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 -1دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشکده منابع طبیعی ،گروه شیالت ،اصفهان ،ایران
 -2موسسه تحقیقات علوم دامی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران

چکیده
تًلیذ جمعیتَای تکجىس اس وظز باسارپسىذی در صىعت شیالت حائش اَمیت استَ .ذف اس مطالعٍ حاضز ،استفادٌ اس گیاٌ خارخاسک
( )Tribulus terrestrisبٍ عىًان تزکیب شبٍ آوذريصن گیاَی جُت وزساسی ماَی مًلی ( )Poecilia Sphenopsبٍ عىًان یکی اس
ماَیان مُم سیىتی بًد .بزای ایه مىظًر مًلذیه دارای جىیه ماَی مًلی با جیزٌَای حايی عصارٌ َیذريالکلی خارخاسک ( 2ي  4درصذ
يسن جیزٌ) تغذیٍ شذوذ .دي گزيٌ کىتزل (جیزٌ پایٍ) ي تغذیٍ شذٌ با ًَرمًن متیلتستًستزين ( )3 mg/kg foodویش در وظز گزفتٍ
شذ .وًسادان متًلذ شذٌ اس ماَیان در تیمارَای مختلف در طی ريسَای وُم تا یاسدَم جمعآيری شذٌ ي تا سه حذيد دي ماَگی ي امکان
تشخیص ظاَزی جىسیت وگٍداری شذوذ .وسبتَای جىسی مشاَذٌ شذٌ با آسمًن کای مزبع ( )χ2مًرد تحلیل آماری قزار گزفتىذ.
وتایج وشان داد کٍ دي تیمار متیلتستًستزين ي خارخاسک  4درصذ قادر بٍ تغییز جىسیت ماَی مًلی بٍ سمت جىس وز بًد .ایه تحقیق
بزای وخستیه بار کارایی استفادٌ اس خارخاسک را بٍ صًرت خًراکی بز ريی ماَیان سوذٌسا وشان داد.
کلمات کلیدی :تغییز جىسیت ،ماَی سیىتی ،گیاٌ داريیی.
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نرسازی ماهی مولی ( )Poecilia Sphenopsبا استفاده از جیره حاوی گیاه
خارخاسک ()Tribulus terrestris

درافشان و همکاران

مقدمه

Kavumpurath and Pandian, 1993; Cek et al.,
2007a; Mousavi-Sabet et al., 2012; Faghani-

.)Langroudi et al., 2014; Turan, 2017
تغییز جٌسیت تٍِ یلِ هػزف دّیاًی تس طزییك تغذییِ تیا
غذتّای آغطتِ تِ تزکیثیات تستسیتزٍى تس لثییل آگفیا هتییل
تستسییتزٍى  )MTرٍش تسیییار هییر ز ٍ ػولییی تییزتی تَگیییذ
جوؼیت ّای توام ًز ّست .غلظت ییا دس هػیزفی آگفیا هتییل
تستستزٍى ت تفادُ ضذُ در هاّیاى سیٌتی دتهٌِ ٍ ییؼی دترد
کییِ تییِ گًَییِ ،ییي ٍ رٍش هػییزف َّرهییَى تسییتوی دترًییذ
Mousavi-Sabet et al., 2012; Faghani-Langroudi

.)et al., 2014
َّرهَىّای گیاّی تزکیثات ت تزٍصًی ّستٌذ کِ در تیص
تس  300گًَِ گییاّی یافیت هیی ضیًَذ کیِ دترتی ػویل ضیثِ
ت یتزٍصًی ّسییتٌذ  .)Turan, 2017گیییاُ خارخا یی( T.
 )terrestrisگیاّی ی( اگِ ت ت کِ رٍیطواُ ّای طثیؼی در
تسیاری تس هٌاطك چیي ،صتپيًَ ،تحی غزتی آ یا ٍ جٌَب ترٍپا
2

ٍ آفزیمییا دترد .ػػییارُ تیییي گیییاُ تحزییی(کٌٌییذُ جٌسییی ٍ
تْثَددٌّذُ غفات جٌس ًز تس لثیل هیشتى ػضالت در تًسیاى،
کاٌّذُ گلَکش خَى ،کاٌّذُ کلسیتزٍ یزم خیَى ٍ کاٌّیذُ
کلسیتزٍ تخینهیزؽ در تزخیی طییَر پزٍرضیی Duru and
 ،)Şahin, 2016تفشتیٌذُ طَح تستَ تزٍى ٍ رفتیار جٌسیی
در هَشّا  )Ratsت ت  ٍ )Bashir et al., 2009تزکیثیات
تیي گیاُ تِ ػٌَتى ت ز پیص اس َّرهیًَی در خزگیَشّیا ًییش
هؼزفی ضذُ ت ت .)Gauthaman and Adaikan, 2008
ّ ٍ Cekویارتى  )2007bدریافتٌذ کِ ػػیارُ تییي گییاُ
دترتی ت ییییزتت تغییییییز جٌسیییییت در ییییی الیذ سًییییذتًی
 ٍ )Cichlasoma nigrofasciatumتْثَددٌّذُ رضذ هاّی
ت ت ٍ هطاتِ تییي گیشترش در هیَرد گیَپی )P. reticulata
تیوار ضذُ تا تییي گییاُ ًییش ترتشیِ ضیذُ ت یت Cek et al.,
 )2010 Şahin and Duru .)2007aتیِ تهییاى ت یتفادُ تس
پَدر تیي گیاُ تِ ػٌَتى جایوشیٌی تیزتی آًتییتیَتیی(ّیا ًییش
تضییارُ کییزدُ ت ییتّ ٍ Janalizadeh .ویییارتى  )2015دٍس
هٌا ة ػػارُ تیي گیاُ در تغیییز جٌسییت هیاّی جٌوجیَی
 )Betta splendensرت هَرد تزر ی لزتر دتدًذ ٍ ػٌَتى کزدًذ
کِ ػػارُ تیي گیاُ در تغییز جٌسیت ٍ تْثَد ًزخ رضذ هیاّی
جٌوجَی هر ز ّست تها ت ز هرثتی تیز ًیزخ تمیای تییي هیاّی
ًذترد.
در هطاگؼِ حاضز ت یزتت تیوارّیای تستَ یتزٍى ٍ ػػیارُ
خارخا (  )T. terrestrisتِػٌیَتى جیایوشیي ػاهیل تغیییز
جٌسیت تز تغییز جٌسیت هاّی هَگی  )P. sphenopتزر ی
ضذّ .ذف تس تیي تحمیك تزر ی تهیاى تغییز جٌسیت ٍ تؼییي
غلظت هٌا ة ػػارُ خارخا ( تزتی تغیییز جٌسییت هیاّی
هَگی تِ دگیل سیثایی ضٌاختی ٍ ترسش تجاری تاالتز جیٌس ًیز
تَدُ ت ت.

مواد و روشها
عصارٌگیری
تِهٌظَر ػػارُگیزی ،تتتذت  150گیزم  300یی یی) پیَدر
هیَُ گیاُ خارخا ی( رت تیِ ٍ ییلِ پیَدر کیزدى هییَُ آى تیا
ت تفادُ تس د تواُ هَگیٌیس رت تْیِ کزدُ ٍ در  600ی یی
تگیل تتاًَ  70درغذ حل ًویَدُ ٍ تؼیذ تس گذتضیتي درپیَش
ظزف ،تِ هذت  48اػت در هحیط تاری( لزتر دتدُ ٍ فَتغیل
 12اػتِ ّن سدُ هییضیذًذ .تؼیذ تس طیی تییي هیذت سهیاى،
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جٌسیت هاّیاى در آتشی پزٍری تسییار هْین ت یت چزتکیِ دٍ
جٌس ًز ٍ هادُ دترتی تفاٍتّایی در ًزخ رضذ ،تًیذتسُ ،تگویَی
رفتیاری ٍ سهیاى تیرییز ّسیتٌذ .)Turan and Cek, 2007
تسیاری تس هاّیاى سیٌتی تس لثیل هاّیاى تخنگذتر ٍ سًذُست ،دٍ
ضیلی جٌسی هطخػی ًوایص هی دٌّذ کیِ تیِ غیَرت تیذى
رًگآهیشی ضیذُ ٍ تًیذتسُ تاگیِّیای تیشر تیز در ًزّیا دییذُ
هی ضًَذ کِ تیي تفاٍتّا تیٍِ ییلِ جیٌس هخیاگ( هیادُ) ٍ
دٍ تدترتى هاّیاى سیٌتی تزجیح دتدُ هییضیًَذ Piferrer
 .)and Lim, 1997; Mousavi-Sabet et al., 2012در
تزخی تس گًَِّای هاّیاى سیٌتیی تس لثییل گیَپی Poecilia
 ،)reticulataهَگی تاگَى  ،)P. latipinnaهَگی تاگیِ تادتیاًی
 ٍ )P. veliferaپالتی اًسیت )Xiphophorus variatus
لیوت ٍ ترسش هاّیاى ًز تیص تس  4تزتتیز هاّییاى هیادُ ت یت
 .)Mousavi-Sabet et al., 2012تٌاتزتیي تِ خاطز جذتتیت
ٍ هحثَتیت تاالتز تیي لثیل هاّیاى ،تَگییذ جوؼییت ًیز ترسش
تجاری تاالیی رت تِ ّوزتُ دترد .)Janalizadeh et al., 2015
تغییز جٌسیتً ،ز اسی ٍ تَگیذ جوؼیت توام ًز هاّیاى سیٌتی
خییاًَتدُ  Poeciliidaeتییِخػییَظ جییٌس  )Poeciliaتییا
ت تفادُ تس هَتد َّرهًَی ٍ َّرهَىّیای گییاّی ػػیارُّیای
گیاّی) در همیاس آسهایطیواّی ٍ تجیاری تًجیام ضیذُ ت یت
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تُیٍ تیمارَای مطالعٍ
تیي هطاگؼِ دترتی چْار طح تیوار ضاهل گیزٍُ ضیاّذ فالیذ
هادُ تفشٍدًی) ،تیوارّای غذتیی تیا دٍس یِ هیلییگیزم هتییل
تستستزٍى در یی( کیلیَگزم غیذت ٍ تیوارّیای غیذتیی 4 ٍ 2
درغذ ػػارُ 1خارخا ( ت ت.
غذتی هػزفی تزتی تیي هطاگؼیِ ،غیذتی آغیاسیي لیش آالی
تَگیذی ضزکت رضذ دتًِ ضْزکزد -تیزتى) در ًظز گزفتِ ضیذ
کِ تز ت اس تطالػات تَگیذکٌٌیذُ دترتی  54درغیذ پیزٍتییي،
 10-11درغذ چزتی 1/5 ،درغذ فیثیز 1 ،درغیذ فسیفز ٍ 10
درغذ رطَتت تَد.
تُیٍ مًلذیه حامل بچٍماَی
هَگذیي هَردًیاس تزتی تیي هطاگؼِ ،تس لٌات حسيآتیاد جزلَییِ
ٍتلغ در ضزق ت تاى تغفْاى ٍ  120کیلیَهتزی هزکیش ت یتاى
غیذ ضذُ ٍ پس تس تزر یّای تًجام ضذُ هاّیاى هادُ ٍ یاگن
آىّا جذتضذُ ٍ تزتی تًتما تِ آکَتریَمّا آهادُ ضذًذ .هَگذیي
تؼییذ تس طییی هزتحییل ییاسگاری تییِ ضییزتیط آسهییایص در پییٌ
آکَتریَم  40گیتزی تا تزتکن  35هَگذ لیزتر دتدُ ضیذًذ .دهیای
آب در هحذٍدُ  26-28درجِ اًتی گیزتدّ ،یَتدّی دتشویی ٍ
تؼَیض رٍستًِ  20درغذ آب تًجام ضذ.
تیماربىذی
ًزخ غذتدّی هَگذیي ،حذٍد ٍ %2سى تذًی تِ غَرت رٍستًیِ در
دٍ ٍػذُ تَد .طَ دٍرُ تیوار  20رٍس تَد تهیا ت یِهیاّیّیای
هتَگذ ضذُ در ّز آکَتریَم رت در رٍسّای  11 ٍ 10 ،9تس تیویار
جذت ضذُ ٍ تِطَر جذتگاًِ در آکَریَمّای هجشت تا ظَْر ػالشن
فٌَتیپی جٌس ًز ٍ هادُ تیا یي حیذٍد دٍ هیاّوی ًویِدتری
 -1هؼاد ػػارُ ت تخزتج ضذُ تس  40 ٍ 20گزم پَدر هیَُ خارخا ( تِ
تستی ّز کیلَگزم غذتی هاّی.

ضذًذ ٍ در تیي هذت ،ت ِ هاّیاى تس غیذتّایی هریل جلثی( ٍ
آرتویا تغذیِ ضذًذ.
نتایج
در تیي آسهایص تؼذتد ت ِهاّیاى تس رٍس تٍ ضزٍع تیوار ثت ٍ
تؼذتد ت ِ هاّیاى در رٍسّای ًْن ،دّن ٍ ییاسدّن جویغآٍری
ضذُ ٍ در ظزٍفی جذتگاًِ تا ي ظَْر ػالشن فٌیَتیپی جیٌس
ًز ٍ هادُ ًوِدتری ضذًذ .تؼذتد ت ِهاّیاى جوغآٍری ضیذُ در
ّیز تیویار در ّیز رٍس جذتگاًیِ در Error! Reference
Error! Reference source source not found.
not found.ترتشِ ضذُ ت ت.
جذيل  :1ريوذ تًلیذ وًزاد در َر تیمار.

تا تَجِ تیِ Error! Reference source not found.
Error! Reference source not found.تیطیتزیي
تؼذتد ت ِهاّی هتَگذ ضذُ در رٍس ًْن در تیوار ضیاّذ ،در رٍس
دّن در تیوار هتییل تستَ یتزٍى ٍ در رٍس ییاسدّن در تیویار
ضاّذ ٍ کوتزیي ت ِهاّی هتَگیذ ضیذُ در رٍس ًْین در تیویار
خارخا ( خَرتکی  ،)%2در رٍس دّین در تیویار خارخا ی(
خَرتکی  ٍ )%4در رٍس ییاسدّن در تیویار هتییل تستَ یتزٍى
ثت ضذ .تیطتزیي ٍ کوتزیي درغذ هاّیاى ًیز تیِ تزتییة در
تیوارّای هتیل تستَ تزٍى ٍ ضاّذ تِ د ت آهیذ ضییل .)1
تیوار خارخا (  %2لادر تِ تغیییز ًسیثت جٌسیی تس ًسیثت
هَرد تًتظار ً 1:1طذ ضیل  ،)1تا تییي ٍجیَد تفیشتیص هییشتى
خارخا ( تِ  %4تفشتیص ًسثت ت ِ هاّییاى ًیز رت تیِ ّویزتُ
دتضت.
ػالٍُ تز ترسیاتی ًسثت جٌسی هطاّذُ ضذُ ٍ هَرد تًتظیار
ً ،)1:1سثتّای جٌسی ت ِهاّیاى حاغیل تس هاّییاى تحیت
تیوار تا ًسثت جٌسی هاّیاى گزٍُ ضیاّذ تیِ ػٌیَتى ًسیثت
هَرد تًتظار در تیي آسهایص) هَرد همایسِ لزتر گزفت .تا تَجیِ
ًتای ترتشیِ ضیذُ در Error! Reference source not
3
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ػولیییات غییاف کییزدى هحلییَ تییِ غییَرت ػثییَر تس تییَری ٍ
جذت اسی تفاگِ ٍ ػثَر تس کاغیذ غیافی تًجیام ضیذ ٍ در پاییاى
 255ی ی ػػارُ ّیذرٍتگیلی تْیِ گزدییذ کیِ تییي همیذتر
تزتی ّز گزم پَدر گیاُ خارخا ( هؼاد  1/7ی ی ػػیارُ
گیاُ تَدُ ت ت .تیي ػػارُ تا سهاى هػزف در یخ ا در دهای
 4درجِ اًتیگزتد ًوِدتری گزدیذ.
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شکل  :1جىسیت بچٍ ماَیان متًلذشذٌ در تیمارَای مختلف آزمایش
جذيل  :2مقایسٍ وتایج با تًجٍ بٍ وسبت .1:1
تیمار
درغذ ت ِهاّیاى ًز
درغذ ت ِهاّیاى هادُ
 χ2هحا ثِ ضذُ
2
 χجذٍ
درجِ آستدی  ،1طح هؼٌیدتر )0/05
هؼٌیدتر تَدى آسهَى

شاَذ

متیل تستًسترين

خارخاسک خًراکی ()% 2

خارخاسک خًراکی ()%4

28/5
71/5
2/4

83/3
16/7
7/13

50
50
0

62/5
37/5
0/5

3/84

3/84

3/84

3/84

-

+

-

-

تییا تَجییِ ًتییای ترتشییِ ضییذُ در Error! Not a valid
 ،bookmark self-reference.تغییز جٌسیت ٍ تثیذیل
ضذى ت ِهاّیاى تِ جٌسییت ًیز ًسیثت تیِ تیویار ضیاّذ در
تیوارّای هتیلتستَ تزٍى ٍ خارخا ( خَرتکی  )%4حاغل

ضذ ٍ تیوار خارخا ( خَرتکی ً )%2سثت تیِ تیویار ضیاّذ
تأ یزی در تغییز جٌسیت ًذتضیتِ ٍ تفیاٍت هؼٌییدتری ًطیاى
ًذتدًذ .)p<0/05

جذيل  :3مقایسٍ وتایج با تًجٍ بٍ گريٌ شاَذ.
تیمار

درغذ ت ِهاّیاى ًز
درغذ ت ِهاّیاى هادُ
 χ2هحا ثِضذُ

4

شاَذ

متیل تستًسترين 3 mg/kg

خارخاسک خًراکی ()%2

خارخاسک خًراکی ()%4

28/5
71/5
-

83/3
16/7
18/22

50
50
1/43

62/5
37/5
4/72
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 ،found.تغییز جٌسیت هرثت ًسثت تِ هیشتى هیَرد تًتظیار
 )1:1در تیوار هتیلتستَ تزٍى تِد تآهذُ ت ت ٍ در یایز

تیوارّا تغییز جٌسیت هٌفی ًسیثت تیِ هییشتى هیَرد تًتظیار
 )1:1تِد تآهذُ ت ت.

آبسیان زینتی

 χ2جذٍ
هؼٌیدتر تَدى آسهَى

سال پنجم /شماره /4سال 7931

3/84

3/84
+

.(2010

هطاگؼات در هیَرد ت یزتت هػیزف تییي گییاُ در هَجیَدتت
هختل( ًطاى هییدّیذ کیِ تییي گییاُ تاػی تفیشتیص تزضیح
َّرهییَى تستَ ییتزٍى ٍ ّو ٌیییي تفییشتیص لییذرت ٍ حجیین
ػضالت هٌجیز هییضیَد .هػیزف تییي گییاُ در تًسیاى تَگییذ
لَ ّای جٌسی سًاًِ ٍ هزدتًِ رت تفیشتیص هییدّیذ Duru
 .)and Şahin, 2016آسهییایصّییای سیییادی در خػییَظ
جایوشیٌی ػػارُّای تیي گیاُ تِجای َّرهَىّای ًز یاسی تس
جولِ آگفا هتیل تستَ یتزٍى تیز رٍی هاّییاى هختلی( تًجیام
دتدُتًذ کِ تیي آسهایصّای حاکی تس تأ یز هرثیت ػػیارُ تییي
گیاُ در ًز اسی جوؼیتّای هاّیاى ت یت Kavumpurath
and Pandian, 1993; Cek et al., 2007a; Mousavi;Sabet et al., 2012; Faghani-Langroudi et al., 2014

.)Turan, 2017
هطاگؼییِ ّ ٍ Cekویییارتى  )2007aدر سهیٌییِ ت ییتفادُ تس
گیاُ خارخا ( تز رٍی هاّی گیَپی ً )P. reticulataطیاى
هی دّذ کِ تیطتزیي درغذ ًز اسی  )80 %در دٍس  0/15گزم
تز گیتز تِد ت آهذُ ت تً .تای هطاگؼیِ آىّیا ًطیاى دتد کیِ
تیوار ت ِهاّییاى تیاسُ هتَگیذ ضیذُ  P. reticulataتیا گییاُ

خارخا ( تاػ تغییز جٌسیت ،ت یپزهاتَصًشیش هَفیك ٍ ًیزخ
رضذ تْتز ًسثت تِ ت ِهاّیاى غیزتیوار هیضَد.
جییاًؼلیستدُ ٍ ّویییارتى  )2015تْتییزیي هیییشتى ًز ییاسی
هییاّی جٌوجییَ  )B. splendensرت در سهییاى ت ییتفادُ تس
آرتویای غٌی ضذُ تا ػػارُ تگیلی گییاُ خارخا ی( در هییشتى
 0/05گزم تز گیتز گیشترش دتدًیذّ .و ٌییي در تییي هطاگؼیِ،
تْثَد ًزخ رضذ ًیش هطاّذُ ٍ گشترش ضذُ ت ت ٍگیی تفیشتیص
هیشتى ػػارُ تیي گیاُ ت ز هرثتی تز ًزخ تما ًذتضتِ ت ت؛ آىّا
ّو ٌیییي ٍجییَد تفییاٍت در تیوارّییای هختلیی( در سهیٌییِ
رفتارّای تَگیذهرلی تس لثییل الًیِ یاسی ٍ هؼاضیمِ هطیاّذُ
ًیزدًذ.
تا تَجِ تِ ًتای تیي هطاگؼیِ ،تیطیتزیي ٍ کوتیزیي درغیذ
هاّیاى ًز تِ تزتیة در تیوارّای هتییلتستَ یتزٍى ٍ ضیاّذ
تِد تآهذُ ت ت ٍ تیطتزیي ٍ کوتزیي درغذ هاّیاى هادُ تیِ
تزتیة در تیوارّای ضاّذ ٍ تیویار هتییلتستَ یتزٍى هتَگیذ
ضیذُتًیذ .در تییي یِ تیویار خارخا ی( ،تیویار خارخا یی(
خیَرتکی  %4تیطییتزیي درغیذ هاّیییاى ًیز ٍ کوتییزیي درغییذ
هاّیاى ًز در تیوار خارخا ( خَرتکی  %2تِ د ت آهذ.
2
همایسِ ًسثت جٌسی تا ت تفادُ تس آسهَى هزتغ کیای ،)χ
تغییز جٌسیت ٍ تثذیل ضذى ت ِهاّیاى تِ جٌسیت ًز ًسثت
تِ تیوار ضاّذ در تیوارّای هتییلتستَ یتزٍى ٍ خارخا ی(
خَرتکی  )%4هَرد تأییذ لزتر دتد ٍ تیوار خارخا ( خیَرتکی
ً )%2سثت تیِ تیویار ضیاّذ ت یز هرثتیی در تغیییز جٌسییت
ًذتضتِ ًذتدًذ.
هطاگؼییِ ً )2007 Turan and Cekطییاى هییدّییذ کییِ
تْتزیي هیشتى ت تفادُ تس گیاُ خارخا ( در تغییز جٌسییت ٍ
ًز اسی گزتِهاّی آفزیمایی  )Clarias gariepinusدر هیاى
 0/3گزم تز گیتز تِ غَرت حوام ت ت .آىّا گشترش دتدًذ کیِ
ػلیرغن تفاٍتّای هطاّذُ ضذُ در ًسثت جٌسیً ،زخ رضیذ،
تخوذتىّا ٍ تیضِّای هاّیاى تیوار ضذُ تا تیي گیاُ ًسثت تیِ
گزٍُ ضاّذ ،تها تس ًظز تافتضٌا ی تفاٍتی تا تیوار ضاّذ ًطاى
ًذتدًذ.
تا تَجِ تِ ًتای تیي تحمیك ،هی تَتى تس ػػارُ ّیذرٍتگیلی
گیاُ خارخا ( جْت تغییز جٌسیت هاّی هَگی ت تفادُ کزد.
5
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بحث
ّییذف تس تیییي هطاگؼییِ یییافتي رٍضییی ترستى ،غیزهضییز تییزتی
هحیطسیست ،در د یتزس ٍ هیر ز تیزتی ًز یاسی در هاّییاى
پزٍرضی ت ت ٍ هاّی هَگی  )P. sphenopsتیِػٌیَتى گًَیِ
آسهایطواّی ٍ گیاُ خارخا (  )T. terrestrisتِػٌَتى هیادُ
ترستى ٍ غیزهضز تیزتی هحییطسیسیت در همایسیِ تیا هطیتمات
تستَ تزٍى تسجولِ َّرهَى هتیل تستَ تزٍى در ًظز گزفتیِ
ضذًذ.
در سهیٌِ تغییز جٌسییت تیا ػػیارُ گییاُ خارخا ی( T.
 ،)terrestrisهطاگؼات سیادی غَرت گزفتِ ت ت کِ تیي گییاُ
تِ دگیل دتضیتي تزکیثیات ضیثِ ت یتزٍشیذی تاػی تیأ یز تیز
جٌسیت ٍ ّو ٌیي ضاخعّایی ًظیز درغذ تلفات ٍ هیاًویي
ٍسًی هاّیاى هیضَد .تس تزکیثات هفیذ ٍ فؼا هَجیَد در تییي
گیییاُ ه ییتییَتى تییِ ییاپًَیيّییا ،گیوٌیٌاهیییذّا ،فالًٍَشیییذّا،
آگیاًَشیذّا ٍ گلییَسیذّا تضارُ دتضت Şahin and Duru,

3/84
-

3/84
+

...) با استفاده ازPoecilia Sphenops( نرسازی ماهی مولی

testicular development of immature albino rats.
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Abstract
Production of single-sex populations of fish is important in the fisheries industry. The aim of the
present study was to use gokshura (Tribulus terrestris) as herbal androgen-like for masculinization
molly fish (Poecilia sphenops) as one of the most important ornamental fish. For this purpose,
female brood stocks of molly fish with embryos were fed with foods that contain 2 and 4% of diet
weight of hydroalcoholic extracts of gokshura. The two groups of food include control (basic diet)
and fed with methyl testosterone were also considered as controls. New born larval were collected
in different treatments during the ninth to eleventh days. They were kept until about two months of
age that were able to sex differentiate. The observed sex ratios were analyzed by chi-square test.
The results showed that only two treatments including methyl testosterone and gokshura at 4% were
able to sex reversal of molly fish to male sex. This research for the first time showed the
effectiveness of the orally administration of gokshura for single-sex population production of
livebearers fish.
Keywords: Sex reversal, Ornamental fish, Medicinal plant.

