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آالي رنگین کمان قزليماهیان تمام مادهيشیمیایی الشه
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چکیده
از شوك دمایی يو جهت القاي دیپلوئیدزایی به منظور مادهگري1050و900، 750، 600، 450زهايواز پرتو گاما با ددر این تحقیق 

هاي  ، بدشکلی و بازماندگی ماهیان گروهگشاییتخمدرصد تکاملی  يپس از طی دوره. استفاده شدگراد ي سانتیدرجه28در زود هنگام
-نمونه.پرورشی مورد بررسی قرار گرفت يماهیان نیز در پایان دوره يهاي رشدي و آنالیز تقریبی الشهشاخص .گیري شدمختلف اندازه

میزان  تریناین نتایج بیش. زایی استفاده گردیدموفقیت القاي مادهبراي اثبات میزان شناسی و از روش بافتانجام  برداري از گناد ماهیان
در سایر و )>05/0p(داد نشان هاي مختلف در مقایسه با گروهيو بازماندگی را در گروه تریپلوئید گشاییتخمترین میزانکمبدشکلی و 

ترین درصد بیش پرتوتابی شدههاي  در بین گروه.بین بازماندگی و درصد بدشکلی مالحظه نشد داريمعنی تفاوتتیمارهاي پرتودهی شده
تریپلوئید نسبت به گروه شاهد و زایی شده هاي رشدي در تیمارهاي ماده شاخص .)>05/0p(استگري  450گروهمربوط به  گشاییتخم

در بین  الشه خشک يپروتئین، چربی، خاکستر و مادهدر داري را  نتایج حاصله اختالف معنی.)>05/0p(داري یافته است  معنیافزایش 
زایی این گونه ماهی در ماده پرتوتابی گاما ثابت کرد که استفاده از روش گناد ماهیان شناسیبافتمقطع  يتهیه. ندادهاي مختلف نشان گروه

 يدر کلیهپرتو گاما استفاده از بازایی قزل آالي رنگین کمان مادهتوان نتیجه گرفت که با توجه به نتایج فوق می.بوده استآمیز موفقیت
. باشدروشی مناسب براي افزایش بازده میدر مقایسه با روش تریپلوئیدي و زها به خوبی صورت گرفته است ود

هاي رشد، ترکیبات بدنزایی، شاخصگاما، مادهقزل آالي رنگین کمان، پرتو : يکلیدکلمات 

مقدمه
رنگینآاليقزلویژهبهوسردآبیماهیانپرورش.
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ي دامپزشکی، دانشگاه تهرانهاي آبزیان، دانشکدهاستادیار گروه بهداشت و بیماري 5

شرایطبهترتحملودستیغذايبهپذیريعادتسهولت
به، آالي رنگین کمان بودهماهی قزلبهمربوطپرورش،

تن131000برابرآنتولیدمیزان1391سالکه درطوري
یکی از مشکالت ). 1391آمارنامه کشاورزي (استبوده

زودهنگام رسیدنموجود در صنعت پرورش آبزیان، فرا
 Bye and Lincoln 1986, Sheehan(بلوغ جنسی است 
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et al. 1999( .ها مانند تیالپیا بلوغ جنسی  در برخی گونه
افتددر جنس نر و ماده به صورت همزمان اتفاق می

)Myers et al. 1995(،در برخی دیگر از جمله  اما
امکان بالغ شدن جنس نر در طی عملیات  آزادماهیان
در حالی که جنس ماده در این این باشد می زودترپرورش 

 Komen and Thorgaard(شود  دوره به ندرت بالغ می

 هاي تمام مادهجمعیت در نتیجه تولید و پرورش.)2007
باعث افزایش بازده تواند  میو یا عقیم در این خانواده

 ,Pandian and Sheela 1995, Benfey 1996b(دشوتولید 

Sheehan et al. 1999, Omoto et al. 2005( . از طرفی
آالي رنگین اري از ماهیان از جمله قزلپدیده در بسیاین 

 .Johnstone et al(شده کمان باعث کاهش رشد بدن 

1979, Quillet et al. 1992, Yousefian 2010( از و
شود، زیرا باعث کاهش کیفیت گوشت میطرف دیگر 

چربی و پروتئین ماهیچه تخلیه شده و جاي آن را آب 
ها خارج شده و هاي ماهیچهرنگدانه همچنین .گیردمی

 Johnstone et al. 1979, Benfey(ند شوها میوارد تخمک

1966, Chouliara et al. 2004(.که اغلب به دلیل این
باشند در این  هاي تریپلوئید عقیم و نابارور میجمعیت

راستا مطالعات زیادي روي تریپلوئیدي در آزاد ماهیان 
تواند با تریپلوئیدي می. )Quillet 1994(انجام شده است 

قطبی دوم توسط جلوگیري  يجلوگیري از خروج گویچه
دوم میوزي صورت بگیرد که این اغلب توسط از تقسیم 

، کلشیسین و )سرما و یا گرما(شوك فشار، دما 
. )Yamashita et al. 1993(افتداتفاق میBسیتوکلسین 

زایی ماده در آزادماهیان براي تولید جمعیت تمام ماده از
 ,Bye and Lincoln 1986(شوداستفاده می)ینوژنزگا(

Billard 1992, Quillet et al. 1992(  . تولید جمعیت
آالي رنگین کمان، غیرفعال کردن ماهیان تمام ماده در قزل

ساتع شده از کبالت گاما يزهاي مختلف اشعهواسپرم با د
 ,Quillet et al. 1992(گردد پرتودهی انجام می 60

Donaldson 1996, O'Flynn et al. 1997, Abedian-
Kenari et al. 2013( . هدف از انجام این پژوهش بررسی

گیري میزان ز مناسب پرتودهی براي اندازهوو تعیین د

گیري ، بدشکلی و بازماندگی و همچنین اندازهگشاییتخم
 يالشه يدهنده هاي رشد و ترکیبات تشکیلشاخص

. بودآال ماهی قزل

روش کارومواد
مربوط به تولید ماهیان تمام  ياهجهت انجام آزمایش

آالي قزلماهی  يساله 3ماهیان مولد ) گاینوژنز(ماده 
که از نظر ) آلبینو و معمولی(نر و ماده  رنگین کمان

گونه عارضه و از نظر رسیدگی سالم و بدون هیچ ،ظاهري
براي تکثیر مناسب بودند، خریداري و به سالن پرورش 

اي منتقل کشاورزي هسته يماهیان سردابی پژوهشکده
سازگاري با شرایط يپس از سپري شدن دوره. شدند

اسپرم با فشار )درجه 11هفته در دماي 1(محیطی جدید
 هايآوري و شاخصاز مولدین نر جمعشکمی  يبه ناحیه

-مدت زمان تحرك اسپرم(توسط میکروسکوپ  آنکیفی 

ها پس از حصول اطمینان از کیفیت آن. بررسی شد) ها
هاي اخذ شده سازي ژنتیکی اسپرم، اسپرمجهت غیرفعال

1995الن استینر و همکاران  يبا محلول رقیق کننده
)NaCl=1.204, KCl=0.596, MgSO4=0.039, CaCl2= 

0.22, Hepes=0.953, pH=7.1 ()آذري تاکامی و 
درون سازي شده ورقیق 4به  1به نسبت ) 1380همکاران 

 5دماي (فالکون ریخته شد و در شرایط کنترل شده 
حاصل از با استفاده از پرتو گاما) گرادي سانتیدرجه

ز وبا د )Gamma cell PX-30-ISSIE, Russia(60کبالت 
و  900، 750، 600، 450زهاي وگري بر ثانیه با د 156/0

در . گري به صورت جداگانه پرتودهی شدند 1050
بعد لقاح به صورت خشک با مخلوط نمودن  يمرحله

سی اسپرم براي هر سی 5/0-1با نسبت (تخمک و اسپرم 
به  .انجام شد) زهاي مختلفوتخمک در د يقطعه 1000

لقاح  هايهاي هاپلوئید، تخم منظور دیپلوئید نمودن جنین
القاي حساس  يمرحله(بعد از لقاح دقیقه 20یافته

ثیر شوك حرارتیأتحت ت دقیقه 10، به مدت )دیپلوئیدي
قرار ) گراد سانتی يدرجه 28±5/0حمام آب گرم با دماي (
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پس از اعمال . )Chourrout and Quillet 1982(گرفتند
ها به سیستم مدار بسته پرورش تخم ماهی با  شوك تخم

تکامل مراحل جنینی  يمنتقل و جهت ادامه C11°دماي 
زرده درون این انکوباتور  يتا زمان تفریخ و جذب کیسه

لقاح يبهینهمنظور بررسی شرایط ه ب .نگهداري شدند
پرتوتابی و بدون استفاده از  ،شاهدبه عنوان گروه یک 

بررسی  همچنین براي.در نظر گرفته شدشوك حرارتی
حاصل لقاح  هاپلوئیدشوك حرارتی یک گروه شاهد 

در .در نظر گرفته شد طبیعیتخمک  بااشعه داده اسپرم
جهت القاي تریپلوئیدي اسپرم با تخمک معمولی لقاح و 

القاي تریپلوئیدي  با استفاده از شوك حرارتیبالفاصله 
در نظر گرفته شد زایی یک گروه براي اثبات ماده. شدند

آالي رنگین کمان تخمک ماهیان قزلبدین صورت که 
اخذ و به عنوان مارکر رنگ با  در آن )’G’G(طالیی

 )GG(غیرطالیی استفاده از لقاح با اسپرم پرتو خورده
تکامل جنینی لقاح  يبراي گذرانیدن دوره. استفاده گردید
هاي مختلف آزمایشی به یک انکوباتور مدار  یافته در گروه

. بسته منتقل شده و درصد تفریخ و بدشکلی محاسبه شد
-تخمزرده الرو ماهیان  يهمچنین پس از جذب کیسه

شده از این انکوباتور درون سبدهاي کدگذاري  گشایی
در این مرحله پس از شروع . منتقل شدند شده در تراف

آالي شناي فعال الرو ماهی توسط خوراك آغازگر قزل
میزان تلفات به صورت . رنگین کمان غذا دهی شدند

رشی براي هاي پرو گروه يروزانه در طی عملیات در کلیه
، گشاییتخممیزان . محاسبه تلفات تجمعی ثبت شد

بدشکلی و همچنین میزان بازماندگی در تیمارهاي مختلف 
:گیري شد هاي زیر اندازهآزمایشی از طریق فرمول

تعداد کل  :گشاییتخمتعداد الرو باقیمانده از (× 100
بازماندگیدرصد=)شده تخم گشاییالروهاي 

تعداد کل الروهاي  :الرو ماهیان بدشکلتعداد (× 100
درصد بدشکلی=)برداري شدهنمونه
تعداد کل  :شده گشاییتخمهاي تعداد کل تخم(× 100
تخم گشاییدرصد =)دهنهاي باقیماتخم

الروي ماهیان تیمارهاي  يپس از گذرانیدن دوره
 100مخازن (واحد آزمایشگاهی  3مختلف آزمایشی به 

گرم تا  3-1لیتري از وزن  300گرم و  3-1لیتري تا وزن 
. منتقل شدند) پرورشی يآخر دوره

شناسی کالسیک براي تعیین جنسیت از روش بافت
هاي مختلف آزمایشی در این تحقیق استفاده ماهیان گروه

واحد شناسی، از هر جهت بررسی بافتبنابراین  . شد
گیري به عمل قطعه ماهی نمونه 4از گنادهاي  آزمایشی

هاي گناد ماهی مربوط به بعد از کالبدگشایی نمونه. آمد
فیکس  درصد 10هر تیمار آزمایشی در داخل فرمالین 

ها برداري فرمالین نمونهساعت بعد از نمونه 24. شدند
هاي گناد ت تعیین جنسیت از یافتجه. تعویض شد

.آمیزي  شدرنگ )H&E(گیري و با استفاده از روش مقطع
ماهیان شامل افزایش  ديرشهاي  شاخصماه  6پس از 

نرخ  و ضریب رشد ویژه ،یوزن بدن، ضریب تبدیل غذای
 Hoseinifar et(گیري و بررسی شدند  اندازهبازده پروتئین 

al. 2011, Sheehan et al. 1999(.يدر پایان دوره 
ترکیب شیمیایی بدن از هر تیمار  يبراي محاسبهآزمایشی 

واحد آزمایشیعدد ماهی براي هر  4(برداري شد نمونه
n=3 (خشک  گرادسانتیيدرجه105ها در دماي نمونه و

آوري و با جمعهاي خشک شده سپس نمونه. شدند
ها استفاده از روش استاندارد ترکیب شیمیایی بدن آن

تر سخشک، پروتئین، چربی و خاک يشامل ماده
.)AOAC 1990(گیري شد  اندازه

ها با استفاده از آزمون کولموگراف نرمال بودن داده
انجامازشیپيدرصديهاداده.اسمیرنف بررسی شد

تجزیه و تحلیل آماري به . شدندلیتبدArc sinابهازیآنال
 يبراي مقایسه.انجام شد SPSS 17افزار نرم يوسیله

-ONE(طرفه  ها از تجزیه واریانس یک میانگین داده

WAY-ANOVA(  ها  میانگین داده يمقایسهبراي و انجام
درصد انجام  5در سطح احتمال ) Tukey(از طریق آزمون 

.)Luckenbach et al. 2004(شد 
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نتایج
، بدشکلی و بازماندگی الروگشاییتخممیزان 

چشم زدگی در  ينشان داد که مرحله نتایج این تحقیق
صورت نگرفت گشاییتخمو به دنبال آن تیمار هاپلوئید 

-پرتودهی مناسب در این تحقیق می يکه این نشان دهنده

که تریپلوئیدي تأثیر  دادنتایج نشان همچنین این .باشد

-و بازماندگی قزل گشاییتخممنفی روي شکل طبیعی، 

این در حالی است که . )>05/0p(آالي رنگین کمان دارد
تأثیر منفی روي بدشکلی زاییمادهزها، ود يدر کلیه
که میزان  نشان دادهمچنین نتایج ). 1جدول (نداشت 

الرو در تیمار پرتودهی شده به صورت  گشاییتخم
.)>05/0p(کندمیداري کاهش پیدا معنی

و  آالي رنگین کمان حاصله از اسپرم پرتو دیدهقزلماهی گشایی، بدشکلی و بازماندگی ي میانگین درصد تخممقایسه: 1جدول 
هاسایر گروه

شاهدآلبینوهاپلوئید
)گري(زهاي پرتو تابی ود

4506007509001050تریپلوئید
درصد 

گشاییتخم
0c71 /2±55d2/2±81a32/3±32c11/3±56b41/2±38b97/1±41b42/2±40b13/4±39

درصد 
بدشکلی

0a4/0±2a2/0±2b11/0±8a4/0±3a2/0±3a6/0±2a42/0±2a12/0±2

درصد 
بازماندگی

0b6/2±69b3/1±70a4/2±54b6/2±69b22/2±68b51/1±69b22/2±71b1/2±68

.)>05/0p(دار هستند در یک ردیف با حروف متفاوت داراي اختالف معنی) میانگین ±SD(اعداد 

شناسیبافت
نمونه  12قطعه از 5ی نشان داد که سانشنتایج بافت

قطعه  12قطعه از  6بوده وتریپلوئید داراي جنسیت نر 
بافت گناد نر را نشان  نیز برداري شدهماهیان شاهد نمونه

زایی هایی که القاي مادهدادند این در حالی است که در گروه
ها گناد نر مشاهده نشد و تمامی نمونهشده بودند بافت 

اي نمونه 1تصویر .جنسیت ماده را نشان دادند) نمونه 24(
تصویر (دهدمینشان را هاي پرتوتابی شدهگروهاز این 

همچنین نتایج نشان داد که تیمار . )cوa, bسمت چپ
تصویر سمت راست (شاهد و تریپلوئید داراي جنسیت نر 

h, I, j, k, l, m( و ماده)تصویر سمت چپd, eوf( 
 يکه کلیه حاصله از این تحقیق اثبات کردنتایج . باشندمی

ز وزایی با استفاده از دالقاي مادهالروهاي حاصله از گروه 
. باشندگري طالیی می 450
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تصویر . باشدهاي مختلف آزمایشی میگناد ماهیان در گروه H&Eآمیزي شده با روش تصاویر مربوط به بافت رنگ :1تصویر 
گناد  cو a, bتصویر سمت چپ(40و  10، 3.2هاي متفاوت هاي مختلف با بزرگنماییدر ماهیان گروهسمت چپ بافت گناد ماده

هاي گناد نر در ماهیان گروه و تصویر سمت راست مربوط به بافت)گروه شاهد و تریپلوئید d, e, fزایی شده و هاي مادهگروه
.باشدمی 40و 10، 3.2هاي تریپلوئید و شاهد با بزرگنمایی

هاي رشد شاخص
داري بین وزن اولیه بین  نتایج نشان داد تفاوت معنی

. وجود ندارد ي مختلف آزمایشی از بدو تفریخها گروه
وزن، ضریب تبدیل هاي رشدي از جمله افزایش  شاخص

تیمار پروتئین در يغذایی، ضریب رشد ویژه و نرخ بازده

شاهد نسبت به تیمارهاي پرتودهی شده و تریپلوئید 
کاهش یافته است و ضریب تبدیل غذایی در تیمارهاي 

)>05/0p(داري داشته است پرتوتابی شده کاهش معنی
. )2جدول (

هاو سایر گروهآالي رنگین کمان حاصله از اسپرم پرتودیده قزلماهی هاي رشدي در  مقایسه میانگین شاخص :2جدول 
)گري(زهاي پرتو تابی ود

4506007509001050آلبینوتریپلوئیدشاهد
وزن 
ابتدایی

a01/0±15/0a013/0±14/0a011/0±15/0a013/0±15/0a017/0±15/0a012/0±15/0a012/0±15/0a013/0±15/0

افزایش 
وزن

a06/11±77/54b08/10±85/68c91/11±65/79c14/9±97/83c18/13±33/80c68/13±20/84c21/12±76/82c36/14±60/81

ضریب 
تبدیل 
غذایی

b088/0±56/1a07/0±30/1a05/0±3/1a053/0±2/1a057/0±2/1a047/0±2/1a037/0±19/1a065/0±21/1

ضریب 
رشد 
ویژه

a12/0±01/3b13/0±31/3b11/0±46/3b11/0±5/3b10/0±53/3b22/0±52/3b11/0±44/3b16/0±50/3

نرخ 
بازده 
پروتئین

a08/0±54/1b086/0±87/1b18/0±86/1b804/0±97/1b089/0±96/1b075/0±99/1b08/0±04/2b10/0±00/2

)>05/0p(دار هستند در یک ردیف با حروف متفاوت داراي اختالف معنی) میانگین ±SD(اعداد 
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ترکیبات شیمیایی بدن
آالي رنگین کمان ماهی قزل يمیانگین تقریبی آنالیز الشه

. آمده است 3در تیمارهاي مختلف آزمایشی در جدول 
 يپروتئین، خاکستر و مادهداري بین چربی،  اختالف معنی

.)3جدول (خشک در بین تیمارهاي مختلف آزمایشی نبود

آالي رنگین کمان حاصله از قزلماهی در ) ي خشک، پروتئین، چربی و خاکسترماده(ي میانگین آنالیز تقریبی الشه مقایسه: 3جدول 
ها و سایر گروه اسپرم پرتودیده

)گري(زهاي پرتو تابی ود
4506007509001050آلبینوتریپلوئیدشاهد

2/16±3/1630/0±1625/0±9/1527/0±1/1619/0±1617/0±9/1521/0±1/164/0±3/0وزن خشک
22/56±71/5422/0±54/5544/0±37/5536/0±33/5527/0±9/5422/0±23/5541/0±5/563/0±2/0پروتئین
8/15±3/1641/0±9/153/0±2/163/0±1/162/0±1/161/0±1/163/0±2/161/0±2/0چربی

3/9±9/83/0±8/82/0±1/94/0±2/91/0±1/92/0±91/0±9/82/0±1/0خاکستر

بحث
کیفیت اسپرم و ، پس از پرتودهیدر این مطالعه 

تخمک مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از اطمینان از آن 
در کیفیت اسپرم،  تغییرعدم بروز . پروسه لقاح اجرا شد

ها  نمونهدر گاما شرایط مناسب پرتودهی ينشان دهنده 
 يمیزان بازماندگی الرو در کلیهگشایی پس از تخم.بود

داري با تفاوت معنیزایی شده با پرتو گاما تیمارهاي ماده
گشایی در درصد تخم). 1جدول (تیمار شاهد نداشت 

هاي گري نسبت به سایر گروه 450تیمار آلبینو و 
این در . داري باالتر بودپرتودهی شده به صورت معنی

حالی بود که درصد بدشکلی و بازماندگی بین تیمارهاي 
ه با توجه ب.داري نداشت مختلف آزمایشی تفاوت معنی

میزان تکثیر ماهیان درمهمي پارامترهاازی یککه این
میزان بدشکلی به این ،باشد یگشایی و بدشکلی متخم

مقدار پرتوي تابیده شده، شوك حرارتی، شرایط لقاح و 
میزان تفریخ در ماهیان گروه .  انکوباسیون بستگی دارد

زایی شده در این تحقیق هاي القاي مادهتریپلوئید و گروه
تنها در  ءکاهش یافته بود این در حالی است که میزان بقا

ماهیان گروه تریپلوئید کاهش یافته بود که این نتایج 
 Chourrout and Quillet(باشد همسو با سایر مطالعات می

1982, Quillet et al. 1991, Malison et al. 1993, 
Pandian and Sheela 1995, Withler et al. 1995, 

Bonnet et al. 1999( . ماهیان تریپلوئید در مقایسه با
ماهیان دیپلوئید در برابر شرایط محیطی مثل کاهش 

تواند به عنوان کسیژن حساسیت زیادي دارند که این میا
ها در این تحقیق عنوان شود علت کاهش بقاي آن

)Ojolick et al. 1995(.
زایی ماده کمانآالي رنگینقزل هاي رشدي ماهیشاخص

 راباالترین مقدار هاي مختلف آزمایشی شده در بین گروه
ها در ماهی این در حالی است که این شاخص ،نشان داد

تر و زایی شده کمآالي تریپلوئید نسبت به ماهیان مادهقزل
هیچ گونه تفاوت  همچنین. بودتر از گروه شاهد بیش

خشک،  يماده(هاي شیمیاییداري در شاخصمعنی
هاي گروه يالشه بین کلیه) پروتئین، چربی و خاکستر

 محققین آزمایشی مالحظه نشد که این با نتایج دیگر
Komen(باشدهمراستا می and Thorgaard علت . )2007

زایی شده عدم رشد آالي مادهافزایش رشد در ماهی قزل
اول پرورش گناد جنسی در ماهیان این گروه در سال 

باشدها به صورت نوار باریک میباشد و شکل گناد در آنمی
)Quillet et al. 1991, Malison et al. 1993, Pandian and 

Sheela 1995, Withler et al. 1995, Bonnet et al. 1999( .
پلوئیدي به عنوان ابزار کنترل جنسی و دستکاري القاي پلی

ماهیان ترپلوئید به علت . گیردژنوم مورد استفاده قرار می
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قطع میوز در طی گامتوژنز به علت دارا بودن تعداد فرد 
ن در ای. )Chourrout, 1980(باشندکروموزوم عقیم می

رشد نسبت به ماهیان گروه شاهد تریپلوئید ماهیان تحقیق 
در  1383در سال  کلباسیجوهري و  .تري داشتندبیش

آالي رنگین کمان دیپلوئید و اي که روي ماهیان قزلمطالعه
اند که در ماهیان گزارش کردهتریپلوئید انجام دادند،

پرورشی آالي رنگین کمان تنها در ماه اول تریپلوئید قزل
هاي بعدي این روند باشد و در ماهتر میمیزان رشد کم

رشد ماهی آزاد دیپلوئید . داري یافته استافزایش معنی
ولی از این  هتر بودگرم از ماهی تریپلوئید بیش 20تا وزن 

ند اهتري را نشان دادزمان به بعد ماهیان تریپلوئید رشد بیش
)Jungalwalla 1991( .دیگري روي ماهی  يدر مطالعه

زندگی  يتر در مراحل اولیهآالي رنگین کمان رشد کمقزل
در ماهیان تریپلوئید مشاهده شد ولی در ادامه در این تیمار 

 .Diaz et al(ه استمیزان رشد در این گروه افزایش یافت

که این مطالعات با نتایج این تحقیق همخوانی ،)1993
.دارد

 براي القاي دماییشوك پرتو گاما و از در این بررسی 
شناسیو براي اثبات آن از مارکر رنگ و بافت زاییماده

هاي گروه يکه در کلیهبا توجه به این.استفاده شده است
زایی با ماده ،زایی شده گناد جنسی نر مشاهده نشدماده

گردد که این استفاده از پرتو گاما در این آزمایش اثبات می
 ,Chourrout 1980(باشد نتایج مشابه با کارهاي قبلی می

Thorgaard 1983, Solar et al. 1984(  نتایج عالوه بر این
زایی نشان از طالیی بودن ماهیان گروه ماده مارکر رنگ

با توجه به اینشده با استفاده از تخمک طالیی ماده بود 
آالي قزل يکه سیستم تولید مثلی ماهیان جنس ماده گونه

که این  باشدمیXYو ماهیان جنس نر  XXرنگین کمان 
زایی با استفاده از این روش به دهد که مادهنشان می

باشدبه نتایج قبلی میمشادرستی صورت گرفته است و 
. )1380تاکامی و همکاران آذري(

میزان بدشکلی، از نظر گروه تریپلوئید جایی کهاز آن
در مقایسه هاي رشدي  شاخصو  ءگشایی، بقادرصد تخم

در این  راداري کاهش معنی زایی شدههاي مادهگروه اب
استفاده از گروه تریپلوئید را با نشان داده است، گروه 

این با سایر اطالعات مربوط و کندمحدودیت مواجه می
 .Yamashita et al(به مطالعات دیگر همخوانی دارد 

1993, Benfey 1996( .به رشد باالي ماهیان  با توجه
گشایی زایی شده و همچنین میزان تخمتیمارهاي ماده

هاي ز در بین گروهوگري، این د 450باالتر در ماهیان گروه 
آالي زایی در ماهی قزلز مادهومختلف به عنوان بهترین د

دهد که   این نتایج نشان می .گردد رنگین کمان انتخاب می
استفاده از پرتو گاما به عنوان روشی زایی با استفاده از ماده

 يتولیدي در یک دوره يمناسب در جهت افزایش بازده
توان از باشد و میآالي رنگین کمان میپرورشی ماهی قزل

این بخش از آبزي پروري  ياین تکنیک جهت توسعه
. استفاده نمود

آالي جهان ایران رشد زیادي در صنعت پرورش قزل
به دلیل رشد باالي جنس ماده .  )FAO 2013(داشته است 

واردات تخم تمام ماده با استقبال پرورش دهندگان 
وارداتی به  يزدههاي چشمروبروست بنابراین اغلب تخم

 .Fadaeifard et al(باشند کشور به صورت تمام ماده می

هاي سازي روشلذا با انجام این تحقیق و بهینه،)2012
توان به رشد کیفی این صنعت نیز مورد استفاده در آن می

براي این حجم تولید نیاز به وارد . ثري نمودؤکمک م
باشد حجم زیادي از تخم چشم زده میکردن 

)Fadaeifard et al. 2012(.
-هاي اخیر حجم باالیی از بیماري عالوه بر آن در سال

هاي  همراه با تخم IHNو  VHS ،IPNهاي آبزیان همانند 
وارداتی از سایر کشورها وارد کشور شده است که این 

شود موجب فلج شدن بخش زیادي از این صنعت می
)Fadaeifard et al. 2012, Dadar et al. 2014(، بنابراین

 يب در جهت افزایش بازدههاي مناس استفاده از روش
تواند گامی در جهت خودکفایی و تولید تخم پرورشی می

. چشم زده و ماهیان در کشور باشد
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تشکر و قدردانی 
فنون اي، پژوهشگاه علوم وکشاورزي هسته ياه تهران و پژوهشکدهانشگاین مطالعه با حمایت مالی معاونت پژوهشی د
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Comparison of hatching, deformity, survival, growth performance 
and body composition in all-female gynogenetic rainbow trout 

(Oncorhynchus mykiss) using gamma irradiation
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Abstract
Gamma radiation at doses 450, 600, 750, 900 and 1050 Gry were used. Also, early thermal 

shock to induce diploid was used at 28°C. Hatching, deformity and survival rates were 
measured after developing period in different groups. Growth performance and chemical body 
analysis in fish were measured at the end of trail. Histological studies on the gonads were 
undertaken to demonstrate the success of gynogenesis induction. The highest and the lowest 
hatching and survival were obtained in the triploid group (p<0.05). No significant difference 
was observed in survival and deformity among irradiated treatments. Treatment irradiated 
with 450 gray showed the highest percentage of hatching (p<0.05). Growth indices showed a 
significance increase in gynogen groups compared to control and triploid groups (p<0.05).  
There was no significant difference between chemical compositions (protein, fat, ash and dry 
matter) among different treatments.  The gonads histology demonstrated a successful in 
gynogenesis using gamma radiation. According to these findings it can be concluded that the 
use of gynogenesis by gamma ray in rainbow trout is a suitable method for increasing the 
production.

Key words: Rainbow Trout, Gamma radiation, Gynogenesis, growth indicators, body 
composition
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