تاثیر نر عقیمی ( )Sterile Maleحاصل از پرتو گاما در بچه ماهی آزاد دریای خزر
 Salmo trutta caspiusبرشاخصهای رشد و ترکیبات الشه
غالمرضا ،شاه حسینی*؛علیرضا ،نیسی؛ مرضیه ،حیدریه؛ جمشید ،امیری مقدم
سازمان انرژی اتمی-پژوهشگاه علوم و فنون هستهای -پژوهشکده کاربرد پرتوها

چکیده:
اسپرم از مولد نر ماهی آزاد استحصال شده ،سپس توسط کبالت  06با دوزهای066،006،066،006و 0606گری مورد
پرتودهی قرار گرفت .از اسپرمهای پرتوخورده و شوک دمایی(82درجه سانتیگراد) برای لقاح با تخمک ماهی ماده و
القای  ،نر عقیمی استفاده شد .پس از طی مراحل مختلف انکوباسیون و جذب کیسه زرده ماهیان تیمارهای مختلف با
تراکم  06قطعه بچه ماهی آزاد به  02مخزن  066لیتری فایبر گالس بیضی شکل وارد شدند .تاثیر  ،نر عقیمی بر
شاخصهای رشد و ترکیبات الشه ماهی آزاد دریای خزر  ،Salmo trutta caspiusدر یک دوره پرورشی 8ماهه پس از
تفریخ تخم مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که هیچ کدام از دوزهای استفاده شده تاثیری
بر رشد و ترکیبات شیمیایی الشه ماهی ماهی آزاد در مراحل اولیه زندگی ندارد.
کلید واژه :ماهی آزاد ،پرتو گاما ،نر عقیمی ،شاخص های رشد ،ترکیبات الشه

مقدمه:
ماهی آزاد دریای خزر یکی از  0زیر گونه قزل آالی قهوهای ( )Salmo truttaمیباشد[ ]0این ماهی از گونه
های بومی و مهاجر دریای خزر میباشد[ ]0و دارای ارزش اقتصادی باالیی است [ .]3 ,8در  86سال گذشته
جمعیت این ماهی به علت آلودگی رودخانه ها ،ماهیگیری غیر مجاز و تخریب بستر تخمریزی کاهش یافته
است[ .]0با افزایش تقاضا برای تولید غذا از طریق آبزی پروری ،پرورش ماهیان سردآبی از جمله ماهی آزاد از
اهمیت خاصی برخوردار بوده و طبق آمار ،تولید و پرورش این ماهیان در جهان به بیش از  006/003هزار تن
در سال رسیده است [ . ]0مشکالت این صنعت مهم نظیر باال بودن هزینه های مربوط به پرورش ،باال بودن
ضریب تبدیل غذایی ،کندی رشد ،حساسیت نسبت به بیماری ها ،باال بودن تلفات دوره پرورش و غیره است.
در این راستا امروزه دستکار ی کروموزومی گونه های مختلف آبزیان به عنوان یک روش مفید در بهبود ویژگی
های ژنتیکی ماهیان بسیار رایج می باشد[. ]0
پدیده بلوغ جنسی در بسیاری از ماهیان از جمله ماهی آزاد دریای خزر باعث کاهش رشد بدن می شود[.]0

زیرا انرژی که باید صرف تولید گوشت شود ،صرف توسعه اندام های تولیدمثلی و بروز صفات ثانویه جنسی
و رفتارهای تولید مثلی می شود .در ماهی آزاد دریای خزر پدیده بلوغ جنسی در جنس نر خیلی زودتر از
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جنس ماده به وقوع می پیوندد [ . ]0 ,2لذا استفاده از جمعیت های تمام ماده که به طرق مختلف تولید شده
باشند ،باعث افزایش بازده تولید می گردد[ .]06عالوه با توجه به اینکه افزایش رشد میتواند ناشی از خطای
آزمایش و تجمع کل چربی بدن باشد[ . ]00برای مشخص شدن رشد واقعی ترکیبات کل الشه ماهی باید
اندازهگیری شود.
یکی از راه های القای جمعیت تمام ماده در آزاد ماهیان عقیم سازی اسپرم با استفاده از پرتو گاما ساتع شده از
کبالت  06و یا سزیم  030میباشد[ .]08در این بررسی از انرژی حاصل از پرتوهای گاما (ساتع شده از کبالت
 )06جهت تغییر جنسیت ژنومیک نر عقیمی ( )sterile maleدر ماهی آزاد دریای خزر استفاده شد.
هدف اصلی از این پژوهش بررسی رشد و کیفیت الشه ماهی آزاد  ،نر عقیمی شده توسط کبالت  06در مراحل
اولیه زندگی (8ماه اول) می باشد.

مواد و روشها:
مولد ماهی آزاد ( 3ساله) با متوسط وزن  066گرم ،از مرکز تحقیقات ماهی تنکابن خریداری به محل تحقیفات
آبزیان کشاورزی هستهای منتقل و به مدت دو هفته به محیط جدید سازگار شدند.
جهت انجام آزمایشات مربوط به نر عقیمی ( )sterile maleماهیان آزاد دریای خزر ،اسپرم مولدین نر توسط
اشعه گاما با دوزهای  066 ،006 ،066 ،006و  0606گری پرتودهی گردید .در مرحله بعد لقاح به صورت
خشک با مخلوط نمودن تخمک و اسپرم ( با نسبت  6/0-0میلی لیتر اسپرم برای هر  0666قطعه تخمک) انجام
شد.
به منظور دیپلوئید نمودن جنین های هاپلوئید ،تخمهای لقاح یافته  06دقیقه بعد از لقاح ،به مدت  06دقیقه
تحت تاثیر شوکهای حرارتی (حمام آب گرم با دمای  82درجه سانتی گراد) قرار گرفتند .بمنظور بررسی شرایط
اپتیمال لقاح اسپرم و تخمک یک گروه شاهد در نظر گرفته شده که پس از لقاح با تخمک و اسپرم نرمال ،بدون
استفاده از شوک حرارتی می باشد(شاهد).
بعد از تکثیر جهت تکمیل فرایند شوک دهی ادامه تکامل مراحل جنینی تا زمان تفریخ و جذب کیسه زرده
تخمها به انکوباتور پرورش تخم ماهی منتقل شدند .پس از طی دوره انکوباسیون تخمها ،سپس الروهای هچ
شده (تفریخ شده) بعد از شروع شنای فعال توسط خوراک تجاری مخصوص ماهی آزاد رنگین کمان غذادهی
شدند.

طرح آزمایش:
بالفاصله بعد از جذب کیسه زرده (شنای فعال) ،تعداد  066قطعه بچه ماهی آزاد دریای خزر( Salmo trutta

 )caspiusبرای بررسی شاخص های رشدی و کیفیت الشه از انکوباتور به تانکهای  066لیتری منتقل شدند.
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در قالب یک طرح کامالً تصادفی به مدت 8ماه پرورشی تحت  0تیمار شامل( :تیمار اول تیمار شاهد)( ،تیمار
( )8تیمار( ،)006تیمار ( ،)3تیمار ( ،)066تیمار( )0تیمار  ( ،)006تیمار ( )0تیمار ) 066و (تیمار ( ،)0تیمار
 )0606در نظر گرفته شد .میزان غذادهی  0بار در روز و تا حد سیری بود .در شروع آزمایش  06قطعه بچه
ماهی دارای میانگین وزن  6/00±6/6680گرم که از نظر ظاهری فاقد هر گونه عامل بیماری بود به هر واحد
آزمایشی اضافه شد.
هر واحد آزمایشی از یک تانک فایبرگالس  066لیتری آب تشکیل شده بود که توسط یک هواده مرکزی به
صورت شبانه روزی هوا دهی می شد .جریان آب در هر تانک به صورت شبانه روز برای کلیه واحدهای
آزمایشی در برقرار بود.

نمونهبرداری از ماهیان و اندازهگیری شاخصهای رشد:
پس از شروع شنای فعال(جذب کیسه زرده) ماهیان توسط خوراک استارتر مخصوص الرو غذادهی شدند.
الروهای تیمارهای آزمایشی در ابتدا و انتهای دوره پرورشی وزن کشی و (وزن اولیه( ،)Wiوزن انتهایی(،)Wf
ضریب تبدیل غذایی( ،)FCRضریب رشد ویژه( ،)SGRنرخ کارایی پروئین( ،)PERنرخ کارایی غذا[ ]03و
درصد بقا [ ]00طبق فرمولهای زیر میزان محاسبه شد:
( × 066وزن اولیه /وزن اولیه – وزن نهایی) = درصد افزایش وزن
( × 066مدت زمان آزمایش( /لگاریتم وزن اولیه -لگاریتم وزن نهایی)) = نرخ رشد ویژه
(افزایش وزن کسب شده(گرم)  /کل غذای خورده شده(گرم)) = ضریب تبدیل غذایی
(غذای خورده شده (گرم)  /افزایش وزن کسب شده (گرم))=)(FERنرخ کارایی غذا
(پروتئین خورده شده (گرم)  /افزایش وزن کسب شده (گرم))=)(PERنرخ کارایی پروتئین
( × 066تعداد ماهیان در شروع آزمایش  /تعداد ماهیان .زنده در آخر آزمایش)=درصد بقاء

آنالیز تقریبی الشه:
به منظور کنترل ترکیب شیمیایی الشه ماهیان ،نمونه ای از هر تیمار(شامل  06عدد بچه ماهی آزاد) جهت تعیین
پروتئین خام ،چربی خام ،ماده خشک و خاکستر آمادهسازی شد .نمونه ها ابتدا در دما  06º Cبه مدت 02
ساعت خشک شدند و درصد پروتئین خام ( ) N × 0/80به روش کلدال و با استفاده از دستگاه (8366,

)Swedenچربی به روش سوکسله و خاکستر با سوزاندن نمونه ها در کوره الکتریکی با درجه حرارت 006 º C
به مدت  08ساعت تعیین شد [.]00

تجزیه و تحلیل آماری داده ها:
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نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگراف اسمیرنف بررسی شد .برای مقایسه میانگین دادهها از تجزیه
واریانس یکطرفه انجام و سطح معنیدار بودن در بین تیمارها از طریق آزمون دانکن در سطح احتمال  0درصد
انجام گردید .تجزیه و تحلیل آماری به وسیله نرمافزار  SPSS 00در محیط ویندوز انجام شد.

نتایج و بحث:
نتایج حاصل از این آزمایش نشان میدهد که تفاوت معنی داری بین تیمارهای مختلف آزمایشی از نظر شاخص
های رشدی (وزن اولیه( ،)Wiوزن انتهایی( ،)Wfضریب تبدیل غذایی( ،)FCRضریب رشد ویژه( ،)SGRنرخ
کارایی پروئین( ،)PERنرخ کارایی غذا ) (FERو درصد بقا وجود ندارد )( (p>6/60جدول .)0در تحقیق
مشخص شد که  ،نر عقیمی اثری روی رشد ماهی سیم دریایی قبل از بلوغ ندارد ولی در زمان بلوغ به علت
استفاده از انرژی برای رشد گنادها و بلوغ زودتر ماهی جنس نر نسبت به جنس ماده ،جنس نر رشد کمتری
را نشان داد که این با نتایج ما همخوانی دارد [ ، .]08نر عقیمی در ماهی کپور معمولی توسط هورمون تاثیر
معنی داری روی رشد الرو ماهی کپور داشت[ .]00علت این افزایش رشد میتواند ناشی از استفاده از تیمارهای
هورمونی در این مطالعه تیمارها باشد[ .]00تا کنون مطالعهای روی تاثیر اثر  ،نر عقیمی روی فاکتورهای رشدی
ماهی آزاد دریای خزر با وجود اهمیت این گونه از نظر اقتصادی انجام نشده است .رشد گناد ماهی آزاد نر در
سال دوم و رشد گناد در ماهی آزاد ماده از سال سوم زندگی به بعد اتفاق میافتد.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که  ،نر عقیمی روی شاخص های رشدی در مراحل اولیه زندگی
ماهی آزاد تاثیری نداشته و با توجه به سایر مطالعات روی گونه های مشابه از جمله ماهی قزل آالی رنگین
گمان [ ،]06میتوان عنوان کرد رشد گنادها در ماهی آزاد نر زودتر از ماهی آزاد ماده اتفاق میافتد.
با توجه به اینکه زمان عرضه ماهی آزاد به بازار مصرف از سال دوم پرورش به بعد می باشد لذا با توجه به
افزایش رشد ماهی ماده نسبت به جنس نر  ،نر عقیمی از نظر آبزیپروری و ارزش اقتصادی می تواند به صرفه
باشد.
جدول  :0مقایسه میانگین شاخص های (وزن اولیه( ،)Wiوزن انتهایی( ،)Wfضریب تبدیل غذایی( ،)FCRضریب رشد
ویژه( ،)SGRنرخ کارایی پروئین( )PERو نرخ کارایی غذا)(FERو بقا ) (%Sدر ماهی آزاد تحت تیمارهای آزمایشی

()2

()1
Wi

6/00±6/60a

a

6/00±6/63

()3
a

6/00±6/600

()4
a

6/00±6/600

()5
a

6/00±6/608

()6
a

6/00±6/680

Wf

8/30±6/82a

8/33±6/88a

8/80±6/30a

8/30±6/82a

8/33±6/88a

8/88±6/30b

fcr

0/88±6/02a

0/03±6/00a

0/00±6/88a

0/08±6/33a

0/00±6/30a

0/00±6/30a

sgr

3/33±6/83a

3/00±6/80a

3/00±6/30a

3/80±6/80a

3/86±6/80a

3/80±6/02a

FER

6/23±6/608a

6/23±6/683a

6/20±6/606a

6/23±6/608a

6/23±6/683a

6/20±6/606a
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PER

6/32±6/600a

6/30±6/603a

6/32±6/600a

6/32±6/600a

6/30±6/603a

6/32±6/600a

%بقا

02/33±0/00a

02/00±8/36a

02/30±0/60a

00/33±0/00a

02/00±8/36a

00±0/08a

مقایسه میانگین شاخص های رشد و بازماندگی در ماهی آزاد  ،نر عقیمی شده با دوزهای مختلف
اعداد ( ± SDمیانگین) در یک ردیف با حروف متفاوت دارای اختالف معنی دار هستند ()P > 6/60

آنالیز تقریبی الشه
نتایج حاصله از آنالیز تقریبی الشه نشان داد که هیچ اختالف معنی داری بین خاکستر ،پروتئین ،چربی و ماده
خشک بین تیمارهای مختلف آزمایشی از نظر وجود ندارد )( (p>6/60جدول .)8هدف از اندازهگیری ترکیبات
بیوشیمیایی الشه ماهیان در این دوره پرورشی بررسی ترکیبات کل الشه و مقایسه آن با شاخص های رشدی
در دوره پرورشی بین تیمارهای مختلف آزمایشی بود.
جدول  :8مقایسه میانگین تجزیه تقریبی الشه (ماده خشک( ،)DMپروتئین ،چربی ،خاکستر(َ )Ashو انرژی) ماهی آزاد در تیمارهای آزمایشی

()1

()2

()3

()4

()5

()6

DM

82/00±6/00a

36/20±6/00b

82/00±6/00a

82/00±6/00a

82/60±6/00a

82/00±6/00a

پروتئین

03/63±0/00a

00/30±6/00a

03/63±0/00a

03/63±0/00a

08/02±6/30a

03/63±0/00a

چربی

80/00±0/33a

33/03±6/06b

80/00±0/33a

36/00±0/06a

80/00±0/33a

36/00±0/06a

Ash

03/66±6/00a

03/06±6/20a

03/66±6/00a

03/60±6/23a

03/66±6/00a

03/60±6/23a

مقایسه میانگین ترکیبات الشه در ماهی آزاد  ،نر عقیمی شده با دوزهای مختلف
اعداد ( ± SDمیانگین) در یک ردیف با حروف متفاوت دارای اختالف معنی دار هستند (.) P> 6/60

با مقایسه این نتایج(ترکیبات الشه ماهی) با نتایج حاصل از اندازهگیری شاخصهای رشد عدم معنیداری
ترکیبات بیوشیمیایی الشه بین تیمارهای مختلف آزمایشی منطقی به نظر میرسد .با توجه به تغییرات
فیزیولوژیکی ماهیان در مراحل تولید مثل مانند افزایش رشد گنادهای جنسی ماده و نر میتوان برای کارهای
بعدی شاخص های رشد و ترکیبات الشه ماهی آزاد نر عقیمی نر عقیمی ( )Sterile Maleشده مورد بررسی قرار
بگیرد.
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