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  هاي جنسی متفاوت ) در نسبتPoecilia reticulate( هاي تکثیر ماهی گوپی تعیین شاخص
 

  3علیرضا یوسفی و 2، مازیار یحیوي1یعیمهرزاد شف*

  دانشجوي کارشناسی ارشد شیالت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بندرعباس، گروه شیالت، بندرعباس، ایران،1
 استادیار، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بندرعباس، گروه شیالت، بندرعباس، ایران، 2

  رون، ایراناستادیار، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کازرون، کاز3
  7/12/90؛ تاریخ پذیرش:  23/5/90تاریخ دریافت: 

  

 چکیده
طول  در )Poecilia reticulate(تکثیر ماهی گوپی  در نر و ماده هاي جنسی متفاوت ثیر نسبتأت پژوهشاین  در  

سبت ماده به با ن E و  A،B ، C،D ؛شاملتیمار الب پنج قدر حدود پنج ماه (از اواسط مرداد تا اواسط دي ماه) مدت 
، طول وريآ هم .دانجام ش )F:M ،(2:1 )F:M ،(3:1 )F:M ،(1:2 )F:M ،(1:3 )F:M( 1:1 ترتیب شامل به )F:Mنر (

هاي تکثیر اغلب مورد  که در کارگاه Cتیمار  .دست آمد روز به 40دوره بارداري و درصد بازماندگی نوزادان طی 
، pHدما، میزان اکسیژن محلول،  ،پژوهش طول مدتدر  .ر نظر گرفته شدعنوان تیمار شاهد د به ،گیرد استفاده قرار می

 ،به نرنسبت طور کلی با افزایش تعداد مولدین ماده  به .بودیکسان عوامل براي همه تیمارها ذیه و سایر غت سختی،
عداد نوزادان و تبه ماده  نسبت با افزایش تعداد مولدین نر و ها کاهش داشت و درصد بازماندگی آنتعداد نوزادان 

آوري و  با نسبت جنسی یک نر و یک ماده با بیشترین هم Aکاهش یافت. نتایج نشان داد تیمار مدت زمان بارداري 
   باالترین بازماندگی نوزادان بهترین نسبت جنسی در تکثیر ماهی گوپی بود.

  
  گوپی، نسبت جنسیماهی شاخص، تکثیر،  کلیدي: هاي واژه

  
  1 مقدمه

 Poecilia reticulateبا نـام علمـی    گوپیماهی   
هـاي   یکی از زیباترین مـاهی زا بوده و  یک ماهی زنده

بسیار مقاوم نسـبت بـه تغییـرات پارامترهـاي     و زینتی 
پـذیر   فیزیکوشیمیایی و تکثیـر آن بـه سـهولت امکـان    

مـیالدي توسـط    1859اولین بار در سال  گوپی .است
 کشـف  ونـزوئال  درشـناس آلمـانی   ویلهلم پیترز ماهی

میالدي توسط رابرت جـان   1866سپس در سال  ،شد
عنوان یک گونه جدید معرفی و نامگذاري شد  به گوپی

)Wischnath ،1993(. میلیون هاي  این ماهی که با نام
) و Fancy tail( دم تجملـی  )،Milions fish( فـیش 

                                                
 tempter264@yahoo.com مسئول مکاتبه:*

در سـال  ماهی رنگین کمـان نیـز شـناخته مـی شـود      
ــوا  1905 ــه عن ــان ب ــیالدي در آلم ــی  م ــاهی زینت ن م

 ).2006و همکاران،  Gideonمعرفی شد (آکواریومی 
هاي جنوب امریکا، شـمال   آب ،گوپیخاستگاه اصلی 

ــادوس    ــداد و بارب ــر ترینی ــازون، جزای ــیآم ــد م  باش
)Wischnath ،1993 .(   از گوپی براي کنتـرل تخـم و

محاسن . شود نوزاد حشرات به ویژه ماالریا استفاده می
ن یـک گونـه مفیـد در تحقیقـات     عنـوا  گوپی آن را به

 کرده است (امینـی چرمهینـی،  آزمایشگاهی نیز معرفی 
پارامترهاي مختلفـی بـر رسـیدگی جنسـی و     ). 1382

ثرند از جمله: دمـاي آب، تغذیـه،   ؤها م وري ماهیآهم
، شرایط محیطـی  اندازهنور، خصوصیات ژنتیکی، سن، 

 .)1381 ،(ستاري نظیر استرس و حضور جنس مخالف
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ا که در گوپی جنس نـر تمایـل فـراوان بـراي     ج از آن
کـه در   طـوري  دهد به گیري و زاد و ولد نشان می جفت

جنس ماده  ،سازد اولین فرصت جنس ماده را بارور می
، Anneهمواره تحت فشار جنسی گوپی نر قرار دارد (

رسـید بـا حضـور تعـداد      نظـر مـی   در نتیجه به )1999
ناسبی بـراي  براي یک نر فرصت مبیشتري گوپی ماده 

گیـري کـرده    استراحت و تقویت جنس ماده که جفت
و با توجه به ارزش و جایگاه  ین منظورا هفراهم شود ب

هاي جنسی متفاوت نر و مـاده   نسبت ،این ماهی زینتی
در تکثیر مورد آزمـایش و بررسـی قـرار گرفـت و     آن 

طــول دوره بــارداري و درصــد    ،آوري میــزان هــم 
در هر تیمـار کـه    روز) 40ز بازماندگی نوزادان (پس ا

دست آمد  به ،هاي جنسی متفاوت بود مشتمل بر نسبت
آوري و  داراي بیشـترین هـم  و بهترین نسبت جنسـی  

در تکثیر این مـاهی  باالترین درصد بازماندگی نوزادان 
ــد.    ــین گردی ــی تعی ــاي زینت ــمند و زیب ــاارزش کنون ت

هـا انجـام    در این زمینه بر روي دیگر مـاهی تحقیقاتی 
توســط  ه، از جملــه، آزمایشــات صــورت گرفتــهشــد

بر روي ماهی مولی بالـه   )1381 ،غیاثوند و همکاران(
بیانگر آن اسـت کـه     )Poecilia latipinnaبادبانی (

سبب کاهش  نر،نسبت به  ماده هاي مولی افزایش ماهی
و بـا افـزایش   و درصد بازماندگی نوزادان شـده  تعداد 

ال ایجـاد صـدمه و   هاي نر در محیط احتم تعداد ماهی
هاي مـاده افـزایش یافتـه و     زیان جنسی بر روي ماهی

ها را  ل در سیستم ایمنی و تولیدمثلی آنموجبات اختال
و کـاهش   آوري ه و منجـر بـه کـاهش هـم    فراهم آورد

  .گردد ي بارداري می دوره
  

  هامواد و روش
اجراي این تحقیق و آزمایشات مربوط در یک   

از هاي زینتی که  هیکارگاه تکثیر و پرورش ما
و  اریکی)تساعت 12ساعت نور و 12( روشنایی کافی

. صورت گرفت ،بودمند   بهرهسیستم تهویه مناسب 
هاي انتقال یافته از گوپی نر به  ثابت شده که اسپرم

ده را بارور گوپی ماده قادرند تا شش بار گوپی ما
، این امر خطاي آزمایش ما را )1388(مهینی،  سازند

ین منظور اقدام به سفارش و ا هب بنابراینبرد،  باال می
جا که براي  هاي جوان نابالغ گردید و از آن تهیه گوپی

عدد ماهی گوپی بالغ و  48 اجراي این طرح به تعداد
هاي  تکثیر نیاز بود و با در نظر گرفتن بررسی آماده

هاي تکثیر و پرورش  شخصی به عمل آمده از کارگاه
طح استان فارس و اصفهان که هاي زینتی در س ماهی
طور معمول و در شرایط  ها به تلفات گوپی بیانگر

بود، با  درصد 25عادي که در باالترین میزان حدود 
براي در دسترس داشتن   توجه به میزان تلفات احتمالی

تعداد گوپی الزم در زمان مقتضی، اقدام به سفارش و 
سن از  ي تعداد بیشتري گوپی جوان و نابالغ هم تهیه

که از زیبایی خاصی  نژاد گوپی رنگارنگ سنگاپوري
اي پیشگیري عدد) و بر 70( گردید بود نیز برخوردار

ها اقدام به تفکیک جنس نر و  از لقاح زود هنگام آن
و تا رسیدن به بلوغ کامل جنسی در گردید ماده 

 cm40×ارتفاع  cm50 به ابعادمولدین آکواریوم 
یک چهار چوب طول که توسط  cm120×عرض 

نگهداري  ،توري به دو قسمت مساوي تقسیم شد
ها  شدند. حسن دیگر این مدت زمان نگهداري گوپی

صورت تک جنس، اطمینان از  به در آکواریوم مولدین
ها پیش از معرفی به  عدم لقاح و عدم باردار بودن آن

هاي گوپی در سنین کم هم  ها بود، زیرا ماهی آکواریوم
گیري و تولد نوزادان  قدام به جفتدر اولین فرصت ا

ها  و طی مدت نگهداري آن )Anne ،1999( کنند می
گیري  اي جفت در آکواریوم مولدین اگر گوپی ماده

بود داراي عالئم آبستنی و در نهایت اقدام به نموده 
براي پیشگیري از استرس و  د.کر تولد نوزادان می

، جهت اطمینان بیشتر از یکسان بودن شرایط آبی
به آکواریوم  ي خریداري شدهها هنگام انتقال ماهی

سازي شرایط آب  یکسان عمل هم دمایی ومولدین 
جا که امکان آلوده بودن  همچنین از آن ،صورت گرفت

 6هاي خریداري شده وجود داشت حدود  ماهی
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ها به آکواریوم مولدین از  ساعت قبل از انتقال ماهی
پس از . مل آمدع استفاده به کننده مواد ضد عفونی
ه وضعیت ظاهري و ظها و با مالح بلوغ کامل گوپی

ها  بررسی عالئم جنسی و با اطمینان از این که گوپی
عدد  48در سالمت و شادابی بودند، اقدام به گزینش 

عدد ماده گردید.  24عدد نر و  24ها شامل  از آن
هاي متفاوت جنسی از  ها با نسبت جهت معرفی گوپی

 طول، 40 ×عرض 20 ×ارتفاع 30ه ابعاد آکواریوم ب 15
استفاده گردید. همچنین دو آکواریوم دیگر  متر سانتی

نیز  متر سانتی طول، 50 ×عرض 30 ×ارتفاع 40به ابعاد 
ها توسط  عنوان قرنطینه در نظر گرفته شد. آکواریوم به

 طور یکسان هوادهی یک پمپ هواده مرکزي به
ج، یک فیلتر، یک شدند. هر آکواریوم به یک دماسن می

پس از قرار . بخاري و یک عدد زایشگاه مجهز بود
ها به پمپ هوا  دادن فیلتر مخصوص و اتصال آکواریوم

لیتر از  آب شهر پس از  20ها با  هر یک از آکواریوم
پر شد. جهت عمل  UVعبور دادن از دستگاه 

مدت  ها به کلرزدایی نسبت به نگهداري آب آکواریوم
و جهت اطمینان بیشتر از محلول ساعت اقدام  48

ویژه ضد کلر به ازاء هر قطره در هر لیتر آب استفاده 
مدت دو روز بدون آن که ماهی در  گردید و به

عمل هوادهی صورت  ،ها قرار داده شود آکواریوم
گرفت تا کلرزدایی و تعادل اکسیژنی و عمل هم دمایی 

ها صورت گیرد. در روز آخر  در کلیه آکواریوم
 Aquasafeمایع   لیتر میلی یکها  سازي آکواریوم دهآما
افزوده شد تا نیازها و شرایط اولیه آب لیتر   ازاي هر به

ها فراهم شود (غیاثوند و  نیاز براي ورود ماهی  مورد
در نهایت کلیه فاکتورهاي  ،)1381 همکاران،

ها مورد سنجش قرار  فیزیکوشیمیایی آب آکواریوم
شکل و از یکسان بودن از عدم وجود مو گرفت 
د، سپس ها اطمینان حاصل ش مامی آکواریومشرایط ت

به  ظرن هاي جنسی مد با نسبتهاي انتخاب شده  ماهی
هاي مربوط معرفی گردید. پس از انتقال و  آکواریوم

ها، جهت جلوگیري از ایجاد ضایعات  معرفی ماهی

ساعت غذادهی  12غذایی و آلودگی زود هنگام آب تا 
ها هنوز به درستی با محیط  را ممکن بود ماهی، زی نشد

جدیدشان به خوبی آشنا نشده باشند. با معرفی 
ها  ها اقدام به نظارت و ثبت رفتارهاي جنسی آن گوپی

ها که  گردید و به محض مشاهده عالئم بارداري ماده
با برآمدگی ناحیه شکمی و ایجاد لکه تیره رنگ در 

 بود (شیخیان،قسمت شکمی به آسانی قابل تشخیص 
)، اقدام به قراردادن زایشگاه مخصوص در آن 1381

رنگ  ،تر شود آکواریوم شد. هرچه زمان زایمان نزدیک
تر و  تر و سیاه هاي ماده پر رنگ ماهی نفذ تناسلیم

 بنابراین .)1381 شود (شیخیان، تر می شکم بزرگ
عنوان یک  ها به تر شدن رنگ منفذ تناسلی ماده تیره

شدن زمان زایمان بررسی و در نظر  شاخص نزدیک
ه این عالئم اقدام به انتقال ماهی ظ. با مالحگرفته شد

هاي مورد  البته زایشگاه ماده به درون زایشگاه گردید.
هاي پالستیکی نوشابه  ابتکاري از بطري طور استفاده به

تر بودن و داشتن  ها ارزان ساخته شدند و حسن آن
و نوزادان و همچنین تر براي مولدین  فضاي مناسب

اکسیژن رسانی بیشتر و امکان تغذیه مولد در طول 
زایمان بود، در نتیجه احتمال ضعف جسمی و بیماري 
پس از زایمان و گرسنگی که منجر به اشتیاق والدین 

کاهش یافت و در نهایت  ،شد براي خوردن نوزادان می
ها در  فرصت و شانس گریز نوزادان و زنده ماندن آن

هاي موجود در بازار بیشتر  ه با انواع زایشگاهمقایس
محض اتمام زایمان، اقدام به انتقال مولد به  به شد.

آکواریوم مولدین شد و شمارش و ثبت تعداد نوزادان 
طول دوره بارداري هر  ،آوري تعیین هم متولد شده و

 روز) 40پس از ( ها مولد و بازماندگی نوزادان آن
صورت روزانه دو  ین بهتغذیه مولد. صورت پذیرفت

بار در روز شامل تغذیه با غذاي پولکی و لوفاك و 
اي سه بار با غذاي زنده شامل الرو مگس سرکه  هفته
انجام  ،طور ابتکاري اقدام به پرورش آن شده بود که به

شد. از غذاي گیاهی شامل کاهو، اسفناج، هویج و به 
وست ویژه نخود فرنگی نیز براي پیشگیري از نفخ و یب
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هنگام تغذیه زیاد با غذاي  که مشکل رایج گوپی ها به
اي سه بار استفاده گردید، البته بعد از  هفته ،بودخشک 

ها به آکواریوم مولدین  زایمان مولدین ماده و انتقال آن
ها تا دو  رغم تغذیه در زایشگاه، جهت تقویت آن علی

روز اقدام به تغذیه با الرو مگس سرکه شد. تغذیه 
دان تا یک ماهگی با ناپلی آرتمیا انجام شد که نوزا

جهت تولید آن اقدام به ساخت یک انکوباتور ساده 
بار نوزاد تازه از تخم ساعت یک  24گردید که هر 

داد. نوزادان  آرتمیا را در اختیار ما قرار می خارج شده
شدند.  روزانه چندین بار در روز تغذیه می معموالً

گردید تا  خاموش می پمپ هوا در هنگام تغذیه
ها و نوزادان بدون استرس به تغذیه مبادرت  ماهی
جهت جلوگیري از آلودگی ناشی از پسمانده  .ورزند

غذایی و فضوالت اقدام به سیفون کردن هر آکواریوم 
 در هر دو روز یک بار شد (غیاثوند و همکاران،

بود و  درصد 15). میزان تعویض آب هر هفته 1381
هاي قارچی و انگلی  از بروز بیماريبراي جلوگیري 

هر سه هفته یک بار از داروهاي ضد قارچی و ضد 
). در 1387 باکتري استفاده شد (چنگیزي و همکاران،

طی اجراي این طرح تمامی پارامترهاي 
فیزیکوشیمیایی و محیطی روزانه مورد بررسی و 

براي  توان گفت گرفت و می سنجش و اصالح قرار
  بود.حد اپتیمال و یکسان در  همه تیمارها

ها با استفاده از آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل داده  
ها با استفاده از آزمون  طرفه و مقایسه میانگین یک

LSD  افزاردرصد با استفاده از نرم 5در سطح اطمینان 
SPSS 17 .انجام گرفت  

  نتایج
هاي گوپی معرفی شده  جا که ماهی از آن: رفتار جنسی

صورت تک جنس  ها، مدت زمانی را به یومبه آکوار
ها براي  حرص و ولع آن ،نگهداري شده بودند

هاي شدید  گیري و بالطبع رفتارها و فعالیت جفت
که در تمام  طوري ها قابل انتظار بود، به جنسی در آن

ها پس از  تیمارها به محض ورود و معرفی گوپی

اي برها  آنجنسی هاي  چند دقیقه فعالیتتنها گذشت 
با تعقیب و گریز یکدیگر و انجام حرکات گیري  جفت

در مجموع در تمام  رقص مانند جنس نر آغاز گردید.
جنسی گوپی نر براي  تیمارها فرصت طلبی و آزار

حتی در صورت باردار بودن  ،گیري بارز بود جفت
فشار جنسی  ،جنس ماده و همچنین در زمان تغذیه

  ه داشت.گوپی نر بر گوپی ماده همچنان ادام
مولدین تعداد در این آزمایشات با افزایش  :آوري هم

 ،ماده گوپی نسبت به نرها از یک مولد به سه مولد
تعداد نوزادان متولد شده کاهش یافت و نتایج آماري 

و ) >05/0P( بوددار  د اختالف معنیبیانگر وجو
توان گفت در صورت ثابت بودن نرها یک رابطه  می

اد نوزادان و تعداد مولدین خطی و منطقی بین تعد
  برقرار است.

و ثابت با افزایش مولدین ماده  :طول دوره بارداري
مولد نر، طول دوره بارداري افزایش یافت ماندن تعداد 

 بوددار  بیانگر وجود اختالف معنیو نتایج آماري 
)05/0P<(،  اما با افزایش مولدین نر با ثابت بودن

داري کاهش یافت و با تعداد مولد ماده طول دوره بار
هاي آماري که بیانگر عدم وجود  توجه به نتایج آزمون

توان یک رابطه خطی  باشد نمی یمدار  اختالف معنی
  مستقیم بین افزایش تعداد نر با کاهش طول دوره

  .نظر گرفت بارداري در
با افزایش مولدین ماده و ثابت : درصد بازماندگی

 ماندن تعداد مولد نر بازماندگی نوزادان کاهش
افزایش  عبارتی دیگر، . به)>05/0Pداشت ( دار معنی

داراي اثر  مختلفتعداد مولدین ماده در تیمارهاي 
منفی بر بازماندگی نوزادان بوده و ارتباط مستقیمی با 

ه، با افزایش مولدین نر نسبت به مادآن دارد. 
ش از یک مولد نر بیبازماندگی نوزادان در تیمارها با 

با نسبت جنسی دو  Dطوري که تیمار  کاهش داشت به
نر و یک ماده کم ترین میزان بازماندگی را نسبت به 

 Eبا نسبت جنسی یک نر و یک ماده و تیمار  Aتیمار 
یک ماده داشت و نتایج   با نسبت جنسی سه نر و
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دار در  د اختالف معنیآماري بیانگر عدم وجو
تیمارهاي داراي تغییر در تعداد مولدین نر بوده و 

ثیر افزایش أتوان یک رابطه خطی مستقیم بین ت نمی
تعداد مولد نر بر روي بازماندگی نوزادان در نظر 

 .گرفت

کارگیري  هبا ب پژوهشدر این : استفاده از زایشگاه
نجام طور ابتکاري ساخته شد و نیز ا زایشگاهی که به

با غذاي زنده (الرو مگس سرکه) مولدین عمل تغذیه 
توان از خورده  در طول مدت زایمان، ثابت شد که می

   شدن نوزادان توسط والدین پیشگیري کرد.
  

  
  هاي جنسی متفاوت از تولیدمثل گوپی در نسبت دست آمده بهنتایج  -1جدول 

  روز) 40(پس از درصد بازماندگی نوزادان  ارداري (روز)طول دوره ب  تعداد نوزادان متولد شده  نسبت جنسی  تیمار
A1 1  082/2 ± 33/40  155/1 ± 33/27  61/3 ± 82/71  
B1 2  1 ± 37  1 ± 30  874/3 ± 69/56  
C1 3  082/2 ± 67/26  1 ± 31  153/1 ± 48/47  
D2 1  528/1± 33/23  577/0 ± 33/25  012/4 ± 57/55  
E3  1  828/2 ± 18  707/0 ± 5/24  883/0 ± 37/69  

 
  ها در تیمارهاي مختلفمقایسه دو به دو میانگین -2جدول 

 نام تیمار تعداد نوزادان متولد شده طول دوره بارداري (روز) روز) 40درصد بازماندگی نوزادان (پس از
 

(J)      (I) 
 

Sig. اختالف میانگین 
(I – J) 

Sig. اختالف میانگین 
(I – J) 

Sig. اختالف میانگین 
(I – J) 

002/0  
000/0 
001/0 
912/0 

13284/15** 
34322/24** 
24667/16** 

44479/2 

041/0 
006/0 
146/0 
053/0 

667/2-* 
667/3-** 

000/2 
833/2 

274/0 
000/0 
000/0 
000/0 

333/3 
667/13** 
000/17** 
333/22** 

B 
C               A 

D 
E 

002/0 
039/0 
992/0 
012/0 

13284/15-** 
21038/9* 
11383/1 

68805/12-* 

041/0 
691/0 
001/0 
001/0 

667/2* 
000/1- 
667/4** 
500/5** 

274/0 
001/0 
000/0 
000/0 

-333/3 
333/10** 
667/13** 
000/19** 

A 
C               B 

D 
E 

000/0 
039/0 
073/0 
000/0 

34322/24-** 
21038/9-* 
09655/8- 

89843/21-** 

006/0 
691/0 
000/0 
000/0 

667/3** 
000/1  
667/5** 
500/6** 

000/0 
001/0 
274/0 
005/0 

-667/13** 
-333/10** 

333/3 
666/8** 

A 
B               C 

D 
E 

001/0 
992/0 
073/0 
007/0 

24667/16-** 
11383/1-  
09665/8 

80188/13-** 

146/0 
001/0 
000/0 
858/0 

000/2-  
667/4-** 
667/5-** 

833/0  

000/0 
000/0 
274/0 
074/0 

000/17-** 
667/13-** 

333/3- 
333/5- 

A 
B               D 

C 
E 

912/0 
012/0 
012/0 
007/0 

44479/2-  
68805/12* 
89843/21*  
80188/13** 

053/0 
001/0 
000/0 
858/0 

833/2- 
500/5-** 
500/6-** 

833/0-  

000/0 
000/0 
005/0 
074/0 

333/22-** 
000/19-** 
667/8-** 

333/5- 

A 
B                E 

C 
D 

  01/0دار در سطح  اختالف میانگین معنی**؛ 05/0دار در سطح  میانگین معنیاختالف *
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  گیري و نتیجه بحث
با افزایش مولدین ماده گوپی نسبت به نر، از یـک    

. در ماده به سه مـاده، تعـداد نـوزادان کـاهش داشـت     
مــاهی مــولی بالــه بادبــانی بــا مــاهی گــوپی  مقایســه

)Poecilia latipinna و همکـاران  غیاثوند() توسط، 
اي مشابه خواهیم رسید. در آزمایشات  ) به نتیجه1381

صورت گرفته بر روي ماهی مولی، با افـزایش تعـداد   
مولدین ماده در برابر نرها تعداد نـوزادان متولـد شـده    

ــت ــاهش یاف ــط   .ک ــه توس ــابهی ک در آزمایشــات مش
) بر روي ماهی سـیکلید  1387 ،چنگیزي و همکاران(

نجـام  ا )Cichlasoma nigrofasciatumگورخري (
شده با افزایش تعداد مولدین ماده به نسـبت نـر تخـم    

   .شتمیزان چشمگیري کاهش دا گشایی به
با افزایش تعداد مولد ماده گوپی طول دوره بـارداري    

دست آمده با نتایج حاصل از ماهی  نتایج به افزایش یافت،
وند غیاث() توسط Poecilia latipinna( مولی باله بادبانی

ــاران ــورخري   و) 1381 ،و همکـ ــیکلید گـ ــاهی سـ مـ
)Cichlasoma nigrofasciatum ( توسط)  چنگیـزي و

با افـزایش تعـداد مولـد     بود. مشابهنیز ) 1387 ،همکاران
روز  40ماده گـوپی درصـد بازمانـدگی نـوزادان پـس از      

دسـت آمـده از مـاهی مـولی بالـه       نتایج بهکاهش داشت، 
نیز بیانگر کاهش درصـد  ) Poecilia latipinnaبادبانی (

انجـام شـده بـر روي    هاي  بررسی. بود بازماندگی نوزادان
 Cichlasomaمــــاهی ســــیکلید گــــورخري (  

nigrofasciatum 1387، چنگیزي و همکاران() توسط (
بیانگر کاهش درصد بازماندگی نوزادان سیکلید با افزایش 

نر با افزایش مولدین  .باشد تعداد مولد ماده در برابر نر می
نتـایج   .تعداد نوزادان متولد شـده کـاهش داشـت    ،گوپی

 Poecilia( ماهی مولی باله بادبـانی نتایج با دست آمده  به

latipinna ( توسط) مشـابه   )1381 ،غیاثوند و همکـاران
. در ماهی مولی با افزایش تعداد مولد نر در برابر مولد بود

ورد ، اما در مـ داشتماده تعداد نوزادان متولد شده کاهش 
 Cichlasomaمــــاهی ســــیکلید گــــورخري (  

nigrofasciatum   با افزایش تعداد مولدین نـر در برابـر (
در  .فتماده تعداد تخم و تعداد نوزادان حاصل افزایش یا

ماهی مولی نیز با افزایش تعداد مولدین نر در برابـر مـاده   
کــاهش یافتــه امــا در مــورد مــاهی وره بــارداري طــول د

) با Cichlasoma nigrofasciatumسیکلید گورخري (
افزایش طول دوره  ،افزایش تعداد مولدین نر در برابر ماده

 )1387 (چنگیـزي و همکـاران،   شود بارداري مشاهده می
هاي شدید بـین نرهـا    رسد علت آن درگیري نظر می که به

نـر در برابـر    با افزایش تعداد مولد ،1بق جدول اطمباشد. 
ـ   ،مولد ماده  40وزادان گـوپی پـس از   درصد بازمانـدگی ن

 یافته است.روز در تیمارها با بیش از یک مولد نر کاهش 
 Poecilia( دست آمده از ماهی مولی باله بادبانی نتایج به

latipinna(  توسط) نیـز بـا   1381 ،غیاثوند و همکـاران (
دسـت آمـده از    نتـایج بـه  همچنین  .نتیجه فوق تشابه دارد

 Cichlasomaمــــاهی ســــیکلید گــــورخري (  

nigrofasciatum  ــدگی ــاهش درصــد بازمان ــانگر ک ) بی
روز در تیمارهـایی بـا بـیش از یـک      40نوزادان پـس از  

هـا در مقایسـه    ماهی نر و افزایش درصـد بازمانـدگی آن  
  بود.  تیمارهایی با بیش از یک ماده 

با توجه به نتـایج فـوق در مـورد     ،پژوهشدر این   
ییدهاي هاي جنسی متفاوت بر روي استرو ثیر نسبتأت

تـوان   هـا مـی   از آن دست آمـده  بههاي  جنسی و فرمون
علـت   ها در مقابل نرهـا بـه   با افزایش تعداد مادهگفت 

گیري و همچنـین افـزایش    احتمال کاهش عمل جفت
هـا موجـب    هاي استروژنیک تولیـدي از مـاده   هورمون

فشار مضاعف بر سیستم هورمونی و گنادهاي جنسـی  
ه انـواع مـؤثر آنـدروژن    هاي نر شده که در نتیجـ  ماهی

کاهش یافته و پدیده تکامل اسپرماتوژنز و تولید اسپرم 
با نقصان همراه اسـت کـه در نهایـت شـاهد افـزایش      
مدت زمان سپري شده تا تولـد نـوزادان و کـم شـدن     

هـاي   هورمـون  زیاديتعدادشان خواهیم بود. همچنین 
 سازي داراي اثـرات منفـی بـوده و تولیـد     محرك زرده



 19 زمستان، چهارمم، شماره ششسال                                                            و همکاران                                                               اد شفیعیمهرز

79 

با افـزایش تعـداد   شود اما  طور کامل انجام نمی زرده به
ها القاي پدیـده اووالسـیون توسـط     نرها در مقابل ماده

طــور  هـاي دفعــی از نرهـا در جـنس مــاده بـه     فرمـون 
ــل ــده     کام ــه پدی ــه و در نتیج ــورت پذیرفت ــري ص ت

شـود، ولـی بـا     سازي با حجم بیشتري انجام مـی   زرده
ها در محیط توجه به حجم باالي استروئیدهاي مؤثر نر

هـاي مـؤثر در    ایجاد فیدبک منفی نموده و تولید اسپرم
حاصل کمتر  انلقاح کاهش یافته در نتیجه میزان نوزاد

ماندگاري بـاالتر   درصد ولی با کیسه زرده بزرگ تر و
افزایش نرها موجب کاهش دوره بارداري نیـز   هستند.

هـا تعـداد    گونه بیشتردر  .)Pavlidis ،2004( شود می
تـر از ایـن مقـدار     ها کم گیري براي ماده جفت مطلوب

گیـري از   ها عمدتاً تقاضاي جفت براي نرهاست و ماده
کنند. آزارهاي جنسی و رفتارهاي  سوي نرها را رد می

عنوان یک استراتژي جهت  به قلدرانه از سوي جنس نر
میلی جنسی ماده است که ایـن رفتـار    جلوگیري از بی

اثرات منفـی بـر روي   جنسی از سوي جنس نر داراي 
آوري، انرژي مصرف شده، انتقـال بیمـاري، بـازده     هم

ابر شـکارچیان در محـیط   غذایی و حتی مراقبت در بر
ــی دارد، ــی   طبیع ــت جنس ــی مزاحم ــر روي از طرف ب

هاي ماده سبب کاهش بـازده غـذایی شـده و در     ماهی
نتیجه با افزایش نرها در محیط، تعداد نـوزادان متولـد   

 ).1381 ران،بـد (غیاثونـد و همکـا   یا شده کاهش مـی 
دست آمده بیانگر آن بود که افـزایش مولـدین    نتایج به

ین نـر، سـبب کـم شـدن تعـداد      ماده به نسـبت مولـد  
گردیـد، از  هـا   آنکاهش درصد بازمانـدگی  و نوزادان 

طرفی با افزایش تعداد مولدین نـر در محـیط احتمـال    
ــان جنســی ناشــی از اســترس و   ایجــاد صــدمه و زی

هـاي مـاده بیشـتر شـده و      اي جنسـی بـر مـاهی   آزاره
سیستم ایمنی و تولید مثلی  به اختالل در تواند منجر می
هاي انجام شده  با توجه به آزمایش بنابراینها گردد،  آن

توان نتیجه گرفت که بهتـرین   دست آمده می و نتایج به
و بـاالترین درصـد   آوري  بیشترین همنسبت جنسی با 

تفاده از نسبت جنسی یـک نـر و   بازماندگی نوزادان اس
)، در مقایسه با تیمار شـاهد (تیمـار   Aیک ماده (تیمار 

Cبود ) و سایر تیمارها در تکثیر ماهی گوپی.  
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  .136- 143 صفحات .78 .آبزیان
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