد 
 در تري پلوييد شده افراد درصد بيشترين. از سويي پنج دقيقه بعد از لقاح به مدت پنج دقيقه شوك دهي بود

 ميزان نامناسب شرايط دليل به اما بوده دقيقه 3 مدت به و لقاح از بعد دقيقه 2 سانتيگراد، درجه 38 تيمار گروه
در افراد تري پلوييد ابعاد هسته  .است شده تري پلوييدي بازده آمدن پايين موجب گروه اين در الروها تلفات

ع است كه استفاده از روش بررسي گويچه اريتروسيت ها به طور قابل توجهي افزايش يافت و مؤيد اين موضو
عنوان روش تشخيصي براي تعيين وضعيت پلي پلوييدي مورد استفاده قرار گيرد.  تواند به هاي قرمز خوني مي

نتايج اين مطالعه حاكي از آن است كه امكان القاي تري پلوييدي در ماهي بني با استفاده از  شوك هاي دمايي 
  وجود دارد.
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  مقدمه -1
   هاآبزي پروري در جهان و تاثير روش هاي ژنتيكي بر رشد اين صنعت: پيشرفت ها و پتانسيل -1-1

سال قبل يا بيشتر در چين و امپراطوري  2000باشد كه قدمت آن به  ترين شكل كشاورزي مي پروري قديمي آبزي
جهان به فعاليتي با توليد  هاي اخير اين صنعت به صورت گسترده در سطح گردد. با اين حال در دهه روم برمي

به شكلي چشمگير افزايش يافته و همراه با  80فراوان تبديل شده است. توليدات آبزي پروري از اوايل دهه 
باالرفتن نياز به توليدات شيالتي، كاهش منابع شيالتي در آب هاي طبيعي و رشد روزافزون جمعيت انساني 

باشند در مقايسه با  توده آبزياني كه در واحد سطح قابل پرورش مي همچنان بر اهميت آن افزوده خواهد شد. زي
عنوان صنعتي كليدي در جهت امنيت  تواند به پروري مي زي بسيار بيشتر است بنابراين آبزي جانوران خشكي

  ). 2004غذايي جهان مطرح باشد (دانهم، 
صورت برداشت از منابع  در جهان، به در حال حاضر سهم پروتئين جانوري استحصالي از كل فعاليت هاي شيالتي

طبيعي همچون درياها و آب هاي آزاد در باالترين حد خود قرار دارد. براساس آخرين آمار سازمان خوار و بار 
پروري برابر با  جهاني (فائو)، كل محصول به دست آمده از فعاليت هاي شيالتي شامل بخش هاي صيادي و آبزي

ميليون تن و  4/90ين مقدار، بخش صيادي (شامل آب هاي درياي و داخلي ) معادل ميليون تن بوده كه از ا 154
است. بسياري از ذخاير ماهيان مطرح و  ميليون تن را به خود اختصاص داده 6/63پروري نيز  فعاليت هاي آبزي

فعلي نمي  عمده در جهان به لحاظ برداشت هاي بي رويه، كاهش شديدي را نشان مي دهند و با توجه به وضعيت
در نتيجه كاهش  2025بيني نموده است كه در سال  ) پيش1999توان افزايش بيشتري را انتظار داشت. هاردي (

ميليون تن خواهد بود. با فرارسيدن سال  55نياز انساني كمبود توليدات دريايي صيد ذخاير طبيعي و افزايش 
  % خواهد بود. 350ي ناگزير از يك افزايش به منظور پوشش كمبود پيش بيني شده صنعت آبزي پرور 2025

پروري در طول چهار دهه گذشته به سرعت رشد كرده كه سهم عمده اي را در  توليد جهاني حاصل از آبزي
). در حال حاضر آبزي پروري نزديك به نيمي 1-1مصرف جهاني آبزيان براي انسان تامين نموده است (شكل 

ر سطح جهان فراهم مي نمايد. با رشد سريعي كه اين صنعت هم اكنون دارا درصد) از توليدات آبزيان را د3/44(
اي نزديك سهم بيشتري را نسبت به بخش صيد براي انسان به  مي باشد انتظار مي رود كه آبزي پروري در آينده

  ).2010همراه داشته باشد (سوباسينگ و سوتو، 
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افزايش نياز به محصوالت شيالتي به معناي افزايش فشار به سيستم هاي توليدي و باالرفتن سطح كارايي آنها 
باشد. هرآنچه تاكنون در جهت بهينه سازي صنايع آبزي پروري انجام شده است در قالب زمينه هاي مديريتي،  مي

حفظ كيفيت آب و بهسازي ژنتيكي صفات آبزيان پرورشي بوده است حال  تغذيه، تشخيص و درمان بيماري ها،
عنوان يك زمينه مشترك در ميان همه اين موارد به صورت فعال يا غيرفعال در چالش هاي  آن كه ژنتيك به

  مربوط به آنها مشاركت دارد. 
يش و تقريباً همزمان با سال پ 2000كاربرد ژنتيك در آبزي پروري همراه با ظهور اين صنعت در چين حدود 

روميها و از زماني كه نگهداري ماهيان را در استخرها شروع نمودند و چگونگي تكثير آنها را آموختند، آغاز 
را پرورش  Cyprinus carpioشد. اولين پرورش دهندگان ماهي كه توانستند گونه هايي همچون كپور معمولي يا 

هاي ژني و كارايي ماهيان پرورشي را آغاز نمودند. زماني كه پرورش  دهند، بدون آن كه بدانند تغيير فراواني
دهندگان متوجه جهش و تنوع ظاهري در رنگ و ساختار بدن ماهيان گرديدند و افراد داراي صفات موردنظر را 

 عنوان مولد انتخاب نمودند، عمالً بهگزيني ژنتيكي شروع شد. با اين حال طراحي و اجراي يك برنامه هدف به
ميالدي و همچنين فعاليت چيني ها بر روي  1800دار اولين بار با كار ژاپني ها بر روي ماهي كوي در سال هاي 

(اصول  1900). با پيشرفت علم اصالح نژاد و وراثت در سال هاي 2004گلدفيش تزئيني صورت گرفت (دانهم، 
آغاز  1960مه هاي اصالح نژادي در دهه مندلي) برنامه هاي ژنتيكي درباره آبزيان رواج بيشتري يافت. برنا

و ادامه آن تا كنون، پيشرفت هاي فراواني در ژنتيك آبزيان  1980گرديد. با ظهور علم ژنتيك مولكولي در دهه 
حاصل گرديده است. امروزه عمده تالش ها در جهت بهگزيني نژادهاي تجاري، بيوتكنولوژي و ژنتيك 

و با هدف اهلي سازي آبزيان و افزايش كارايي پرورش به سرعت در حال مولكولي آبزيان پايه ريزي شده است 
  ).     2004پيشرفت و توسعه مي باشد (دانهم، 

  
  پلوييدي دستكاري كروموزومي آبزيان؛ القاي تري-2-1

توليدمثل به روش جنسي تقريباً روشي معمول در ميان همه گونه هاي آبزيان مي باشد. اين روش توليدمثلي از 
باشد كه بخش عمده آن راحتي ايجاد ژنوتيپ هاي جديد و انتقال آنها از  نقطه نظر تكاملي داراي مزيت هايي مي

اغلب جانوران معموالً داراي دو سري  باشد. نسلي به نسل ديگر به ويژه از خالل روند تقسيم ميوزي مي
شوند. اين افراد سلول هاي جنسي  يا ديپلوييد خوانده مي  2Nباشند كه به صورت  كروموزوم در هر سلول خود مي

باشند. در اين صورت به  (يا يك سري از رشته هاي كروموزومي) مي1Nكنند كه حاوي  هاپلوييدي توليد مي
اي تشكيل يك فرد جديد، تعداد كروموزوم هاي نتاج حاصله همانند والدين، هنگام آميزش سلول هاي جنسي بر

2N  خواهد بود. لذا در حين تشكيل تخم و اسپرم الزم است كه رشته هاي كروموزوم به صورت كامالً مساوي
 (داراي دو سري رشته كروموزوم) باشد. با اين وجود اين 2Nتقسيم شوند تا نتيجه آميزش آنها تشكيل فردي 

شدن را دارد بدين صورت كه جانور تعداد  روند تقسيم و تركيب جفت كروموزوم ها قابليت تخريب يا متوقف
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تواند به دو سري تقسيم گردد. عالوه بر اين در  ) بنابراين نمي3Nاش فرد باشد (مثالً  رشته هاي كروموزومي
، گامت هاي 4Nاشد، به طور مثال ب 2Nصورتي كه جانوري توليد شود كه داراي چند سري از كروموزومهاي 

باشد. توليد موجوداتي كه تعداد  تواند در توليد نتاج جديد ويژگي هاي جالب توجهي داشته اين فرد مي
نامند.  كروموزوم هايشان بيشتر از تعداد عادي سري هاي كروموزومي باشد را اصطالحاً القاي پلي پلوييدي مي

توليد موجوداتي است كه از لحاظ زيستي تمام كاركردهاي طبيعي به جز  هاي تري پلوييد هدف نهايي ايجاد گله
ويژه در  پروري به هاي فيزيولوژيكي و رفتاري مرتبط با آن را دارند. در صنعت آبزي تشكيل گامت ها و پروسه

يا حتي  تواند از نظر بهبود ميزان رشد، ضرايب تبديل غذايي و هاي تجاري چنين جمعيت عقيمي مي رابطه با گونه
  ها يا ذخاير تغييريافته ژنتيكي ارزشمند باشد.  هاي خارجي، دورگه كاهش خطرات اكولوژيك در رابطه با گونه

مزاياي بالقوه تري پلوييدي شامل ضريب تبديل غذاي بهتر، بقاي بيشتر و بازدهي باالتر در سيستم هاي توليد 
هاي حاصله قابل دستيابي نيست،  ر به لحاظ ناهنجاريت داران عالي باشد. از آنجايي كه اين هدف در مهره مي

گامت هاي بسياري از ماهيان و صدف داران قابليت دستكاري جهت توليد نتاج تري پلوييد ماندگار را دارند. 
توانند تاثيرات عميقي بر عملكرد نتاج  روند، مي كار مي اگرچه روش هايي كه معموالً براي القاي تري پلوييدي به

دهد. عالوه بر آن روش  شته باشد كه غالباً محصول به دست آمده از اين فرايند را تحت تاثير قرار ميحاصل دا
پلوييد همچون  هاي القايي مورد استفاده، توانايي توليد يك جمعيت كامالً تري پلوييد را ندارند. ساير انواع پلي

در  3Nحال هدف نهايي در وهله اول توليد موجودات شوند با اين  تتراپلوييدها نيز در كنار تريپلوييدها توليد مي
  ).2001باشد (لوتز،  سطح وسيع مي

  
 پلوييدي مكانيسم القاي تري-3-1

شود كه نتيجه آن  گردد و روندي در تخم آغاز مي شود تخم فعال مي زماني كه سلول اسپرم با تخمك تركيب مي
بي دوم را اين گونه تعريف نماييم كه شامل دسته يا باشد. بهتر است كه گويچه قط رهاشدن گويچه قطبي دوم مي

مجموعه مواد ژنتيكي است كه در جايگاه يكي از چهار رشته كروموزوم مربوط به تشكيل اوليه تخم قرار 
  گيرد. مي

تواند با جريان الكتريسته نيز  القاي تري پلوييدي ميوزي شامل استفاده از شوك هاي دمايي، فشار يا شيميايي (مي
يافته است كه در نتيجه اين فرايند از خروج گويچه قطبي دوم به بيرون از  اه باشد) بر روي تخم هاي تازه لقاحهمر

). اين يك روش كلي و بسيار 1-3) (شكل 2004دانهم، ماند ( تخم پيشگيري مي شود لذا در سلول تخم باقي مي
باشد. الزاماً وراثت مواد ژنتيكي در حالت تري  هاي آبزيان مي معمول در ارتباط با القاي تري پلوييدي در گونه

به دست  2Nبا افراد طبيعي  4Nتوان تري پلوييدها را از طريق تالقي افراد  پلوييد به شكل برابر نيست. همچنين مي
اند (آلدريج و  كنند در بسياري از موجودات آبزي توليد شده توليد مي  2Nآورد. تتراپلوييدها كه گامت هاي 

). براي توليد تتراپلوييد تخم ها و اسپرم هاي طبيعي با هم تركيب 1993، ماليسون و همكاران، 1990همكاران، 
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اند كه در مقايسه با شوك هاي دمايي و ساير ) چنين بيان داشته 1989) و بوري (1986آوردند. كاساني و كيتون (
انواع شوك، شوك فشار هيدروستاتيك نتايج پاياتر، ماندگاري بهتر در تخم هاي تيمارديده و درصد باالتر 

  ).2004القاي تري پلوييدي را به همراه دارد (دانهم، 
ز القاي شوك، جسم قطبي مرحله ، انجام شد، پيش اMisgurnus fossilisدر تحقيق ديگري كه بر روي ماهي لوچ، 

خروج را آغاز نمود ولي دوباره با سيتوپالسم تخم تركيب گرديده كه حاصل آن تخريب دوك ميوزي و ايجاد 
هسته سلول ماده تركيب شده  هسته سلول نر با پيش ). سپس پيش1985هسته مادينه بود (برتينا و همكاران،  دو پيش

اي كوچك دارد و در مقايسه با تخم هاي غيرالقايي در مكاني  هسته اندازه پيش وجود آورد. و تخم تريپلوييد را به
گيرند. در هنگام اولين تقسيم سلولي (آنافاز، تشكيل شيار) بالستوديسك در  نزديك تر به سطح تخم قرار مي

ر تخم هاي هاي ريختي د سلول هاي غيرالقايي (شاهد) نسبت به تخم هاي تري پلوييد قطورتر هستند و دگرديسي
  گيرد.  تري پلوييد سريعتر انجام مي

تر از افراد شاهد  هايي كه براي ايجاد تري پلوييدي در معرض شوك قرار گرفته اند، پايين غالباً ميزان تفريخ جنين
، مشخص شده Dicentrarchus labraxو ماهي باس دريايي،  Scophthalmus maximusباشد. در ماهي توربوت،  مي

ايين تفريخ به دليل دستكاري و تيماردهي تخم ها بوده و به خاطر تري پلوييد بودن نيست (پيفرر و كه مقدار پ
  ). 2000همكاران، 

) بيان 2000پلوييدي را تحت تاثير قرار دهد. آلدريج  و همكاران ( تواند كارايي پلي همچنين كيفيت گامت ها مي
، در حالتي كه ميزان بازماندگي تخم ها باالي Hypophthalmichthys nobilisداشتند كه در ماهي كپور سرگنده، 

% هيچ ماهي تري  40% بود، مقادير بيشتري از تري پلوييد ايجاد شد در حالي كه با بازماندگي كمتر از 59
  ). 2004پلوييدي توليد نشد (دانهم، 

) نشان داد كه نژاد 1990ندرس (تواند كارايي القاي تري پلوييدي را متاثر سازد. آ تنوع نژادي يا خانوادگي مي
كمان ممكن است در برابر شوك هاي دمايي مختلف، پاسخ هاي متفاوتي را براي القاي  آالي رنگين ماهي قزل

آور نيست چرا كه تفاوت هاي ژنتيكي دخيل در سرعت رشد  تري پلوييدي به دست دهد. اين موضوع تعجب
). عالوه بر اين 2004وييدي را تحت تاثير قرار دهند (دانهم، توانند عوامل مناسب براي دستكاري پل جنيني مي

) شواهدي را از تاثيرات ژنتيكي بر كيفيت القاي تري پلوييدي و تتراپلوييدي ماهي 1988بالنك و همكاران (
% تري پلوييدي در نژاد 100درجه سانتيگراد براي القاي  30كمان يافتند. شوك گرمايي  آالي رنگين قزل
دست آوردن همين نتيجه در نژاد وحشي اين ماهي،  كمان الزم بود در حالي كه براي به آالي رنگين قزلشده  اهلي

  درجه سانتيگراد مورد نياز بود.  28دماي 
تواند به صورت طبيعي در ماهياني كه شوك نديده اند، روي دهد و اين مورد در ماهي آزاد  تري پلوييدي مي

هايي وجود دارند كه بيشتر از ديپلوييد  ، مشاهده شده است. در طبيعت گونهOncorhynchus gorbuscha صورتي، 
زايي است. بر اساس مطالعات آلندورف  پلوييدي فرايند گونه توان آنها را تري پلوييد يا تتراپلوييد دانست. پلي مي
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اعتقاد بر تتراپلوييد بودن ) ديدگاه فعلي درباره خانواده آزادماهيان 2001) و فيليپس و رب (1984و تورگارد (
هايي از وراثت تتراسوميك همچون الگوهاي وراثتي آنزيمها در آنها مشاهده  آنها است و گاهي هنوز نشانه

شده و تري پلوييد توليدمثل نموده و در طبيعت  زايي ). بعضي از ماهيان به صورت ماده2005شود (گرگوري،  مي
جنس است اما  ) تكn2=46، غالباً يك ماهي ديپلوييد (Poecilia formosaوجود دارند. به طور مثال ماهي مولي ،

 فرم تريپلوييد آن به صورت موردي در مطالعات آزمايشگاهي و به شكل نسبتاً متعدد در طبيعت يافت شده است.

تري  ) مشاهده نمودند كه ماهيان مولي تري پلوييد آزمايشگاهي عقيم بوده اما انواع1998اسكالپ و همكاران (
  ).2005نمايند (گرگوري،  پلوييد موجود در طبيعت بارور بوده و نتاج تري پلوييد توليد مي

  
  روش هاي القاي تريپلوييدي-5-1

توان به دو دسته شوك هاي فيزيكي يا شيميايي  روش هاي مورد استفاده براي تغيير تعداد كروموزوم ها را مي
ر در فشار يا دما مي باشد كه شوك هاي دمايي خود به دو گروه بندي نمود. شوك هاي فيزيكي شامل تغيي دسته

آمينوپورين  متيل دي-6بي،  شوند. در شوك هاي شيميايي از موادي همچون سيتوكاالزين مي  سرما و گرما تقسيم
كند و حاصل  شود كه در عملكرد ميكروتوبول ها در حين تقسيم سلولي اختالل ايجاد مي و كافئين استفاده مي

دهي  ). زمان بندي دقيق و طول مدت شوك2009باشد (پيفرر و همكاران،  ممانعت از خروج جسم قطبي ميآن 
نسبت به ميوز (خروج دومين گويچه قطبي) و ميتوز (اولين تقسيم جنيني هنگامي كه تخم به يك رويان دو 
  سلولي تقسيم 

ي زنند بلكه نوع دستكاري كروموزومي را نيز مي شود) و نيز دما يا فشار دقيق نه تنها ميزان موفقيت را رقم م
  ).1388مشخص  مي كنند (تيو، 

كنند و مقادير فشار  شود كه به طور مكانيكي كار مي هاي فشار استفاده مي به منظور اعمال شوك فشار از محفظه
ه باشند. محدوديت هاي خاص در اعمال شوك فشار از جمل مي psi7000-10000كاررفته معموالً بين  به

مخاطرات ايمني و محدوديت در ميزان تخم استفاده شده در هر بار اعمال شوك سبب شده كه مراكز تكثير 
ي  تمايل بيشتري به استفاده از شوك هاي دمايي (گرما و سرما) داشته باشند كه به صورت گسترده براي القاي تر

توان  قاي شوك هاي دمايي ارزان بوده و ميكار رفته است. روش هاي ال يافته به پلوييدي بر روي تخم هاي لقاح
ترتيب براي  كار برد. اگرچه به طور معمول شوك هاي گرمايي و سرمايي را به راحتي در حجم وسيع به آنها را به

) 1988برند اما در برخي موارد مثل مطالعه اي كه توسط وارادارج و پاندين ( كار مي ماهيان سردآبي و گرم آبي به
، Oreochromis mossambicusفاده از شوك هاي گرمايي در رابطه با ماهيان گرم آبي ماهي تيالپيا، انجام شد است

). حتي در برخي موارد استفاده از شوك هاي 2004% ) ارزيابي شده است (تيواري، 100آميز (با موفقيت  موفقيت
، Labeo rohitaكپور هندي روهو، سرما براي توليد افراد تري پلوييد در رابطه با گونه هاي گرم آبي همچون 

  ).1990موفقيت آميز نبوده است (ردي و همكاران، 
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  استفاده از شوك هاي فشار هيدروستاتيك نيز به منظور ممانعت از رهاشدن دومين گويچه قطبي در گونه هاي 
 Onchorhynchusكمان ( آالي رنگين ) در ماهي قزل1984مختلفي گزارش شده است از جمله توسط لو و پوردوم (

mykiss) در گورخرماهي (1981)، استريسينگر و همكاران (Danio rerio) در كپور   )1991)، لينهارت و همكاران
)، ماليسون و Oreochromis niloticus) در تيالپياي نيل (1991)، حسين وهمكاران (Cyprinus carpioمعمولي (

) در سالمون كوهو 1994پيفرر و همكاران ( )،Perca flavescens) در سوف زرد (1993همكاران (
)Onchorhynchus kisutch) ماهي كانالي ( ) در دورگه گربه1995) ، گوداي و همكارانIchtalurus punctatus و (

  ). 2004اند (تيواري،  ) با موفقيت استفاده شدهIchtalurus furcatusماهي آبي ( گربه
اشدن دومين گويچه قطبي در تخم هاي لقاح يافته ماهيان بهره برده از مواد شيميايي نيز براي جلوگيري از ره

ديپلوييد ماهي سالمون اقيانوس اطلس را پس  -پلوييد ) توليد موزاييك پلي1977است. رفستي و همكاران ( شده
 ) وضعيت مشابهي را1979اند. اسميت و لموئين ( از قرارگرفتن تخم ها در معرض سيتوكاالزين بي گزارش نموده

سين گزارش نمودند.  ، پس از قرارگرفتن در معرض كلشيSalvelinus fontinalisآالي جويباري،  درباره ماهي قزل
آالي رنگين كمان در  يافته قزل ) اعالم نمودند در صورتي كه اسپرم يا تخم تازه لقاح1988يوئدا و همكاران (

). در جدول 2004گردد (تيواري،   وييدي ايجاد ميباالي و كلسيم قرار بگيرد، درصد بااليي از تري پل pHمعرض 
مقادير معمول براي القاي انواع شوك در ميان ماهيان و صدف داران، زمان القا و شدت آن آورده شده  1-1

  است.
  

  شده در القاي تري پلوييدي در ماهيان و صدف داران هاي استفاده اي از شرايط شوك نمونه - 1-1جدول
  )2009(پيفرر و همكاران، 

نوع   
  شوك

زمان القاي شوك 
  دهي طول مدت شوك  شدت شوك القايي  (بعد از لقاح)

  ماهي

  فشار

هاي  دقيقه در گونه 2-7
ميلي  85-58ميلي پاسكال (محدوده:  62  گرم آبي

  پاسكال)
  دقيقه 2-6

دقيقه در  15-20
  هاي سردآبي گونه

  سرما

هاي  دقيقه در گونه 7 -2
 هاي گرم سانتيگراد در گونهدرجه  4تا  -1  آبي گرم

  آبي و معتدل

  دقيقه 2-20

دقيقه در  15-20
  هاي سردآبي گونه

ساعت در 3دقيقه تا  35
  هاي سردآبي گونه

  گرما

هاي  دقيقه در گونه 7 -2
  آبي گرم

هاي  سانتيگراد در گونه درجه 24-32
  سردآبي

هاي  دقيقه در گونه10-25
  سردآبي

دقيقه در  15-20
  سردآبيهاي  گونه

 هاي گرم درجه سانتيگراد در گونه 34-41
  آبي

دقيقه در  5/3ثانيه تا  5/4
  آبي هاي معتدله و گرم گونه
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 صدف داران 

  شيميايي

باشد.  به دما وابسته مي
دقيقاً قبل از خروج 

ترين  اولين (معمول
حالت) يا دومين جسم 

  قطبي.

گرم در ليتر  ميلي 1-1/0بي:  سيتوكاالزين
  دريا آب

گرم  ميلي 60-20پورين:  آمين متيل دي-6  دقيقه 15-20
دريا با غلظت نهايي  در ليتر آب
  ميكروموالر300

  فشار
همانند آنچه در باال 

  ذكر شد
  دقيقه 15-10  پاسكال ميلي 60حدود 

  سرما
همانند آنچه در باال 

  ذكر شد
  دقيقه 20-15  سانتيگراد درجه 0-5

  گرما
همانند آنچه در باال 

  ذكر شد
  دقيقه 20-15  سانتيگراد درجه 25-38

  
  تشخيص تري پلوييدي در ماهي  -6-1

باشند. نسبت سيتوپالسم به  افراد تريپلوييد داراي يك سري اضافه از كروموزم ها و در نتيجه هسته بزرگتر مي
پلوييد سبب افزايش حجم سيتوپالسم و كل سلول  باشد بنابراين وجود هسته بزرگتر در افراد پلي هسته ثابت مي

ر سلول بايد سايز بزرگتري نسبت به افراد ديپلوييد گردد.  از لحاظ تئوري تري پلوييدها به دليل اندازه بزرگت مي
 Plecoglossusو آيو، ،Gasterosteus aculeatusخاره،  اي در رابطه با ماهي سه داشته باشند. با اين وجود در مطالعه

altivelis،  سلول ها، تعداد سلول هاي خود گرفته در سايز  مشاهده گرديد كه ماهي در مقابل اين افزايش صورت
باشند. افزايش حجم سلول در همه  اندازه افراد ديپلوييد مي خاره هم دهد و افراد تري پلوييد ماهي سه را كاهش مي

دهد. اين افزايش در سلول هايي همچون گويچه هاي قرمز، لوكوسيت ها،  پلوييد رخ مي بافت هاي بدن ماهي پلي
 Oncorhynchus شبكيه در تري پلوييدهاي ماهي آزاد اقيانوس آرام (كوهو) سلول هاي مغزي و سلول هاي 

kisutch  و آزاد اقيانوس اطلسSalmo salar  2004است (دانهم،  مشاهده شده .(  
تعيين سطح پلوييدي درماهيان القاشده مي تواند به صورت مستقيم مانند تعيين كاريوتايپ، اندازه گيري ميزان 

DNAنشانگرهاي مايكروستاليت، آناليز  ، تعيين ژنوتيپNOR ها يا به شكل غيرمستقيم اندازه گيري ابعاد هسته و
). از آنجايي كه افراد تري پلوييد در مقايسه با افراد 2009سلول (مساحت/حجم) انجام گيرد(پيفرر و همكاران، 

اده، مرسوم و ارزان براي ) يك روش س1990ديپلوييد يك سري كروموزوم اضافه تر دارند (ايهسن و همكاران، 
ارزيابي ماهيان روش غيرمستقيم اندازه گيري قطر بزرگ گويچه هاي قرمز مي باشد كه در مطالعات متعدد مورد 

، 1999، بنفي، 1984، بنفي و ساترلين، 1982استفاده قرار گرفته است (گزارش شده توسط ولترز و همكاران، 
  هت شناسايي تري پلوييدها در ميان گونه هاي مختلف متفاوت ). دقت و اطمينان اين روش ج1993پوردام، 

) در رابطه با ماهي آزاد 1984گزارش شده است به طوري كه اين ميزان بر اساس گزارش بنفي و همكاران (
%، Ictalurus punctatus ،80-94) در گربه ماهي كانالي 1982%، ولترز و همكاران (Salmo salar ،95-100اطلس 
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  % اعالم شده است Oncorhynchus mykiss ،8/70كمان  رنگين آالي ) در قزل1991تمبتس و همكاران (
گيري حجم گويچه  ) گزارش نمود كه اندازه1986). همچنين واتندورف (1999آبيادو و همكاران، -(گارسيا

يدي در ماهي آمور قرمز با استفاده از يك كولتركانتر روشي كامالً دقيق و سريع براي تعيين سطح پلوي
)Ctenopharyngodon idellaخالصه اي از روش هاي استفاده شده جهت شناسايي  1-2باشد. در جدول  ) مي

  وضعيت پلوييدي آورده شده است.
  )2009آبيادو، -شده براي شناسايي وضعيت پلوييدي در ماهيان (گارسيا روش هاي استفاده - 1-2جدول

  منبع  شده گونه آزمايش  روش

  )1991آراي و همكاران (Misgurnus angullicaudaus  كروموزومي شمارش

  Onchorhynchus mykiss) 1992فالج شنس و همكاران(  

  )1986برنز و همكاران (Ctenopharngodon idella   فلوسايتومتري

  Onchorhynchus mykiss) 1982تورگارد و همكاران(  

  Perca flavescens 1993(ماليسون و همكاران(  

  Stizostedion vitreum1996آبيادو (-ماليسون و گارسيا(  

    محاسبه ابعاد گويچه قرمز
  )1986واتندورف (Ctenopharngodon idella   كولتركانتر

  Ameiurus nebulosus ) 1993كورمير و همكاران(  
Image analysis Silurus glanis ) 1997فالج شنس(  

  )1996تيتيتانانوكيجي و همكارن ( Clarias macrocephalus  ميكروسكوپ فلوئورسنت
  )1989كروزير و موفت ( Salmo trutta  ميكروسكوپ نوري

  Misgurnus anguillicaudatus 1991(  آراي و همكاران(  

  Pagrus major ) 1991كيتامورا و همكاران(  

  Cyprinus carpio) 1994چرفاش و همكاران(  

NOR Onchorhynchus mykiss) 1992فالج شنس و همكاران(  

 Piaractus mesopotamicus) 1994فارست و همكاران(  

  )1988بونار و همكاران (Ctenopharngodon idella  شناسي خارجي ريخت

  )1990آلياه و همكاران ( Plecoglossus altivelis  هاي بافتي شاخص
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ماهي  اتيديوم برومايد براي تشخيص تري پلوييدي در گربهميزي فلوئورسانت هسته با استفاده از آ رنگ
). ماهيان تري پلوييد برخالف انواع 2004، به كار رفته است (تيواري و همكاران، Clarias macrocephalusآسيايي،

باشند. شمارش هستك ها براي تشخيص تري  ديپلوييد در هسته خود به جاي دو هستك، داراي سه هستك مي
 Silurusو كپور معمولي، گربه ماهي اروپايي تري پلوييد،  ،Carassius carassiusدورگه كپور طاليي، پلوييدي در 

glanis، 2004كمان استفاده شده است (تيواري و همكاران،  آالي رنگين و قزل .(  
الكتروفورز پروتئينها نيز به واسطه اختالف موجود در دوز نسبي آللهاي موجود در افراد ديپلوييد و تري پلوييد 

) با استفاده از الگوهاي پروتئيني ميوژن 1978براي شناسايي تري پلوييدها قابل استفاده است. ليو و همكاران (
) ginbuna )Carassius auratus langsdorfiد را در ماهي ماهيچه و كريتين كيناز تشخيص بين تري لوييد و ديپلويي

) براي اثبات تري پلوييدي در ماهي سيم 6PGDو  ADH, ESTانجام دادند. نشانگرهاي آلوزايمي در سه لوكوس (
  ). 2004به كار گرفته شدند (تيواري و همكاران ،  ،Pagrus majorدريايي قرمز، 

كروموزوم ها يكي از روش هاي مستقيم و بسيار دقيق جهت  ) شمارش1983بر اساس گزارش تورگارد (
باشد و عموما مستلزم  گير مي باشد كه البته روشي خسته كننده و وقت شناسايي حالت تري پلوييدي در ماهيان مي

حال هاي در  توان كروموزوم ها را از باله از بين بردن ماهيان مورد مطالعه است اگرچه در رابطه با ماهيان جوان مي
دست آورد (تيواري و همكاران،  ترميم و كشت سلول هاي لمفوسيت بدون نياز به كشتن موجود زنده نيز به

برداري از تعداد زيادي سلول، امكان تشخيص  ). در ضمن در روش كاريوتايپ به دليل سختي در نمونه2004
  ).2004شود (دانهم،  انواع حالتهاي پلوييدي در يك فرد فراهم نمي

در سلول هاي افراد با استفاده از روش فلوسايتومتري نيز يكي ديگر از روش هاي دقيق و  DNAگيري ميزان  اندازه
باشد. از اين روش براي تعيين تري پلوييدي  قيمت براي تعيين تري پلوييدي مي سريع و در عين حال بسيار گران

اي و  كپور نقره  )،Walleye )Sander viterusماهي  كمان، دورگه آمور و كپور سرگنده، آالي رنگين در ماهي قزل
  ). 2004) استفاده شده است (تيواري و همكاران، Poecilia formosaماهي مولي آمازون (

  
  ويژگي هاي ماهيان تري پلوييد-7-1

دليل  رود تري پلوييدها به باشد. انتظار مي ميزان رشد عامل مهمي براي بهبود ژنتيكي ماهيان پرورشي تجاري مي
بودن و كندشدن رشد گنادي توانايي رشد باالتري نسبت به ديپلوييدها داشته باشند. اين پتانسيل در ميان  عقيم
باشد. ماهيان تري پلوييد در مقايسه با افراد ديپلوييد ممكن است داراي رشدي  متفاوت مي  هاي مختلف، گونه

) 1986، رازاني و ماريان، 1981، ولترز و همكاران، 1979، تورگارد و گال، 1976، پوردام، 1975سريعتر (ولنتي، 
) يا 1995، حسين و همكاران، 1990، دانهم، 1986، ريختر و همكاران، 1986رشدي مشابه (دان و آوتاليون، 

، 1986كرازناي و ماريان،  ،1986، چوروت و همكاران، 1982، رايت و همكاران، 1981رشدي كمتر (رفستي، 
  ).2004) باشند (دانهم، 1986، ولترز، 1986 شاه و بيردمور،
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ماهيان تري پلوييد به ندرت در مراحل اوليه حياتشان و قبل از تاثيرات مرحله بلوغ، رشدي سريعتر از افراد 
ديپلوييد دارند. معموال تا قبل از رسيدن به مرحله بلوغ ماهيان ديپلوييد رشدي سريعتر از افراد تري پلوييد دارند و 

گيرد و ضريب تبديل غذا به  دن به مرحله بلوغ رشد ماهيان تري پلوييد از انواع ديپلوييد پيشي ميپس از رسي
  يابد. شكل موثري بهبود مي

) (هنكن Clarias gariepinus)، گربه ماهي آفريقايي (1986ضريب تبديل غذايي در ماهي آمور (وايلي و وايك، 
) به خوبي مطالعه شده است. در اين 1990(اليواتلز و كاشيك،  كمان آالي رنگين ) و ماهي قزل1987و همكاران، 

كارگيري پروتئين خالص، كارايي جذب انرژي، كل  مطالعات فاكتورهايي همچون ضريب بازده پروتئين، به
  ها بررسي شد و اختالف شاخصي مشاهده نشد.  شده و توازن نيتروژني در اين گونه انرژي جذب

پلوييدي تغييرات مثبت در ويژگي هاي الشه  ه يكي از مزاياي بالقوه حالت پلي) اعالم نمود ك1990دانهم (
شود. كيفيت گوشت در ماهي تري  باشد. كاهش رشد گنادي به دورريز كمتر در مرحله فرآوري منجر مي مي

بهبود  بلوغي، هاي ديپلوييد به لحاظ ممانعت از تغييرات پيش كمان در مقايسه با ماده آالي رنگين پلوييد قزل
كمان تفاوت چنداني   آالي رنگين يابد. اگرچه تركيب تقريبي بدن در ماهيان جوان ديپلوييد و تري پلوييد قزل مي

) در رابطه با تركيب بيوشيميايي بدن تيالپياي نيل ديپلوييد و 1995نداشت. در تحقيقي كه حسين و همكاران (
  ).2004م، (دانهتري پلوييد انجام دادند، تفاوتي مالحظه نشد 

) اعالم نمودند كه ماهي تيالپياي 2001ماندگاري نسبي ماهيان تري پلوييد متفاوت است. بيامونگو و همكاران (
ديپلوييد و تري پلوييد در محيط پرورشي تانك بقاي مشابهي را نشان دادند. بينيارز و ، Oreochromis aureusآبي، 

والني مدت كپور تري پلوييد (ماندگاري در سومين سال ) مشاهده نمودند كه ماندگاري ط1997همكاران (
) گزارش 1992ناكورن و لگرند (-است. نا زندگي)  با كمال تعجب در مقايسه با ماهيان ديپلوييد كمتر بوده

در مقايسه با شاهدهاي ديپلوييد ماندگاري  ،Clarias macrocephalusماهي قدم زن تري پلوييد،  نمودند كه گربه
   ). 2004(دانهم، شان داد كمتري را ن

مقاومت به بيماري ها در ميان ماهيان تري پلوييد به طور محدود مطالعه شده است. مطالعات فيزيولوژيكي نشان 
تفاوت در ويژگي هاي  ).2004(دانهم، داده است ماهيان تري پلوييد بايد مقاومت كمتري از خود نشان دهند

تواند به تفاوت هايي در ميزان مقاومت به بيماري ها منجر شود.  ييد ميشناختي ماهيان تري پلوييد و ديپلو خون
با اين حال  ).2004(دانهم، تر باشد  سيستم ايمني ماهيان تري پلوييد ممكن است از انواع ديپلوييد ضعيف

بر ) گزارش نمود كه گربه ماهي هاي تري پلوييد و ديپلوييد مقاومت مشابهي را در برا1992الكهانانتاكان (
Aeromonas hydrophila ) بر روي ماهي توربوت 2006از خود بروز دادند. همچنين مطالعات بادينو و همكاران (

Psetta maxima   نشان داد كه عملكرد فعاليت هاي تنفسي و فاگوسيتوزي به ازاي هر ميكروليتر از خون در هر دو
نوع تري پلوييد و ديپلوييد مشابه همديگر    مي باشد و از لحاظ تركيبات سرمي، فعاليت هاي ليزوزيمي يا ضد 

  باكتريايي تفاوتي ميان دو گروه مذكور وجود ندارد.
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واره و به ضرورت عقيم هستند. عموماً ماده هاي تري پلوييد كمترين توليد هورمون هاي ماهيان تري پلوييد هم
جنسي را دارند. اگرچه نرهاي تري پلوييد تقريباً هميشه عقيم هستند، همانند انواع نر ديپلوييد داراي يك پروفايل 

اي رفتارهاي جنسي باشند و باشند. كپور علفخوار و سالمون تري پلوييد ممكن است دار هورمون هاي جنسي مي
  ).   2004باشد (دانهم،  حتي با ماهيان ماده تخمريزي نمايند اما حاصل تخمريزي آنها تخم هايي بدون لقاح مي

  
  تاريخچه القاي تري پلوييدي -8-1

ان تاكنون در جهان در زمينه القاي تري پلوييدي بر روي آبزيان مطالعات متعددي در رابطه با ماهيان، صدف دار
و  سخت پوستان با انواع شوك هاي دمايي، فشار و شيميايي (درباره صدف داران) انجام شده است كه خالصه 

هاي اقتصادي و مطرح در جهان صورت گرفته است، ارائه  اي از اين مطالعات به ويژه در ارتباط با برخي گونه
  شود. مي

هاي بزرگ عقيم تري پلوييد  مناسبي براي توليد گلهتواند كانديداي  يكي از گونه هاي پرورشي در جهان كه مي
) را Oreochromis niloticus) توانستند تعداد زيادي ماهي تيالپياي نيل (1991باشد، تيالپيا است. كيم و همكاران (

دقيقه بعد از زمان لقاح با انحباس دومين  5دقيقه و  60درجه سانتيگراد به مدت  14با استفاده از شوك سرمايي 
ايجاد نمايند. در ماه ششم پرورش رشد گنادي در هر دو جنس ماهيان تري پلوييد  %)3/83 بازدهي(ويچه قطبي گ

) شرايط مناسب براي القاي تري پلوييدي را 1992). جئونگ و همكاران (2001به شدت كاهش يافت (لوتز، 
د. در اين مطالعه رشد ماهيان تري اعالم كردن%) 100 بازدهي(دقيقه بعد از لقاح  5درجه سانتيگراد،  2/0±10

پلوييد و ديپلوييد تا شش ماهگي شبيه به هم بود اما بعد از اين مدت تريپلوييدها رشد بيشتري را نسبت به 
اند در حالي  هاي گنادي نشان داد كه ماهيان ديپلوييد به مرحله بلوغ رسيده همنوعان ديپلوييد خود يافتند. بررسي

) با القاي شوك گرما بر روي 1993به مرحله عقيمي رسيده بودند. چنگ و همكاران (كه ماهيان تري پلوييد 
هفتگي  24تفاوت هايي را در رشد گنادي تري پلوييدها در مقايسه با ديپلوييدها در سن   O. aureusتيالپياي آبي 

% تري 100) 1994( ودياز و سليس مالدوناد-شد. مارتينز يافتند اگرچه از لحاظ رشد اختالف بارزي ديده نمي
با استفاده از هر دو گروه شوك گرما و سرما گزارش نمودند. در اين ميان تفاوت  O. niloticusپلوييدي را در 

بارزي از نظر رشد تا سن سه ماهگي مشاهده نشد و تيالپياهاي تري پلوييد ماندگاري و ناهنجاري هاي شكلي 
). در % از نتاج حاصل از شوك گرما32% نتاج حاصل از شوك سرما و 25متفاوتي را از خود بروز دادند (

انجام شد،  O. niloticusمطالعات ديگري كه بر روي تاثيرات فشار، گرما و سرما در القاي تري پلوييدي در ماهي 
) گزارش كردند كه ماهيان ماده تري پلوييد هم از لحاظ عملكردي و هم از نظر 1995حسين و همكاران (

ايل هورموني مشابه به ماهيان ديپلوييد بودند اما هورموني عقيم بودند در حالي كه تري پلوييدهاي نر داراي پروف
گامت هاي آنها قابليت لقاح نداشته و عقيم بودند. در اين مطالعه تفاوتي از نظر ميزان رشد در ميان هر دوجنس 

) ميزان رشد مشابهي را در 1995). همچنين براميك و همكاران (2001(لوتز،  ديپلوييد و تريپلوييد وجود نداشت
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پلوييدها و تري پلوييدها تا زمان رسيدن به سن بلوغ گزارش نمودند. در پايان فصل رشد وزن ماهيان نر ميان دي
% بيشتر از نرهاي ديپلوييد بود و ماهيان ماده تريپلوييد نيز در مقايسه با ماده هاي 66طور متوسط  تري پلوييد به

        . )2001% بيشتر وزن داشتند(لوتز، 95طور ميانگين  ديپلوييد به
هاي كپورماهيان همچون كپورعلفخوار،  القاي تري پلوييدي براي توليد ماهي عقيم در بعضي گونه

Cternopharyngodon idella،  ،و كپور معمولي، 1986(كاساني و كيتون (Cyprinus carpio،   ،چرفاش و همكاران)
) ميزان ماندگاري 1994و همكاران (  ، چرفاش C. carpioاست. در رابطه با ماهي كپور معمولي،  ) مؤثر بوده1990

% ميزان مشاهده شده در گروه شاهد يك ساله (ديپلوييد) يافت. با اين كه 70كل نتاج تري پلوييد را حدود 
% گروه شاهد بود. در 85دادند، ميانگين وزن بدن آنها حدود  ماهيان تريپلوييد عملكرد ماهي عقيم را نشان مي

  ).2001كپورهاي تريپلوييد نسبت به افراد ديپلوييد رشد كمتري را نشان دادند(لوتز،  شرايط مختلف آزمايشي
) تاثيرات تريپلوييدي را بر مصرف غذا، رفتارهاي 1994در ماهي آزاد اقيانوس اطلس كارتر و همكاران (

ز اول رو 40اي و رشد بررسي كردند و مشاهده نمودند كه در صورت پرورش جداگانه هر گروه در  تغذيه
رود. در  روز بعد از ميان مي 52اي در ميزان رشد وجود دارد اما اين اختالف در  پرورش تفاوت قابل مالحظه

شوند، ميزان رشد چندان  حالتي كه ماهيان را به صورت تركيبي (تري پلوييد همراه با ديپلوييد) پرورش داده مي
تهاجمي مشاهده گرديد. در مطالعه ديگري كه روي ماهي  اختالفي ندارد اما در ميان افراد تري پلوييد رفتارهاي

) متوجه شدند كه ماهيان ديپلوييد از 1995انجام شد ويتلر و همكاران ( ،Oncorhynchus kisutchآزاد كوهو، 
%)، در طول 76% در برابر 96%)، از مرحله تفريخ تا پرورش در استخر (43% در مقابل 94مرحله لقاح تا تفريخ (

%) ماندگاري 60% در برابر 81%) و در حين پرورش در آب دريا (75% در مقابل 92آب شيرين ( پرورش در
  ). 2001بهتري نسبت به افراد تري پلوييد دارند(لوتز، 

در كشور ما نيز مطالعاتي درباره القاي تري پلوييدي بر روي بعضي گونه ها انجام شده است. القاي تري پلوييـدي  
) با استفاده از 1376تاكامي و همكاران ( كمان براي اولين بار در ايران توسط آذري رنگين آالي بر روي ماهي قزل

% القـاي تـري   100-27شوك هاي گرمايي انجام شد كه حاصل آن در بين تيمارهاي مختلـف كـارايي بـه ميـزان     
دقيقه بعـد از لقـاح    40 دقيقه و 10درجه سانتيگراد به مدت  26پلوييدي بوده است و بهترين بازده مربوط به دماي 

) با القاي شوك سرمايي بر ماهي كپور معمولي توانست ماهي تري پلوييد ايجاد كند كه 1373پروانه ( بوده است.
) توانستند با اجراي عمليات شوك سرمايي بر ماهي 1372تمايز جنسي در آنها با تاخير انجام شد. پريور و پروانه (

  دست آورند. آمور تري پلوييد به
) امكان توليد جمعيت تمام ماده تري پلوييد قزل آالي رنگين كمان را مورد بررسي 1387كلباسي و جوهري ( 

دقيقه بعد از  20دقيقه روي تخم ها و  20درجه سانتيگراد به مدت  5/26قرار دادند كه با استفاده از شوك گرماي 
ماهگي در جنس  8زان تكامل گنادها در سن % گرديد. از لحاظ مي80لقاح موجب حصول تري پلوييدي به ميزان 

نر ديپلوييد و تري پلوييد مشابه به هم و در مراحل اوليه اسپرماتوژنز بودند اما برخالف افراد ماده ديپلوييد كه 
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در ايران در رودخانه هاي كارون و كرخه   ).1379رامين، ميزان تنوع و تراكم در حوضه آبريز دجله ميباشد (
  .) گزارش شده است1375نجف پور،هورالعظيم و هور شادگان ( تاالب شير، ) بهمن1376نيك پي،(

 در آب هاي آرام با حركت بسيار كم و داراي گياهان آبزي بوده، وابسته به آب هاي گرم و شيرين اين ماهي
  .)1375نجف پور،( شود يافت مي

  
 در ماهي بني تغذيه و عادات غذايي-2-9-1

ب دندانهاي آسيا هب شبيهدندان حلقي  ،فاقد معده است. روده نسبتا طويل و گشادو  يك مري كوتاهداراي بني 
  .)1375نيك پي،(ارزيابي شده است چيزخواري  رژيم غذايي اين ماهي همه. است

هاي ماهي كپور معمولي، به غذاي پلت شده ماهي آزاد و قزل آال  گزارش شده است كه ماهي بني عالوه بر پلت
خاكي  كرم بهترين غذاي زنده براي اين ماهي آرتميا،) گزارش نموده كه 1369جميلي (دهد.  نيز عالقه نشان مي

   و دافني است.
  
  توليدمثل و تكثير ماهي بني-3-9-1

مناطق داراي جريان آب آرام و داراي گياهان آبزي  در سالگي بوده و در رودخانه ها و  1-2سن بلوغ ماهي بني 
هزار عدد گزارش شده  75تا   60ريزي مي كند. تعداد تخم ها بين  اواخر زمستان و بهمن ماه تا اوايل بهار تخم

  ).1370پور،  است (يزدي
ميلي  3ريق به ميزان القاء مصنوعي ماهي بني به وسيله عصاره تخليص شده هيپوفيز كپور ماهيان انجام مي شود. تز

 گرم در كيلوگرم وزن بدن ماهي منجر به القاء تخم ريزي اوليه مي شود.

عنوان عامل بسيار موثر بر روي تخم  دوز اصلي به 9/0ساعت بعد از تزريق مقدماتي و به ميزان  12تزريق دوم 
 72تا  70ت. بعد از درصد گزارش گرديده اس 85تا  75ريزي نهايي محسوب مي گردد. هم آوري ماهي بين 

درصد تخم ها تبديل به بچه ماهي نورس مي  72تا  70درجه سانتي گراد  20ساعت از انجام عمل لقاح در دماي 
است. مراقبت والديني از تخم ها در  درصد وزن بدن گزارش شده 77/9روز اول به ميزان  14گردد و رشد در 

يلي متر هم مي رسد. طول دوره انكوباسيون ماهي بني در م 7/3اين ماهي وجود ندارد. قطر تخم آبكشيده تا 
روز  شبانه 5/2درجه  27روز و  شبانه 4درجه  20روز،  درجه سانتيگراد شش شبانه 2/16دماي مختلف آب شامل 

  ).1370پور،  كشد (يزدي طول مي
   

  اهميت ماهي بني-10-1
ر مقايسه با گونه هاي وارداتي و جديد فاقد باشد لذا د هاي بومي آب هاي شيرين كشور مي ماهي بني از گونه

باشد. خصوصاً كه اين ماهي  هاي اكولوژيك جهت معرفي به منابع آبي و استخرهاي خاكي مي محدوديت
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عنوان گونه درنده و تهديدكننده موجودات هرم هاي اكولوژيك در ساختار منابع آبي  خوار نبوده و به گوشت
تواند با شرايط استخرهاي پرورشي سازگار شده  خوار بوده مي بني فيتوپالنكتون). ماهي 1384باشد (شريفيان،  نمي

عنوان رقيب اصلي ماهي كپور محسوب  و رشد نمايد اين ماهي در كشت توأم كپورماهيان حضور داشته و به
كيب گردد. اين گونه در برنامه هاي سال هاي اخير سازمان شيالت جزء گونه هاي مطرح جهت معرفي به تر نمي

ماهيان پرورشي در استخرها بوده است و تحقيقات فراواني در رابطه با جنبه هاي مختلف زيستي اين ماهي انجام 
پي و صفي خاني،  ، نيك1374پور و همكاران،  ، نجف1370پور و مرعشي،  ، يزدي1369شده است (جميلي، 

و پرورش اين گونه به دو منظور استفاده سال اخير تكثير  20). طي 1387زاده،  ، مرتضوي1384، شريفيان، 1375
 اي يا رهاسازي در منابع آبي به منظور بازسازي ذخاير كامالً توسعه يافته است. در سيستم پرورش چند گونه

تا  600از آنجايي كه يكي از مشكالت پرورشي مطرح درباره اين ماهي وزن نه چندان باالي اين گونه (حدود 
غرب  رش (حدود يك سال) بوده و با توجه به بازارپسندي آن در منطقه (جنوبگرم) در پايان فصل پرو 700

ايران و كشورهاي همسايه)، هدف اين پروژه در مرحله اول بررسي امكان القاي تري پلوييدي در ماهي بني و 
نده و بازبيني پتانسيل هاي اين گونه در پاسخ به شوك هاي القايي (سرما و گرما) از جمله يافتن دماهاي كش

كارايي نتاج از لحاظ بازماندگي و ميزان رشد و در پايان تعيين بهترين حالت براي به دست آوردن ماهيان تري 
پلوييد از ماهي بني بوده است. از سوي ديگر در صورت پاسخ مناسب ماهي بني نسبت به القاي شوك مي توان 

ريزي نمود.  ان تري پلوييد از مولدين تتراپلوييد برنامهدر طرح هاي آتي براي ايجاد مولدين تتراپلوييد و تهيه ماهي
كه اين مطالعه اولين تجربه صورت گرفته در رابطه با القاي پلي پلوييدي بر روي ماهي بني مي  شايان ذكر است

 باشد و تا كنون گزارشي در اين باره منتشر نشده است.
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 ٢۵.../   بررسی  مقدماتی امکان القای تريپلوئيدی با استفاده از
 

    
 

دقيقه شوك بر روي تخم ها اجرا شده و در ضمن  3دقيقه بعد از لقاح و به مدت  5سانتيگراد است كه درجه  34
  باشد. تكرار دوم از اين تيمار مي

  نامگذاري تيمارها - 2-1جدول

  )°C دما (  نام تيمار
مقطع زماني اجراي 
شوك (دقيقه بعد از 

  لقاح)

طول مدت 
  شوك (دقيقه)

A1 38  2  3  
A2 38 2  5  
A3 38 5  3  
A4 38 5  5  
B1 36  2  3  
B2 36 2  5  
B3 36 5  3  
B4 36 5  5  
C1 34  2  3  
C2 34 2  5  
C3 34 5  3  
C4 34 5  5  
D1 4  2  3  
D2 4  2  5  
D3 4  5  3  
D4 4  5  5  
E1 2  2  3  
E2 2 2  5  
E3 2 5  3  
E4 2 5  5  

W38  درجه سانتيگراد 38شاهد  -  -  
W36  درجه سانتيگراد 36شاهد  -  -  
W34  درجه سانتيگراد 34شاهد  -  -  
W4  درجه سانتيگراد 4شاهد  -  -  
W2  درجه سانتيگراد 2شاهد  -  -  

  
  ماهيان بني پرورش الرو و بچه-2-2

در طول مراحل اوليه پرورش در زوك ها درصد لقاح و بازماندگي الروها در هر يك از تكرارها محاسبه و ثبت 
گشايي با استفاده از شيرخشك صورت گرفت و به صورت منظم عمليات  گرديد. تغذيه الروها پس از تخم
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گرد ه رها مي
2.(  

انتقال - 2-8ل

قفس هاي پرو
ي مشكالت ف

كروسكوپيا
رون قفس ها

 ح تحقيقاتی

 و نظارت هاي
 براي رهاسازي
هاي الزم به ش

به مح مارها نياز
هر تيمار و ك
پژوهشكده، تص

شده تور نصب
اصله كف كيس
ز هچري به
يق اكسيژن ص
 قفس مربوطه

2-8ت (شكل

شكل

ش الروها در ق
سيستم پرورشي
كروسكپي و ما
ه ماهي هاي د

ش نهايی طرح

ي، ضدعفوني
 الروها آماده
ه ي و سمپاشي
قايسه ميان تيم
د تكرارهاي ه
ي موجود در پ
رتفاع كيسه تو
رورش يابند. فا
تقال الروها ا

 همراه با تزريق
ر، الروها در

عدد بوده است 

دوران پرورش
گرديد. اين س
و گياهان ميك
مله پرندگان به

/ گزار ٢۶
 

سازي پاك
زماني كه

از كوددهي
بعدي و مق
تعداد زياد
استخرهاي

متر (ار5/1
متناسب پر
عمليات انت
پالستيكي
آب استخر

350-300
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

در طول د
گ انجام مي

الي و و گل
تورها، حم



 ٢٧.../   ز

 كارگران 
رشد آنها 
چنين براي 
ري كامالً 

ی با استفاده از

ك  منظم توسط
و متناسب با ر

). همچ10-2 
ه از يك تور

 

قای تريپلوئيدی

  ي پرورشي

ها به صورت
ن در استخر و
گرديد (شكل
س ها با استفاده

 وره پرورش

دماتی امکان الق

 

م به قفس هاي

هتوري  قفس 
 حضور ماهيان
گ هاي قبلي مي

حم روي قفس

ها در طول د

بررسی  مقد

رندگان مهاجم

 به طور مثال ت
 كه در طول
گزين توري ه
ت آبزي مزاح

ض تور قفس ه

تصويري از پر

 انديشده شد.
يد. ضمن آن
رديده و جايگ
اتي يا موجود

عمليات تعويض

ت -2- 9شكل

كور تدابيري
گرد ستشو مي

گتر انتخاب گر
گان شكارچي

– 2-10شكل

مشكالت مذك
خر تميز و شس
ي با سايز بزرگ
 از ورود پرندگ

  د. 

ش

 

 
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

براي حل
درون استخ
توري هاي
پيشگيري

پوشيده شد
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  



 / گزارش نهايی طرح تحقيقاتی  ٢٨
 

شد و به اين  تر رشد ماهيان، غذا با استفاده از تشتك هاي مخصوص در قفس قرار داده مي در مراحل پيشرفته
  گرديد.  ترتيب امكان بررسي وضعيت تغذيه ماهيان نيز فراهم مي

  
  انتقال بچه ماهيان به كارگاه در پايان فصل پرورش-3-2

آوري هر قفس  ماهيان پس از جمع يان اين مرحله بچهماه طول كشيد و در پا 6مرحله پرورش در قفس ها حدود 
ليتري نگهداري شدند. در طول مدت كوتاه حضور در كارگاه، با   300گرديدند و در مخازن  به كارگاه منتقل 

  استفاده از جريان مناسبي از آب و هواده مناسب شرايط مطلوب براي ماهيان فراهم گرديد.  
سريعا نسبت به انجام عمليات آزمايشگاهي اقدام گرديد. در اين مرحله پس از  پس از انتقال ماهيان به كارگاه

  گيري از ماهيان انجام شد.  جابجايي ماهيان به آزمايشگاه ژنتيك، گسترش
  
  تهيه گسترش خوني از ماهيان-4-2

به شمار گيري ابعاد گويچه قرمز در خون ماهي يك روش غيرمستقيم براي تشخيص ماهيان تري پلوييد  اندازه
قيمت يا مهارتهاي فردي باال ندارد و كاربرد آن را در مزارع پرورشي و  آيد كه نياز چنداني به تجهيزات گران مي

عنوان يك روش مناسب و  سازد. در بسياري از مطالعات صورت گرفته اين روش به مقاصد تجاري به صرفه مي
آيد و كاربرد آن جهت تشخيص حالت تري پلوييد در  هم رديف با تهيه كاريوتايپ از لحاظ اعتبار به شمار مي

 موارد در .)2001، فليپ و همكاران، 1990ماهيان آب شور و شيرين گسترش يافته است (ايهسن و همكاران، 
 است گرفته قرار استفاده مورد پلوييدي وضعيت تعيين جهت معيار عنوان به قرمز گويچه ابعاد از استفاده متعدد

  .)2002 همكاران، و باساواراجو ،1993 پوردام، ،1999 بنفي، ،1984 ساترلين، و بنفي ،1981 همكاران، و ولترز(
الم تميزشده با الكل (عاري از چربي) و فاقد  گيري از ماهي وسايل مورد نياز كه شامل اسكالپل، پيش از خون

بيهوش نمودن ماهي وزن و  باشند را فراهم نموده، پس از نيمه هرگونه آلودگي، دستمال كاغذي و دستمال لنز مي
فرد (يا تعداد باقيمانده از  40حداقل تعداد طول اندازه گيري شده، در جدول مخصوص ثبت گرديد. از هر گروه 

) مورد مطالعه قرار گرفت. با استفاده از 1979گروه) براي تهيه گسترش خوني با استفاده از روش هوماسون (
اسكالپل دم ماهي را بريده و يك قطره از خون آن بر روي الم قرار داده شد.سپس با استفاده از يك الم تميز 

دقيقه فرصت مهلت داده شد تا  20-15ب قطره خون بر روي الم پخش گرديد. حدود ديگر با زاويه مناس
گسترش ايجاد شده بر روي الم كامالً خشك شود. سپس با استفاده از اتانول فيكس گرديد. در مرحله بعد 

زم دقيقه زمان داده شد تا رنگ ال 40-30آميزي شده و حدود  % رنگ15گسترش با استفاده از محلول گيمساي 
  را به خود بگيرد. الم با آب مقطر شستشو داده شده و كامالً خشك گرديد. 
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  ثبت اطالعات مربوط به گويچه هاي قرمز-5-2
  ) ابتدا با كمك Nikon Eclipse 50iپس از آماده شدن الم گسترش، با استفاده از يك ميكروسكوپ نوري (

از  100xرا تعيين نموده و سپس با استفاده از لنز محدوده مناسب براي بررسي گويچه هاي قرمز خون  40xلنز 
استفاده شد و در هر  ImageJ (Ver. 1.44p)گسترش مورد نظر عكس تهيه شد. براي محاسبات مورد نياز از برنامه 

عكس سلول هايي كه فرم نرمال گويچه قرمز داشتند، مورد بررسي قرار گرفتند. موارد مدنظر شامل داشتن هسته 
گيري طول هسته و سلول بوده اند. الزم  رمال بيضوي در گويچه، وضوح مناسب براي اجراي اندازهكامل، شكل ن

) ثبت scaleاز جمله وارد نمودن مقياس ( ImageJگيري، تنظيمات مربوط به برنامه  به ذكر است كه قبل از اندازه
موجود در ميكروسكپ به هنگام گرديد. تصوير  برداري با ميكروسكپ به طور كامل انجام  شده در هنگام عكس

دهد كه عيناً همين  نشان مي  ميكرومتر10 اندازه معياري را در صفحه به صورت يك خط با 100xاستفاده از لنز 
عدد از گويچه هاي قرمز  30گذاري شد. در هر گسترش حداقل  مقدار در برنامه گفته شده وارد گرديده، ارزش

رتيب كه قطر بزرگ و كوچك هر گويچه قرمز و هسته آن اندازه گيري شد و مورد محاسبه قرار گرفتند. به اين ت
آمده حجم و مساحت  دست هاي به گرديد. با استفاد از داده ) ثبت Excellهاي آن در يك صفحه گسترده ( داده

شكل  سلول و هسته با كمك فرمول مربوطه براي هر سلول مورد بررسي به
  زير محاسبه گرديد:

  سلول مساحت در Sحجم و  Vقطر كوچك،  bقطر بزرگ و  aدر اين فرمول 
  هسته مي باشد.  يا 

  
  ها آناليز آماري و تحليل داده-6-2

پس از ثبت مقادير محاسبه شده فاكتورهاي مختلف براي سلول هاي افراد در هر گروه (حجم، مساحت و قطر 
در  testvalueعنوان  بزرگ سلول و هسته)، ميانگين فاكتورهاي مذكور در گروه هاي شاهد محاسبه گرديد تا به

صورت  SPSS (ver.16.0.0)نرم افزار آمارياستفاده قرار گيرد. تحليل داده ها با استفاده از  مورد T-testآزمون 
هاي هر فرد با ميانگين شاهد مربوطه مورد آزمون واقع  گرفت. با استفاده از آزمون مقايسه ميانگين، ميانگين داده

شده صورت گرفت.  شد. اين مقايسه براي هر فرد در گروه هاي مختلف براي كل فاكتورهاي اندازه گيري
گردد كه مقدار  داري بين هر فرد و شاهد مربوطه، زماني تاييد مي ي وجود اختالف معنيدار بودن آزمون يعن معني
داري آن مورد تاييد بوده،  باشد. هر فردي كه در اين آزمون اختالف معني 05/0) كمتر از P-Valueداري ( معني

ر گروه شاهد مربوط به آن در مرحله بعد نسبت فاكتور موردنظر (مثالً قطر بزرگ يا حجم هسته) به ميانگين آن د
تيمار محاسبه گرديد. از آنجايي كه در افراد تري پلوييد به دليل داشتن يكسري اضافه از كروموزوم ها حجم 

، بنفي، 1986مي باشد (واتندورف،  5/1دست آمده بيشتر از يك و حدود  باشد لذا نسبت به هسته بزرگتر مي
شوند. در بسياري از مطالعات پيشين  نوان افراد تري پلوييد تلقي ميع )، چنين افرادي به1988كارتر،  ، مك1984
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عنوان بهترين شاخص جهت تعيين سطح پلوييدي در ماهيان عنوان شده است (دوروتا و  قطر بزرگ هسته به
مقايسه ميانگين فاكتورهاي شاخص بين افراد تري  ANOVA). در ادامه با استفاده از آزمون 2006همكاران، 

  و ديپلوييد (شاهد) صورت گرفت. پلوييد 
  جهت تعيين بازدهي القاي تري پلوييدي در گروه هاي مختلف از فرمول زير استفاده شد:

  100×درصد افراد تري پلوييد= (نسبت تعداد افراد تري پلوييد به مجموع افراد تري پلوييد و ديپلوييد) 
  100× درصد افراد تري پلوييد) ×سبت به گروه شاهد بازده تري پلوييدي= (درصد بازماندگي الرو در هر تيمار ن

از آنجايي كه يكي از سواالت مطرح در طراحي اوليه اين پروژه بررسي وجود اختالف در ميزان رشد افراد تري 
) طول و ANOVAپلوييد در مقايسه با افراد ديپلوييد بوده است، بدين منظور با استفاده از روش آناليز واريانس (

   عنوان تري پلوييد و تيمار شاهد در پايان دوره پرورش، مقايسه گرديد. ان شناسايي شده بهوزن ماهي
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  نتايج-3
  تكثير و القاي تري پلوييدي در ماهي بني-1-3

با استفاده از عصاره هيپوفيز ماهي كپور كه به صورت تجاري در بازار موجود است و تزريق آنها به مولدين ماهي 
كشي رسيدند. ميانگين طول و وزن  ساعت مولدين به مرحله تخم 24بني طي دو مرحله، در مدتي كمتر از 

كيلوگرم بوده  759/0سانتي متر و  08/43كيلوگرم و مولدين نر  12/1متر و  سانتي 1/46مولدين ماده به ترتيب 
درجه سانتيگراد متغير بود. ميزان تخم  24تا  22كشي و تفريخ بين  است. دماي آب در طول مراحل تخم

گرم از تخم هاي لقاح يافته مورد  50گرم متغير بود كه براي هر انكوباتور  150تا  25استحصالي از مولدين بين 
  استفاده قرار گرفت. 

  
  اندگاري تخم ها و الروهام-2-3

شده، شدت شوك دمايي خيلي بيشتر از دماي اپتيمم براي  طراحي از آنجايي كه در برخي تيمارهاي از پيش
رفت كه در بعضي دماها تخم ها  عمليات لقاح تخم ها در شرايط طبيعي براي ماهي بني بوده است، احتمال آن مي

تخم هايي كه در معرض  كهنشان داد نباشند و بازده كار پايين باشد. نتايجقادر به ادامه روند رشد و تكاملي خود 
تكاملي خود را نداشته و در همان مراحل ابتدايي  روندتوانايي ادامه  قرار گرفتند، درجه سانتيگراد 1و  39 هايدما

دوبار  تكثير موضوعبين رفتند. الزم به ذكر است كه جهت كسب اطمينان از اين  از ها كامالً نگهداري در زوك
درجه  38درجه سانتيگراد، دماي  39لذا براي شوك گرما به جاي  دست آمد. نتيجه مشابه به كهتكرار گرديد 

دهي و  در دو حالت از چهار حالت كلي (از نظرمقطع زماني شوكسانتيگراد جايگزين گرديد كه در اين دما نيز 
 5دقيقه بعد از لقاح و  2اين دو حالت شامل . بود ار پايينو بازماندگي الرو بسي تفريخ درصد طول مدت شوك)
يك روز بعد از انجام  دهي بودند. دقيقه طول مدت شوك 3دقيقه بعد از لقاح و 5دهي و  دقيقه مدت شوك

عمليات تكثير مشاهده گرديد كه تخم هاي حاصل از تيمارهاي فوق برخالف روند طبيعي تكامل و رشد 
اي و سپس سياه تغيير يابد به صورت  يافته به شكل قهوه شود رنگ تخم هاي لقاح مي(ساخت رنگيزه) كه سبب 

سفيد مايل به زرد درآمده كه نشانه توقف روند رشد در اين گروه ها بود. نتايج مربوط به مراحل اوليه تكثير در 
  مشاهد      مي شود. 3-1تيمارهاي مختلف، در جدول

رو در بين تيمارهاي مختلف، بهترين شرايط در شوك هاي گرمايي در از نظر ميزان لقاح و بازماندگي ال
درجه  2شود. در تيمارهاي  درجه مالحظه مي 4درجه و در شوك هاي سرمايي در گروه  36و  34تيمارهاي 

نيز اين مقدار دچار افت شده است. در  A4سانتيگراد ميزان لقاح به حدود نصف رسيده است. همچنين در تيمار 
ارهاي شاهد در رابطه با اين فاكتورها وضعيت بهتري را نشان مي دهند. نمودارهاي مربوط به نتايج فوق ضمن تيم
  آورده شده است. 3-3در شكل 
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  داده هاي مربوط به ميزان لقاح و بازماندگي الرو در تيمارهاي مختلف - 3-1جدول
  %)95اطمينان درصد بازماندگي الرو (فاصله  %)95درصد لقاح (فاصله اطمينان تيمار
A1 33/82±48/6 52±71/3 

A2 80±7/5 5±88/2 

A3 86±02/8 33/3±33/3 

A4 33/50±89/17 66/30±76/1 

B1 66/74±48/5 66/31±66/1 

B2 66/76±66/1 33/51±52/3 

B3 33/71±67/15 26±01/13 

B4 33/63±4/4 51±64/2 

C1 77±78/3 72±52/1 

C2 75±88/2 33/71±40/2 

C3 66/71±26/7 66/60±76/1 

C4 66/76±40/4 66/65±20/1 

D1 85±88/2 33/69±96/2 

D2 33/48±22/25 33/33±91/16 

D3 66/81±81/8 66/72±45/1 

D4 75±66/8 66/67±18/2 

E1 55±53/27 66/37±94/18 

E2 55±53/27 33/35±12/18 

E3 66/51±19/26 66/32±34/16 

E4 56±28 30±27/15 

W38 90±88/2 61±1 

W36 66/91±88/0 75±88/2 

W34 93±52/1 80±88/2 

W4 95±0 79±08/2 

W2 33/94±66/0 33/83±66/1 
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راهكارها نصب توري محافظ بر سطوح بيروني قفس ها، وارسي مداوم توري قفس ها از لحاظ نداشتن رسوبات 
بر سطح آنها يا عدم وجود پارگي در كيسه تور و تميزنمودن منظم توري ها و يا تعويض آنها در فاصله هاي 

ده است. قفس ها به صورت رديفي و بر روي دو رشته كابل در امتداد زماني مشخص متناسب با رشد الروها بو
طول استخر قرار گرفتند. از مشكالت ديگري كه در حين اجراي پروژه با آن برخورد شد عدم تعادل قفس هاي 

شدن فضاي مفيد  مذكور در هنگام تغيير سطح آب استخر بود كه اين موضوع در بعضي حالت ها موجب كم
گرديد.  براي حل اين مشكل از يكسري بويه استفاده شد تا متناسب با سطح آب استخر،  هيان ميبراي بچه ما

  وري الزم را براي قفس ها ايجاد نمايد.  غوطه
همزمان با كاهش دماي آب در حدود آذرماه و بيم بروز تلفات، بچه ماهيان موجود در هر قفس (تعداد بچه 

ذكر شده است) پس از جابجايي به يك تانك پرورشي در محوطه  3-2ماهيان باقيمانده در هر قفس در جدول
به ذكر است كه در مرحله  گويچه هاي قرمز خون به آزمايشگاه منتقل گرديدند. الزم  كارگاه، جهت بررسي

نگهداري موقت در كارگاه در شب اول به دليل اختالل به وجود آمده در شير آب ورودي به تانك در يكي از 
شناخته  B1دقيقه كه در اين پروژه به نام  3درجه سانتيگراد، دو دقيقه بعد از لقاح و طول مدت شوك  36تيمارها (

  ن تيمار از روند مطالعاتي حذف گرديد.ماهيان تلف گرديده و اي شد) بچه مي
  
  وضعيت رشد بچه ماهيان در دوره پرورش-4-3

تا  8/0گيري شده براي طول و وزن الرو ماهي بني در زمان رهاسازي (ده روزه) به ترتيب به ميزان  مقادير اندازه
 10اي مورد مطالعه (گيري طول و وزن نمونه ه گرم بوده است. نتايج حاصل از اندازه 01/0يك سانتي متر و 

هاي  گيري) در طول دوره پرورش و همچنين نتايج مربوط به وزن و طول نمونه نمونه از هر تيمار در هر بار اندازه
  شود.   مشاهده مي 3-2شده در پايان پروژه (آذرماه) (بدون درنظرگرفتن وضعيت پلوييدي) در جدول  برداشت

تعلق  E4و  A4هاي طولي و وزني به تيمارهاي  رين و كمترين ميانگينشود بيشت همانگونه كه در جدول مشاهده مي
درجه  34شده (به جز تيمارهاي دماي  هاي محاسبه دارند. همچنين در اغلب تيمارهاي مورد مطالعه ميانگين

  سانتيگراد) در مقايسه با تيمارهاي شاهد مربوطه، در سطح باالتري قرار دارند.
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نمونه هاي اين  -ميانگين وزني و طولي و بازماندگي تيمارهاي مختلف در طول دوره پرورش(* –3-2جدول
  تيمار در مراحل نهايي پروژه تلف شدند)

تعداد نتايج بيومتري در ماه هفتم نتايج بيومتري در ماه نتايج بيومتري در ماه دوم   
باقيمانده  ميانگين طول ميانگين وزن ميانگين ميانگين ميانگين ميانگين وزن نام تيمار 

A1  01/0±1/0 59/0±85/24 12/0±90/0 82/1±80/47 57/0±42/2 75/2±73/67 54  
A4  43/0±87/1 63/2±60/59 12/0±52/3 35/1±14/74 37/0±52/4 75/1±88 39  
B1  25/0±34/1 28/1±40/55 71/0±37/3 84/4±33/74 * * *  
B2  08/0±92/0 84/1±50/48 46/0±72/2 54/4±4/68 38/0±62/3 83/1±18/79 47  
B3  10/0±25/0 92/3±50/31 02/0±92/1 15/1±20/61 75/0±17/3 86/6±33/71 27  
B4 06/0±82/0 21/0±50/44 06/0±85/1 86/0±20/61 11/0±34/2 43/1±23/66 35  
C1 16/0±92/0 90/2±40/46 07/0±68/1 05/3±80/62 07/0±68/1 91/0±43/63 50  
C2 026/0±24/0 97/0±30/31 06/0±44/1 66/0±57 05/0±50/1 68/0±45/62 65  
C3 10/0±49/0 44/2±25/36 2/0±96/1 20/2±4/62 15/0±96/1 49/1±83/66 45  
C4 22/0±40/0 73/4±60/34 20/0±33/1 49/2±53 11/0±16/2 07/1±63/68 74  
D1 04/0±31/0 57/0±42/2 21/0±24/1 68/2±16/51 31/0±41/3 46/2±83/74 46  
D2 02/0±15/0 37/1±14/25 23/0±21/1 85/2±50 55/0±78/3 56/3±12/76 33  
D3 13/0±44/0 21/3±38 06/0±40/0 75/1±7/34 5/0±96/2 01/4±96/64 24  
D4 07/0±42/0 65/1±36 39/0±65/1 03/4±4/55 16/0±83/1 59/1±80/61 42  
E1 03/0±21/0 30/1±9/28 14/0±24/1 03/4±6/51 61/0±53/3 87/3±71 31  
E2 00/0±05/0 65/0±6/20 96/1±95/3 09/10±75/68 35/1±09/3 51/3±85/65 45  
E3  02/±29/0 73/0±70/32 09/0±10/1 47/1±62/50 35/0±30/2 07/2±38/67 43  
E4 02/0±21/0 68/0±60/29 16/0±21/1 28/2±51 26/0±62/1 84/1±75/59 44  

W38  06/0±45/0 40/2±36 54/0±41/2 30/5±37/63 21/0±50/2 59/1±81/67 32  
W36 01/0±14/0 03/1±5/25 14/0±26/1 94/1±33/52 48/0±45/3 77/2±05/73 38  
W34  02/0±23/0 61/0±8/30 16/0±38/1 59/2±2/59 39/0±05/5 42/2±74/85 32  
W4 02/0±42/0 97/0±42/37 03/0±43/0 81/0±7/36 20/0±67/1 59/1±88/58 60  
W2 03/0±3/0 33/1±7/32 03/0±40/0 92/0±2/36 48/0±2 72/1±38/52 58  

  
و مقايسه پس از انجام مطالعات مربوط به اندازه گيري ابعاد گويچه هاي قرمز خوني در ميان افراد مورد بررسي 

آنها با گروه هاي شاهد نظير هر تيمار، مواردي كه از لحاظ تري پلوييدي مورد تاييد قرار گرفتند، در مرحله بعد 
از نظر وضعيت رشد و شاخص هاي ظاهري نيز مقايسه شدند. براي اين منظور از آزمون مقايسه ميانگين ها بهره 

تيمارها با گروه شاهد نظير آنها مي باشد، در بخش ضميمه گرفته شد و نتيجه اين بررسي ها كه شامل مقايسه 
هم ازلحاظ طول و هم وزن برتري محسوسي را نسبت  A4درجه تيمار  38در بين تيمارهاي دماي  ارائه شده است.

نيز بررسي شده و سطح  T-testدهد كه اين اختالف با آزمون  به ساير گروه ها از جمله تيمار شاهد نشان مي
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نتايج مربوط به مقادير طول و وزن افراد  بوده است. 05/0آن براي هر دو عامل طول و وزن كمتر از  داري معني
داري براي اين فاكتورها در  تري پلوييد هر تيمار در مقايسه با شاهد ذيربط و نتيجه حاصل از اجراي آزمون معني

  افراد مذكور در بخش ضميمه آورده شده است.
  
 هاي خونينتايج بررسي سلول -5-3

باشند.  اي متراكم و فشرده مي همانند ساير ماهيان، گويچه هاي قرمز ماهي بني نيز به شكل بيضوي و داراي هسته
پس از بررسي گويچه هاي قرمز در افراد هر گروه از لحاظ فاكتورهايي همچون قطر بزرگ و كوچك، حجم و 

افرادي كه از نظر سطح معني داري  T-testاز آزمون مساحت در سلول و هسته و آزمايش نتايج حاصله با استفاده 
عنوان داده قابل استناد از نظر القاي پلي پلوييدي نگه داشته شده و در مراحل  ) بهP<0.05در حد قابل قبول بودند (

گيري  بعدي آناليز مورد استفاده قرار گرفتند. سپس نسبت فاكتورهاي محاسبه شده به شاهد براي هر فرد اندازه
گيري شده در رابطه با هسته تخمين بهتري را جهت تعيين  . در اين مرحله مشاهده شد كه فاكتورهاي اندازهشد

وضعيت پلوييدي افراد به دست مي دهند كه اين موضوع نيز قبالً در چندين پژوهش انجام شده در اين ارتباط از 
ي مذكور در آنها (به ويژه قطر بزرگ و ) به دست آمده است. لذا افرادي كه نسبت ها1983جمله بك و بيگر (

  عنوان افراد تري پلوييد به حساب آمدند.  و بيشتر) به 3/1حجم هسته) بيانگر وجود افزايش بوده (از 
آورده شده  3-3دست آمده از لحاظ سطح پلوييدي در جدول  آمار افراد بررسي شده در هر گروه و نتيجه به

در هر تيمار، نسبت تعداد افراد تعيين شده به عنوان تري پلوييد به كل  است. براي محاسبه درصد تري پلوييدي
ضرب گرديد. همچنين راندمان تري پلوييدي در هر گروه نيز محاسبه  100افراد مطالعه شده در آن گروه در 

  شده است.
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C2 1200  40  33 4/2±71 89 6/73 

C3 1200  40  14 76/1±61 76 5/26 

C4 1200  40  36 20/1±66 82 9/73 

D1 1200  40  10 96/2±69 88 9/21 

D2 990  33  13 9/4±46 42 6/16 

D3 720  24  6 4/1±72 92 23  

D4 1200  40  18 1/2±67 86 5/38 

E1 930  31  1 21/3±54 45 9/2 

E2 1200  40  1 09/4±52 43 1/2 

E3  1200  40  2 88/0±49 39 2 

E4 1200  40  3 4/4±48 36 7/2 

W38 960  32  0 1±61 -  -  

W36 1140  38  0 88/2±75 -  -  

W34 960  32  0 88/2±80 -  -  

W4 1200  40  0 08/2±79 -  -  

W2 1200  40  0 6/1±83 -  -  

  
مشاهده مي شود. از  C2و  A4، C4 بر اساس جدول فوق بيشترين درصد تري پلوييدي ايجادشده در گروه هاي 

كمترين تعداد افراد تري پلوييدي يافت شده است. باالترين بازدهي  E4و  B3،E1 ،E2، E3سوي ديگر در گروه هاي 
  به دست آمد.  C4و  C2تري پلوييدي در گروه هاي 

گيري شده در گويچه هاي قرمز و مقايسه آنها بين افراد ديپلوييد و تري  نتايج حاصل از محاسبه فاكتورهاي اندازه
  آمده است.  3-4پلوييد در جدول 
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 گيري ابعاد سلول و هسته در گروه هاي مختلف (برحسب ميكرومتر) نتايج حاصل از اندازه -3-4جدول 

  تيمار
SE± ميانگين

قطر بزرگ 
  سلول

SE±
ميانگين 

قطر 
كوجك 
  سلول

SE±
ميانگين 

قطر 
بزرگ 
  هسته

SE±
ميانگين 

قطر 
كوچك 
  هسته

SE±  ميانگين
  حجم سلول

SE± 
ميانگين 
  حجم هسته

SE± 
ميانگين 
مساحت 
  سلول

SE± 
ميانگين 
مساحت 
  هسته

A1 06/0±40/10  03/0±85/5  02/0±49/5  02/0±06/3  11/2±88/186  36/0±14/27  34/0±71/47  1/0±18/13  

A4 16/0±75/13  04/0±27/6 07/0±90/6 03/0±14/3 03/5±40/284  86/0±03/36 93/0±56/67  26/0±17  
B2 3/0±13  09/0±54/6 16/0±31/6 05/0±24/3 70/12±53/295  68/1±48/35 18/2±99/66  54/0±09/16  
B3 29/0±33/11  49/0±03/6 07/0±17/5 12/0±77/2 47/30±60/218  15/2±34/21 13/3±46/53  62/0±29/11  

B4 46/0±75/11  07/0±27/6  2/0±85/5  03/0±14/3  74/11±62/243  45/1±90/30  45/2±83/57  57/0±46/14  

C1 15/0±85/10  04/0±55/6  08/0±26/5  04/0±19/3  86/5±12/245  12/1±80/28  01/1±76/55  35/0±25/13  

C2 23/0±14/11  08/0±01/6  1/0±58/5  05/0±17/3  04/12±97/215  53/1±21/30  84/1±86/52  43/0±93/13  

C3 07/0±79/10  05/0±90/5  07/0±25/5  05/0±03/3  02/3±33/197  02/1±72/25  45/0±90/49  29/0±50/12  

C4 06/0±62/10  04/0±25/6  03/0±43/5  03/0±16/3  71/2±64/217  63/0±78/28  35/0±01/52  18/0±47/13  

D1 09/0±74/10  06/0±53/6 07/0±49/5 03/0±26/3 42/5±41/240  78/0±31  79/0±98/54  24/0±06/14  

D2 14/0±86/10  05/0±53/6  07/0±34/5  05/0±27/3  30/4±08/243  23/1±65/30  73/0±56/55  35/0±77/13  

D3 42/0±19/11  2/0±45/6  29/0±68/5  08/0±24/3  73/25±27/248  27/3±26/32  83/3±83/56  09/1±55/14  
D4 09/0±80/10  07/0±48/6 04/0±37/5 07/0±53/3 96/5±45/238  47/1±61/35 79/0±87/54  34/0±88/14  

E1 37/0±21/10  38/0±35/6  10/0±99/4  07/0±16/3  90/30±85/218  16/1±56/25  58/4±0/51  31/0±39/12  

E2 26/0±32/10  22/0±54/6  24/0±12/5  11/0±21/3  24/21±68/231  6/0±76/27  1/3±95/52  16/0±88/12  
E3 01/0±99/9  25/0±75/5 5/0±01/7 44/0±30/3 76/14±45/173  95/12±27/42 88/1±96/44  52/3±38/18  
E4 16/0±31/10  09/0±83/6  21/0±51/5  26/0±45/3  40/6±43/252  52/6±55/35  86/0±25/55  65/1±01/15  

W38 08/0±32/10  05/0±56/6  07/0±43/4  05/0±43/2  45/4±10/234  73/0±44/14  66/0±11/53  29/0±47/9  
W36 06/0±44/10  04/0±25/6  06/0±76/4  06/0±57/2  95/2±49/214  97/0±35/17  43/0±14/51  33/0±68/9  
W34 12/0±60/10  05/0±38/6  11/0±48/4  07/0±37/2  12/5±52/227  22/1±40/14  84/0±07/53  44/0±51/8  
W4 06/0±33/10  04/0±08/6  07/0±80/4  05/0±56/2  43/3±34/201  89/0±39/17  52/0±28/49  32/0±77/9  
W2 06/0±34/10  04/0±17/6  07/0±08/5  05/0±78/2  95/2±65/206  86/0±58/21  46/0±98/49  31/0±22/11  

ميانگين 
كل 
 شاهدها

03/0±40/10 02/0±27/6 03/0±73/4 02/0±55/2 88/1±61/215 46/0±25/17 28/0±16/51 16/0±8/9 

  
) ميكرومتر40/10±01/0( تحقيق اين در شده بررسي ديپلوييد افراد قرمز گويچه هاي بزرگ قطر اندازه محدوده

). براساس 1992دارد (رگنار،  قرار) ميكرومتر15 تا 8 بين( استخواني ماهيان اغلب براي شده اعالم محدوده در
گيري شده در تيمارهاي مختلف و مقايسه آنها با تيمارهاي شاهد چنين به  اطالعات حاصله از فاكتورهاي اندازه

مي رسد كه كمترين ميزان تغييرات در فاكتورهايي همچون قطر كوچك سلول و هسته و قطر بزرگ سلول  نظر
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وجود داشته است. بارزترين تغييرات در فاكتورهاي حجم و قطر بزرگ هسته به چشم مي خورد كه اين موضوع 
، 2006(دوروتا و همكاران، با يافته هاي قبلي درباره تاثير تغييرات پلوييدي بر قطر بزرگ هسته و حجم آن 

داري  منطبق مي باشد. معني )2004، بلرين و همكاران، 2002، وزنيكي و كازمينسكي، 2007جنكان و همكاران، 
 P >05/0مورد تاييد قرار گرفت و  T-testشده در رابطه با فاكتورهاي مذكور با استفاده از روش  اختالف مشاهده

  بوده است. 
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  گيري نتيجه بحث و -4
اگرچه تاكنون در رابطه با بسياري از گونه هاي ماهيان القاي تري پلوييدي تجربه شده است اما در اين تحقيق 
براي اولين بار چنين آزموني در رابطه با ماهي بني كه يكي از ماهيان بومي خوزستان و كشورهاي همسايه 

ه اطالعاتي درباره نحوه پاسخ به القاي شوك در اين زمين باشد، صورت گرفت كه طبعاً به دليل نبود پيش مي
يكي از اهداف اصلي اين تحقيق نيز بررسي نتيجه  .ماهي، مشكالت و سواالت فراواني در اين ارتباط مطرح بود

القاي شوك هاي دمايي در ماهي بني و به دست آوردن محدوده دمايي مناسب براي القاي تري پلوييدي بوده 
  است. 

لعه تكثير و تخمكشي از مولدين ماهي بني با استفاده از عصاره هيپوفيز با موفقيت انجام شد و تخم در اين مطا
شده جهت القاي شوك هاي گرمايي و سرمايي در شرايط دمايي مربوطه قرار  يافته طبق برنامه طراحي هاي لقاح

تخم هاي ماهي بني توانايي مقاومت كه  گرفتند. از جمله پرسش هاي مطرح در اين مطالعه بيشينه و كمينه دمايي
عبارتي ديگر تعيين دماهاي كشنده بود. اگرچه اين موضوع قابل پيش بيني بود كه  در برابر آن را داشتند يا به

درجه سانتيگراد يا نزديك به صفر  40بازدهي عمليات تكثير با وجود شرايط نامساعد دمايي مثل گرماي حدود 
شود. از سوي ديگر دماي مناسب براي القاي تريپلوييدي در  يرد و دچار افت ميگ به شدت تحت تاثير قرار مي

). اين موضوع 1388اي حد بااليي يا پاييني كشنده براي آن گونه است (اميني،  يك گونه در محدوده چنددرجه
درجه  39در رابطه با ماهي بني با آزمايشهاي فراوان به نتيجه رسيد و مشخص شد كه اين گونه در دماي 

درجه سانتيگراد (شوك سرمايي) قادر به ادامه روند طبيعي تكامل در تخم هاي  1سانتيگراد (شوك گرمايي) و 
ترين دما  باشد. لذا براساس تجربه هاي اين تحقيق، نزديك يافته نبوده و حاصل آن بروز تلفات در تخم ها مي لقاح

درجه سانتيگراد تعيين گرديد.  2و  38ني به ترتيب به دماهاي كشنده براي شوك گرمايي و سرمايي در ماهي ب
درجه سانتيگراد ميزان بازدهي عمليات تكثير تحت تاثير شرايط  2و تيمارهاي دماي  A4در برخي تيمارها از جمله 

درجه سانتيگراد وضعيت بهتري وجود داشت. همچنين در  4نامناسب دمايي افت محسوسي داشته اما در دماي 
ا نشان درجه سانتيگراد شرايط بهتري را نسبت به ديگر تيماره 34گروه شوك هاي گرمايي، تيمارهاي دماي 

تواند به دليل فاصله گرفتن از دماي كشنده نسبت به ساير دماها باشد. بيشترين و كمترين  دهد كه اين امر مي مي
درجه سانتيگراد قابل مشاهده است كه  38درجه سانتيگراد و  34ميزان بازماندگي الرو به ترتيب در شوك هاي 

يط به ويژه طوالني بودن مدت قرارگيري در معرض در حالت دوم اين موضوع نيز به دليل شرايط دمايي مح
دماي نزديك به دماي كشنده منطقي به نظر مي رسد. در مطالعات ديگري كه جهت القاي تري پلوييدي بر روي 

با شوك  Sparus aurata) بر روي ماهي 1988ماهيان ديگر صورت گرفته از جمله گورشكوف و همكاران (
) بر روي ماهي 1988) و هولبك و همكاران (1990د، چرفاش و همكاران (درجه سانتيگرا 37گرمايي دماي 

درجه سانتيگراد و كاساني و  40درجه سانتيگراد و  2تا  0كپور معمولي با شوك هاي سرما و گرما به ترتيب 
) براي كپور 1990درجه سانتيگراد، ردي و همكاران ( 42) براي ماهي آمور با شوك گرما دماي 1986كيتون (
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 Puntius) براي ماهي بارب نقره اي (2000درجه سانتيگراد، كدپرنگ و ناكورن ( 42ندي روهو شوك گرماي ه

gonionotus درجه سانتيگراد را مناسب يافتند. در رابطه با شوك هاي سرمايي در مطالعه حاضر  2)، شوك سرماي
درجه 2(به ويژه تيمارهاي دماي  عالوه بر آن كه بازماندگي الروها تحت تاثير شوك هاي سرما كاهش يافت

سانتگراد)، تعداد افراد تري پلوييد نيز بسيار كم بوده است و در كل بازدهي القاء در گروه شوك هاي سرمايي 
 اين از پيش. است تر مناسب بني ماهي براي گرمايي شوك هاي از استفاده ميرسد نظر بسيار پايين بوده است و به

است (ردي و  شده گزارش ناموفق سرمايي شوك هاي از استفاده روهو هندي كپور ماهي با رابطه در نيز
). ممكن است 2001) يا درصد پاييني از القاي تري پلوييدي را به همراه داشته است (لينهارت، 1990همكاران، 

استفاده از دماهاي باالتر با طول مدت بيشتر در بهينه سازي بازدهي القاء موثر باشد. اگرچه طوالني تر شدن مدتي 
است خود به صورت يك عامل منفي عمل كند. به طور  كه تخم ها در معرض شوك قرار مي گيرند، ممكن

) اگرچه مطالعات ابتدايي درباره القاي تري 2003مثال درباره ماهي كپور معمولي طبق گزارش گوملسكي (
پلوييدي با شوك هاي دمايي سرما صورت گرفته اما در مطالعات اخير بيشتر شوك هاي گرمايي مورد استفاده 

هت كه طول مدتي كه تخم هاي لقاح يافته در معرض شوك قرار مي گيرند در گروه قرارگرفته اند از اين ج
  شوك هاي گرمايي كوتاه تر است.   

 زمان:  از عبارتند اهميت ترتيب به كنند مي تعيين را شوك ها اثربخشي ميزان كه عواملي به طور كلي مهمترين
 عوامل اين از كدام هر بحراني ). مقادير1997فليپ و همكاران، ( القاء مدت طول و شوك شدت شوك، القاي

 هر براي فاكتورها اين القاء، اپتيمايزنمودن بهينه شرايط آوردن دست به براي اختصاصي بوده، گونه براي هر
عالوه بر اينها دماي آب محيط نگهداري مولدين پيش از اجراي شوك، تفاوت هاي  .است ضروري گونه
تواند اثربخشي يك روش را تحت تاثير  اي يا نژادي و اختالف در كيفيت تخم ها در بين مولدين ماده مي گونه

سرماي دو ) در ماهي بارب نقره اي بهترين زمان القاي 2000كدپرنگ و ناكورن ( ).2004قرار دهد (دانهم، 
% بازدهي تري پلوييدي اعالم نمودند. در 5/72دقيقه با  10ثانيه بعد از لقاح و به مدت  30درجه سانتيگراد را، 

دقيقه بعد از  4و  7، 3، 4رابطه با ماهي آمور، كپور معمولي، كپور هندي روهو، كپور سرگنده اين زمان به ترتيب 
، آلدريج و 1990، ردي و همكاران، 1988، هولبك و همكاران، 1986لقاح اعالم شده است (كاساني و كيتون، 

 2تا  1). در اغلب موارد مذكور بهترين طول مدت ادامه شوك بر روي تخم هاي لقاح يافته بين 1990همكاران، 
  دقيقه اعالم گرديده است. 

دهد  مطالعه نشان ميهاي صورت گرفته در رابطه با شاخصهاي ابعادي گويچه هاي قرمز در ماهيان مورد  بررسي
داري را در حجم  كه سلول هاي تري پلوييد به واسطه دارابودن يك سري اضافه از كروموزوم ها افزايش معني

گويچه قرمز به ويژه هسته آن نشان مي دهند كه اين يافته در مطالعات ديگر نيز به دست آمده است (بنفي و 
  ). 2005، اسپينوزا و همكاران، 1999اران، آبيادو و همك-، گارسيا1992، فنگ، 1984ساترلين،
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در مقايسه با شرايط طبيعي پرورش ماهي بني، ماهياني كه در اين پروژه دوره پرورش را گذراندند (تيمارها و 
نگهداري ماهي ها در محيط بسته قفس و نبود شرايط طبيعي پرورشي همچون شاهدها)، رشد كمتري داشتند. 

بستر استخر و ارتباطات غذايي وابسته به آن، فضاي حركتي محدود و بسياري ديگر از عوامل دخيل در رشد و 
  نمو ماهي مي توانند سبب ميزان رشد پايين ماهيان در اين مطالعه باشند. 

ادي كه شدت شوك هاي وارده به نقطه دمايي كشنده نزديك بوده بازده تري در اغلب تيمارها به ويژه تعد
پلوييدي تحت تاثير قرار گرفته بدين معني كه اگرچه در اين گروه ها نسبت تعداد افراد تري پلوييد باالتر است 

  ده است. اما در عين حال ميزان لقاح و بقاي الروها نيز به دليل شرايط سخت القايي متاثر شده و افت نمو
دقيقه بعد  5درجه سانتيگراد،  38(دماي  A4در مطالعه صورت گرفته باالترين درصد القاي تري پلوييدي در تيمار 

دقيقه)حاصل شد كه به دليل تلفات ناشي از دماي نزديك به حد كشنده سبب كاهش بازدهي  5از لقاح به مدت 
درجه  34درصد در گروه تيمارهاي  9/73القاء گرديد. بهترين بازده تري پلوييدي براي ماهي بني به ميزان 

  نظر مي رسد شرايط مناسب براي القاي تري پلوييدي دراين گونه باشد.سانتيگراد به دست آمد كه به 
 دستكاري جمله از تكنيكهايي از برداري بهره پروري، آبزي صنعت در بيوتكنولوژي رشد سريع روند به توجه با

 يافتن مهارت اگرچه رسد مي نظر به ضروري امري كشور پرورشي مهم هاي گونه براي نرماتيوها يافتن و ژنتيكي
ماهي بني با  ).1388(تيو،  شوند گرفته كار به نژاد اصالح برنامه يك قالب در كه يابد مي ضرورت زماني آنها در

توجه به محبوبيتي كه در منطقه خوزستان و كشورهاي همسايه دارد و به منظور افزايش كارايي استخرهاي 
اي سازمان شيالت قرار گرفته كه از نظر تكنيك ه  اي، در سال هاي اخير در محوريت برنامه پرورشي چندگونه

هاي مرتبط با پروسه تكثير و پرورش پيشرفتهاي خوبي در اين مسير به دست آمده است. همانگونه كه پيشتر ذكر 
 وضعيت درباره تواند در ميزان كارايي القاء تريپلوئيدي موثر باشد. هنوز اي مي شد اختالفات نژادي يا خانواده

نيست لذا با فراهم نمودن يك بانك ژني  دست در جنوب غربي ايران اطالعي منطقه در ماهي ينا ذخاير ژني
  زنده از ماهي بني و طراحي برنامه هاي اصالح نژادي مي توان كارايي باالتري را ايجاد نمود.
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  پيشنهادها
با نتايج به دست آمده در اين پروژه مي توان اظهار نمود كه با استفاده از شوك هاي دمايي امكان القاي              

  1�C و  39�C تري پلوييدي در ماهي بني وجود دارد و دماهاي بحراني در دو حالت گرما و سرما به ترتيب 
ي سرمايي مورد استفاده در اين مطالعه پيشنهاد مي شود مي باشند. با توجه به نتايج حاصله در رابطه با شوك ها

به مدت طوالني تر مورد آزمون قرار گيرند. به  درجه سانتيگراد) 5-6( درجه سانتيگراد   4  دماهاي باالتر از 
منظور بررسي وضعيت رشد در افراد تريپلوييد به طور منطقي بايد تا مرحله بلوغ جنسي صبر نمود اگرچه در 

تر اين موضوع  فعلي نشانه هايي از برتري رشد در برخي تيمارها مشاهده گرديد اما براي مطالعه دقيقمطالعه 
شود اين پايش اوالً در استخرهاي خاكي مجزا براي هر تيمار صورت گيرد تا شرايط طبيعي پرورشي  پيشنهاد مي

  فراهم گردد و دوره پرورش نيز تا مرحله بلوغ ادامه يابد. 
مشكالت فراوان پرورش در استخرهاي خاكي و اهميت تشخيص فردي ماهيان، استفاده از يك روش با توجه به 

  باشد.  تواند موثر  گذاري مطمئن براي ماهيان مورد مطالعه مي نشانه
توان تهيه مولدين تتراپلوييد را مدنظر داشت  همچنين به منظور كاهش تلفات ناشي از القاي شوك به تخم ها، مي

استفاده از مولدين تتراپلوييد و تالقي آنها با مولدين ديپلوييد مي توان كارايي صددرصد در توليد افراد  چرا كه با
تري پلوييد را انتظار داشت ضمن آن كه در نتاج حاصل از اين روش هتروزيگوسيتي باالتري نسبت به روش 

گله از مولدين تتراپلوييد، هزينه هاي مستقيم القاي تري پلوييدي به دست مي آيد و بدين ترتيب ضمن تهيه يك 
  ).2012ناشي از تلفات در روش مستقيم توليد ماهيان تري پلوييد را نيز حذف نمود (وبر و هوستوتلر، 

آوري مولدين از مناطق مختلف پراكنش آن (در صورت امكان  بررسي وضعيت ذخاير اين گونه در منطقه و جمع
تباط بهره برده شود) و نگهداري و پايش آنها در قالب يك برنامه مدون از همكاري كشورهاي همسايه در اين ار

هاي اصالح نژادي از جمله دستكاري هاي  تواند زمينه مناسبتري را براي اجراي برنامه و طوالني مدت مي
د توان ايجاد اين بانك مي  كروموزومي فراهم نمايد. ضمن آن كه با توجه به شرايط محيطي نامناسب در منطقه،

  اي اين ماهي در كشورمان باشد.  ضامن بقا و حفاظت از تنوع گونه
   



 ۴۵.../   بررسی  مقدماتی امکان القای تريپلوئيدی با استفاده از
 

    
 

  تشكر و قدرداني
شايسته است كه از كليه عزيزاني كه در اين پروژه ما را ياري نمودند تشكر و قدرداني صورت گيرد. از رياست 

تحقيقاتي جناب پروري جنوب كشور جناب آقاي دكتر غفله مرمضي و معاونت محترم  محترم پژوهشكده آبزي
آقاي دكتر اسكندري، آقاي مهندس مرتضوي زاده رياست محترم بخش آبزي پروري، پرسنل خدوم بخش به 
ويژه در قسمت كارگاههاي تكثير و پرورش، آقايان مهندس كاهكش، مكوندي، كريميان پور، عيدي زاده، غليم 

ر و امتنان را داريم. الزم است از همكاري هاي پور و ساير عزيزاني كه صميمانه ما را همراهي نمودند، كمال تشك
بي دريغ آقاي سلجوقي كه در امر راه اندازي قفس ها در استخر زحمات فراواني را متقبل شدند، تشكر فراوان 

  بنماييم.
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: حجم سلول، V.Cellنتايج حاصل از انجام آزمون معني داري در رابطه با شاخص هاي اندازه گيري شده (
V.nuc ،حجم هسته :L.Cell ،قطر بزرگ سلول :L.nuc ،قطر بزرگ هسته :sig ميزان معني داري، صفر: داده معني :

 دار نبوده، يك: داده معني دار بوده است.)

 
V.Cell Sig V.nuc Sig L.Cell  نام تيمار Sig L.nuc Sig 

A1 0   1 0 0   1 0 

A1 0   1 0 0   1 0 

A1 0   1 0 0   1 0 

A1 0   1 0 1 0 1 0 

A1 0   1 0 0   1 0 

A1 0   1 0 0   1 0 

A1 0   1 0 0   1 0 

A1 0   1 0 0   1 0 

A1 0   1 0 0   1 0 

A1 0   1 0 1 0.02 1 0 

A1 0   1 0 0   1 0 

A1 0   1 0 1 0 1 0 

A1 0   1 0 1 0 1 0 

A1 0   1 0 0   1 0 

A1 0   1 0 0   1 0 

A1 0   1 0 1 0.004 1 0 

A1 0   1 0 0   1 0 

A1 0   1 0 1 0.008 1 0 

A1 0   1 0 1 0 1 0 

A1 0   1 0 1 0 1 0 

A1 0   1 0 0   1 0 

A1 0   1 0 0   1 0 

A1 0   1 0 0   1 0 

A1 0   1 0 0   1 0 

A1 0   1 0 0   1 0 

A1 0   1 0 0   1 0 

A1 0   1 0 0   1 0 

A1 0   1 0 0   1 0 

A1 0   1 0 1 0 1 0 

A1 0   1 0 0   1 0 

A1 0   1 0 0   1 0 

A1 0   1 0 0   1 0 
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V.Cell Sig V.nuc Sig L.Cell  نام تيمار Sig L.nuc Sig 

A1 0   1 0 1 0.01 1 0 

A1 0   1 0 0   1 0 

A4 1 0 1 0 1 0 1 0 

A4 1 0 1 0 1 0 1 0 

A4 1 0 1 0 1 0 1 0 

A4 1 0 1 0 1 0 1 0 

A4 1 0 1 0 1 0 1 0 

A4 0   1 0 1 0 1 0 

A4 1 0 1 0 1 0 1 0 

A4 1 0 1 0 1 0 1 0 

A4 0   1 0 1 0.01 1 0 

A4 0   1 0 1 0 1 0 

A4 1 0 1 0 1 0 1 0 

A4 1 0 1 0 1 0 1 0 

A4 1 0 1 0 1 0 1 0 

A4 1 0 1 0 1 0 1 0 

A4 1 0 1 0 1 0 1 0 

A4 1 0 1 0 1 0 1 0 

A4 1 0 1 0 1 0 1 0 

A4 1 0 1 0 1 0 1 0 

A4 1 0 1 0 1 0 1 0 

A4 1 0 1 0 1 0 1 0 

A4 1 0.01 1 0 1 0 1 0 

A4 1 0 1 0 1 0 1 0 

A4 1 0 1 0 1 0 1 0 

A4 0   1 0 1 0 1 0 

A4 1 0.01 1 0 1 0 1 0 

A4 1 0 1 0 1 0 1 0 

A4 1 0 1 0 1 0 1 0 

A4 1 0 1 0 1 0 1 0 

A4 1 0 1 0 1 0 1 0 

A4 1 0 1 0 1 0 1 0 

A4 1 0 1 0 1 0 1 0 

A4 1 0 1 0 1 0 1 0 

A4 1 0 1 0 1 0 1 0 

A4 1 0 1 0 1 0 1 0 
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V.Cell Sig V.nuc Sig L.Cell  نام تيمار Sig L.nuc Sig 

A4 1 0 1 0 1 0 1 0 

A4 1 0 1 0 1 0 1 0 

A4 1 0 1 0 1 0 1 0 

B2 0   1 0 0   1 0 

B2 0   1 0 0   1 0 

B2 1 0 1 0 1 0 1 0 

B2 0   1 0 0   1 0 

B2 1 0 1 0 1 0 1 0 

B2 1 0 1 0 1 0 1 0 

B2 1 0 1 0 1 0 1 0 

B2 1 0 1 0 1 0 1 0 

B2 1 0 1 0 1 0 1 0 

B2 1 0 1 0 1 0 1 0 

B2 1 0 1 0 1 0 1 0 

B2 1 0 1 0 1 0 1 0 

B2 1 0 1 0 1 0 1 0 

B2 1 0 1 0 1 0 1 0 

B2 1 0 1 0 1 0 1 0 

B2 1 0 1 0 1 0 1 0 

B2 1 0 1 0 1 0 1 0 

B2 0   1 0 1 0 1 0.01 

B2 1 0 1 0 1 0 1 0 

B2 1 0 1 0 1 0 1 0 

B2 0   1 0 1 0 1 0 

B3 1 0 1 0 1 0.007 1 0 

B4 0   1 0 0   1 0 

B4 1 0 1 0 0   0   

B4 0   1 0 0   1 0 

B4 0   1 0 0   1 0 

B4 1 0 1 0 1 0 1 0 

B4 1 0 1 0 1 0 1 0 

B4 1 0 1 0 1 0 1 0 

B4 0   1 0 1 0 1 0 

B4 1 0 1 0 1 0 1 0 

B4 1 0 1 0 1 0 1 0 

B4 1 0 1 0 0   1 0 
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V.Cell Sig V.nuc Sig L.Cell  نام تيمار Sig L.nuc Sig 

B4 0   1 0 1 0.01 1 0 

B4 0   1 0 0   1 0 

B4 0   1 0 1 0 1 0 

C1 1 0.01 1 0 0   1 0 

C1 0   1 0 0   1 0 

C1 0   1 0 0   1 0.002 

C1 1 0 1 0 1 0 1 0 

C1 0   1 0 0   1 0 

C1 0   1 0 0   1 0 

C1 1 0 1 0 1 0 1 0 

C1 0   1 0 0   1 0 

C1 1 0 1 0 0   1 0 

C1 0   1 0 0   1 0 

C1 0   1 0 0   1 0 

C1 1 0.01 1 0 0   1 0 

C1 1 0 1 0 0   1 0 

C1 0   1 0 0   1 0 

C1 1 0 1 0 1 0 1 0 

C1 0   1 0 0   1 0 

C1 0   1 0 0   1 0 

C1 0   1 0 0   1 0 

C1 0   1 0 0   1 0 

C1 0   1 0 1 0 1 0 

C1 1 0 1 0 1 0.006 1 0 

C1 1 0.01 1 0 0   1 0 

C1 1 0 1 0 1 0 1 0 

C1 1 0 1 0 1 0 1 0 

C2 0   1 0 1 0.03 1 0 

C2 0   1 0 0   1 0 

C2 0   1 0 0   1 0 

C2 0   1 0 0   1 0 

C2 0   1 0 1 0.001 1 0 

C2 0   1 0 1 0.005 1 0 

C2 0   1 0 0   1 0 

C2 0   1 0 1 0 1 0 

C2 0   1 0 1 0.02 1 0 
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V.Cell Sig V.nuc Sig L.Cell  نام تيمار Sig L.nuc Sig 

C2 0   1 0 1 0 1 0 

C2 0   1 0 0   1 0 

C2 0   1 0 1 0 1 0 

C2 0   1 0 0   1 0 

C2 0   1 0 0   1 0 

C2 0   1 0 0   1 0 

C2 0   1 0 0   1 0 

C2 0   1 0 0   1 0 

C2 0   1 0 1 0.009 1 0 

C2 0   1 0 0   1 0 

C2 0   1 0 0   1 0 

C2 0   1 0 0   1 0 

C2 0   1 0 1 0.005 1 0 

C2 1 0 1 0 1 0 1 0 

C2 1 0 1 0 1 0 1 0 

C2 0   1 0 0   1 0 

C2 1 0 1 0 1 0 1 0 

C2 0   1 0 1 0.01 1 0 

C2 0   1 0 0   1 0 

C2 0   1 0 0   1 0 

C2 0   1 0 0   1 0 

C2 0   1 0 0   1 0.001 

C2 0   1 0 0   1 0 

C2 1 0 1 0 1 0 1 0 

C3 0   1 0 0   1 0 

C3 0   1 0 0   1 0 

C3 0   1 0 0   1 0 

C3 0   1 0 0   1 0 

C3 0   1 0 0   1 0 

C3 0   1 0 1 0.001 1 0 

C3 0   1 0 1 0 1 0 

C3 0   1 0 1 0.001 1 0 

C3 0   1 0 0   1 0 

C3 0   1 0 0   1 0 

C3 0   1 0 0   1 0.001 

C3 0   1 0 0   1 0 
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V.Cell Sig V.nuc Sig L.Cell  نام تيمار Sig L.nuc Sig 

C4 1 0 1 0 0   1 0 

C4 0 1 0 0   1 0 

C4 0 1 0 0   1 0 

C4 0 1 0 1 0 1 0 

C4 0 1 0 0   1 0 

C4 0 1 0 0   1 0 

C4 1 0 1 0 0   1 0 

C4 0 1 0 0   1 0 

C4 0   1 0 1 0 1 0 

C4 0 1 0 0   1 0 

C4 0 1 0 0   1 0 

C4 1 0.01 1 0 0   1 0 

C4 0   1 0 1 0 1 0 

C4 0   1 0 0   1 0 

C4 1 0 1 0 0   1 0 

C4 0   1 0 1 0 1 0 

C4 1 0.01 1 0 0   1 0 

C4 0   1 0 0   1 0 

C4 0   1 0 0   1 0 

C4 0   1 0 1 0 1 0 

C4 0 1 0 0   1 0 

C4 0 1 0 0   1 0 

C4 0 1 0 0   1 0 

C4 0 1 0 0   1 0 

C4 0   1 0 0   1 0 

C4 0   1 0 1 0.02 1 0 

C4 0   1 0 0   1 0 

C4 0   1 0 1 0.001 1 0 

C4 0   1 0 0   1 0 

C4 0   1 0 0   1 0 

C4 0   1 0 0   1 0 

C4 0   1 0 0   1 0 

C4 0   1 0 1 0.01 1 0 

D1 1 0 1 0 1 0 1 0 

D1 1 0 1 0 1 0 1 0 

D1 1 0 1 0 1 0 1 0 



 / گزارش نهايی طرح تحقيقاتی  ۵۶
 

V.Cell Sig V.nuc Sig L.Cell  نام تيمار Sig L.nuc Sig 

D1 1 0 1 0 1 0.02 1 0 

D1 1 0 1 0 0   1 0 

D1 1 0 1 0 1 0.001 1 0 

D1 1 0 1 0 0   1 0.001 

D1 1 0 1 0 1 0 1 0 

D1 1 0 1 0 0   1 0 

D1 1 0 1 0 1 0 1 0 

D1 1 0 1 0 1 0.007 1 0.04 

D2 1 0 1 0 1 0 1 0 

D2 1 0 1 0 0   1 0.001 

D2 1 0 1 0 0   1 0 

D2 1 0 1 0 1 0 0   

D2 1 0 1 0 0   1 0.003 

D2 1 0 1 0 0   1 0 

D2 1 0 1 0 1 0 1 0 

D2 1 0 1 0 1 0 1 0 

D2 1 0 1 0 1 0 1 0 

D2 1 0 1 0 1 0 1 0 

D2 1 0 1 0 1 0 1 0 

D2 0   1 0 0   1 0 

D2 1 0 1 0 1 0.02 1 0 

D3 0   1 0 0   1 0 

D3 1 0 1 0 0   1 0 

D3 1 0 1 0 1 0 1 0 

D3 1 0 1 0 1 0.03 1 0 

D3 0   1 0 0   1 0 

D3 1 0 1 0 1 0 1 0 

D4 1 0 1 0 1 0 1 0 

D4 1 0 1 0 1 0 1 0 

D4 1 0 1 0 1 0 1 0 

D4 0   1 0 1 0 1 0 

D4 1 0 1 0 1 0 0   

D4 1 0.01 1 0 0   1 0 

D4 1 0.01 1 0 1 0 1 0 

D4 1 0 1 0 0   1 0 

D4 1 0 1 0 1 0 1 0 



 ۵٧.../   بررسی  مقدماتی امکان القای تريپلوئيدی با استفاده از
 

    
 

V.Cell Sig V.nuc Sig L.Cell  نام تيمار Sig L.nuc Sig 

D4 1 0 1 0 0   1 0 

D4 1 0 1 0 0   1 0 

D4 1 0 1 0 1 0 1 0 

D4 1 0 1 0 1 0.008 1 0 

D4 1 0 1 0 1 0 1 0 

D4 1 0 1 0 0   1 0 

E1 1 0 1 0 0   0   

E2 1 0 1 0 1 0.001 0   

E2 0   1 0 0   1 0.02 

E3 0   1 0 0   1 0 

E4 1 0 1 0 0   0   

E4 1 0 1 0 0   1 0 
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نتايج حاصل از اندازه گيري شاخصهاي طول و وزن در افراد تري پلوييد هر تيمار در مقايسه با شاهد  -

 نظيرآن 

  

ميانگين طول   نام تيمار
  (ميليمتر)

خطاي استاندارد 
  ميانگين

ميانگين وزن 
  (گرم)

خطاي استاندارد 
  ميانگين

A1 61/64 03/2  80/1 26/0 

 A4 24/88  85/1 55/4 39/0 

W38 81/67 59/1 50/2 21/0 

B2 10/78 46/2 43/3 56/0 

B3 38/69 55/7 3 83/0 

B4 92/68 06/2 25/2 21/0 

W36 05/73 77/2 45/3 48/0 

C1 20/63 11/1 68/1 08/0 

C2 79/62 74/0 52/1 06/0 

C3 38/71 59/2 43/2 27/0 

C4 36/69 07/1 23/2 12/0 

W34 74/85 42/2 05/5 39/0 

D1 30/64 57/1 02/2 19/0 

D2 92/64 52/2 16/2 25/0 

D3 83/52 86/2 65/2 47/1 

D4 64/55 96/1 29/1 14/0 

W4 88/58 59/1 67/1 20/0 

E1 71 8/3 53/3  6/0 

E2 85/65 51/3 08/3 35/1 

E3 00/63 7 65/1 35/0 

E4 67/55 45/1 10/1 06/0 

W2 38/52 72/1 2 48/0 

  
  
  
  

    



 ۵٩.../   بررسی  مقدماتی امکان القای تريپلوئيدی با استفاده از
 

    
 

  در رابطه با شاخصهاي طول و وزن افراد تري پلوييد در هر گروه T-testنتيجه آزمون  -
نام 
  تيمار

براي فاكتور  t-testنتيجه آزمون 
  طول

براي فاكتور  t-testنتيجه آزمون 
  وزن

A1  05/0 sig>  05/0 sig>  
A4  05/0sig.<  05/0  و اختالف بيشتر از شاهدsig.<   و اختالف بيشتر از شاهد 

B2  05/0sig>  05/0sig>  
B3  05/0sig>  05/0sig>  
B4 05/0sig>  05/0sig>  
C1 05/0sig.<  05/0  و اختالف كمتر از شاهدsig.<  و اختالف كمتر از شاهد  
C2 05/0sig.<  05/0  و اختالف كمتر از شاهدsig.<  و اختالف كمتر از شاهد  
C3 05/0sig.<  05/0  و اختالف كمتر از شاهدsig.<  و اختالف كمتر از شاهد  
C4 05/0sig.<  05/0  و اختالف كمتر از شاهدsig.<   و اختالف كمتر از شاهد  
D1 05/0sig.>  05/0sig.>  
D2 05/0sig.>  05/0sig.>  
D3 05/0sig.>  05/0sig.>  
D4 05/0sig.>  05/0sig.>  
E1 (تعداد براي انجام مقايسه كافي نبود)  نبود) (تعداد براي انجام مقايسه كافي  
E2 (تعداد براي انجام مقايسه كافي نبود)  (تعداد براي انجام مقايسه كافي نبود)  
E3  05/0sig.>  05/0sig.>  
E4 05/0sig.>  05/0sig.>  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ه طول و وززن افراد تريي پلوييد ددر هر گروه در مقايسه بابا شاهد 

 ح تحقيقاتی

وط به مقايسه

 

ش نهايی طرح

ارهاي مربو
   آنها 

/ گزار ۶٠
 

نمود -
نظير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ۶١.../   ز

  شاهد.

 

ی با استفاده از

در مقايسه با

  

قای تريپلوئيدی

ه سانتيگراد د

دماتی امکان الق

 

درجه 38ي

بررسی  مقد

تيمارهاي در ري پلوييد د افراد تروزن ار طول و و
 

 
 

نمود -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ه سانتيگراد ددر مقايسه با  شاهد. درجه 36ي ري پلوييد ددر تيمارهاي

 ح تحقيقاتی

وزن افراد تر

ش نهايی طرح

وار طول و 

/ گزار ۶٢
 

 
نمود -
  
 
 
 
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  



 ۶٣.../   ز

  شاهد.

ی با استفاده از

در مقايسه با

قای تريپلوئيدی

ه سانتيگراد د

دماتی امکان الق

 

درجه 34ي

بررسی  مقد

ار طول و ووزن افراد ترري پلوييد ددر تيمارهاي
 

 
 

نمود -
  
  
 
 
 
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  



 شاهد.

 شاهد.

ر مقايسه با ش

ر مقايسه با ش

سانتيگراد در

سانتيگراد در

درجه س 4ي

درجه س 2ي

در تيمارهاي

در تيمارهاي

دري پلوييد

ري پلوييد د

 ح تحقيقاتی

وزن افراد تر

وزن افراد تر

ش نهايی طرح

ار طول و و

ار طول و و

/ گزار ۶۴
 
  
نمود -
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
 
 
 
  

 
نمود -
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  



 ۶۵.../   بررسی  مقدماتی امکان القای تريپلوئيدی با استفاده از
 

    
 

Abstract  
Barbus sharpeyi is a local fish of Khouzestan that is planned to be a target for aquaculture in recent programs of 
fisheries organization. Considering importance of this species in its dispersal region, the main goal of this project 
was evaluation of possibility for triploidy induction and its potential in response to the heat shocks, efficiency of 
viability and growth and finally reporting the best condition for triploidy induction in Benny. Induction of 
thermal shocks was executed in for cold and heat shocks (2 and 4°C for cold and 34, 36 and 38°C for heat). Time 
of induction and its duration varied between 2 and 5 minutes after the fertilization for 3 and 5 minutes. Each 
treatment was repeated for 3 times. The ploidy level was determined based on size of nucleus diameters in 
erythrocytes. Analysis of data was done by SPSS (ver. 16) using T-test and ANOVA method. Results showed 
that the maximum number of triploid individuals was obtained in treatment of 38°C, 2 min after the fertilization 
by duration of 3 minutes but as the condition was not suitable for the viability of the eggs, losses of the larvae 
was high in this group. The best efficiency of triploidization in B. sharpeyi belongs to the 34°C, 2 to 5 minutes 
after the fertilization for duration of 5 minutes. Nuclear dimensions showed an increase in triploids and 
confirmed that this characteristic can be used as a reliable factor to distinguish polyploidy. Results of this study 
showed that B. sharpeyi has the ability for polyploidy inductions specially heat shocks. Evaluation of growth in 
matured fishes, use of proper tagging systems to distinguish the treatments and designing a plan for 
bioconserving and genetic improvement of this species is recommended. 
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