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و  (Poecilia reticulata) و گوپی( Poecilia latipinna) گیری بین مولی امکان دورگه
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 1931بهمن تاريخ پذيرش:   1931تير  تاريخ دريافت:

 

 چکیده
های آکواریومی همواره جاکه ماهیداشته باشد، از آنهای بهتری از والدین خود یابی به نسلی است که ویژگیهمواره هدف از تولید دورگه دست

ها های متفاوت خود مورد توجه بسیاری از مردم در سراسر جهان هستی قرار داشته اند و مطالعات کمی نیز برروی آندلیل زیبایی ظاهری و گونهبه

ها مورد بررسی قرار و تولید مثلی زادههای رشد  شاخص ینبررسیهمچن مولی و گوپیو ماهی گیری بین امکان دورگهاست، لذا در این آزمایشانجام شده

 2قطعه ماهی ماده و  ، چهار(03×03×03هفته استفاده شد و در هر آکواریوم )به ابعاد 2گرفت. در این آزمایش از بچه ماهیان باکره با سن تقریبی 

تکرار شامل گوپی نر و مولی ماده، مولی نر و گوپی ماده، گوپی نر  0ار و تیم 0ها در قالب طرح کامال تصادفی در قطعه ماهی نر ذخیره شدند. ماهی

گیری بین ماهیان گوپی و مولی مورد و گوپی ماده و مولی نر و مولی ماده تقسیم بندی شده و با جیره غذایی بیومار تغذیه شدند. امکان دورگه

 انتظار ایجاد دورگه وجود داشت هیچ بارداری مشاهده نشد و الروی حاصل نیامد. بررسی قرار گرفت و نتایج آزمایش نشان داد که در تیمارهایی که 

 

 آکواریوم مولی، ماهی گوپی، ماهی هیبرید، دورگه، کلیدی: کلمات
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 مقدمه
 اين كه شودمی گفته رنگارنگی و زيبا هايماهی زينتی به ماهيان

 زينتی ماهيان و شيرينآب دسته اصلی ماهيان زينتی دو به ماهيان

 ماهی گونه 1351 تقريبا شوند. در جهانمی بنديتقسيم شورآب

درصد  19كه  است آن دهنده نشان آمارها زينتی وجود دارند و

 و تكثير حاصل جهان در شده توليد شيرينماهيان زينتی آب

هاي زينتی تجارتی باشد. تجارت ماهیها میتفريخگاه در پرورش

 Tlust et) صنعت جهانی است  بزرگ، داراي تنوع زيستی و يک

al., 2007 هزار ميليون دالر است  53-13ارزش آن حدود ( و

(Penning et al., 2009)ماهيان  صادركننده كشورهاي . بزرگترين

 سريالنكا، فيليپين، تايلند، مالزي، كنگ، زينتی سنگاپور، هنگ

 نترين واردكنندگاكه بزرگهستند، در حالی هند و اندونزي تايوان،

 هايسال باشند. درمی ژاپن و اروپا آن از بعد و آمريكا زينتی ماهيان

 به را توجهی قابل سهم جنوبی آفريقاي و بازارهاي چين نيز، اخير

 (. Reznick et al., 2001)اند داده اختصاص خود

طور تعجب آوري حداقل به دهند كهآمارها نشان می

اي جانوري در طبيعت هاز گونه %13هاي گياهی و از گونه 23%

( و همچنين بايد توجه داشت كه Mallet, 2005دورگه هستند )

طرز آشكاري در حيوانات رو به افزايش است گيري بهدورگه

(Arnold, 1997; Grant et al., 2005; Mallet, 2005; Mallet, 

ي رفتاري گيري در حيوانات يک پديدهتوان گفت دورگه(. می2007

عنوان (. بهGrant and Grant, 2008زيست است )وابسته به محيط

هايی هاي همسان در طبيعت باعث ايجاد زادهمثال فقدان جفت

هاي ( و در بسياري از گونهMcCarthy, 2006شود )دورگه می

افتد كه وجود يكی از والدين و گيري زمانی اتفاق میجانوري دورگه

 است توليدمثلی كنيکت يک گيرييا هر دو والد كمياب باشد. دورگه

 در بهبود يا و مطلوب صفات با آبزي گونه يک توليد هدف با كه

-گيرد. بهمی قرار استفاده مورد پرورانآبزي توسط آن، عملكرد

 بهتري عملكرد كه است فرزندانی توليد هيبريد هدف طوركلی

 .باشند داشته خود والدين گونه دو هر به نسبت

 به متعلق زايزنده هايهگون ماهيان زينتی، ميان در

 ,Chongهستند ) برخوردار ايويژه از جايگاه پوئسيليده يخانواده

(. ماهی گوپی يک ماهی گرمسيري، آب شيرين، بومی 2004

ي مهم پرورشی كارائيب، آمريكاي مركزي و جنوبی و يک گونه

دليل به (.Harris and Lyles, 1992) باشدماهی زينتی می

-به بودن، ارزان و در توليدمثل ي با ارزش، سهولتمقاومت اين گونه

 ,.Zion et alباشد)می خانگی پرطرفدار زينتی ماهيان از يكی عنوان

( ماهيان مولی همانند گوپی ها از خوانواده پوئسيليده می 2008

عمدتاً در خورهاي ساحلی باريک، نهرها، استخرها و باشند كه 

 و زا زمان. ماهيان زندهنندكهاي با پوشش گياهی زيست میگودال

 محيطی شرايط كه وقت هر و ندارند بارور شدن براي خاصی فصل

( و در 1513گردند )عمادي،  بارور توانندباشند، می مساعد و مناسب

 رسندهفتگی به بلوغ جنسی می 12-13سن شرايط طبيعی در

(Milton and Arthington, 1983 با توجه به مقاومت دو گونه .)

هاي حاصل از پديده  دورگه گيري رسد زادهو گوپی به نظر میمولی 

باشند؛ بين اين دو گونه داراي عملكرد بهتري نسبت به والدين خود 

 بررسی و گيري از مولی با گوپیدورگه  لذا، هدف از تحقيق حاضر

می  گيريتوليد مثل فرزندان حاصل از دورگهرشد و  فاكتورهاي

 باشد.

 

 مواد و روش
تا  1511اين تحقيق از مهرماه  :و محل اجرای طرحزمان 

در  پروري شهيد ناصر فضلیمركز آبزي در 1513ارديبهشت ماه 

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعی گرگان صورت گرفت.

اي آكواريوم شيشه 12در اين تحقيق از  :ی بچه ماهیانتهیه

 اده شد.داري ماهيان استفبه منظور نگه 13×  53×  53د با ابعا

هوادهی  يكسان طوربه مركزي هواده پمپ توسط يک هاآكواريوم

بودند. مجهز  يک بخاري و دماسنج يک به آكواريوم هره و شد

قطعه از بچه  533هاي مورد استفاده در انجام اين طرح تعداد ماهی

گرمی گوپی و مولی بودند كه از كارگاه  1/3±390/3هاي ماهی

تهيه شده و  1511ينتی گرگان در مهرماه تكثير و پرورش ماهيان ز

پروري شهيد ناصر فضلی منتقل گرديد. پس از انتقال به مركز آبزي

دما پروري با روش استاندارد كه شامل: همبچه ماهيان به سالن آبزي

ي حمل و نقل بچه ماهيان با آب آكواريوم كردن آب درون كيسه

شد و جهت سازگاري به ها انتقال دادهها به آكواريوماست،  ماهی

-هاي اوليه نگهماهيان انتقالی را در همان آكواريومروز بچه 13مدت 

. بعد از سازگاري اوليه، وزن (1)جدول  داري و با بيومار غذادهی شد

ها جهت جدا سازي نر و گيري و بچه ماهیها اندازهو طول ماهی

يت بچه كه جنساز اين ماده به آكواريوم ديگر منتقل شدند. پس

تيمار  1ها در طور تصادفی ماهی به ها كامال مشخص شد.ماهی

غذايی بيومار تغذيه شدند. جهت تغذيه  تقسيم بندي و با جيره

درصد از وزن  5هاي بزرگ از غذاي بيومار )فرانسه( به ميزارن ماهی

روزه با  13ي بدن و براي  الروهاي تازه متولد شده در يک دوره

پز به مقدار كم )در حدي كه آب آكواريوم غ آبمرشيرخشک و تخم

 بار در روز غذادهی شدند. 5كدر نشود( و 
 تیمارهای غذایی به کار گرفته شده در این پژوهش: 1جدول       

 تیمار مورد آزمایش 

 قطعه مولی ماده 9قطعه گوپی نر و  1تعداد  1تيمار 

 قطعه گوپی ماده 9قطعه مولی نر و  1تعداد  2تيمار 

 قطعه گوپی ماده 9نر و  گوپیقطعه  1تعداد  5تيمار 

 ماده مولیقطعه  9قطعه مولی نر و  1تعداد  1تيمار 
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 کنترل عوامل فیزیکی و شیمیایی آب
به منظور ايجاد شرايط مطلوب در محیيط پیرورش بچیه    

طیور روزانیه ضیايعات    ها و براي جلوگيري از آلودگی محيط، بهماهی

گرديید. عیالوه بیر    مک سيفون كردن خارج میغذايی و مدفوع به ك

شیدند.  طور هفتگی تميیز میی  ها بهاين ديواره داخلی و كف آكواريوم

از آب آكواريوم از طريق سيفون كردن خارج و به منظور  %13روزانه 

دمیا بیا آب درون   جلوگيري از نوسانات دما از آب جايگزين كیه هیم  

پارامترهیاي محيطیی در   آكواريم بود استفاده شد. نظیر بیه اهميیت    

 گرديد.طور روزانه دما اندازه گيري و ثبت میبه پرورش ماهی

 تفکیک جنسیت

زا قبل از بلوغ همگی شبيه هم بوده، معموال ماهيان زنده

ها قابل تشخيص شود  در مخازن بنابراين تا زمانی كه جنسيت آن

د. داري شقطعه ماهی به ازاي هر ليتر آب( نگه 7/1بزرگ )حدود 

تغيير شكل  و گنوپوديوم براي تفكيک جنسيت تشكيل معيار بررسی

هاي نوع جنسيت، جنس  ي اولين نشانه بود. با مشاهده مخرجی باله

پس از نصب آشيانه مطابق تيمارهاي  نر و ماده از هم جدا شده و 

تر داري شد. براي اطمينان بيشآزمايشی، در آكواريوم مورد نظر نگه

ها و تشكيل گنوپوديوم براي ه تغيير شكل بچه ماهیكدليل اينو به

جنسی و  رسيدگی جهت هازمان نيست ماهیي ماهيان در يکهمه

 شد. بررسی بارهر دو روز يک تفكيک جنسيت

 تکثیر ماهیان
ها پس از تفكيک جنسيت براي آناده شدن جهت ماهی

تقال هاي مورد نظر انتكثير، مطابق تيمارهاي آزمايشی به آكواريوم

داده شد و به منظور جلوگيري از خورن نوزدان توسط والدين در هر 

ها الروها از اكواريوم از زايشگاه استفاده شد. پس از تكثير ماهی

آوري و به آكواريوم مخصوص الروها انتقال آكواريوم مولدين جمع

 داده شد.

 رسیدگی جنسی
)فريد پاک،  گيري اين شاخص از فرمول زير استفاده شدبراي اندازه

1591:.) 

)درجه ساعت(زمان رسيدگی جنسی  )ساعت(زمان رسيدگی  =  درجه ×

گراد()سانتیحرارت   

 روش تجزیه و تحلیل

هاي كمی فوق ابتدا نرمال بودن داده با گيري شاخصپس از اندازه

استفاده از آزمون كولموگراف اسميرنف بررسی شده و در صورت 

ه بين تيمارهاي آزمايشی از آزمون ها براي مقايسنرمال بودن داده

و  (p>33/3در سطح احتمال  ) ANOVAطرفه آناليز واريانس يک

گيري ( انجام شد. براي اندازه22)ويرايش  SPSSافزار با كمک نرم

هاي كيفی ابتدا نرمال بودن داده با استفاده از تست شاخص

راي ها بواليس بررسی شده و در صورت نرمال بودن دادهكروسكال

 ويتنی استفاده شد.مقايسه بين تيمارهاي آزمايشی از آزمون من

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب
-خصوصيات فيزيكی و شيميايی آب طی دوره تكثير و پرورش ماهی

 شده است: آورده 2ها در جدول 

 

 ماهیانحراف معیار( طی دوره تکثیر و پرورش ±خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب )میانگین: 2جدول 

 5تیمار  4تیمار 3تیمار 2تیمار 1تیمار  متغیر

 a31/3±73/29 a15/3±91/29 a12/3±03/29 a15/3±07/29 a27/3±79/29 گراد(دما )درجه سانتی
pH a05/3±32/9 a22/3±12/9 a02/3±31/9 a52/3±52/9 a55/3±32/9 

 a11/3±71/9 a22/3±95/9 a51/3±71/9 a51/3±31/1 a52/3±01/9 گرم در ليتر( اكسيژن )ميلی

انحراف  ±ها به صورت ميانگين داده (.p>33/3باشد ) هاي آزمايشی می دار ميان گروه دهنده عدم وجود اختالف معنی حروف انگليسی مشابه در هر رديف نشان

 باشند.معيار می

 

 رسیدگی جنسی

 ؛رسيدند جنسی رسيدگی به هاي خالصماهی تمام ،1مطابق شكل 

نشانه حتی يا و زادآوري 2و  1 تيمارهاي از كداميچه در حال اين با

 1و 5تيمار  در تنها توليدمثل و بارداري. نشد مشاهده حاملگی هاي

ها وجود داري بين آنو اختالف معنی مشاهده نرمال صورتبه

 (.p<33/3نداشت )

 

 
 رسيدگی جنسی  در ماهيان بر حسب درجه ساعت :1شكل 
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 شده بازماندگی و الروهای تولید
بوده  1ترين الرو توليد شده مربوط به تيمار بيش 5مطابق جدول 

-و بيش (p>33/3داري با ساير تيمارها داشت )كه اختالف معنی

داري بوده كه اختالف معنی 5ترين بازماندگی الرو.مربوط به تيمار 

 .(p<33/3نداشت ) 1با تيمار 

       

 ی دوره تکثیر و پرورشبازماندگی و الروهای تولید شده ط :3جدول 

 4تیمار 3تیمار 2تیمار 1تیمار  متغیر

 تعداد الرو

 

- - b51/2±19 
a11/1±22 

 a30/3±19/13 a12/3±15 - - بازماندگی الروها

 b71/3±71/11 c22/3±95/90 a53/3±15/17 d59/3±31/72 بازماندگی والدين

انحراف  ±ها به صورت ميانگين داده (.p>33/3باشد ) هاي آزمايشی می دار ميان گروه ف معنیدهنده عدم وجود اختال حروف انگليسی مشابه در هر رديف نشان

 باشند.معيار می

 

 بحث 
هدف آن  كه است توليدمثلی تكنيک يک گيريدورگه

توان ي مورد استفاده متفاوت است با اين حال میمناسب با گونه

 كه است نیفرزندا در دورگه گيري، توليد گفت هدف اصلی و كلی

 داشته خود از والدين گونه دو يک ويا هر به نسبت بهتري عملكرد

هاي مورد استفاده دليل اينكه در اين پژوهش گونهباشند ، و به

اند، رشد و تركيبات بافتی در متعلق به ماهيان آكواريومی بوده

توانست هاي احتمالی مدنظرنبوده و از صفات مطلوب كه میدورگه

هاي متنوع و افزايش توان توان به زيبايی، رنگد شود میدر آن ايجا

ها هاي دورگهترين ويژگیتواند يكی از مهممثلی كه خود میتوليد

پروري نشان داده شده طور در توسعه آبزيباشد اشاره كرد. همين

تري نسبت به هاي دورگه در نسل اول خود بازدهی بيشكه زاده

جايی كه ماهی (. از آن,Peng 2005)هاي مولد خود دارند گونه

گوپی ماهی آب شيرين بوده اما در برخی منابع منشا آب شور يا 

( و بنا بر 1170شور براي ماهی مولی گزارش شده )هاس، لب

(، ماهيان آب شور و آب شيرين اختالف 1133) Hubbsگزارش 

بزرگی در توليدمثل دارند، اين احتمال وجود دارد كه اين اختالف 

هاي دورگه باشد. اين احتمال وجود دارد كه دليل عدم توليد زاده

ي گاستراالسيون از بين باشد اما نوزادان در مرحلهلقاح انجام گرفته

(، اكثر اوقات نژادهاي 1139) Linderهاي باشند. طبق گزارشرفته

چنين ممكن است در هم .روندي گاستراالسيون از بين میدر مرحله

هاي نر بزرگتر از قطر ي قطر سر اسپرم در گونهها اندازهيكی از گونه

ذكر است به دليل لقاح داخلی در ي ميكروپيل باشد. الزم بهدهانه

تواند احتمالی باشد د فوق میغير از موارها داليل بسياري بهاين گونه

-ي اندامبراي صورت نگرفتن لقاح در اين پژوهش براي مثال اندازه

ها براي هاي تناسلی در ماهی و مورد پسند قرار نگرفتن جفت

توان اشاره كرد كه تنوع در انتخاب جفت يكديگر. در اين رابطه می

تجربه فرد  گر مانند: سن ياتواند پاسخی به عوامل درونی انتخابمی

 ;Kodric-Brown and Nicoletto, 2001انتخاب كننده )

Coleman et al., 2004( كيفيت تناسلی او ،)Buss and 

Wright, 1956( و يا خصوصيت و طبيعت او )Holveck and 

Riebel, 2010 باشد و به همان اندازه نيز ممكن است عوامل )

ي نزديک ، رابطه(Shine et al., 2006محيطی مانند تراكم ماهی )

(، نسبت جنسی Simcox et al., 2005ي انتخاب شده )هاجفت

-(، رقابت براي جفتBerglund, 1995; Jirotkul, 1999موثر )

(، كيفيت زيستگاه و Forsgren, 1992يابی، خطر شكار شدن )

 ( بر روي انتخاب جفت موثر باشد.Borg et al., 2006حتی فصل )

علت نزديک بودن ارتباط مولی و گوپی با شايد تصور شود صرفاً به 

شمشيري كه همگی در يک خانواده هستند نتيجه اين پالتی و دم

-شده بين پالتی و دمگيري انجامآزمايش نيز بايد همانند دورگه

شمشيري مثبت باشد، اين در حالی است كه مطالعات انجام شده 

ی با هم هاي نزديكهايی كه رابطهاست حتی در جفتنشان داده

تواند بسيار متفاوت يابی میدارند نيز ترجيحات گونه ماده براي جفت

 (.McLennan and Ryan, 2008)باشد 

علت اين انتخاب  در اين پژوهش، در ابتدا رشد قابل 

همكاران،  و ي گذشته )قشدر دهه توجه صنعت ماهيان آكواريومی

هاي به علت رنگزا در اين بين چنين ماهيان زنده( بوده و هم2337

اي ها از محبوبيت ويژهگوناگون و ساده بودن تكثير و پرورش آن

خانواده بودن (. از طرف ديگر همChong et al., 2004برخوردارند )

طوري كه هر دو ماهی از يک است، بهها در نظر گرفته شدهماهی

Moenkhaus (1113 ،)زا هستند در اين راستا، خانواده بوده و زنده

Hubbs (1137 ،)Alm (1133 و )Buss  وWright (1130 اعالم )

طور مستقيم به ميزان نزديک بودن گيري بهكردند ظرفيت دورگه

گرانی كه روي طور پژوهشي والدينی بستگی دارد، همينرابطه

كردند نيز بر اين امر تاكيد هاي جانداران مطالعه میديگر گونه
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-، در مقابل امكان دورگه(Gray, 1953; Moore, 1955كردند )

ي دوري با يكديگر دارند بسيار هايی كه رابطهگيري موفق بين ماهی

 Rauchenberger et al., 1990; Kallman andناچيز است )

Kazianis, 2006ي هايی با رابطه(، كه در اين آزمايش از گونه

است. هم و متعلق به يک خانواده استفاده شدهوالدينی نزديک به

گيري موفق توان به دورگههاي اين انتخاب میچنين از ديگر علتهم

است شمشيري و پالتی كه در همين خانواده بودهبين دو ماهی دم

ي ماهيان هاي دورگه موفق در خانوادهاشاره كرد. از ديگر توليد زاده

شمشيري اشاره هايی دو گونه از ماهيان دمتوان به دورگهزا میزنده

اند و بارور هستند ماهيان حاصل زنده مانده كرد كه بچه
(Rosenthal et al., 2003; Culumber et al., 2011.) 

 به مطالعه دو ماهی گوپی و مولی كه متعلق دراين

شد. نتايج اين تحقيق نشان داد هستند استفاده ي پوئسيليدهخانواده

كه در شرايط آزمايشگاهی كه در طی انجام آزمايش موجود بود، 

هاي تيمارهاي گوپی اهی مولی و گوپی توليد هيبريد نكردند و زادهم

علت صورت نرمال بود. بهبا گوپی و مولی با مولی نيز مطابق انتظار به

توان مشابه با دورگه نمی ايجاد نسل ها، برايزا بودن اين ماهیزنده

گذار مانند هاي تخمهاي انجام شده برروي ماهیديگر آزمايش

(، براي 1591نجام شده توسط پناهی صاحبی و همكاران )آزمايش ا

 (Ctenopharyngodon idella)كپورعلفخوار  ماهی گيريدورگه

از لقاح  (Hypophthalmichthys nobilis)نر  سرگنده ماده و كپور

زايی و لقاح داخلی توجه به زندهمصنوعی استفاده كرد. همچنين با

لقاح داخل شكم ماهی ماده انجام علت اينكه عمل در اين خانواده  به

باشد هاي احتمالی حاصله در دسترس موجود نمیگيرد و تخممی

گذار با قاطعيت دليل ناموفق بودن اين توان مانند ماهی تخمنمی

( در طی مطالعاتی 1119) Linderآزمايش را ذكر كرد. براي مثال 

گونه از  گيري دوهاي حاصل از دورگهاست كه تمامی تخمبيان كرده

-ي گاستروال از بين رفتند. از اين رو تنها میسوف ماهيان در مرحله

طور كلی اين ها و احتماالت موجود را بيان كرد. بهتوان حدس

صورت طبيعی گيري بهآزمايش نشان داد كه در اين شرايط دورگه

 پذيرد. بين ماهيان مولی و گوپی انجام نمی
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