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چکیده
ماهی عنزه ( )Barbus esocinusیکی از گونههای متعلق به خانواده کپورماهيان و جنس سس ماهی و ماهی بومی خوزستان
میباشد که با توجه به وضعيت منابع آبی داخلی استان و صيد بیرویه ماهيان بومی ،ذخایر طبيعی این گونه بهشدت کاهش یافته است .هدف از اجرای
این تحقيق دست یابی به یک روش کاربردی در تکثير مصنوعی ماهی عنزه بوده است .به این منظور تعداد  02مولد ماده عنزه با وزن متوسط 11/34
کيلوگرم ،از استخرهای پرورشی ماهيان بومی مرکز توسعه ماهيان بومی دشت آزادگان بهطور تصادفی انتخاب و به سه تيمار آزمایشی و یک تيمار شاهد
تقسيم شدند .در تيمارهای اول تا سوم بهترتيب ،مقادیر  7 ،3و  12ميکروگرم در کيلوگرم هورمون  LHRH-A0در مرحله مقدماتی 2/5 ،ميلیگرم
در کيلوگرم غده هيپوفيز در مرحله دوم و  3/5ميلی گرم در کيلوگرم نيز غده هيپوفيز در مرحله نهایی و در تيمار شاهد فقط از غده هيپوفيز بهمقدار
 2/5ميلیگرم در کيلوگرم در مرحله اول و مقدار  3/5ميلیگرم در کيل وگرم در مرحله نهایی تزریق صورت گرفت .تزریق دوم با فاصله زمانی 03
ساعت از تزریق اول و تزریق سوم در فاصله زمانی  10ساعت از تزریق دوم صورت پذیرفت .پس از طی شدن دوره نهفته ،تخمگيری از ماهيان و عمل
لقاح (لقاح خشک) انجام گردید .در انتها شاخصهای تکثير نظير نسبت جوابدهی مولدین ،همآوری کاری ،درصد لقاح ،درصد تفریخ و ميزان الرو
استحصالی تعيين و مورد بررسی قرار گرفت .براساس نتایج بهدست آمده ،بهترین شاخصهای توليد مثلی در تيمار دوم مشاهده گردید بهطوریکه در
این تيمار همه مولدین نسبت به تزریق جواب دادند و همآوری کاری  ،057032±44653درصد لقاح  ،66/4±2/37درصد تفریخ ،67±2/67
ميزان الرو استحصالی 032322±15415بهدست آمد که با سایر تيمارها و تيمار شاهد اختالف معنیدار مشاهده گردید ( .)p>2/25براساس نتایج
حاصله ،روش تزریق سه مرحلهای با استفاده از تزریق یک مرحلهای  7ميکروگرم در کيلوگرم هورمون  LHRH-A0و دو مرحله تزریق عصاره غده
هيپوفيز میتواند بهطور موفق در تکثير ماهی عنزه مورد استفاده قرار گيرد.
کلمات کلیدی :ماهی عنزه ( ،LHRH-A2 ،)Barbus esocinusغده هیپوفیز ،شاخصهای تولیدمثلی
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

seied1531@yahoo.com
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القاء تخمریزی ماهی عنزه با استفاده از هورمون  LHRH-A2همراه با....

مقدمه
تقریباً تمام ماهیان در محیط استخرهای پرورشی ،عملکرد
تولیدمثلی ضعیفی را از خود نشان میدهند .غالباً در جنس ماده،
ناتوانی در بلوغ نهایی اووسیتها ،تخمکگذاری و تخمریزی وجود
دارد و در جنس نر ممکن است اسپرم با کیفیت ضعیف تولید
شود .این عملکردهای ضعیف ناشی از این واقعیت است که ماهی
در شرایط اسارت ،شرایط تخمریزی طبیعی را تجربه نکردهاست،
بنابراین غده هیپوفیز در ترشح گنادوتروپینها ،بلوغ و تخمک
گذاری ناتوان است .از سال  2391از عصاره هیپوفیز در تحریک
تولیدمثل و وادار کردن ماهی به تخمکگذاری ،اسپرمسازی و
تخمریزی استفاده شده است و در سال  ،2391اولین روش
بهکارگیری غده هیپوفیز تازه جمعآوری شده از ماهی کپور
معمولی در فصل تولیدمثل و هورمون کوریونیک انسانی و دیگر
هورمونهای پستانداران و ماهیها ،در وادار کردن ماهی به
تخمریزی مورد استفاده قرار گرفت ( Zoharو همکاران.)1122 ،
آنالوگ هورمون آزادکننده گنادوتروپین ) (GnRHaبههمراه
ترکیبات ضددوپامین و هورمون آزادکننده هورمون زردهساز
) ،(LHRHبرای القاء ترشح هورمونهای تولیدمثلی در آبزیان
بهطور موفقیتآمیزی مورد استفاده قرار گرفتهاند .در سالهای
اخیر نوع مصنوعی هورمون  LHRHبهنام آنالوگ)LHRH (LHRHa
معرفی شده که از نوع طبیعی آن موثرتر است که علت آن خلوص
بیشتر ،متابولیزهشدن سریعتر توسط ماهی و مدت زمان فعالیت
بیشتر میباشد .هورمون  LHRH-Aیکی از هورمونهای القاء
کننده تخمریزی در ماهیان است که تخمریزی را تسریع میکند.
امروزه دو نوع  LHRH-Aبه نامهای  LHRH-A2و LHRH-A1
(با اثر بیشتر) ،در امر القاء تخمریزی بهکار گرفته میشود (Kalbassi
و همکاران1124 ،؛  Shoaibو همکاران1124 ،؛ حسینزاده
صحافی.)2931 ،
در منطقه خوزستان ،تاکنون  24جنس و  14گونه ماهی
شناسایی شده است که بیشترین تنوع را سس ماهیان با حداقل
 22گونه بهخود اختصاص میدهند (رئیسیعزیزی و همکاران،
2931؛ ولیالهی2939 ،؛ هاشمی و مرتضوی2933 ،؛ نجفپور و
همکاران .)2991 ،پراکنش این گونهها در ناحیه دجله ،فرات،
اروندرود و کارون میباشد (کد و عبدلی2991 ،؛ .)2331 ،Coad
از جمله این ماهیها ماهی عنزه ) (Barbus esocinusاست .این
ماهی دارای سری بزرگ و پوزهای بلند بوده ،بهطوریکه تقریباُ
طول پوزه یک سوم طول سر میباشد .ماهیهای ماده عنزه با وزن
 6/911- 21/211کیلوگرمی دارای طول کل  31-39سانتیمتر،
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طول استاندارد  ،92-34طول سر  21-26سانتیمتر و طول پوزه
 1-6سانتیمتر میباشند (.)1121 ،Coad
با توجه بهکاربرد موفقیت آمیز هورمون  LHRH-A1بههمراه
عصاره غده هیپوفیز در تکثیر برخی ماهیها در تحقیقات قبلی
(محمدیان و همکاران2939 ،؛  Kalbassiو همکاران1124 ،؛
 Shoaibو همکاران1124 ،؛  Ahmadnezhadو همکاران1129 ،؛
 Maboudiو همکاران1129 ،؛  Kahkeshو همکاران1121 ،؛
 )1112 ،Arabaciو محدودیت تولید بچه ماهی عنزه جهت توسعه
آبزیپروری و بازسازی ذخایر این گونه ماهی در منابع آبهای
داخلی ،تحقیق حاضر بهمنظور بررسی تزریق هورمون سنتتیک
 LHRH-A1بههمراه عصاره غده هیپوفیز در القای رسیدگی جنسی
ماهی عنزه ) (B. esocinusو تاثیرات آن بر درصد لقاح ،تخمگشایی،
همآوری کاری و موفقیت تکثیر ماهی عنزه میباشد.

مواد و روشها
تمام مراحل اجرایی این طرح در مرکز توسعه ماهیان بومی
سوسنگرد وابسته به اداره کل شیالت خوزستان واقع در کیلومتر
 41جاده اهواز– سوسنگرد در فروردین ماه سال  2931انجام شد.
عملیات تکثیر پس از مناسب شدن شرایط طبیعی دمایی آب
استخر نگهداری ماهیان مولد ( 11-12درجه سانتیگراد) با تزریق
هورمون و عصاره غده هیپوفیز در سه مرحله با فواصل زمانی 14
و  21ساعته آغاز شد و در روز سوم با  26ساعت فاصله زمانی
پس از تزریق نهایی تخمکشی بهصورت دستی انجام شد.
ماهیان مولد اولیه به صورت وحشی از محل زیست طبیعی
آنها با کمک صیادان محلی از رودخانه کرخه ،دریاچه سد دز و
هورالعظیم با انواع ادوات صید مانند تورگوشگیر و قالب صید و با
خودروی مجهز به وسایل حمل و نقل ماهی زنده از قبیل تانک
فایبرگالس ،کپسول اکسیژن و ...بارگیری و تا استخرهای خاکی
کارگاه جابهجا شدند .بهمنظور نگهداری ماهیان مولد قبل از شروع
فصل تکثیر ،از استخرهای خاکی نیم تا یک هکتاری استفاده شد.
منبع تأمین آب جهت پرورش ماهی ،رودخانه کرخه میباشد.
تغذیه ماهیان مولد عالوه بر غذای طبیعی ،با غذای فرمولهشده
کنستانتره ویژه بنی ،جو و سبوس برنج به میزان  9تا  1درصد
وزن بدن بهصورت روزانه دو بار انجام میگردید .برای اجرای این
تحقیق از تعداد  11ماهی مولد ماده عنزه با میانگین وزن 21
کیلوگرم استفاده شد .ماهیهای مولد از استخرهای پرورشی
خاکی بهوسیله تور پره صید و با وان حمل و نقل دربدار همراه
با اکسیژندهی تا سالن تکثیر جابهجا شدند و بالفاصله با محلول

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

ماده شیمیایی اتیلن گلیکول مونو فنیل اتر با دوز  911قسمت در
میلیون آرام شده و پس از توزین با ترازوی برقی ،با محلول
هورمونی تازه آماده شده ،تزریق شدند و پس از تزریق به حوضچه
نگهداری و آرامش در داخل سالن انکوباسیون (مجهز به آب جاری
همراه با هوادهی) ،منتقل شدند ( Maboudiو همکاران.)1129 ،
شرایط فیزیکوشیمیایی آب سالن تکثیر و حوضچههای آرامش
روزانه اندازهگیری و ثبت میگردید (دمای آب سالن تکثیر
 19/32±1/19درجه سانتیگراد ،pH: 3±1/1 ،اکسیژن9/3±1/4 :
میلیگرم در لیتر) .جهت اجرای پروژه از سه گروه تیمار آزمایشی
و یک گروه شاهد استفاده شد .برای هر تیمار تعداد پنج قطعه
ماهی مولد ماده عنزه در نظر گرفته شد .جهت القاء و یا تحریک
ماهیان ماده عنزه به رسیدگی جنسی و سیال کردن تخمکها از
هورمون  LHRH-A1ساخت کشور چین ) (Shansheng, Chinaو
عصاره غده هیپوفیز کپورمعمولی (تهیه و فرآوری شده در اداره
کل شیالت گیالن) استفاده گردید .بهمنظور تهیه محلول تزریقی،
از محلول سرم فیزیولوژی استفاده گردید .تزریق محلول هورمون
با استفاده از سرنگ  1میلیلیتری در محل پایه باله سینهای در
سه مرحله بهشرح زیر صورت گرفت (شکل  .)2در تیمارهای اول
تا سوم بهترتیب ،مقادیر  9 ،4و  21میکروگرم در کیلوگرم
هورمون  LHRH-A1در مرحله مقدماتی 1/1 ،میلیگرم در
کیلوگرم غده هیپوفیز در مرحله دوم و  4/1میلیگرم در کیلوگرم
نیز غده هیپوفیز در مرحله نهایی و در تیمار شاهد فقط از غده
هیپوفیز بهمقدار  1/1میلیگرم در کیلوگرم در مرحله اول و مقدار
 4/1میلی گرم در کیلوگرم در مرحله نهایی تزریق صورت گرفت.
ماهیان مولد نر عنزه نیز با محلول هورمون  LHRH-A1همزمان
با مرحله سوم یا نهایی مولدین ماده عنزه بهمیزان  3میکروگرم
در کیلوگرم وزن بدنشان تزریق شدند (جدول  .)2جهت لقاح
تخمکهای استحصالی هر ماده عنزه از اسپرم دو قطعه ماهی
مولد نر استفاده گردید ) Maboudiو همکاران .)1129 ،پس از
تزریق کلیه مولدین در استخرهای بتنی آرامش با ظرفیت 1111
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لیتر آب که دارای ورودی آب و سیستم اکسیژنرسانی بوده
نگهداری شدند .بعد استحصال تخمک از مولدین ماده (شکل )1
و افزودن اسپرم مولدین نر ،عملیات لقاح به روش لقاح خشک
صورت گرفت و به منظور فعال کردن اسپرمها ،آب معمولی تمیز
و صاف (آب کارگاه) به مخلوط تخمها و اسپرمها اضافه و تخمها
بهمدت  91الی  41دقیقه شستشو داده و در نهایت بهمنظور رفع
کامل چسبندگی تخمها ،از محلول تانن با غلظت  3دهم در هزار
(فریدپاک )2963 ،بهمدت کمتر از یک دقیقه غوطهور گردیده و
چند بار با آب معمولی شستشو داده شده و در نهایت تخمهای
عملآوری شده به انکوباتورهای  3لیتری شیشهای (زوک) که قبالً
با پرمنگنات پتاسیم ضدعفونی شدهاند کشت داده شدند .مدت
زمان انکوباسیون با توجه به درجه حرارت آب سالن 9 ،روز طول
کشید .سپس  14الی  96ساعت بعد از کشت تخمها در انکوباتورها
اقدام به تعیین درصد لقاح و در نهایت درصد هچ تخمها گردید
که برای هر تکرار بهصورت جداگانه ثبت شد .جهت تعیین میزان
شاخصهای تولیدمثلی شامل همآوری کاری ،درصد لقاح ،درصد
هچ ،میزان الرو تولیدی ،درصد بازماندگی الروها و میزان تخم-
ریزی از فرمولهای زیر استفاده گردید ( Mikolajczykو
همکاران)1119 ،
همآوری کاری= تعداد تخم در هر بار تخمریزی که قابلیت باروری
و تبدیل شدن به الرو را داشته باشند
درصد لقاح :
درصد هچ :

تعداد تخم ها لقاح یافته

× 211

تعداد کل تخم ها
تعداد الرو حاصله
تعداد تخم های لقاح یافته

میزان الرو تولیدی:

تعداد الرو تولیدی در هر تیمار
تعداد ماهی موجود در هر تیمار
تعداد الرو های زنده

درصد بازماندگی الروها :
میزان تخمریزی :

× 211

تعداد کل تخم ها
تعداد ماهیان تخم ریزی کننده

تعداد ماهیان تزریق شده

× 211
× 211

شکل  :1محل و نحوه تزریق در زیر باله سینهای در ماهی مولد عنزه
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جدول  :1تیماربندی ماهیان مولد ماده عنزه
فاصله زمانی

گروه

مرحله اول

2
1
9
شاهد

 4میکروگرم در کیلوگرم از
 9میکروگرم در کیلوگرم ازLHRH-A1
 21میکروگرم در کیلوگرم ازLHRH-A1
-------------------LHRH-A1

مرحله دوم

 14ساعت
 14ساعت
 14ساعت
----

فاصله زمانی
 21ساعت
 21ساعت
 21ساعت
 21ساعت

 1/1میلی گرم در کیلوگرم
 1/1میلی گرم در کیلوگرم PGE
 1/1میلی گرم در کیلوگرم PGE
 1/1میلی گرم در کیلوگرم PGE
PGE

مرحله سوم
 4/1میلیگرم در کیلوگرم
 4/1میلیگرم در کیلوگرم PGE
 4/1میلیگرم در کیلوگرم PGE
 4/1میلیگرم در کیلوگرم PGE
PGE

شکل  :2تخمگیری از ماهی مولد ماده عنزه

تجزیه و تحلیل آماری :جهت تجزیه و تحلیل دادهها و
بررسی معنیدار بودن اختالف مشاهده شده در نتایج شاخصهای
تولیدمثلی تیمارها ،از نرمافزار  SPSSویرایش  26و آزمون آنالیز
واریانس یکطرفه و پس آزمون دانکن جهت مقایسه میانگینها
و برای رسم نمودار از نرمافزار  Excell 1119استفاده گردید.

نتایج
براساس نتایج جدول  ،1کل ماهیان تحت تیمار ( 1با میزان
 9میکروگرم در کیلوگرم هورمون  LHRH-A1در مرحله مقدماتی)
به تزریق جواب داده و بیشترین میزان شاخصهای تولیدمثلی
در این تیمار مشاهده شد بهنحوی که میزان جوابدهی ،%211
میانگین وزن تخمک استحصالی 2114±34 ،گرم ،میانگین نسبت

تخمک به وزن بدن  ،%29/19میانگین همآوری کاری
 ،119141±21111میانگین درصد لقاح  ،%36/9±1/49میانگین
درصد هچ  %39±1/69و میانگین الرو تولیدی 141411±21921
با یک دروه پنهان  11ساعته در ماهیان تحت این تیمار مشاهده
گردید که با دیگر تیمارهای آزمایشی اختالف معنیدار مشاهده
گردید ( .)p<1/11بعد از تیمار  ،1تیمار  9با میزان  21میکروگرم
در کیلوگرم هورمون  LHRH-A1در مرحله مقدماتی ،بهترین تاثیر
را بر شاخصهای تولیدمثلی در مولدین ماهی عنزه داشت که در
برخی از شاخصها با تیمار  2دارای اختالف معنیدار ()p<1/11
بود .همچنین تیمار شاهد ،با وجود رسیدگی و برآمدگی شکم ،به
تزریق جواب نداده و تخمریزی ننمودند که از نظر شاخصهای
تولیدمثلی با سایر تیمارهای آزمایشی اختالف معنیدار داشتند
(.)p<1/11

جدول  :2شاخصهای تولیدمثلی ماهی عنزه تحت تاثیر تیمارهای مختلف هورمون  LHRH-A2و عصاره غده هیپوفیز
(براساس میانگین±خطای استاندارد)
شاخصهای تولید مثلی
تعداد ماهی جواب داده
میانگین وزن مولدین ماده عنزه (کیلوگرم)
نسبت جوابدهی مولدین ماده عنزه
میانگین وزن تخمک استحصالی(گرم)
میانگین نسبت تخمک به وزن بدن
میانگین همآوری کاری
میانگین درصد لقاح
میانگین درصد هچ
میانگین الرو تولیدی
دوره پنهان (ساعت)

244

شاهد

تیمار 1

تیمار 2

تیمار 3

1
22/49 ±9/12a
1
1
1
1
1
1
1
1

9
22/49 ±9/12a
% 61 c
969 ±243 c
%9/13c
36331± 96416b
12/1±11/3b
14/9±11/9c
69611±13134b
11

1
22/49 ±9/12a
%211 a
2114 ± 34 a
%29/19a
119141±21111a
36/9±1/49a
39±1/69a
141411±21921a
11

4
22/49 ±9/12a
%31 b
361 ±143 b
%9/91b
121391±61311a
91 ±23/9ab
94/6±23/6b
236311±14132a
11

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بحث
امروزه نیاز به استفاده از عوامل القاءکننده تکثیر از قبیل:
عصاره غده هیپوفیز  GnRH ،HCGیا  LHRH- A1در تکثیر
مصنوعی خانواده کپورماهیان و جنس سس ماهی ها از قبیل بنی،
گطان ،برزم ،شیربت ،کپورمعمولی و کپورماهیان چینی (کپور
نقرهای ،سرگنده و علفخوار) و کپورماهیان هندی ،به اثبات
رسیده است .در مطالعه حاضر ،در تکثیر مصنوعی ماهی عنزه به
منظور موفقیت کامل در رسیدگی نهایی تخمکها و تخمکشی
دستی ،استفاده از عصاره غده هیپوفیز در ترکیب با هورمون
 LHRH-A1مورد بررسی قرار گرفت .برای دستیابی به شاخصهای
تولیدمثلی مطلوب نیاز به بهرهگیری از یک القاءکننده موثر در
تخمریزی با دوز مناسب تزریق بارز میباشد .چرا که در رسیدگی
جنسی مولدین اثر مطلوبی ایجاد میکند .موفقیت استفاده از
هورمون  LHRH-A1به تنهایی یا در ترکیب با دیگر القاءکنندهها
مانند عصاره غده هیپوفیز ،مهارکنندههای دوپامینی و غیره در
القاء تخمریزی ماهیان زینتی مانند گورامی سه خال ( Colisa
( )laliaناجی و همکاران ،)2931 ،ماهیان پرورشی از جمله ماهی
آزاد کتا  Berton( Oncorhynchus kisutchو همکاران،)2331 ،
سیباس دریایی  Harvey( Lates calcariferو همکاران،)2331 ،
خامهماهی  Marte( Chanos chanosو همکاران )2339 ،در تولید
انبوه الرو با کیفیت ،بسیار مورد توجه و استفاده قرار گرفته است.
در این بررسی استفاده از هورمون  LHRH-A1همراه با عصاره
غده هیپوفیز در تزریق سه مرحلهای ،بهترین اثر القاء تخمریزی
در مقایسه با عصاره غده هیپوفیز به تنهایی در ماهیان مولد ماده
را در برداشت .در ماهی مولد عنزه هورمون  LHRH-A1که با
استفاده از محلول نمک  1/9درصد آماده گردید ،بهعنوان ماده
تزریقی مرحله اول یا مرحله مقدماتی ،بهصورت داخل صفاقی
تزریق گردید .در مدت  14ساعت اثر مطلوبی بر روی غده هیپوفیز
ماهی مولد گذاشته و منجر به ترشح  GtHIIگردیده است (مشاهده
افزایش حجم شکم و افزایش وزن بدن ماهی مولد ماده عنزه
بهدلیل بزرگتر شدن تخمکها در تخمدان بر اثر جذب آب در
زمان تزریق مرحله دوم) .جهت کمک در ایجاد اثر مطلوب بر روی
تخمدانها ،پیشرفت در بلوغ تخمکها و رسیدگی همزمان آنها،
عصاره غده هیپوفیز به مقدار 1/1میلیگرم برکیلوگرم در مرحله
دوم تزریق گردید .در نهایت بعد از  21ساعت ،جهت رسیدگی
کامل و بلوغ نهایی تخمکها و آزاد شدن آنها از تخمدان ،در
مرحله سوم عصاره غده هیپوفیز بهمیزان  4/1میلیگرم تزریق شد
و پس از  24-26ساعت در دمای  11-14درجه سانتیگراد (دمای
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مطلوب تکثیر ماهی عنزه) تخمکها سیال شده و بهصورت دستی
تخلیه صورت گرفت.
در تیمار شاهد برای القاء تخمریزی ماهی عنزه از عصاره غده
هیپوفیز بهمیزان  4میلیگرم در کیلوگرم از عصاره غده هیپوفیز
در دو مرحله ( %21و  )%31استفاده شد که هیچکدام از مولدین
ماده ماهی عنزه جواب ندادند ،که نشاندهنده این است که جهت
القاء تخمریزی ماهی عنزه به هورمون  LHRH-A1همراه با عصاره
هیپوفیز مورد نیاز میباشد .در این مطالعه متوسط همآوری کاری
حاصل شده بین تمام تیمارها  191213/9±91139/1عدد تخمک
در قبال هر یک مولد ماده عنزه محاسبه گردید که باالترین آن
مربوط به تیمار  )119141±99613( 1بود .دلیل افزایش همآوری
کاری در تیمارهای  LHRH-A1همراه با عصاره هیپوفیز نسبت به
عصاره هیپوفیز به تنهایی (تیمار شاهد) احتماالٌ میتواند به تأثیر
مفید  LHRH-A1روی ترشح هورمونهایی مثل 29آلفا-هیدروکسی
پروژسترون باشد که منجر به تکامل و بلوغ نهایی تخمکها
میگردد .همچنین دلیل دیگر این افزایش را میتوان به تعداد
بیشتر گیرندههای هورمون  LHRH-A1بر روی هیپوفیز و گناد
ماهیان نسبت داد .این هورمون اختصاصاٌ باعث آزاد سازی GtH
میشود ولی در هنگام تزریق عصاره غده هیپوفیز ،بسیاری از
هورمونهای آنتی گنادال نیز بر سیستم تولیدمثلی ماهی اثر
میگذارند ( Kahkeshو همکاران1121 ،؛ خدادادی و همکاران،
2933؛  Arabaciو همکاران ،)1114 ،اثر هورمون  LHRH-A1به
تنهایی و یا در ترکیب با غده هیپوفیز بر روی ماهی بنی را بررسی
نمودند که در تیمار با هورمون  LHRH-A1به تنهایی نتیجه
حاصل نشد اما در تیمار  LHRH-A1بههمراه غده هیپوفیز منجر
به جوابدهی مولدین گردید که میزان همآوری کاری حاصل
شده  16616/23±1196گزارش شد Savari.و همکاران ()1124
نیز در تحقیق خود در تکثیر مصنوعی ماهی گطان با استفاده از
هورمون  LHRH-A1و غده هیپوفیز میزان همآوری کاری را
 192111±14169گزارش کردند .که نتایج آنها با نتایج این
تحقیق مطابقت دارد .در طی تحقیقی بر دستیابی بهروش مناسب
در القاء تخمریزی ماهی سوف نقرهای) ،(Bidyanus bidyanusبا
دریافت مقادیر  91 ،11 ،21و  41میکروگرم در کیلوگرم از
 sGnRHو  91میکروگرم در کیلوگرم از هورمون ،mGnRH
مشخص گردید که بیشترین تخمریزی در اثر تزریق مقادیر 91
و  41میکروگرم در کیلوگرم از هورمون  sGnRHحاصل داده شده
است و همآوریکاری آنها بهترتیب  233111و  293111عدد
تخم بوده است ( Levavi-Sivanو همکاران .)1114 ،در تحقیق
حاضر ،میانگین درصد لقاح حاصل شده در تیمارها بهترتیب،
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سیالوی و همکاران

القاء تخمریزی ماهی عنزه با استفاده از هورمون  LHRH-A2همراه با....

 %12/16و  %36/96و  %91محاسبه شد ،بیشترین این مقادیر در
تیمار دوم مشاهده گردید ( .)p>1/11همچنین ،میانگین درصد
هچ حاصل شده در تیمارهای آزمایشی بهترتیب  %39 ،%14/9و
 %94/6بود که باالترین میزان درصد هچ نیز در تیمار دوم دیده
شد Kahkesh .و همکاران ( )1121اثر انواع هورمون سنتتیک بر
ماهی بنی را بررسی کردند و بهترین نتایج را در روش تلفیقی
هورمون  LHRH-A1و عصاره غده هیپوفیز با باالترین میزان
درصد لقاح  34/19±1/33و درصد هچ  %93/41گزارش کردهاند
که این نتایج با نتیجه تحقیق حاضر مطابقت دارد .محمدیان و
همکاران ( )2939در مقایسه تأثیر تزریق سه مرحلهای هورمون
 LHRH-A1و عصاره غده هیپوفیز بر ماهی بنی ،باالترین میزان
درصد لقاح  %33/3و درصد هچ  %39/31گزارش کردند.
همچنین ،محمدیان و همکاران ( )2933بیان نمودند که در اثر
استفاده از  Ovafactحاوی آنالوگ  GnRHبههمراه آنتی دوپامین
دامپریدون در تکثیر ماهی بنی درصد لقاح  %34/61میباشد ،که
نتایج حاصل شده در تحقیقهای ذکر شده با نتیجه این تحقیق
مطابقت دارد Mortezavizadeh .و همکاران ( )1121در تحقیق
خود با استفاده از مواد سنتتیک مختلف  GnRHو  LHRHروی
ماهی گطان ،باالترین میزان درصد لقاح بهدست آمده را
 99/11±9/2گزارش کردند .نتیجه این تحقیق از نظر موفقیت
در میزان درصد لقاح و درصد هچ از نتایج تحقیق های فوق باالتر
است ،دلیل این برتری میتواند به کیفیت بسیار خوب تخمک
حاصل شده ،استفاده از نوع هورمون با دوز مناسب برای ماهی
عنزه ،لقاح مطلوب تخمکها ،نگهداری ماهیان مولد با تراکم و
تغذیه مناسب قبل از فصل تکثیر در استخرهای پرورشی خاکی،
مدیریت انکوباسیون تخمها در سالن تکثیر و کاهش میزان
استرس ناشی از دستکاری و گونه ماهی مورد مطالعه باشد .تعداد
الرو استحصال شده در تحقیق حاضر نشان داد که بهترین نتایج
در تیمار دوم بهمیزان  141411±21921قطعه الرو در برابر هر
مولد ماده عنزه حاصل گردید .در طول مدت نگهداری الروها در
سالن تکثیر تا زمان آغاز تغذیه فعال تلفات قابل توجه و محسوسی
در انکوباتورهای زوک مشاهده نشد .این نتیجه با نتایج مطالعات
مشابه که برای القاء تخمریزی ماهی از هورمون LHRH-A1
استفاده شده بود ،قابل مقایسه است (محمدیان و همکاران2939 ،؛
 Savariو همکاران1124 ،؛  Kahkeshو همکاران .)1121 ،در این
تحقیق ،دوره پنهان  11ساعت حاصل گردید ( Al-Mukhtarو
همکاران .)1116 ،در تکثیر ماهی بنی با استفاده از هورمون در
تزریق دو مرحلهای دوره پنهان  43ساعت ،محمدیان و همکاران
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( ،)2939در تکثیر مصنوعی ماهی بنی با هورمون  LHRH-A1در
تلفیق با غده هیپوفیز بهروش تزریق سه مرحلهای ،مدت زمان
دوره پنهان  11ساعت Savari ،و همکاران ( )1124در تکثیر
ماهی گطان بهروش تزریق سه مرحلهای با هورمون LHRH-A1
در تلفیق با غده هیپوفیز ،دوره پنهان  43-11ساعته را گزارش
نمودند که نتایج این تحقیقات با نتایج تحقیق حاضر همخوانی
دارد .دلیل طوالنی بودن دوره پنهان مربوط به فعالیت و اثر
هورمون  LHRH-A1در سطوح باالتر محور تولیدمثلی میباشد
( Donaldsonو  .)2339 ،Hunterهمچنین ،احتماالً دلیل دیگر
آن به گونه ماهی و یا فیزیولوژی تولیدمثل و متابولیک ماهی عنزه
مرتبط باشد .از نتایج این تحقیق چنین استنباط میشود که
استفاده از هورمون  LHRH-A1همراه با عصاره غده هیپوفیز در
تکثیر مصنوعی ماهی مولد ماده عنزه بهروش تزریق سه مرحلهای،
باعث دستیابی به شاخصهای تولیدمثلی و جنسی مطلوبی مانند
نسبت جوابدهی ماهیان ماده ،همآوری کاری ،درصد لقاح ،درصد
هچ و میزان الرو گردید .با توجه اهمیت مسائل اقتصادی و نیاز
به بازسازی ذخایر منابع آبهای داخلی و توسعه گونههای
پرورشی ،تولید انبوه بچه ماهی عنزه به این روش امکانپذیر
میباشد و توصیه میشود از تیمار دوم (مقادیر  9میکروگرم بر
کیلوگرم هورمون  LHRH-A1در مرحله مقدماتی 1/1 ،میلیگرم
بر کیلوگرم غده هیپوفیز در مرحله دوم و  4/1میلیگرم بر
کیلوگرم نیز غده هیپوفیز در مرحله نهایی) ،برای القای تخمریزی
ماهی عنزه استفاده شود.

تشکر و قدردانی
الزم است مراتب قدردانی و سپاس خود را از پرسنل و
مدیریت محترم مرکز تکثیر و توسعه ماهیان بومی سوسنگرد و
اداره کل شیالت خوزستان به سبب همکاری و در اختیار قرار
دادن امکانات اجرایی و حسن توجه در طول این پروژه تحقیقاتی
اعالم داریم .همچنین از معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم
و فنون دریایی خرمشهر جهت تامین هزینههای مالی این پروژه
تشکر و قدردانی میگردد.
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