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  چکیده

توانـد  گیـري اسـت کـه مـی    پـروري، دورگـه  هاي کاربردي اصالح نژاد در آبزیان، جهت افزایش توان تولید در آبـزي وهیکی از شی
هاي متعـددي از آبزیـان   تاکنون، دورگه. باشدهاي خاص آنان را به همراه داشتهخصوصیات متفاوتی از والدین و یا ترکیبی از ویژگی

در صـنعت تکثیـر و   . استاند، گزارش شدهبا دخالت مستقیم بشر به طور مصنوعی تولید شدهماهیان که به صورت طبیعی و یا  خصوصاً
مستندات علمی  .باشدها میگیرياست که هدف این بررسی، معرفی این دورگههاي متعددي صورت گرفتهگیريپرورش ماهیان زینتی نیز، دورگه

دك است، بیشتر مطالبی هم که در این زمینه در اینترنت موجـود اسـت، حاصـل    ها مراجعه نمود بسیار انکه بتوان در این زمینه به آن
ها گیريشده در اکثر دورگهگرفتهکارهاي بهدر مورد گونه. نمایندتجربیاتی است که عالقمندان به ماهیان زینتی کسب نموده و ثبت می

دینی متفاوتی ذکر گردد و نهایتـا  هاي والي دورگه، گونهنیز اختالف نظر وجود داشته و در منابع مختلف ممکن است براي یک گونه
  .گیري ماهیان زینتی نیاز استي دورگهتحقیقات بیشتري در زمینه کهباید گفت 

  
  .ماهیان زینتی گیري،پروري، دورگهاصالح نژاد، آبزي :کلمات کلیدي
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  مقدمه
افزون جمعیـت جهـان، علـم ژنتیـک بـه عنـوان       با توجه به رشد روز

زاري در راستاي افزایش تولید در واحد سطح در اختیار بشـر قـرار   اب
به طوري که امروزه دانش ژنتیک و اصـالح نـژاد، نقـش    . استگرفته

گیري راهی دورگه. کندموثري در افزایش تولید دام و آبزیان ایفا می
هایی از قبیل تطابق بهتر با محیط، است براي تولید نسلی که ویژگی

هـا و عقـیم   شت، مقاومت بیشتر نسـبت بـه بیمـاري   کیفیت بهتر گو
گیـري  دورگـه  ).1382زاده و همکاران، ابراهیم(بودن را داشته باشد 

هـاي مـرتبط بـا    نـژاد در فعالیـت  هاي متداول اصـالح  یکی از روش
ایـن روش اصـالح   . باشدهاي کشاورزي از جمله شیالت میبخشزیر

ز لحاظ ژنتیکی اطالق کرد توان به تالقی افراد متفاوت انژادي را می
رخ دهـد   2ايو یـا بـین گونـه    1ايگونـه که به صورت آمیـزش درون 

)Allendorf et al., 2001.(  
کـه بـه    یماهیان به ویژههاي متعددي از آبزیان تا کنون، دورگه

صورت طبیعی و یا با دخالت مستقیم بشر به طـور مصـنوعی تولیـد    
 ).Scheerer and Thorgaard, 1983(است  اند، گزارش شدهشده

هـاي  هاي مختلـف، برتـري  گیري گونهماهیان چینی، دورگهدر کپور
پـذیري  متفاوتی از قبیل تطـابق بهتـر بـا محـیط، انعطـاف و تطـابق      

تـر از  برداري کاملاي، بهرهتر از لحاظ عادات و رفتارهاي تغذیهوسیع
، ضریب رشد بهتر، مقاومـت بیشـتر نسـبت بـه     منابع غذایی طبیعی

ها، کیفیت بهتـر گوشـت و عقـیم بـودن ماهیـان حاصـل از       بیماري
است کـه از دیـدگاه پـرورش مـاهی      گیري را به همراه داشتهدورگه

). Krasznai and Marian, 1982(باشـند  بسیار حائز اهمیت مـی 
Bakos  هـاي  گیـري بـین گونـه   ، توانایی دورگـه )1978(و همکاران

خـوار  گیري بین کپور علفدورگهماهیان از قبیل ي کپورمختلف تیره
خـوار، اگرچـه از   کپـور علـف   .اندماهیان را گزارش کردهبا سایر کپور

توانایی باالیی در کنترل گیاهان آبـزي برخـوردار اسـت، امـا امکـان      
ــالقوه   ــدات ب ــواره از تهدی ــی هم ــابع آب ــر آن در من ــالمت تکثی ي س

). 1381پناهی صـاحبی،  (هاي آبی در سراسر جهان است اکوسیستم
به منظور جلوگیري از بروز این پدیده، ممانعت از بلوغ جنسـی و در  

باشـد کـه در ایـن    ترین راهکارهـا مـی  نتیجه تکثیر ناخواسته از مهم
ي عقـیم، از راهکارهـاي   راستا، تولید ماهیان تریپلوئید و یـا دورگـه  

 ).1376آذري تاکامی و همکاران، (گردد اجرایی موفق، محسوب می
برون و پـرورش  ماهی و ازونطرفه بین فیلگیري دو، دورگهدر ایران

شده در مرکز تحقیقات شیالتی استان مازندران آن در شرایط کنترل
ي مـاهی سـفید و مـاهی    طرفـه تالقی دو). 1371امینی، (انجام شد 

                                                             
1 Intraspecific hybridization 
2 Interspecific hybridization 

ي ماهی سیم و کلمه نیـز در مرکـز   طرفهکلمه و همچنین تالقی دو
ــ   ــورت پ ــیالن ص ــیالتی گ ــات ش ــینی، (ذیرفت تحقیق  .)1372حس

خوار نر، انجـام شـده   گیري بین ماهی سفید ماده و کپور علف دورگه
شده، نسل حاصـله، دورگـه   که بر اساس مطالعات مورفومتریک انجام

ي مـاهی  و امکان جـایگزینی دورگـه  ) 1375حسینی، (اعالم گردید 
خوار در پرورش توأم خوار و ماهی سفید به جاي کپور علفکپور علف

رود میسـر شـد   ماهیان در ایستگاه تحقیقات شـیالتی سـفید  با کپور
ي بسـیار  ماهیـان از سـابقه  گیـري در آزاد دورگـه ). 1376حسینی، (

ماهیان اي در آزادهاي بین گونهطوالنی برخوردار است، اگرچه دورگه
معموال برتري خاصی را در صفات مـرتبط بـا رشـد و بازمانـدگی در     

بـرداري از تـوان   دهند، اما قابلیـت بهـره  ان نمیمقایسه با والدین نش
دورگه در خصوص برخی دیگر از صفات مهم تولیدي نظیر مقاومـت  

هنگام با شـوري آب  اسیدي، تطابق زود pHهاي ویروسی، به بیماري
اي هـاي بـین گونـه   نـواع دورگـه  دریا و حتی عقیمـی در برخـی از ا  

 ,.Arai, 1984; Bartley et al( اسـت ماهیان، به اثبات رسیدهآزاد

2001; Blanc and Chevassus, 1979(  هـاي  و لذا تولید دورگـه
هـاي مختلـف، همچنـان یکـی از     گونـه هـا یـا زیـر   جدید بـین گونـه  

 Blanc et(پروري است ي آبزيهاي تحقیقاتی مهم در زمینه فعالیت

al., 1979.(  
هـاي  گیريدر صنعت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی نیز، دورگه

اسـت کـه هـدف ایـن بررسـی، معرفـی ایـن        عددي صورت گرفتهمت
  .باشدها میگیريدورگه

  
  شده در ماهیان زینتیهاي انجامگیريدورگه

هـاي فراوانـی در بـین ماهیـان زینتـی صـورت       گیريتا کنون دورگه
هـا  است اما مستندات علمی که بتـوان در ایـن زمینـه بـه آن    گرفته

شـاید بـه ایـن علـت باشـد کـه       مراجعه نمود بسیار انـدك اسـت و   
متخصصین صنعت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی، اطالعـات مربـوط   

را به صورت نسبتا  گیرندها به کار میگیريبه نژادهایی که در دورگه
بیشتر مطالبی هم که در ایـن زمینـه در   . نمایندمخفی نگهداري می

اینترنت موجود است، حاصـل تجربیـاتی اسـت کـه عالقمنـدان بـه       
  .نمایندماهیان زینتی کسب نموده و ثبت می

شده در ماهیـان زینتـی   هاي انجامگیريدر این قسمت، دورگه
  :گیردگذار در دو بخش جداگانه مورد بحث قرار میزا و تخمزنده
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  زاماهیان زینتی زنده
هاي آکوآریومی آب شیرین، انواع ترین ماهییکی از زیباترین و ارزان

هـا  هستند که هم نگهداري و هـم تولیـد مثـل آن    زاهاي زندهماهی
، 2خوار کوتولـه ، پشه1ها شامل گامبوزیاانواع اصلی آن. باشدساده می

  .باشدمی 6شمشیريو ماهی دم 5، مولی4، پالتی3گوپی
هـاي  ماهییا  7الئیدهسهي پیزا که جزء خانوادههاي زندهماهی

خویشـاوندي   هـاي کـوچکی هسـتند کـه    باشند، ماهیرنگ میچند
ها دارند، با این تفـاوت کـه بـه جـاي     ها و کیلیمانندنزدیکی با کپور

هاي گرم ها بومی آباین ماهی. زایندگذاري، نوزادهاي زنده میتخم
هاي اي از ماهیمناطق زیست طبیعی خود بوده و امروزه گروه عمده

هـا،  محـل گسـترش طبیعـی آن   . دهنـد آکوآریـومی را تشـکیل مـی   
مرکزي، ایاالت جنوبی آمریکا و آمریکاي جنوبی تـا شـمال    آمریکاي

  .باشدآرژانتین می
تمام یا قسمتی از . ها بسیار آسان استي آنتشخیص نر و ماده

ي مخرجی ماهی نر، تبدیل به عضو انتقال اسپرم به مـاهی مـاده   باله
مـاهی نـر همـواره از مـاهی مـاده      . استگردیده 8به نام پاي تناسلی

  .زاینددر شرایط خوب، سالی چندین بار بچه می. ستتر اکوچک
نوك پاي تناسلی ماهی نر بسیار حساس اسـت و گـاهی بـراي    

در . رودسـپرم نیـز بـه کـار مـی     نگهداري ماهی ماده بـراي انتقـال ا  
هاي مختلف، اسپرم یا روي سوراخ تناسلی ماهی ماده گذاشـته   گونه
ها در برخی از گونه. دگردبه داخل آن منتقل میشود و یا این که می

تواند چنـدین بـار بـراي    پس از یک بار انتقال اسپرم، ماهی ماده می
هـاي حامـل   بنـابراین گـاهی مـاده   . ها از آن استفاده نمایدلقاح تخم

اسپرم، بدون وجود حیوان نر، ممکن است تـا ده مـاه بـا اسـتفاده از     
خـل  هـا در دا تخـم  .هـاي خـود را بـارور کننـد    اسپرم موجود، تخـم 

هـا،  پس از پاره شـده فولیکـول  . یابندهاي تخمدان لقاح میفولیکول
جـا رشـد و نمـو    افتـاده و در آن  ي تخمـدان ها به داخل حفرهجنین

  .گرددها کامل می آن
راحـل حـاملگی مشـابه پسـتانداران     زا فاقـد م هـاي زنـده  ماهی

در پستانداران، درجه حرارت همواره ثابت است، در حـالی  . باشند می
اگـر   .باشـد ها تابع تغییرات محـیط مـی  ه درجه حرارت بدن ماهیک

، دوران حاملگی، کوتاه و بـرعکس  درجه حرارت آب خیلی گرم باشد

                                                             
1 Gambusia sp. (Poey, 1854) 
2 Heterandria formosa (Girard, 1859) 
3 Poecilia reticulata (W. K. H. Peters, 1859) 
4 Xiphophorus maculatus (Günther, 1866) 
5 Poecilia latipinna (Lesueur, 1821) 
6 Xiphophorus helleri (Heckel, 1848) 
7 Poecillidae 
8 gonopad 

تعداد نوزادهـا  . تر استهاي کمتر، دوران حاملگی طوالنیدر حرارت
  .بستگی به اندازه بدن ماهی دارد

ومی، زاي آکوآریـ هاي زندههاي مختلف ماهیاگرچه تکثیر گونه
هـا  کند، با وجود این، الگوي تولید مثـل آن تا حدودي با هم فرق می

  .باشدتا حد زیادي مشابه می
برخالف بیشتر پستانداران که فقـط در فصـل خاصـی از سـال     

هـاي  ها نیز مشـخص اسـت، مـاهی   باردار شده و زمان فارغ شدن آن
بارور زا که جانوارانی خونسرد هستند، زمان و فصل خاصی براي زنده

شدن ندارند و هر وقت که شرایط محیطی مناسب و مساعد باشـند،  
  ).1390عمادي، (توانند بارور گردند می

هـاي آکوآریـومی، از گـروه    اهیهـا در بـین مـ   ترین دورگهرایج
هـاي  شمشیري و پالتی کـه در رنـگ  هاي دمماهی .زاها هستند زنده

 Xiphophorusي هاشوند، همگی دورگهها دیده میمتنوع در مغازه

helleri ،Xiphophorus variatus (Meek, 1904)  و
Xiphophorus maculatus، ــولی و ــام ــه ه ــتر، دورگ ــاي ، بیش ه

Poecilia sphenops (Valenciennes, 1846) ،Poecilia 

latipinna  وPoecilia velifera (Regan, 1914) به نظر . هستند
 ,Thurston(باشند وب میشده و مطلها، تاییدرسد که این دورگهمی

2005.(  
هـا،  گیـري شـده در اکثـر دورگـه   گرفتهکارهاي بهدر مورد گونه

اختالف نظر وجود داشته و در منابع مختلف ممکن است بـراي یـک   
صـرف نظـر از   . هاي والدینی متفاوتی ذکر گرددي دورگه، گونهگونه

ــه ــیض هم ــد و نق ــن ض ــوییي ای ــدول  گ ــا در ج ــه  1ه ــی ب برخ
به طور کلی  شدهزا انجام هایی که در ماهیان زینتی زنده یريگ دورگه

  .استاشاره شده
هـاي  گیـرد، امـا فـراي   گیري بین مولی و گوپی نیز صورت میدورگه

تواننـد  گاهی اوقات بسیار ضعیف بوده و براي مدت زمان زیادي نمی
ها غیـر  بندي و بالهتر هم باشند معموال در رنگزنده بمانند، اگر قوي

  .پسندي ندارندبندي بوده بوده و به همین دلیل، بازارقابل طبقه
ي گیـري بـین همـه   ي قابل توجه ایـن اسـت کـه دورگـه    نکته

 Poecilia reticulata: آمیز نیست، به عنوان مثالزاها موفقیت زنده
  Xiphophorus maculatesو 
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  زادهزن گرفته در ماهیان زینتیهاي صورتگیريبرخی دورگه :1جدول 

 والدین  دورگه ایجاد شده
No specific name* Poecilia reticulata × Poecilia wingei (Poeser, Kempkes and Isbrücker, 2005) 
No specific name Poecilia obscura (Schories, Meyer and Schartl, 2009) × Poecilia wingei  
No specific name Xiphophorus maculatus × Xiphophorus helleri  
No specific name Xiphophorus maculatus × Xiphophorus variatus  
No specific name Poecilia velifera* × Poecilia latipinna  

ها از ي آناندازه. برندبه ارث می Poecilia wingeiسیاه را از /هاي مشخص نارنجیو لکه Poecilia reticulataهاي طویل را از شده، بالههاي ایجاددورگه*
Poecilia reticulata هاي نمایند که زادهها را به طور انتخابی تکثیر میقابلیت باروري دارند و در حال حاضر، به منظور تولید نژادهاي خاص، آنتر بوده، کوچک

هایی که به عنوان اکثر ماهی .رسند به فروش می flame tailو  peacock ،snake ،tiger ،paradise ،fancy ،sword endler: ها تحت عناوینی همچونآن
Poecilia wingei ي شوند، در واقع دورگهفروخته میPoecilia reticulata  وPoecilia wingei هستند .Poecilia wingei هاي کوتاه گرد دارد، در حالی باله

قابل ذکر است که این . باشدهاي نر میتر از دورگهرنگگیري، کمي حاصل از این دورگههاي مادها در دورگههلکه. تري دارنددار طویلهاي زاویهها بالهکه دورگه
  .هاي وحشی این دو گونه نیز رخ دهدگیري ممکن است بین جمعیتدورگه

*Poecilia velifera بندي و طول بدن متنوع هاي پشتی و دمی، رنگلحاظ باله هاي مختلف ازتواند دورگه ایجاد نماید که این دورگههاي دیگر نیز میبا مولی
  .باشندمی
  

  گذارماهیان زینتی تخم
گیـري بـین   حاصـل دورگـه  رسـد  به نظر مـی ، 1ماهی پرت رنگارنگ

 Amphilophus citrinellusیـا   2سـیکلید شـیطان قرمـز    ي گونـه 

(Günther, 1864) باشد، اگرچه منشا اصلی ایـن   3ي سورومو گونه
ها، نـه  این گونه عموما توسط هواداران سیکلید .شخص نیستگونه م

شـده  گیري، بلکه به علت این که به صورت رنـگ تنها به علت دورگه
  ).Thurston, 2005(شود شوند، مورد قبول واقع نمیفروخته می

ماهی دیگري که توجه خیلی از عالقمنـدان را بـه خـود جلـب     
ایـن مـاهی در واقـع    . باشـد گلی مـی یا شاخ 4است، فالورهورننموده
انسان از  اي طبیعی نیست و دورگ یا هیبریدي است که توسطگونه

هاي مختلف سیکلید به وجود آمده و درنتیجه فاقد آمیزش بین گونه
ظاهرا این مـاهی از آمیـزش بـین سـیکلیدهاي     . باشداسم علمی می

هاي دیگر سیکلید بـه دسـت   و شاید گونه 6خالو سیکلید سه 5فستا
مـاهی   .اسـت آمده که تا کنون به صورت نسبتا مخفی نگهداري شده

فالورهورن اولین بار در مالزي و تایوان تولید گردیده ولـی در حـال   
اي وجود دارد که در مالزي، ماهی. استحاضر، گسترش جهانی یافته

ي آن را خیلـی  سر آن به طرف جلو پیش آمـده اسـت و مـردم مـالز    

                                                             
1 colored parrot cichlid 
2 Red Devil, Amphilophus labiatus (Günther, 1864) 
3 severum, Heros severus (Heckel, 1840) 
4 flowerhorn 
5 festae 
6 Cichlasoma trimaculatus (Günther,1867) 

مـردم تـایوان   . انـد گذاشته 7دوست دارند و اسم آن را کشتی جنگی
ي این ماهی را با برآمدگی باالي گردن و دم بلندش، نشان و آورنـده 

، ماهی دورگ سـیکلید طـوطی   1994در سال . دانندخوشبختی می
تـایوان بـه مـالزي آورده شـده و      و سیکلید شیطان قرمـز از  8خونین

ي غربی مالزي یعنی مـاهی کـاروي یـا    ماهی بومی منطقهها را با  آن
ي از آن بـه وجـود آمـد کـه     ااند و مـاهی کشتی جنگی آمیزش داده

، ماهی 1955در سال  .ها در تولید ماهی فالورهورن نقش داشتبعد
طوطی قلب خونین با ماهی دیگري به نام خـداي سـرخ خوشـبختی    

گري بـه نـام خـداي    ، آمیزش دادند که از آن ماهی دی9صورتانسان
هاي زیبـاي آن باعـث گردیـد    رنگ. رنگ حاصل گردید5خوشبختی 

تکثیـر گزینشـی تـا    . که خیلی زود مورد توجه عالقمندان قرار گیرد
ادامه یافت و در آن سال، ماهی زیباي دیگـري بـه نـام     1998سال 

از ) و یا ببر طالیی متمایـل بـه سـبز   (آتشین آبی رنگ دهان7ماهی 
پس از آن، ایـن مـاهی بـا    . شدکزي به مناطق دیگر بردهآمریکاي مر

از تایوان آمیزش داده شد و از آن  10ماهی طوطی آتشین جین گنگ
کـه همـان مـاهی دورگ فالورهـورن      11هـان -لو-اي به نام هوآماهی

نـژاد از مـاهی    4، تنهـا  1999تـا سـال   . کنونی است، به وجود آمـد 
معمـولی، فالورهـورن   فالورهورن وجود داشت که شامل فالورهورن 

                                                             
7 Karoi 
8 Blood Parrot Cichlid 
9 Human Face Red God of Fortune 
10 Jin Gang Blood Parrot 
11 Hua Luo Han 
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بـین  . بـود  1درمرواریدي، فالورهورن طالیی و فالورهـورن فـی  فلس
این نژاد، دورگ بین . پدید آمد 2، نژاد کامفا2001و  2000هاي سال

یا هر گونه سیکلید  Viejaهاي جنس بین هر نژاد فالورهورن با گونه
گیري باعث گردید که نژادهـاي گونـاگونی از   این دورگه. طوطی بود

هاي دورگ، عملـی نیسـت   تکثیر این ماهی. ین ماهی حاصل گرددا
گونه که ذکر گردید، نژادهاي مختلف آن به صورت دورگه ولی همان

 گردنـد هـاي سـیکلید حاصـل مـی    از طریق تکثیر با برخـی از گونـه  
  ).1390عمادي، (

اید گفـت از آنجـایی کـه بـه نـدرت      در مورد ماهی دیسکاس ب
شود و معموال در این ماهی دیده می 3مزي دیسکاس قرهاي گونه ژن

 4ي دیسکاس سبزگونه اي ازیافتهمعموال فقط نژادهاي بسیار توسعه
تـوان آن را  هسـتند، نمـی  ) هاگونهاي از تعدادي زیرو شاید آمیخته(

-رود که برخی، با دالیـل متقاعـد  دورگه در نظر گرفت، اما گمان می
  ).Thurston, 2005( آورندکننده، این ماهی را دورگه به حساب می

ي اختالفـات نظـري کـه بـین     همـه صرف نظـر از   2در جدول 
بـه   هاي مختلـف وجـود دارد،  گیريکننده در دورگههاي شرکت گونه

گذار انجـام شـده،   هایی که در ماهیان زینتی تخمگیريبرخی دورگه
  .استبه طور کلی اشاره شده

  
  گیريبحث و نتیجه

ي در ماهیـان گـزارش شـده اسـت     گیـر تعدادي از مطالعات دورگـه 
)Bartley et al., 2001(هاي موجود در ي دورگه، اما مطمئنا همه

شناسـایی دقیـق   . انـد رش نشـده پـروري تجـاري گـزا   تولیدات آبزي
پـروري پایـدار، بلکـه بـراي درك     ها، نه تنها براي تکامل آبزي دورگه

ت بهتر از مباحث تنوع زیستی و حفظ منـابع طبیعـی، داراي اهمیـ   
  ).Aminur Rahman et al., 2013(است 

  :گیري نیاز است نکات زیر رعایت گردنددر هر دورگه
 گیري بـین جـنس و بـین    بهبود ذخایر ژنتیکی از طریق دورگه

هاي تکثیـري بـه   هاي ماهیان باید تحت برنامهاي در گونهگونه
شــده در موسســات تحقیقــاتی انجــام گیــرد و خــوبی طراحــی

ــزي بهچــري ــاي مرک ــین و  ه ــایی متخصص ــد تحــت راهنم ای
  شناسان تکثیر ماهی باشند زیست

 ي نژادهاي والدینی و هویـت ذخـایر بـراي هـر     اطالعات درباره
گیـرد،  هـا صـورت مـی   قتـی تالقـی  و. دورگه باید ثبـت گـردد  

                                                             
1 Fader 
2 Kamfa 
3 Symphysodon discus (Heckel, 1840) 
4 Symphysodon aquefasciata (Pellegrin, 1904) 

هـاي تصـادفی در   هاي ماده اول باید ثبت گردنـد؛ تالقـی   گونه
  گرددخصوص جنسیت هر یک از والدین هم باید شناسایی 

      تا جایی که ممکن است، اطالعات مربـوط بـه دورگـه بایـد در
  دسترس باشد

 هایی کـه پتانسـیل   باید توجه داشت که الزم است براي دورگه
پروري و شیالت دارند، نام مشخصـی در نظـر   خوبی براي آبزي

هایی از دو نام قابل قبول ، مثال6شاینو باس سان 5بستر. گرفت
  .اي استههاي بین گونقبول براي دورگه

      جهت حفظ یکپارچگی ژنتیکی، باید متعهـد شـویم کـه توجـه
هـاي  هـا و تالقـی  الزم را جهت جلوگیري از آمیختگـی دورگـه  

  ).Aminur Rahman et al., 2013(داشت خواهري خواهیم
در این بین، آنچه که بسیار حائز اهمیت است، بررسـی صـحت   

ل احتمـال بـروز   باشد، این مهم در ماهیـان بـه دلیـ   گري میآمیخته
کـه در اثـر اخـتالط     8و یا حتی نرزایـی  7زاییفرآیندهایی نظیر ماده

ي متفـاوت ممکـن اسـت    هاي نر و ماده در دو گونـه مصنوعی گامت
؛ )Scribner et al., 2001(یابـد  پدید آید، اهمیتی دوچنـدان مـی  

ي حاصـل از آمیـزش   مانـده ماهیان بـاز خصوصا زمانی که تعداد بچه
گیري بایستی بـا دقـت بیشـتري    ك باشد، صحت دورگهمصنوعی اند

بـه منظـور بررسـی    ). Chevassus, 1983(مورد بررسی قرار گیـرد  
هـاي  تـوان از روش گیـري مـی  ماهیت واقعی نتاج حاصـل از دورگـه  

هاي مرفومتریـک و مریسـتیک، فیزیولوژیـک،    متعددي نظیر ویژگی
  ).1385درافشان، (کاریولوژیک و مولکولی استفاده نمود 

گیري نه تنها یـک روش برتـر   گیریم که دورگهنتیجه می نهایتاً
جهت بهبود ژنتیکی است، بلکه یک ابزار بالقوه براي بهبود ذخـایر از  

. باشـد هاي والدینی نامرغوب میطریق انتقال صفات مطلوب در گونه
گیري منحصرا به سـاختار ژنتیکـی، الگوهـاي    ارزیابی مناسب دورگه

هـاي والـدینی   گامتی و الگوهاي جریان ژنـی گونـه   تالقی، سازگاري
هـاي  بنابراین دانش عملی از ساختمان ژنتیکـی مـاهی  . بستگی دارد

. کننده استگیري، بسیار تعیینهاي دورگهمولد قبل از آغاز آزمایش
توان نادیـده گرفـت کـه تعـدادي از فاکتورهـاي غیـر       همچنین نمی

هـاي  ش، فصول و استرسهاي پرورژنتیکی مثل شرایط هوا، سیستم
هـا  آوري، دستکاري، تکثیـر و پـرورش مولـدین و زاده   ناشی از جمع

گیري را تا حد زیادي تحـت تـاثیر قـرار    ممکن است موفقیت دورگه
  ).Bartley et al., 2001(دهد 

                                                             
5 bester 
6 sunshine bass 
7 Gynogenesis 
8 Androgenesis 
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  گذارگرفته در ماهیان زینتی تخمهاي صورتگیريبرخی دورگه :2جدول 
 والدین  دورگه ایجاد شده

Blood Parrot Cichlid نامشخص 
Red Texas Amphilophus labiatus × Herichthys cyanogattatus (S. F. Baird and Girard, 1854) 

Texas Jaguar Herichthys cyanogattatus × Parachromis managuense (Günther, 1867) 
No specific name Archocentrus nigrofasciatus (Günther, 1867) × Thorichthys meeki (Brind, 1918) 
No specific name Archocentrus nigrofasciatus  × Heros severus  
No specific name Aequidens rivulatus (Günther, 1860) × Aequidens pulcher (T. N. Gill, 1858) 
No specific name Parachromis dovii (Günther, 1864) × Cichlasoma festae (Boulenger, 1899) 
No specific name Parachromis dovii × Amphilophus labiatus  
No specific name Pterophyllum scalare (Schultze, 1823) × Pterophyllum altum (Pellegrin, 1903) 

  
گیـري  ي دورگـه الزم به ذکر است که تحقیقات بیشـتري در زمینـه  

هـاي موجـود را از   تحقیقـاتی کـه دورگـه   اسـت،   ماهیان زینتی نیاز
هاي مختلف مورد بررسی قرار دهند و همچنین تحقیقاتی کـه  جنبه

هاي جدید از ماهیان زینتی را مورد آزمایش قرار امکان ایجاد دورگه
تواند در صنعت تکثیر و پرورش ها میدهند؛ که نتایج این بررسیمی

  .ماهیان زینتی بسیار مفید واقع گردد
  

  منابع
القــاي . 1376، .ر.م، کلباسـی  و. ف، امینـی ، .ق، آذري تاکـامی 

ــزل  ــاهی ق ــدي در م ــینتریپلویی ــانآالي رنگ ــه. کم ي مجل
ي دوم، ي پنجـــاه و دوم، شـــمارهدامپزشـــکی ایـــران، دوره

  .51-60صفحات 
، .ش، بهـروزي  و. م.ر، نظري، .ر.م، کلباسی، .م.س، زادهابراهیم

ترهاي زیستی بین ماهی کپـور  ي برخی پاراممقایسه. 1382
خـوار مـاده و کپـور    ي حاصل از کپور علـف علفخوار و دورگه

ــرســرگنده ي دوم، ي علــوم دریــایی ایــران، دورهمجلــه. ي ن
  .1-10ي دوم و سوم، صفحات شماره

بـرون و  مـاهی و ازون گیـري بـین فیـل   دورگـه . 1371، .ك، امینی
نهـایی  گـزارش  . شـده پرورش نسل حاصل در شرایط کنترل

  .پروژه، مرکز تحقیقات شیالتی استان مازندران
گیري مـاهی کپـور   سنجی دورگهامکان. 1381، .ح، پناهی صاحبی

. ي نسـل اول ي دورگـه خوار ماده و سرگنده نر و مطالعهعلف
ي کارشناسی ارشد، دانشـکده منـابع طبیعـی و علـوم     رساله

  .دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
ي ماهی آمـور و مـاهی   ان جایگزینی دورگهامک. 1376، .ا، حسینی

گـزارش  . سفید به جاي آمور در پرورش توام بـا کپورماهیـان  
  .طرح تحقیقاتی مرکز تحقیقات شیالت گیالن

گیري بین ماهی سفید ماده و ماهی آمور دورگه. 1375، .ا، حسینی
  .گزارش طرح تحقیقاتی مرکز تحقیقات شیالت گیالن. نر
گیري بین مـاهی سـفید دریـاي خـزر و     گهدور. 1372، .ا، حسینی
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