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نرسازی در ماهي سيچاليد گورخری  Cichlasoma nigrofasciatumبا استفاده از هورمون 71آلفا -متيل
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چکيده
این پژوهش با هدف ایجاد جمعیت تمام نر در ماهی سیچالید گورخری  Cichlasoma nigrofasciatumبا تجویز خوراكی هورمون
11آلفا -متیل تستوسترون انجام گرفت .بچه ماهیان سیچالید گورخری در  1گروه تقسیم و به ترتیب با استفاده از 233 ،153 ،133 ،03 ،33
و  333میلی گرم هورمون  11آلفا– متیل تستوسترون ( )MTبه ازای هر كیلوگرم غذا و یک گروه شاهد (بدون اضافه كردن هورمون)،
غذادهی شدند و هر تیمار با سه تکرار انجام شد .تجویز هورمون به مدت  43روز ادامه یافت .در این مدت ماهیان در دمای  29±1درجه
سانتی گراد 1/5 pH ،تا  9/3و سختی كمتر از  113±13میلی گرم در لیتر نگهداری شدند .غذادهی  0وعده در روز از ساعت هفت صبح تا
ساعت  23انجام گرفت .پس از پایان دوره تجویز هورمون ،با هدف تعیین جنسیت ،ماهیان به روش ریختشناسی (ظاهری) و بافت شناسی
مورد بررسی قرارگرفتند .تجویز  133میلی گرم هورمون  MTدر هر كیلوگرم غذا و بیشتر از آن ،منجر به بروز جمعیت تمام نر گردید كه با
گروه شاهد و سایر تیمارها اختالف معنی داری داشت ( .)P<0.05افزایش غلظت هورمون سبب افزایش نرسازی گردید .بر پایه نتایج حاصل
از مطالعات بافتشناسی مشخص گردید كه از تجویز  333میلیگرم هورمون  MTدر هر كیلوگرم غذا  31/5درصد تلفات 81/0 ،درصد عقیمی
و از تجویز  33میلیگرم هورمون  MTدر هر كیلوگرم غذا  9/9درصد جنسیت بینابینی ایجاد شده است كه با گروه شاهد و سایر تیمارها
اختالف معنی داری داشتند ( .)P<0.05همچنین مشخص شد استفاده از غذای حاوی هورمون 11آلفا -متیل تستوسترون سبب ایجاد
جمعیت تک جنس نر میشود و بدین ترتیب از تولید مثل نا مطلوب ماهیان در اندازه كوچک جلوگیری میشود.
واژگان كليدی :سیچالید گورخری ،نرسازی11 ،آلفا -متیل تستوسترونCichlasoma nigrofasciatum ،
مقدمه
ماهیان زینتی آب شیرین در مناطق مختلفی از جهان یافت می شوند و در صنعت آكواریوم مورد بهـره بـرداری و تکثیـر و پـرورش قـرار مـی
گیرند .این ماهیان عموماً بومی مناطق استوایی هستند و در شرایطی مطابق با شرایط اقلیمی آن نواحی ،در آكواریوم قادر به زنـدگی خواهنـد
بود ( .)Sandford,2003خانواده سیکلیده  Cichlidaeاز رده ماهیان استخوانی و راسته سوف شکالن  Perciformesمیباشد كـه دارای
حـدود  1333گونـه اسـت ( .)Sandford, 2003سـیچالید گـورخری از جـنس  Cichlasomaبـوده و نـام علمـی آن Cichlasoma
 nigrofasciatumمی باشد .پراكنش این ماهی در آمریکایی مركزی ازگواتماال تا پانامای غربی مـیباشـد و طـولش بـه  9-13سـانتی متـر
میرسد .پشت آن خاكستری تیره تا آبی ،طرفین بدنش خاكستری و گاهی اوقات با جالی بنفش میباشد .دارای  9تا  8نوار عمودی است كه
جالی آنها وابسته به وضعیت سالمت است .بالههای پشتی و مخرجی ماهی نر طویلتر و برآمدگی آنهـا تـا انتهـای دم مـیرسـد .مـاهی مـاده
كوچکتر از نر میباشد و قسمت پائین بدنش برنزی (طالیی) رنگ است .انواع رنگین نسبت به همنوعان خود و مـاهیهـای دیگـر دارای رفتـار
تهاجمی می باشند .از نظر مراقبت از الروها ،ماهیان مولد برای تخم ریزی لیوان و یا گلدان سـفالی را تـرجیح مـیدهنـد .شـدت نگهـداری و
مراقبت از نوزادان به حدی است كه اكثراً نوزادان را پس از تولد درحفرهایکه ایجاد نمودهاند جابجا میكنند (.)Sandford,2003
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در بسیاری از گونههای ماهیان ،پرورش ماهیان تک جنس و عقیم رشد و بـازدهی بیشـتری بـدنبال دارد .همچنـین نرسـازی و عقـیم سـازی
روشهای مناسبی برای جلوگیری از تولید مثل های زودهنگامِ نامطلوب به شمار می آیند .ایـن امـر انگیـزه تغییـر جنسـیت را در محققـین و
آبزیپروران برانگیخته است ( .(Piferrer,2004تا كنون تحقیقات متعددی در خصوص تغییر جنسیت هورمونی ماهیان انجام پذیرفته اسـت
و از این میان پژوهشهایی كه روی گونههای مهم ماهیان زینتی و خوراكی (به خصوص ماهی تیالپیا) انجام گرفتهاند ،شاخص و مـورد توجـه
بودهانـد (  .)Galvez, 2005; Piferrer & Lim, 2004; Pandian, & Kirankumar, 2003; Pandian, 2000بعـالوه در سـال
های اخیر محققین داخل كشور نیز با توجه به اهمیت موضوع ،تحقیقات ارزشمندی روی گونههای مختلف ماهیـان زینتـی و خـوراكی انجـام
دادهاند كه اغلب تغییر جنسیت با موفقیت همراه بوده و گزارشهای آنها منتشر شده است (فرحمند ;1312 ،هاتقی ;1311 ،امینی چرمهینی،
 ;1393علم دوست.)1395 ،
در ماهی سیچالید گورخری عالوه بر زیبایی بیشتر جنس نر ،ایجاد جمعیت تک جنس نر از بروز تولید مثل زودهنگام و نـامطلوب جلـوگیری
می كند و به تولید ماهیان درشت تر و بازارپسندتر كمک مینماید .لذا استفاده از روش مستقیم تیمار هورمونی میتواند سـبب افـزایش بهـره
وری شده و سود بیشتری را برای تولید كنندگان این گونه ها به همراه داشته باشد .در نتیجه میتوان اهداف پـژوهش حاضـر را جلـوگیری از
بروز تولید مثل زودهنگام و نامطلوب ،تولید ماهیان درشت تر و بازارپسندتر ،حذف هزینههای جداسازی جنسی در زمان پـرورش و در نهایـت
افزایش بهره وری اقتصادی دانست.
مواد و روش كار
به منظور انجام این آزمایش از هورمون 11آلفا -متیل تستوسترون خالص (شركت داروسازی ابوریحان) و  21آكواریوم  43لیتری ،در سه
تکرار استفاده شد .شرایط انجام آزمایش عبارت بودند از :دمای آب  29±1درجه سانتی گراد 1/5 pH ،تا  9/3و سختی آب كمتر از
 113±13میلی گرم در لیتر .همچنین میزان اكسیژن محلول بوسیله هوادهی مداوم در حد اشباع نگهداری شد .میزان غلظت نیتریت،
نیترات و آمونیاک نیز در اثر تعویض روزانه  23درصد آب آكواریومها و استفاده از زئولیت در فیلترها ،در حد كمتر از  3/32میلیگرم در لیتر
حفظ شد ( .)Sandford,2003طول دوره روشنایی  10ساعت و طول دوره خاموشی  9ساعت در طی  24ساعت بود .به منظور جمع آوری
الروهای سیچالید گورخری ،كوزه سفالی تخمریزی مربوط به مولدین پس از اتمام تخمریزی از آكواریوم آنها خارج و در مخزن دیگری با
هوادهی و اضافه نمودن متیلن بلو (با غلظت  )1ppmقرار داده شد ( .)Sandford,2003در دمای  29درجه سانتی گراد تخمها پس از سه
روز به الرو و سه روز بعد به بچه ماهی با شنای آزاد تبدیل شدند.
در هر تیمار (آكواریوم)  43بچه ماهی قرار داده شد ( الزم به ذكر است با توجه به اینکه آزمایش برای دوران پس از الروی برنامـهریـزی شـده
بود ،شرایط مخازن انجام آزمایش مشابه با شرایط مخازن نگهداری ماهیها پیش از شروع آزمـایش در نظـر گرفتـه شـد .بنـابراین نیـازی بـه
گذراندن دوره سازگاری وجود نداشت) و غذادهی در شش نوبت صـورت گرفـت (علـم دوسـت .)1395 ،غـذای مـورد اسـتفاده پـودر آغـازین
قزلآالی رنگین كمان (شركت بیومار فرانسه) حاوی  %43پروتئین خام بود .بچه ماهیان سیچالید گورخری به  1گـروه (F ،E ،D ،C ،B ،A
و  )Gتقسیم و به ترتیب با  333 ،233 ،153 ،133 ،03 ،33و صفر (شاهد) میلی گـرم هورمـون  11آلفـا– متیـل تستوسـترون بـه ازای هـر
كیلوگرم غذا ،غذادهی شدند .هورمون با استفاده از روش استاندارد خشکسازی توسط الکل ( )Alcohol Dry Methodبه غذا اضـافه شـد
(علم دوست .)1395 ،برای این منظور مقدار هورمون مورد نیاز توسط ترازوی دیجیتال به دقت  3/3331گـرم تـوزین و در الکـل اتیلیـک 80
درجه كامالً حل شد .محلول الکلی هورمون به صورت یکنواخت روی غذا اسپری شد و به خوبی بـا آن مخلـوط گردیـد .بعـد از  24سـاعت و
تبخیر كامل الکل ،غذا جمع آوری و در طول آزمایش در یخچال نگهداری شد .به غذای مخصوص تیمار شاهد نیز به مقـدار مسـاوی بـا سـایر
تیمارها ،الکل بدون هورمون اضافه شد و بعد از خشک شدن برای تغذیه ماهی ها استفاده شد .همه تیمارهـا بـه شـکل یکسـان غـذا دریافـت
كردند و فقط مقدار هورمون در آنها متفاوت بود ( .)Pandian, 2003تشخیص جنسیت ماهیان بـه روش ریخـتشناسـی (نرهـا دارای جثـه
بزرگتر و برآمدگی پیشانی هستند و ماده ها دارای جثه كوچکتر ،فاقد برآمدگی پیشانی و دارای تعدادی لکه طالیـی رنـگ روی طـرفین بـدن
هستند) ( )Sandford,2003و تعیین عقیمی و جنسیت بینابینی بوسیله آزمایشهای بافت شناسی با آمادهسازی گناد در قالبهای پارافینی،
برش با میکروتوم و رنگآمیزی (با روش استاندارد رنگآمیزی هماتوكسیلین-ائوزین) مشخص شد (علم دوست ،)1395 ،بـرای ایـن منظـور از
هر تیمار  15عدد ماهی بصورت فیکس شده در فرمالین  13درصد ،جهت آزمایشهای بافت شناسی به آزمایشگاه ارسال شـدند (علـم دوسـت،
 .)1395آنالیزهای آماری بوسیله آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون ضریب همبستگی ،بوسیله نرم افزار  SPSS 10انجام شد.
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نتايج
اطالعات حاصل از بررسیهای ریختشناسی و بافت شناسی به تفکیک در جدول ( )1آورده شده است.
جدول  -1مقایسه میانگین درصد بروز جنسیت نر ،تلفات ،عقیمی و جنسیت بینابینی در ماهی سیچالید گورخری
تيمار
3 mg/kg

03mg/kg
)food (A

63mg/kg
)food (B

733mg/kg
food I

713mg/kg
)food (D

233mg/kg
)food (E

033mg/kg
)food (F

(شاهدfood )G

درصد جنسيت نر

11/4 a

11/8 b

85/3 c

133 c

133 c

133 c

49/1 d

درصد تلفات

1/1 a

2/3 a

1/ 5 b

15/9 c

24/1 d

31/5 e

3/9 a

درصد عقيمي

3a

3a

0 /0 b

20/0 c

55/5 d

81/0 e

3a

درصد جنسيت بينابيني

9/9 a

4/ 4 b

2/ 2 b

3c

3c

3c

3c

نتایج حاصل بروز نر سازی را در ماهی سیچالید گورخری با تجویز خوراكی هورمون تایید نمود .در تیمار ،%11/4 Aتیمار  ،%11/8 BتیمارC
 ،%85/3تیمار  ،%133 Dتیمار  %133 Eو تیمار  %133 Fماهیان نر مشاهده شد .درتیمار ( Gشاهد) نیز درصد ماهیان نر  %49/1بود .در این
مورد بین تمامی تیمارها با گروه شاهد اختالف معنیداری مشاهده شد ( .)P<0.05تیمارهای  E ،D ،Cو  Fبا سایر تیمارها اختالف معنی-
داری داشتند ،در حالی كه میان تیمارهای مذكور اختالف معنیداری مشاهده نشد ( .)P<0.05با توجه به نتایج آزمون ضریب همبستگی
ارتباط مستقیم معنی داری بین افزایش دوز تیمار هورمونی و افزایش درصد نرسازی وجود دارد (.)P<0.05
درمورد فاكتور درصد تلفات ،در تیمار  ،%1/1 Aتیمار  ،%2/3 Bتیمار  ،%1/5 Cتیمار  ،%15/9 Dتیمار  ،%24/1 Eتیمار  %31/5 Fو در
تیمار ( Gشاهد)  3/9درصد تلفات مشاهده شد .در این مورد تیمارهای  C ،D ،E ،Fاختالف معنیداری را با گروه شاهد ( )Gنشان دادند
( .)P<0.05اما تیمارهای  Aو  Bبا گروه شاهد اختالف معنی داری را نشان ندادند ( .)P<0.05تجویز مقادیر  233 ،153 ،133و  333میلی
گرم هورمون به ازای هركیلوگرم غذا ،تلفات را تا حد معنی داری افزایش داد ( .)P<0.05در مورد رابطه بین افزایش غلظت هورمون و تغییر
درصد تلفات و با توجه به نتایج آزمون ضریب همبستگی میتوان بیان نمود ارتباط مستقیم معنی داری بین افزایش دوز تیمار و افزایش
درصد تلفات وجود دارد (.)P<0.05

D
C
B
A
شکل  -1تصاویر بافتشناسی مربوط به نمونههای بیضه ( :)Aگناد معمولی جنس نر حاوی اسپرماتوزوآ ،اسپرماتید و اسپرماتوسیت; تخمدان
( :)Bگناد جنس ماده كه در آن تخمکها به وضوح مشخص هستند; عقیم ( :)Cكه برش بافت گناد بسیار شبیه به بافت چربی و فاقد هر نوع
سلول جنسی است; جنسیت بینابینی ( :)Dكه در آن تخمکها و اسپرماتوزوآ ،اسپرماتید و اسپرماتوسیتها توأم و در كنار یکدیگر به وضوح
مشخص هستند
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نتایج حاصل از بررسیهای بافت شناسی بروز عقیمی را با تجویز خوراكی هورمون  11آلفا -متیل تستوسترون تایید نمود .الزم به یادآوری
است كه برش بافت گناد ماهیان عقیم بسیار شبیه به بافت چربی و فاقد هر نوع سلول جنسی است .در تیمار  Aو تیمار  Bماهی عقیم
مشاهده نشد .اما در تیمار 0/0 Cدرصد ،تیمار  20/0 Dدرصد ،تیمار  55/5 Eدرصد و در تیمار  81/0 Fدرصد ماهیان عقیم مشاهده شدند.
در تیمار ( Gشاهد) نیز ماهی عقیمی یافت نگردید .تیمارهای  E ،D ،Cو  Fبا گروه شاهد ( )Gاختالف معنیداری داشتند و تیمارهای  Aو
 Bاختالف معنیداری را با گروه شاهد نشان ندادند (.)P<0.05
در خصوص میزان بروز جنسیت بینابینی ،در تیمار  F ،E ،Dو گروه شاهد ( )Gچنین ماهیانی مشاهده نشد .الزم به ذكر است در برش بافت
گناد ماهیان با جنسیت بینابینی تخمکها و اسپرماتوزوآ ،اسپرماتید و اسپرماتوسیتها توأم و در كنار یکدیگر به وضوح مشخص هستند .در
تیمار  ،%9/9 Aتیمار  %4/4 Bو در تیمار  %2/2 Cماهیان با جنسیت بینابینی مشاهده شد كه با گروه شاهد ( )Gو سایر تیمارها اختالف
معنیداری داشتند (.)P<0.05
بحث و نتيجهگيری
نتایج نشان داد مقادیر  233 ،153 ،133 ،03 ،33و  333میلی گرم هورمون به ازای هر كیلـوگرم غـذا توانسـت تـا حـد معنـی داری درصـد
جنسیت را به سمت جنسیت مطلوب تغییر دهد .فرحمند ( )1312با تجویز خوراكی هورمون  11آلفا -متیل تستوسترون به مـدت  30روز در
 48روز پس از تفریخ در كپور معمولی ) (Cyprinus carpioافزایش میزان نرسازی ،تلفات و عقیمی را متناسب بـا افـزایش میـزان تجـویز
خوراكی هورمون  11آلفا -متیل تستوسترون تایید نمود .هاتفی ( )1311با تجویز  233میلیگرم هورمون  11آلفا -متیل تستوسترون به ازای
هر كیلوگرم غذا به مدت  43روز در بچه ماهیان یک روزه در ماهی گوپی ) (Poecilia 28eticulateموفق به ایجاد جمعیتـی بـا جنسـیت
تمام نر گردید .امینی چرمهینی ( )1392با تجویز  03میلیگرم هورمون  11آلفا -متیل تستوسترون به ازای هر كیلوگرم غذا به مـدت  33روز
در بچه ماهیان یک روزه ماهی گوپی ) (Poecilia 28eticulateباعث ایجاد  01درصد نر در جمعیت گردید .علمدوست ( )1395با تجـویز
 03میلـیگـرم هورمــون  11آلفـا -متیــل تستوسـترون بــه ازای هـر كیلــوگرم غـذا بــه مـدت  33روز در بچــه ماهیـان ســیچالید بلـو هــا
) (Sciaenochromis ahliموفق به تولید جمعیتی با  %83نر گردید .میزان دوز مورد استفاده در گزارشهای مـذكور دارای اختالفـاتی بـا
نتایج تحقیق حاضر است ،دلیل این اختالفات را می توان در تفاوت بین گونه ای و بین خانوادهای ماهیان در مورد حساسیت بـه دوز هورمـون
بیان نمود (.)Piferrer, 2004
 Galvezو همکاران ) (2005با تجویز  03میلیگرم هورمون 11آلفا -متیل تستوسترون به ازای هركیلوگرم غدا به مدت  29روز در بچه
ماهیان تیالپیای آبی ( )Oreochromis aureusموفق به ایجاد جمعینی با  %99/1نر گردیدند Blazquez .و همکاران ) (2004با تجویز
 13میلیگرم هورمون  11آلفا – متیل تستوسترون به ازای هركیلوگرم غذا به مدت  23روز در  90روز پس از تفریخ در ماهی باس دریایی
اروپایی ( )Dicentrachus labranموفق به ایجاد جمعیت تمام نر شد King .و  (2003) Pankhurstبا تجویز  3میلیگرم هورمون 11
آلفا -متیل تستوسترون به ازای هركیلوگرم غذا به مدت  933درجه–روز در بچه ماهیان آزاد اطلس ( )Salmo salarموفق به ایجاد
جمعیت تمام شدند (2000) Pandian .با تجویز  233میلیگرم هورمون  11آلفا –متیل تستوسترون به ازای هركیلوگرم غذا به مدت 49
روز در بچه ماهیان گامبوزیا ( )Gambusia holbrookiموفق به ایجاد جمعیت تمام نر شد.
در این بررسی در مورد نرسازی تمامی تیمارها با گروه شاهد تفاوت معنی داری داشتند ( .)P<0.05با توجه به اینکه دوره تغییرپذیری
(دوره ای كه معموال منطبق بر دوران جنینی ،الروی یا بچه ماهی است كه در آن صفات ثانویه جنسی شکل نگرفته است و تنها دلیل جدایی
جنسی ژن ها میباشند ،در این دوران احتمال موفقیت برنامه های تغییر جنسیت بیشتر است) در ماهی سیچالید گورخری منطبق بر دوره
الروی است ،تیمار هورمونی در این دوره به خوبی توانست نسبت جنسی را به طور معنیداری تغییر دهد ( .)P<0.05بهترین زمان تیمار
هورمونی دوره تغییرپذیری است .اما این بدان معنی نیست كه در خارج از این دوره هیچ تغییری درجنسیت ماهی ایجاد نمیشود و این
موضوع در ماهی های دیگر مثل ماهی آزاد و قزل آال نیز گزارش شده است ( .)King & Pankhurst, 2003اما برای تغییر جنسیت در
خارج از دوره تغییر پذیری به دوز هورمونی باال و دوره طوالنی تر احتیاج است (.( Piferrer, 2002
با عنایت به اینکه كلیه ماهیان مورد مطالعه در گروه های مختلف به صورت تصادفی و از مولدین مشابه انتخاب شدند و در شرایط یکسان با
غذای مشابه پرورش یافتند و تنها در میزان ،وجود و یا عدم وجود هورمون ( )MTبا یکدیگر اختالف داشتند ،میتوان نتیجه گرفت كه درصد
تلفات با افزایش دوز هورمونی به طور معنیداری افزایش یافته است .با مقایسه و بررسی نتایج حاصل میتوان به این نتیجه رسید كه افزایش
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دوز هورمون باعث افزایش شدید تلفات در بچه ماهیان می شود .هر چند در برخی منابع ذكر می شود كه تیمار هورمونی از طریق جیره
معموالً باعث افزایش مرگ و میر نمیشود ( ( Piferrer.2002اما در این بررسی خالف آن مشاهده گردید .این تفاوت میتواند به دلیل نوع
هورمون مورد استفاده باشد .به طوری كه  Pandianو همکاران ( )2003در تحقیق روی ماهی فایتر ( )Betta splendensنشان دادند كه
هورمون های مصنوعی (از جمله متیل تستوسترون) نسبت به هورمون های طبیعی باعث افزایش معنیدار مرگ و میر میشود.
همانگونه كه در نتایج مشخص است با افزایش میزان غلظت هورمون  11آلفا -متیل تستوسترون  ،میزان عقیم سازی نیز افزایش یافته است.
با توجه به اینکه تجویز خوراكی هورمون  11آلفا -متیل تستوسترون درماهیان با هدف نرسازی انجام می شود ،اما از طرفی همانطور كه
مشاهده می شود تجویز دوزهای زیاد هورمون ،بروز عقیمی را به طور معنیداری افزایش داد .در پایان و با توجه به نتایج كلی پژوهش حاضر
میتوان نتیجه گرفت كه تمامی اهداف مطلوب تحقیق حاصل شدهاند .همچنین برای تحقیقات آتی بررسی تیمارهای هورمونی روی سایر
گونههای ماهیان تجاری میتواند مفید و برای تولیدكنندگان راهگشا باشد.
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