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امکان دورگهگیری بین مولی ( )Poecilia latipinnaو گوپی ( )Poecilia reticulataو
بررسی شاخصهای رشد و تولید مثلی زادهها
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چکیده
همواره هدف از تولید دورگه دستیابی به نسلی است که ویژگیهای بهتری از والدین خود داشته باشد ،از آنجاکه ماهیهای آکواریومی همواره
بهدلیل زیبایی ظاهری و گونه های متفاوت خود مورد توجه بسیاری از مردم در سراسر جهان هستی قرار داشته اند و مطالعات کمی نیز برروی آنها
انجام شدهاست ،لذا در این آزمایشامکان دورگهگیری بین ماهی مولی و گوپیو همچنینبررسی شاخصهای رشد و تولید مثلی زادهها مورد بررسی قرار
گرفت .در این آزمایش از بچه ماهیان باکره با سن تقریبی  2هفته استفاده شد و در هر آکواریوم (به ابعاد ،)03×03×03چهار قطعه ماهی ماده و 2
قطعه ماهی نر ذخیره شدند .ماهیها در قالب طرح کامال تصادفی در  0تیمار و  0تکرار شامل گوپی نر و مولی ماده ،مولی نر و گوپی ماده ،گوپی نر
و گوپی ماده و مولی نر و مولی ماده تقسیم بندی شده و با جیره غذایی بیومار تغذیه شدند .امکان دورگهگیری بین ماهیان گوپی و مولی مورد
بررسی قرار گرفت و نتایج آزمایش نشان داد که در تیمارهایی که انتظار ایجاد دورگه وجود داشت هیچ بارداری مشاهده نشد و الروی حاصل نیامد.

کلمات کلیدی :دورگه ،هیبرید ،ماهی گوپی ،ماهی مولی ،آکواریوم
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کارآمد و همکاران

امکان دورگهگیری بین مولی ( )Poecilia latipinnaو گوپی ( )Poecilia reticulataو...

مقدمه

2

مواد و روش
زمان و محل اجرای طرح :اين تحقيق از مهرماه  1511تا
ارديبهشت ماه  1513در مركز آبزيپروري شهيد ناصر فضلی در
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعی گرگان صورت گرفت.
تهیهی بچه ماهیان :در اين تحقيق از  12آكواريوم شيشهاي
با ابعاد  13× 53 × 53به منظور نگهداري ماهيان استفاده شد.
آكواريومها توسط يک پمپ هواده مركزي بهطور يكسان هوادهی
شده و هر آكواريوم به يک دماسنج و يک بخاري مجهز بودند.
ماهیهاي مورد استفاده در انجام اين طرح تعداد  533قطعه از بچه
ماهیهاي  3/1±3/390گرمی گوپی و مولی بودند كه از كارگاه
تكثير و پرورش ماهيان زينتی گرگان در مهرماه  1511تهيه شده و
به مركز آبزي پروري شهيد ناصر فضلی منتقل گرديد .پس از انتقال
بچه ماهيان به سالن آبزيپروري با روش استاندارد كه شامل :همدما
كردن آب درون كيسهي حمل و نقل بچه ماهيان با آب آكواريوم
است ،ماهیها به آكواريومها انتقال دادهشد و جهت سازگاري به
مدت  13روز بچهماهيان انتقالی را در همان آكواريومهاي اوليه نگه-
داري و با بيومار غذادهی شد (جدول  .)1بعد از سازگاري اوليه ،وزن
و طول ماهیها اندازهگيري و بچه ماهیها جهت جدا سازي نر و
ماده به آكواريوم ديگر منتقل شدند .پس از اينكه جنسيت بچه
ماهیها كامال مشخص شد .بهطور تصادفی ماهیها در  1تيمار
تقسيم بندي و با جيره غذايی بيومار تغذيه شدند .جهت تغذيه
ماهیهاي بزرگ از غذاي بيومار (فرانسه) به ميزارن  5درصد از وزن
بدن و براي الروهاي تازه متولد شده در يک دورهي  13روزه با
شيرخشک و تخممرغ آبپز به مقدار كم (در حدي كه آب آكواريوم
كدر نشود) و  5بار در روز غذادهی شدند.
جدول :1تیمارهای غذایی به کار گرفته شده در این پژوهش
تیمار مورد آزمایش
تيمار 1
تيمار 2
تيمار 5
تيمار 1

تعداد  1قطعه گوپی نر و  9قطعه مولی ماده
تعداد  1قطعه مولی نر و  9قطعه گوپی ماده
تعداد  1قطعه گوپی نر و  9قطعه گوپی ماده
تعداد  1قطعه مولی نر و  9قطعه مولی ماده
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ماهيان زينتی به ماهیهاي زيبا و رنگارنگی گفته میشود كه اين
ماهيان به دو دسته اصلی ماهيان زينتی آبشيرين و ماهيان زينتی
آبشور تقسيمبندي میشوند .در جهان تقريبا  1351گونه ماهی
زينتی وجود دارند و آمارها نشان دهنده آن است كه  19درصد
ماهيان زينتی آبشيرين توليد شده در جهان حاصل تكثير و
پرورش در تفريخگاهها میباشد .تجارت ماهیهاي زينتی تجارتی
بزرگ ،داراي تنوع زيستی و يک صنعت جهانی است ( Tlust et
 )al., 2007و ارزش آن حدود  53-13هزار ميليون دالر است
( .)Penning et al., 2009بزرگترين كشورهاي صادركننده ماهيان
زينتی سنگاپور ،هنگ كنگ ،مالزي ،تايلند ،فيليپين ،سريالنكا،
تايوان ،اندونزي و هند هستند ،در حالیكه بزرگترين واردكنندگان
ماهيان زينتی آمريكا و بعد از آن اروپا و ژاپن میباشند .در سالهاي
اخير نيز ،بازارهاي چين و آفريقاي جنوبی سهم قابل توجهی را به
خود اختصاص دادهاند (.)Reznick et al., 2001
آمارها نشان میدهند كه بهطور تعجب آوري حداقل
 %23از گونههاي گياهی و  %13از گونههاي جانوري در طبيعت
دورگه هستند ( )Mallet, 2005و همچنين بايد توجه داشت كه
دورگهگيري بهطرز آشكاري در حيوانات رو به افزايش است
( Arnold, 1997; Grant et al., 2005; Mallet, 2005; Mallet,
 .)2007میتوان گفت دورگهگيري در حيوانات يک پديدهي رفتاري
وابسته به محيطزيست است ( .)Grant and Grant, 2008بهعنوان
مثال فقدان جفتهاي همسان در طبيعت باعث ايجاد زادههايی
دورگه میشود ( )McCarthy, 2006و در بسياري از گونههاي
جانوري دورگهگيري زمانی اتفاق میافتد كه وجود يكی از والدين و
يا هر دو والد كمياب باشد .دورگهگيري يک تكنيک توليدمثلی است
كه با هدف توليد يک گونه آبزي با صفات مطلوب و يا بهبود در
عملكرد آن ،توسط آبزيپروران مورد استفاده قرار میگيرد .به-
طوركلی هدف هيبريد توليد فرزندانی است كه عملكرد بهتري
نسبت به هر دو گونه والدين خود داشته باشند.
در ميان ماهيان زينتی ،گونههاي زندهزاي متعلق به
خانوادهي پوئسيليده از جايگاه ويژهاي برخوردار هستند ( Chong,
 .)2004ماهی گوپی يک ماهی گرمسيري ،آب شيرين ،بومی
كارائيب ،آمريكاي مركزي و جنوبی و يک گونهي مهم پرورشی
ماهی زينتی میباشد ( .)Harris and Lyles, 1992بهدليل
مقاومت اين گونهي با ارزش ،سهولت در توليدمثل و ارزان بودن ،به-
عنوان يكی از ماهيان زينتی پرطرفدار خانگی میباشد( Zion et al.,
 ) 2008ماهيان مولی همانند گوپی ها از خوانواده پوئسيليده می
باشند كه عمدتاً در خورهاي ساحلی باريک ،نهرها ،استخرها و
گودالهاي با پوشش گياهی زيست میكنند .ماهيان زندهزا زمان و
فصل خاصی براي بارور شدن ندارند و هر وقت كه شرايط محيطی

مناسب و مساعد باشند ،میتوانند بارور گردند (عمادي )1513 ،و در
شرايط طبيعی در سن 12-13هفتگی به بلوغ جنسی میرسند
( .)Milton and Arthington, 1983با توجه به مقاومت دو گونه
مولی و گوپی به نظر میرسد زادههاي حاصل از پديده دورگه گيري
بين اين دو گونه داراي عملكرد بهتري نسبت به والدين خود باشند؛
لذا ،هدف از تحقيق حاضر دورگهگيري از مولی با گوپی و بررسی
فاكتورهاي رشد و توليد مثل فرزندان حاصل از دورگهگيري می
باشد.
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داده شد و به منظور جلوگيري از خورن نوزدان توسط والدين در هر
اكواريوم از زايشگاه استفاده شد .پس از تكثير ماهیها الروها از
آكواريوم مولدين جمعآوري و به آكواريوم مخصوص الروها انتقال
داده شد.
براي اندازهگيري اين شاخص از فرمول زير استفاده شد (فريد پاک،
:.)1591
درجه ×زمان رسيدگی (ساعت) = زمان رسيدگی جنسی (درجه ساعت)
حرارت (سانتیگراد)

تفکیک جنسیت

روش تجزیه و تحلیل

معموال ماهيان زندهزا قبل از بلوغ همگی شبيه هم بوده،
بنابراين تا زمانی كه جنسيت آنها قابل تشخيص شود در مخازن
بزرگ (حدود  1/7قطعه ماهی به ازاي هر ليتر آب) نگهداري شد.
معيار بررسی براي تفكيک جنسيت تشكيل گنوپوديوم و تغيير شكل
باله مخرجی بود .با مشاهدهي اولين نشانههاي نوع جنسيت ،جنس
نر و ماده از هم جدا شده و پس از نصب آشيانه مطابق تيمارهاي
آزمايشی ،در آكواريوم مورد نظر نگهداري شد .براي اطمينان بيشتر
و بهدليل اينكه تغيير شكل بچه ماهیها و تشكيل گنوپوديوم براي
همهي ماهيان در يکزمان نيست ماهیها جهت رسيدگی جنسی و
تفكيک جنسيت هر دو روز يکبار بررسی شد.

پس از اندازهگيري شاخصهاي كمی فوق ابتدا نرمال بودن داده با
استفاده از آزمون كولموگراف اسميرنف بررسی شده و در صورت
نرمال بودن دادهها براي مقايسه بين تيمارهاي آزمايشی از آزمون
آناليز واريانس يکطرفه  ANOVAدر سطح احتمال ( )p<3/33و
با كمک نرمافزار ( SPSSويرايش  )22انجام شد .براي اندازهگيري
شاخصهاي كيفی ابتدا نرمال بودن داده با استفاده از تست
كروسكالواليس بررسی شده و در صورت نرمال بودن دادهها براي
مقايسه بين تيمارهاي آزمايشی از آزمون منويتنی استفاده شد.

تکثیر ماهیان
ماهیها پس از تفكيک جنسيت براي آناده شدن جهت
تكثير ،مطابق تيمارهاي آزمايشی به آكواريومهاي مورد نظر انتقال

رسیدگی جنسی

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب
خصوصيات فيزيكی و شيميايی آب طی دوره تكثير و پرورش ماهی-
ها در جدول  2آورده شده است:

جدول  :2خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب (میانگین±انحراف معیار) طی دوره تکثیر و پرورش ماهی
متغیر
دما (درجه سانتیگراد)
pH

اكسيژن (ميلیگرم در ليتر)

تیمار 1
a

29/73±3/31
9/32±3/05a
9/71±3/11a

تیمار2
a

29/91±3/15
9/12±3/22a
9/95±3/22a

تیمار3
a

29/03±3/12
9/31±3/02a
9/71±3/51a

تیمار4
a

29/07±3/15
9/52±3/52a
1/31±3/51a

تیمار 5
a

29/79±3/27
9/32±3/55a
9/01±3/52a

حروف انگليسی مشابه در هر رديف نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار ميان گروههاي آزمايشی میباشد ( .)p<3/33دادهها به صورت ميانگين  ±انحراف
معيار میباشند.

رسیدگی جنسی
مطابق شكل  ،1تمام ماهیهاي خالص به رسيدگی جنسی رسيدند؛
با اين حال در هيچكدام از تيمارهاي  1و  2زادآوري و يا حتی نشانه
هاي حاملگی مشاهده نشد .بارداري و توليدمثل تنها در تيمار  5و1
بهصورت نرمال مشاهده و اختالف معنیداري بين آنها وجود
نداشت (.)p>3/33

شكل  :1رسيدگی جنسی در ماهيان بر حسب درجه ساعت
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کنترل عوامل فیزیکی و شیمیایی آب
به منظور ايجاد شرايط مطلوب در محیيط پیرورش بچیه
ماهیها و براي جلوگيري از آلودگی محيط ،بهطیور روزانیه ضیايعات
غذايی و مدفوع به كمک سيفون كردن خارج میگرديید .عیالوه بیر
اين ديواره داخلی و كف آكواريومها بهطور هفتگی تميیز مییشیدند.
روزانه  %13از آب آكواريوم از طريق سيفون كردن خارج و به منظور
جلوگيري از نوسانات دما از آب جايگزين كیه هیمدمیا بیا آب درون
آكواريم بود استفاده شد .نظیر بیه اهميیت پارامترهیاي محيطیی در
پرورش ماهی بهطور روزانه دما اندازه گيري و ثبت میگرديد.

امکان دورگهگیری بین مولی ( )Poecilia latipinnaو گوپی ( )Poecilia reticulataو...

کارآمد و همکاران

ترين بازماندگی الرو.مربوط به تيمار  5بوده كه اختالف معنیداري
با تيمار  1نداشت (.)p>3/33

بازماندگی و الروهای تولید شده
مطابق جدول  5بيشترين الرو توليد شده مربوط به تيمار  1بوده
كه اختالف معنیداري با ساير تيمارها داشت ( )p<3/33و بيش-

تیمار 1

تیمار2

تعداد الرو

-

-

متغیر

بازماندگی الروها
بازماندگی والدين

تیمار3
b

19±2/51

تیمار4
a

22±1/11

-

-

13/19±3/30a

15±3/12a

11/71±3/71b

90/95±3/22c

17/15±3/53a

72/31±3/59d

حروف انگليسی مشابه در هر رديف نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار ميان گروههاي آزمايشی میباشد ( .)p<3/33دادهها به صورت ميانگين  ±انحراف
معيار میباشند.

بحث
دورگهگيري يک تكنيک توليدمثلی است كه هدف آن
مناسب با گونه ي مورد استفاده متفاوت است با اين حال میتوان
گفت هدف اصلی و كلی در دورگه گيري ،توليد فرزندانی است كه
عملكرد بهتري نسبت به يک ويا هر دو گونه از والدين خود داشته
باشند  ،و بهدليل اينكه در اين پژوهش گونههاي مورد استفاده
متعلق به ماهيان آكواريومی بودهاند ،رشد و تركيبات بافتی در
دورگههاي احتمالی مدنظرنبوده و از صفات مطلوب كه میتوانست
در آن ايجاد شود میتوان به زيبايی ،رنگهاي متنوع و افزايش توان
توليدمثلی كه خود میتواند يكی از مهمترين ويژگیهاي دورگهها
باشد اشاره كرد .همينطور در توسعه آبزيپروري نشان داده شده
كه زادههاي دورگه در نسل اول خود بازدهی بيشتري نسبت به
گونههاي مولد خود دارند ( .)Peng, 2005از آنجايی كه ماهی
گوپی ماهی آب شيرين بوده اما در برخی منابع منشا آب شور يا
لبشور براي ماهی مولی گزارش شده (هاس )1170 ،و بنا بر
گزارش  ،)1133( Hubbsماهيان آب شور و آب شيرين اختالف
بزرگی در توليدمثل دارند ،اين احتمال وجود دارد كه اين اختالف
دليل عدم توليد زادههاي دورگه باشد .اين احتمال وجود دارد كه
لقاح انجام گرفتهباشد اما نوزادان در مرحلهي گاستراالسيون از بين
رفتهباشند .طبق گزارشهاي  ،)1139( Linderاكثر اوقات نژادهاي
در مرحلهي گاستراالسيون از بين میروند .همچنين ممكن است در
يكی از گونهها اندازهي قطر سر اسپرم در گونههاي نر بزرگتر از قطر
دهانهي ميكروپيل باشد .الزم بهذكر است به دليل لقاح داخلی در
اين گونهها داليل بسياري بهغير از موارد فوق میتواند احتمالی باشد
براي صورت نگرفتن لقاح در اين پژوهش براي مثال اندازهي اندام-
هاي تناسلی در ماهی و مورد پسند قرار نگرفتن جفتها براي
يكديگر .در اين رابطه میتوان اشاره كرد كه تنوع در انتخاب جفت
1

میتواند پاسخی به عوامل درونی انتخابگر مانند :سن يا تجربه فرد
انتخاب كننده ( ;Kodric-Brown and Nicoletto, 2001
 ،)Coleman et al., 2004كيفيت تناسلی او ( Buss and
 )Wright, 1956و يا خصوصيت و طبيعت او ( Holveck and
 )Riebel, 2010باشد و به همان اندازه نيز ممكن است عوامل
محيطی مانند تراكم ماهی ( ،)Shine et al., 2006رابطهي نزديک
جفتهاي انتخاب شده ( ،)Simcox et al., 2005نسبت جنسی
موثر ( ،)Berglund, 1995; Jirotkul, 1999رقابت براي جفت-
يابی ،خطر شكار شدن ( ،)Forsgren, 1992كيفيت زيستگاه و
حتی فصل ( )Borg et al., 2006بر روي انتخاب جفت موثر باشد.
شايد تصور شود صرفاً بهعلت نزديک بودن ارتباط مولی و گوپی با
پالتی و دمشمشيري كه همگی در يک خانواده هستند نتيجه اين
آزمايش نيز بايد همانند دورگهگيري انجامشده بين پالتی و دم-
شمشيري مثبت باشد ،اين در حالی است كه مطالعات انجام شده
نشان دادهاست حتی در جفتهايی كه رابطههاي نزديكی با هم
دارند نيز ترجيحات گونه ماده براي جفتيابی میتواند بسيار متفاوت
باشد (.)McLennan and Ryan, 2008
علت اين انتخاب در اين پژوهش ،در ابتدا رشد قابل
توجه صنعت ماهيان آكواريومی در دههي گذشته (قش و همكاران،
 )2337بوده و همچنين ماهيان زندهزا در اين بين به علت رنگهاي
گوناگون و ساده بودن تكثير و پرورش آنها از محبوبيت ويژهاي
برخوردارند ( .)Chong et al., 2004از طرف ديگر همخانواده بودن
ماهیها در نظر گرفته شدهاست ،بهطوري كه هر دو ماهی از يک
خانواده بوده و زندهزا هستند در اين راستا،)1113( Moenkhaus ،
 )1133( Alm ،)1137( Hubbsو  Bussو  )1130( Wrightاعالم
كردند ظرفيت دورگهگيري بهطور مستقيم به ميزان نزديک بودن
رابطهي والدينی بستگی دارد ،همينطور پژوهشگرانی كه روي
ديگر گونههاي جانداران مطالعه میكردند نيز بر اين امر تاكيد
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3

آبزیان زینتی

- در مقابل امكان دورگه،)Gray, 1953; Moore, 1955( كردند
گيري موفق بين ماهیهايی كه رابطهي دوري با يكديگر دارند بسيار
Rauchenberger et al., 1990; Kallman and ( ناچيز است
 كه در اين آزمايش از گونههايی با رابطهي،)Kazianis, 2006
.والدينی نزديک بههم و متعلق به يک خانواده استفاده شدهاست
همچنين از ديگر علتهاي اين انتخاب میتوان به دورگهگيري موفق
بين دو ماهی دمشمشيري و پالتی كه در همين خانواده بودهاست
 از ديگر توليد زادههاي دورگه موفق در خانوادهي ماهيان.اشاره كرد
زندهزا میتوان به دورگههايی دو گونه از ماهيان دمشمشيري اشاره
كرد كه بچه ماهيان حاصل زنده ماندهاند و بارور هستند
.)Rosenthal et al., 2003; Culumber et al., 2011(

دراين مطالعه دو ماهی گوپی و مولی كه متعلق به
 نتايج اين تحقيق نشان داد.خانوادهي پوئسيليده هستند استفادهشد
،كه در شرايط آزمايشگاهی كه در طی انجام آزمايش موجود بود
م اهی مولی و گوپی توليد هيبريد نكردند و زادههاي تيمارهاي گوپی
 بهعلت.با گوپی و مولی با مولی نيز مطابق انتظار بهصورت نرمال بود
 براي ايجاد نسل دورگه نمیتوان مشابه با،زندهزا بودن اين ماهیها
ديگر آزمايشهاي انجام شده برروي ماهیهاي تخمگذار مانند
 براي،)1591( آزمايش انجام شده توسط پناهی صاحبی و همكاران
(Ctenopharyngodon idella) دورگهگيري ماهی كپورعلفخوار
( از لقاحHypophthalmichthys nobilis) ماده و كپور سرگنده نر
 همچنين باتوجه به زندهزايی و لقاح داخلی.مصنوعی استفاده كرد
در اين خانواده بهعلت اينكه عمل لقاح داخل شكم ماهی ماده انجام
میگيرد و تخمهاي احتمالی حاصله در دسترس موجود نمیباشد
نمیتوان مانند ماهی تخمگذار با قاطعيت دليل ناموفق بودن اين
) در طی مطالعاتی1119( Linder  براي مثال.آزمايش را ذكر كرد
بيان كردهاست كه تمامی تخمهاي حاصل از دورگهگيري دو گونه از
- از اين رو تنها می.سوف ماهيان در مرحلهي گاستروال از بين رفتند
 بهطور كلی اين.توان حدسها و احتماالت موجود را بيان كرد
آزمايش نشان داد كه در اين شرايط دورگهگيري بهصورت طبيعی
.بين ماهيان مولی و گوپی انجام نمیپذيرد
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