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چکيده
ترکیبات دارویي در رشد ماهیان زینتي نقش کاربردي دارند .مطالعه اثرات کلومیفن ،در جیره مواد غذایي و فاکتورهاي رشد در گونه هاي
ماهي گورامي ( )Trichogaster trichopterusrاین بررسي انجام شد هدف از انجام این پژوهش افزایش رشد ماهیان زینتي
( )Trichogaster trichopterusدر کارگاههاي تکثیر و پرورش ،در بازه زماني کوتاهتر و هزینه تمام شده کمتر بوده است .تعداد 041
قطعه بچه ماهي گورامي سه خال در  4گروه (یک گروه شاهد و سه گروه تیمار) به مدت دو ماه با جیره غذایي حاوي کلومیفن (با مقادیر
 0/9 ،0و  2میليگرم بر کیلوگرم در جیره خشک) غذادهي شدند .زیست سنجي (وزن کل و طول استاندارد) هر دو هفته یک بار و محاسبه
شاخصهاي رشد ماهیان در پایان دوره دو ماهه انجام شد .نتایج نشان داد که استفاده از کلومیفن در جیره غذایي بر روي پارامترهاي رشد
(افزایش وزن نهایي ،درصد افزایش وزن ،میزان رشد ویژه ،میزان بازده پروتئین و میانگین رشد روزانه) تأثیر مثبت و معنيداري داشته و
ضریب تبدیل غذایي به طور معنيداري کاهش نیافت .بنابراین کلومیفن ميتواند در رژیم غذایي ماهي گورامي سه خال گونه
Trichogaster trichopterusاستفاده شود.
كلمات كليدی :ماهي گورامي سه خال ،رشد ،کلومیفن.Trichogaster trichopterus ،

مقدمه
نگهداري ماهیان زینتي از دیرباز براي عموم یک سرگرمي

ماهیان البیرنت دار شناخته ميشوند .مهمترین خصوصیت

بوده است .به نظر ميرسد که در یک هزار سال قبل،

این ماهيها وجود یک عضو تنفسي فرعي به نام البیرنت

چینيها اولین کساني بودند که به نگهداري ماهیان اقدام

است .البیرنت چسبیده به حفرهي آبششي است و از

نمودهاند .این سرگرمي در نیمه قرن نوزدهم بعد از

غشاهاي چندالیه که در یک چهارچوب استخواني قرار

شکلگیري و توسعه مکانهاي عمومي نگهداري ماهیان

دارد تشکیل شده است .بافت ظریف آن داراي تراکم

زینتي رونق گرفت [ .]0امروزه جاذبههاي گردشگري و

زیادي از مویرگهاي خوني بوده و بیشتر شبیه شش

افزایش درآمد حاصل از صادرات ماهیان آکواریومي باعث

موجودات خشکيزي عمل ميکند .اگر یک ماهي البیرنت

کسب منابع ارزي هنگفتي در کشورهایي همچون

دار به هوا دسترسي نداشته باشد خفه ميشود زیرا آبشش

سریالنکا و فیلیپین شده است ،به طوري که عالوه بر

به تنهایي اکسیژن کافي را براي ماهي تامین نميکنند.

نگهداري آنها به عنوان سرگرمي ،تاثیر نگهداري و تماشاي

مشخصات ظاهري ماهي گورامي سه خال (شکل  )0آن را

گونههایي از آن بر روان انسان و تسکین رواني او از سوي

به عنوان نمونهاي مناسب براي نگهداري و پرورش معرفي

علم پزشکي به اثبات رسیده است [ .]2گورامي سه خال

کرده است .شرایط نگهداري این ماهي آسان و براحتي در

متعلق به زیر راستهي آنابانتوئید بوده و عموماً به عنوان

شرایط آزمایشگاهي قابل رشد و تکثیر است [ .]0ویژگي-
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بررسي اثرات کلومیفن در جیرهي غذایي...

هاي جنسهاي نر و ماده و همچنین رفتار و زمان

از حد نرمال است کاربرد دارد .زماني که آقایان کلومید

تولیدمثل و نحوه رشد و تکثیر این ماهي از موضوعات

مصرف ميکنند با افزایش ترشح هورمون  LHمواجه مي-

مورد عالقه پرورشدهندگان و جمعآوريکنندگان ماهیان

شوند که اي امر سبب ميشود تولید تستوسترون طبیعي

زینتي است [ .]3 ،0ضمن اینکه ماهي گورامي سه خال

در بدنشان باال برود .ورزشکاران با استفاده از این قابلیت

یکي از گونههاي با ارزش زینتي است که داراي ارزش

ویژه کلومید ميتوانند در پایان دوره مصرف استروئید

ریالي خوبي در بازار این نوع از ماهیان است [.]0

(یعني همان زماني که ترشح تستوسترون آندروژني کاهش
یافته است) بهره برده و ترشح تستوسترون آندروژني بدن
خود را به سطح نرمال برگردانند و همچنین سبب افزایش
وزن نیز ميشود [ .]02بنابراین با هدف افزایش رشد
ماهیان زینتي در کارگاههاي تکثیر و پرورش ،در بازه زماني
کوتاهتر و هزینه تمام شده کمتر ،این نمونه مورد بررسي و
انتخاب شد تا اثر کلومیفن به عنوان داروي قابل بررسي
در جیرهي غذایي و تاثیر در فاکتور رشد ماهي گورامي
سه خال ( )Trichogaster trichopterusمورد مطالعه قرار
گیرد.
مواد و روش كار

شکل - 0گورامي سه خال نر در باال و گورامي سه خال ماده در

در این تحقیق بر اساس جدول  041 ،0قطعه بچه ماهي

پایین

گورامي سه خال در  4گروه  31قطعهاي تقسیمبندي
با توجه به بازار پر فروش ماهیان زینتي دستیابي به روش-

گردید .به منظور ایجاد شرایط تثبیت وضعیت و حفظ

هایي که بتواند در زمان کوتاهتر و با صرف هزینه کمتر

سالمت و سازگاري با محیط جدید به مدت یک هفته

ماهیان زینتي را در اختیار مشتریان قرار دهد در فهرست

ماهيها در آب بدون کلر نگهداري شدند .تغذیه ماهیان

فعالیتهاي تجارتي شیالت قرار گرفته است .از این رو

با توجه به بهترین ساعات تغذیه ماهیان در چهار نوبت در

استفاده از مکملهاي غذایي و دارویي که بتواند در زمان

روز (ساعات  03011 ،00011 ،5011و )09011و بر اساس

کوتاهتر و با سرعت بیشتري نمونه ماهیان را به بازار اماده

 %9از وزن ماهیان هر تانک با افزودن مقادیر کلومیفن به

نماید در فهرست تحقیقات شیالتي قرار گرفته است.

غذاي پایه به مقدار بر اساس جدول  0انجام شد.

کلومیفن با نام تجاري ( Milophene ،Clomidو

خوراک پایه در هر نوبت با توجه به میزان افزایش وزن

 )Seropheneميباشد و جزء گروه دارویي محرک

بدن و طول ماهي به صورت دستساز حاوي 91%

تخمکگذاري و داراي ترکیبات غیراستروئیدي ضد

پروتئین 09% ،چربي 0/9% ،فیبر تهیه و به ماهيها داده

استروژن بوده و با افزایش آزاد شدن  FSHو  LHاز

شده است .حجم آب هر یک از مخازن نگهداري ماهیان

هیپوفیز ،باعث افزایش رسیدن فولیکول تخمدان و

مورد بررسي در این پژوهش  061لیتر بوده که براي حفظ

تخمکگذارى و نیز رشد جسم زرد ميگردد [.]03 ،5

کیفیت آن در هر مخزن یک بیوفیلتر ابري قرار داده شد و

همچنین در درمان موارد انساني جنس نر که تعداد اسپرم

روزانه مقدار  01درصد آب هر مخزن سیفون و با آب

در آنها پایین ميباشد و مقدار تستوسترون در آنها پایینتر

شهري کلرزدایي شده جایگزین شده است .همچنین
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شستشوي بیوفیلتر ابري به صورت هفتگي انجام شده

کارآیي پروتئین DFI ،یا میزان درصد غذایي که در روز

است .سیستم هوادهي هر یک از مخازن نگه داري ماهیان

خورده شده PBWI ،یا درصد افزایش وزن ماهي BWI ،یا

(عالوه بر فیلتر ابري) شامل یک عدد سنگ هواي متصل

افزایش وزن بدست آمده SGR ،یا ضریب رشد ویژه،

به پمپ هواي مرکزي کارگاه بوده و در طول دوره بررسي

 CFیا شاخص وضعیت نسبت طول و وزن ADG ،یا

درجه حرارت آب حدود  22درجه سانتیگراد و دوره

میزان رشد روزانه و  SRیا درصد بقا بوده است) .سنجش

روشنایي  5ساعت در شبانه روز در نظر گرفته شده است.

تغییرات و مطالعات آماري از طرح کامال تصادفي با

ماهیان موجود در هر تانک با استفاده از ترازو دیجیتال و

استفاده از آزمون واریانس یکطرفه انجام شد .جهت مقایسه

خطکش بیومتري هر دو هفته یکبار سنجش شده و

میانگین بین تیمارها از آزمون دانکن در سطح احتمال

بیومتري شدند و شاخصهاي زیست سنجي شامل طول

( )P ≥1/19انجام گرفت .جهت تعیین همبستگي بین

استاندارد ( )S.Lو وزن کل بدن ( ،)B.Wبا استفاده از خط

سطوح مختلف کلومیفن و برخي پارامترهاي رشد و

کش مدرج ( با دقت  0میليمتر) و ترازوي دیجیتال (با

تغذیههاي از آزمون رگرسیون خطي استفاده شد .نرم افزار

دقت 1/0گرم ) انجام شد .همچنین شاخصهاي رشد و

آماري  SPSS 16براي تجزیه و تحلیل دادهها و نرم افزار
 Excel 2013براي رسم نمودار

تغذیه ،درصد بقا ،ضریب تبدیل غذایي نیز محاسبه شد

استفاده شد.

(فاکتورهاي رشدي مورد بررسي اعم از ( PERیا نسبت
جدول  -0گروههاي شاهد ،تیمار ،مقادیر کلومیفن و غذاي پایه مورد استفاده در تانک پرورش
نام گروه

تعداد گروه

شاهد
تیمار0
تیمار2
تیمار3

31

نوع جیره غذایي

مقدار غذاي پایه بر حسب g

مقدار کلومیفن بر حسب )%( w/w

غذاي پایه

0111

1 /0

غذاي پایه +

0111

کلومیفن

1/09
1 /2

نتایج
با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش کلومیفن در

و همچنین سبب افزایش وزن و ضریب رشد متوسط

دوزهاي  2گرم در کیلوگرم باالترین اثر را در رشد ماهي

بدست آمده در ماهیان تیمار شده با کلومیفن ميباشد

نشان داده است .تصویر شماره دو مقایسه نسبت کارایي

(شکل  )2و کاهش معنيداري در ضریب تبدیل غذایي

پروتئین ،درصد غذاي خورده شده در روز و درصد

هیچ یک از گروهها دیده نميشود (شکل  .)3همچنین

افزایش وزن در گروههاي شاهد و تیمار شده با کلومیفن

درصد بقا در گروه شاهد  59درصد ،در گروه کلومیفن با

را نشان ميدهد .مقایسه میانگین و انحراف معیار نسبت

دوز  0میلیگرم بر کیلوگرم  21%درصد ،در گروه کلومیفن

کارایي پروتئین ،درصد غذاي خورده شده در روز و

با دوز  0/9میليگرم بر کیلوگرم  29درصد و در گروه

درصد افزایش وزن بین گروههاي شاهد و گروههاي تیمار

کلومیفن با دوز  2میليگرم بر کیلوگرم  51درصد مي-

شده با دوزهاي  0/9 ،0و  2میليگرم بر کیلوگرم کلومیفن

باشند که این نتایج نشان ميدهد هرچه دوز داروي

نتایج نشان داده است که افزایش معنيداري در نسبت

مصرفي افزایش یافت درصد بقا نیز افزایش ميیابد (شکل

کارایي پروتئین ،میزان درصد غذاي خورده شده در روز

.)4
3
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شکل -2نتایج حاصل از مقایسه شاخصهاي رشد و تغذیه
3
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شکل-3نتایج حاصل از مقایسه ضریب تبدیل غذایي
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فصلنامه علمي ـ پژوهشي زیستشناسي جانوري ،سال نهم ،شماره اول ،پاییز  ،59دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان

120

*

100

80

60

40

20

0

گروه کلومیفن gr/kg 2

گروه کلومیفن gr/kg 0/9

گروه کلومیفن gr/kg 0

گروه شاهد

شکل -4نتایج حاصل از مقایسه درصد بقا

بحث
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که استفاده از

عدد ضریب تبدیل غذایي عددي کوچکتر و به عدد یک

کلومیفن در جیره غذایي سبب افزایش نسبي شاخصهاي

نزدیکتر باشد نشان از وضعیت مطلوب تغذیه ،غذادهي

رشد و تغذیه در ماهي گورامي  3خال مورد بررسي شده

ميباشد .ضریب تبدیلهاي باال و در حال نوسان ميتواند

گردید که علت استفاده از کلومیفن را در پژوهش حاضر،

بیانگر مشکالت توام مربوط به تغذیه ،روشهاي غذادهي،

ميتوان تحریک غده هیپوفیز ،افزایش هورمون رشد،

وقوع بیماري و یا از بین رفتن کیفیت آب استخر باشد

تحریک هورمون گنادوتروپین و افرایش پروستاگالندینها

[ .]7همچنین با توجه به تحقیقات انجام شده وجود

و افرایش تولید تیروکسین که همگي این عوامل افزایش

فعالیت آنزیمهاي  - DMTهموسیستئین متیل نشان مي-

رشد را به همراه دارد ،دانست [.]00 ،2

دهد که مکملهاي غذایي ابتدا به پروتئین کبد

در این تحقیق از سه دوز  0/9 ،0و  2گرم بر کیلوگرم

هپاتوپانکراس کمک ميکند و در هپاتوپانکراس گروه

کلومیفن استفاده شد ،که هرچه دوز داروي مصرفي

متیل به هموسیستئین تبدیل شد که از طریق – DMT

افزایش یافت فاکتورهاي رشد مورد بررسي اعم از نسبت

هموسیستئین متیل ،متیونین تشکیل شود ،بعد از آن باعث

کارآیي پروتئین ،میزان درصد غذایي که در روز خورده

فعالیت غده هیپوفیز و افزایش هورمون رشد ميشود.

شده ،درصد افزایش وزن ماهي ،افزایش وزن بدست آمده،

همچنین وجود پروتئین در رژیم غذایي ماهیان از اهمیت

ضریب رشد ویژه ،شاخص وضعیت نسبت طول و وزن،

قابل توجهي برخوردار است چرا که در مکملهاي غذایي

میزان رشد روزانه و درصد بقا افزایش معنيدار یافت .اما

نیز بدلیل وجود پروتئین باعث افزایش پارامترهاي رشد

هیچ کاهش معنيداري در میزان  FCRیا ضریب تبدیل

گردید [ .]9در تحقیقي به بررسي اثر کلومیفن سیترات و

غذایي دیده نشد .این تغییرات نشان از آن دارد که هرچه

تستوسترون در رشد و توسعه ماهیان آزاد چینوک،
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پرداخته شد که در این تحقیق علت افزایش پارامترهاي

رژیم غذایي که  1/0و  2میليگرم را دارا بودند ،تهیه شد

رشد را وجود کلومیفن ذکر کردند و کلومیفن را

و ماهيها در طي  04و  24هفته تغذیه شدند [.]6

آگونیست تستوسترون معرفي کردند [.]7

نتایج نشان داد که رژیم غذایي فرموله شده با پروتئین باال

نیکخو و همکاران در سال 2102به ارزیابي فاکتورهاي

سبب بهبود و تسریع وضعیت فاکتورهاي رشد در ماهیان

رشد و بهبود درصد بقاء در بچه ماهي کپور وحشي

گورامي سه خال شده است.

(carpio

 )Cyprinusتغذیه شده با رژیم حاوي

نتيجهگيری

پروبیوتیک آکواالز در رویارویي با باکتري بیماريزاي

با توجه به آزمایشات انجام شده و بکارگیري دوزهاي

استرپتوکوکوس پرداختند و نتایج خود را اینگونه بیان

مختلف کلومیفن ،نشان داده است که با افزایش دوز

داشتند که در بررسي شاخصهاي رشد مانند افزایش وزن

کلومیفن به عنوان مکمل ،پارامترهاي رشد افزایش یافته

و طول ،ضریب رشد ویژه ،ضریب تبدیل غذایي و بازده

است .از آنجایي که یکي از اهداف متخصصین اصالح

مصرف پروتئین ،بچه ماهیان تغذیه شده با جیره غذایي

الگوي غذایي و افزایش عملکرد در میزان رشد آبزیان از

حاوي  0/9و  2کیلوگرم اکواالز در هر تن غذاي خشک

جمله ماهیان است ،شاید بتوان با توجه به نتایج حاصل از

بهترین رشد را نسبت به گروه شاهد نشان دادند

این تحقیق مصرف کلومیفن براي بهبود وضعیت رشد

( )p>1/19که نتایج این تحقیق نیز با نتایج حاصل از

ماهیان توصیه کرد.

پروژه ما هم خواني داشت [.]4
مرفلید و همکاران در سال  2115به ارزیابي
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