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در جیره غذایی بر بلوغ  (Foeniculum vulgare) اسانس رازیانه مکمل بررسی تاثیر

 (Cichlasoma nigrofasciatum)ها و رسیدگی جنسی ماهی سیکلید گورخری اووسیت
 

 
 

 

 صندوق ، دانشکده علوم دامی و شیالت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریگروه شیالت،  :اعظم ستوده
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 1396 تیرتاریخ پذیرش:            1396فروردین  تاریخ دریافت:

 چکیده

ها و رسیدگی جنسی سیکلید گورخری ( بر بلوغ اووسیتFoeniculum vulgareدر تحقیق حاضر، تاثیر مکمل اسانس رازیانه ) 

(Cichlasoma nigrofasciatum ،مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور )گرم  65/1±02/0ماهی سیکلید گورخری با میانگین وزنی  225

های غذایی حاوی روز با جیره 40مدت قطعه ماهی در هر آکواریوم( در تیمارهای با سه تکرار توزیع شدند و به 15)لیتری  80های در آکواریوم

شناسی درصد وزن بدن، تغذیه شدند. نتایج بافت 3مقدار روزانه گرم در کیلوگرم بهمیلی 150، 125، 100، 75اسانس رازیانه در سطوح صفر، 

های های گروهریزی نشان داد که اغلب اووسیتگیری تا تخمشده از جفتزمان رسیدگی جنسی و مدت زمان سپری روز پس از تغذیه(، 30گناد )

گرم اسانس، میلی 150و  100سازی قرار دارند. در تیمار هستگی و تعدادی در مرحله زردهگرم اسانس در مرحله پیشمیلی 125و  75شاهد، 

ترین زمان الزم کمتری برخوردار بودند. سازی مشاهده شدند و در مقایسه با سایر تیمارها از تکامل بلوغ بیشها در مرحله آخر زردهاغلب اووسیت

 100جز هداری با گروه شاهد و سایر تیمارها بتفاوت معنیکه  روز( 1/78±15/0) گرم اسانس مشاهده شدمیلی 150برای رسیدگی جنسی در 

روز( در مقایسه با تمام  1/17±45/66ریزی در گروه شاهد )گیری تا تخمشده از جفتزمان سپری (.p<05/0)گرم اسانس، داشت میلی

 (. p<05/0تر بود )داری طوالنیطور معنیهشده با اسانس رازیانه بتیمارهای تغذیه

  سیکلید گورخریرسیدگی جنسی، اسانس رازیانه،  کلمات کلیدی:

 skyeganeh@gmail.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

گردد. می زا كنترلدرون وسیله فرآیندهایهها بماهی در تولیدمثل       

نور، دما و  :این فرآیندهای داخلی از طریق عوامل محیطی از قبیل

وسیله هورمون هب اساساً تولیدمثلی چرخه .شوندمی تحریك غذایی عوامل

این كنترل  (.2010و همکاران،  Zohar) گرددكنترل و تنظیم می

 .پذیردمی صورت جنسی غدد -هیپوفیز -توسط محور مغز اصطالحاً

كردن ماده مورد آزمایش را در چند زنجیروار بودن این فرآیند، مداخله

پذیر رس كردن ماهیان، امکانگذاری و پیشسطح جهت القاء تخمك

جای هجایگزینی طب گیاهی ب (.Smith ،2015و Wootton )سازد می

 و Maackپروری باشد )تواند یك رویکرد جدید در آبزیهورمون می

Segner، 2003 .)های اخیر برای كسب اطالعات راجع به در سال

ها كه های اگزوژن مانند فیتواستروژنروندهای تولیدمثلی، از استروژن

با تقلید از اثرات استروئیدهای جنسی آندروژن باعث رشد جنسی 

(. Rodriguez، 2006 و Clotfelterشود )گردند، استفاده میگنادها می

 هایاستروژن مشابه ساختاری كه هستند گیاهی تركیبات ها،فیتواستروژن

( و دارای نقش مهمی در 2007و همکاران،  Turnerحیوانی دارند )

ها در رژیم غذایی باشند و استفاده از آنصنعت داروسازی و دام می

 ،Dixonباشد ) ها داشتهرشد و تولیدمثل آن تواند اثراتی را برآبزیان، می

ها )ایزوفالون، كومستان و لیگان( وژنفیتواستر(. سه دسته از 2004

( Hwang، 2004 و Choiهای باال در گیاهانی مانند حبوبات )در غلظت

 شوند.( یافت میHornok، 1992و رازیانه )

از خانواده  ، Foeniculum vulgareعلمی گیاه رازیانه با نام       

باشد. در اسانس می Fennel( با نام انگلیسی Umbrelliferaeچتریان )

رازیانه بیش از سی نوع تركیبات ترپنی یا ترپنوئیدی وجود دارد كه 

 لیمونن ،(Fenchone) فنچون ،(Anethol) آنتول هاآن ترینمهم

(Limonene) كاویکول متیل و (Methyl Kavykvl) زرگری است(، 

استروژن و پروژسترون زیادی تركیبات شبه مقادیر دارای رازیانه (.1375

(، اثر 1391) (. روزبهانی و همکاران1393است )تاكی و همکاران، 

( Poecilia reticulataعصاره اتانولی رازیانه را بر باروری ماهی گوپی )

(، اثرات فیتواستروژنی عصاره رازیانه را بر 1392و ناجی و همکاران )

 Trichogasterخال )های ماهی گورامی سهرشد و رسیدگی اووسیت

trichopterus( 1393و همکاران ) پوركرمچنین ( بررسی كردند. هم

های تاثیر عصاره هیدروالکلی رازیانه را بر روی سطح سرمی هورمون

 ( مورد مطالعه قرار دادند. Wistar ratهای نژاد ویستار )جنسی در موش

خانواده سیکلیده  از (Cichlasoma nigrofasciatum) گورخری سیکلید 

(Cichlidaeو بومی دریاچه )باشد. زی میها و نهرهای آمریکای مرك

 2/4-5/5و  3/6-6/6ترتیب ها بهمیانگین طول استاندارد نرها و ماده

هفتگی به رسیدگی جنسی  16باشد. این گونه پس از متر میسانتی

شوند ساعت پس از لقاح هچ می 72 های این گونه در طیرسد. تخممی

با توجه به مطالب عنوان شده و احتمال اثر اسانس  (.1388)عمادی، 

رازیانه بر رسیدگی جنسی، در این تحقیق اثر استفاده از اسانس رازیانه 

ها و رسیدگی جنسی ماهی سیکلید در جیره غذایی بر بلوغ اووسیت

 گورخری مدنظر قرار گرفت. 

 

 هامواد و روش

جیره غذایی متشکل از غذاهای  4برای پرورش مولدین ماده،        

گرم در میلی 150، 125، 100، 75حاوی اسانس رازیانه در سطوح 

هر كیلوگرم غذا و یك جیره شاهد )فاقد اسانس رازیانه( آماده گردید. 

محتوای پروتئین،  ،برای تهیه جیره، از غذای بیومار فرانسه استفاده شد

و  5/11، 5/0، 15، 58ترتیب چربی، فیبر، رطوبت و خاكستر جیره به

درصد بود. اسانس رازیانه از شركت باریج اسانس كاشان تهیه و  6/1

گرم در میلی 10آفتابگردان )با مقادیر مشخص در مقداری روغن مایع 

صورت اسپری به جیره افزوده شد. هر حل شده و بهكیلوگرم غذا(  1

ماده با میانگین قطعه ماهی  15تیمار شامل سه تکرار و در هر تکرار 

لیتری قرار گرفت. میانگین  80های گرم در آكواریوم 65/1±02/0 وزنی

گراد بود. درجه سانتی 22/26±2دمای آب در طول دوره آزمایش 

بار در  4درصد وزن بدن و  3میزان روزه به 40 تیمارها در طی دوره

وز شدند. تعویض آب هر ر( تغذیه می16و  14، 10، 8روز )در ساعات 

شد. سختی آب مخازن میدرصد از كف آكواریوم انجام  20میزان به

و هوادهی در حد  pH 05/0±64/8گرم در لیتر و میلی 59±61/825

با ثبت  ها،ماهیمتوسط زمان رسیدگی جنسی اشباع صورت گرفت. 

دست آمد های هر تیمار بهاولین مشاهده رسیدگی جنسی در ماهی

(Seifi ،2014 و همکاران .)غذادهی، از هر تیمار تعدادی  در پایان دوره

طور تصادفی انتخاب شدند. هماهی ماده جهت انجام فرآیند تکثیر ب

لیتری استفاده شد كه ماهیان به  20برای تکثیر از مخازن آكواریوم 

ماده و یك نر در هر مخزن رهاسازی شدند. برای تحریك  3نسبت 

گراد افزایش داده درجه سانتی 29±1ریزی ماهیان دمای آب تا تخم

ریزی برای هر تیمار گیری تا تخممدت زمان الزم از جفتشد. سپس 

 به ثبت رسید. 

 6شناسی، در هفته چهارم آزمایش، منظور انجام عملیات بافتبه       

 ،ها خارج گردیدقطعه ماهی از هر تیمار تشریح و بافت تخمدان آن

درصد قرار داده شدند و پس از انجام  10سپس در محلول فرمالین 

 8گیری با دستگاه میکروتوم به ضخامت مراحل پاساژ بافت، برش

میکروسکوپ  زیر در ائوزین، هماتوكسیلین روشبه آمیزیرنگ و میکرومتر

نوری مورد بررسی قرار گرفتند. تشخیص مرحله رسیدگی تخمدان بر 

ها، اندازه اووسیتای و بر مبنای شکل ظاهری، مرحله 6اساس روش 
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ها صورت گرفت الیه فولیکولی، دیواره سلولی، واكوئل هسته و هستك

(Rinchard و Kestemont، 1996.)  ًآزمایش حاضر در قالب طرح كامال 

  Kolmogorovآزمون طریق از هاداده بودننرمال بررسی شد. انجام تصادفی

Smirnov طرفه ها با روش آنالیز واریانس یكو آنالیز داده(One way 

ANOVA )افزار استفاده از نرم باSPSS  برای صورت گرفت.  19نسخه

تیمارهای آزمایشی از  اجرای های حاصل ازمقایسه میانگین داده

 درصد استفاده شد. 5داری ای دانکن در سطح معنیآزمون چند دامنه
 

 

                                                                                                                                   نتایج
از تهیه مقاطع بافتی تخمدان، حاكی  حاصل اشکال :شناسیبافت       

 گرممیلی 125و  75ها در گروه شاهد، تیمار كه اغلب اووسیت آن بود از

ویتلوژنر  مرحله در تعدادی نیز و هستگیپیش مرحله در رازیانه كیلوگرم در

گرم اسانس، میلی 150و  100تیمار  در (.1)شکل دارند قرار سازی()زرده

ها در مرحله آخر ویتلوژنز مشاهده شدند و نسبت به اغلب اووسیت

 (.2)شکل  تری برخوردار بودندسایر تیمارها از تکامل بلوغ بیش

      
 

 
ها در گرم اسانس رازیانه، اغلب اووسیت)ج( میلی 125)ب( و  75های گروه شاهد )الف(، تیمار : مقطعی از بافت تخمدان ماهی1شکل 

 ( E&H، ×400؛ V(Vitellogenesis( و تعدادی در مرحله ویتلوژنز ))P(Pronuclearهستگی ))مرحله پیش

 ج

 ب الف
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ها در مرحله گرم اسانس رازیانه، اغلب اووسیت)ج( میلی 125)ب( و  75های گروه شاهد )الف(، تیمار : مقطعی از بافت تخمدان ماهی2شکل 

 ( E&H، ×400؛ V(Vitellogenesis))( و تعدادی در مرحله ویتلوژنز P(Pronuclearهستگی ))پیش

متوسط زمان رسیدگی جنسی و میانگین زمان الزم از        

ر، آمده در تحقیق حاض دستطبق نتایج به: ریزیگیری تا تخمجفت

مان ماهی سیکلید گورخری، متوسط ز افزودن اسانس رازیانه به جیره

م برای ترین زمان الزتر كرد. كمرسیدگی جنسی را در این ماهی كوتاه

 گرم اسانس مشاهده شدمیلی 150تیمار رسیدگی جنسی در 

كه نسبت به گروه شاهد و سایر تیمارهای  روز( 15/1±00/78)

ی دارگرم اسانس، تفاوت معنیمیلی 100غیر از تیمار آزمایشی به

گرم اسانس از نظر متوسط میلی 125و  75(. تیمار p<05/0)داشت 

داری نداشتند زمان رسیدگی جنسی با گروه شاهد اختالف معنی

(05/0<p) ( 1جدول) . 

گیری زمان الزم از جفت شدنكوتاه اسانس رازیانه سبب چنینهم       

ترین كه بیشطوریریزی در ماهی سیکلید گورخری شد. بهتا تخم

ریزی، ها به مخازن تکثیر( تا تخمزمانی )از زمان معرفی ماهی فاصله

ترین آن مربوط به و كم روز( 66/17±45/1) مربوط به گروه شاهد

گرم اسانس رازیانه در كیلوگرم میلی 125شده با های تغذیهماهی

شده با (. سایر تیمارهای تغذیهp<05/0 ،روز 00/8±57/0)جیره بود 

تری نسبت به ریزی كوتاهگیری تا تخمفاصله جفتاسانس رازیانه نیز 

ریزی بین (، اگرچه زمان الزم تا تخمp<05/0گروه شاهد داشتند )

شده با سطوح مختلف اسانس با هم تفاوت تیمارهای مختلف تغذیه

 (.1 جدول) (p>05/0)دار نبود اما این تفاوت معنی ،نشان دادند

 

 روزغذادهی 40شده با مقادیر مختلف اسانس رازیانه طی سیکلید گورخری تغذیه های تولیدمثلی ماهیمیانگین شاخص: 1جدول 

گرم میلی 150رازیانه )

 در کیلوگرم(

گرم میلی125رازیانه )

 در کیلوگرم(

گرم در میلی 100رازیانه )

 کیلوگرم(

گرم میلی 75رازیانه )

 در کیلوگرم(
 شاخص صفر

15/1±00/78c 45/1±66/87a 08/2±00/81bc 33/2±33/84ab 57/0±00/89a 
متوسط زمان رسیدگی 

 جنسی )روز(

88/0±33/8b 57/0±00/8b 45/1±33/9b 2±9b 45/1±66/17a 
گیری تا زمان الزم از جفت

ریزی )روز(تخم  

 بحث
در جهت تکثیر و پرورش آبزیان ها امروزه استفاده از هورمون       

خصوص نوسانات ه شده است. بنابراین كسب دانش دركار گرفتبه

های موثر در روند تولیدمثلی، زمینه فراهم آوردن طبیعی هورمون

های اگزوژن مثل اطالعات اولیه در رابطه با استفاده از استروژن

اكسیدانی ی(. تركیبات آنت1380زاده، باشد )حسینها میفیتواستروژن

توانند های موجود در گیاهان میجمله فالونوئیدها و رنگدانهقوی از

تولید هورمون استروژن، كه هورمون كلیدی در تولید و بلوغ تخمك 

در (. 2013و همکاران،  Francisدر تخمدان است، را افزایش دهند )

 الف
 ب
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( بر روی ماهی ماده 1392پژوهشی كه توسط ناجی و همکاران )

( صورت گرفت، تزریق trichopterus Trichogasterخال )سهگورامی 

گرم در كیلوگرم وزن میلی 50و  30، 20، 10عصاره رازیانه در مقادیر 

 50ها شد، كه این تاثیر در مقدار بدن سبب رشد و رسیدگی اووسیت

 گرم بارزتر بود. میلی

(، تزریق عصاره رازیانه 2011همکاران ) و khazaeiدر تحقیق        

روز،  5مدت گرم در كیلوگرم وزن بدن بهمیلی 200و  100طوح در س

های ماده های تخمدانی در موشدار تعداد فولیکولسبب افزایش معنی

(، در بررسی تاثیر عصاره آبی 1393شد. صدر فضالیی و همکاران )

كیستیك تخمدان، چنین های مبتال به سندرم پلیرازیانه بر موش

دلیل داشتن خواص فیتواستروژنی، با زیانه بهبیان كردند كه عصاره را

های استروئیدی، اثر ترمیمی خود را بر بافت تعادل رساندن هورمونبه 

 كند. رحم اعمال می

(، بیان كردند كه افزودن عصاره رازیانه 2015نظری و همکاران )       

ها شده به جیره ماهی گوپی سبب تسریع در رسیدگی تخمدان ماهی

زمان تولد الروها در تیمارهای مورد آزمایش نسبت به و در نتیجه 

كه این نتایج با مطالعه حاضر ،(p<05/0تر شده است )گروه شاهد كوتاه

های ها نشان داد كه تعداد كل تخمچنین نتایج آنخوانی دارد. همهم

شده با جیره حاوی اسانس رها شده و تعداد الروها در تیمارهای تغذیه

 از گروه شاهد بود.  تررازیانه بیش

ها طور مستقیم بر تعداد تخم و اندازه آنجیره غذایی مولدین به       

(. در تحقیق صورت گرفته 1392گذار است )مهدوی و همکاران، اثر

، 75(، اسانس رازیانه در سطوح 2016و همکاران ) Sotoudehتوسط 

گرم در كیلوگرم جیره سبب افزایش درصد میلی 150و 125، 100

های سیکلید گورخری شد گشایی در ماهیو درصد تخملقاح 

(05/0>p .)Belew (1999)  چنین بیان كرد كه گیاه رازیانه سبب

های پیشین دلیل افزایش پژوهششود. ها میایجاد بلوغ در اووسیت

وجود استروئیدهای گیاهی موجود ها را بهعملکرد تولیدمثلی در ماهی

تری بیش تا مقادیر شوداند كه سبب میدههای گیاهان نسبت دادر برگ

و  Francisاستروژن و آندروژن برای گنادهای ماهی تامین گردد )

 (.  2013همکاران، 

های ریزی ماهیتخم زمان شدنكوتاه شده،عنوان به مطالب توجه با       

دلیل تاثیر تواند بهشده با اسانس رازیانه در تحقیق حاضر نیز میتغذیه

های مورد رازیانه بر تسریع رسیدگی تخمدان در ماهیهای استروژن

 توان از اسانس رازیانه جهت كوتاههمین دلیل میآزمایش باشد. به

ریزی و مزایای اقتصادی برای تکثیر و پرورش ماهی شدن زمان تخم

 سیکلید گورخری استفاده كرد.
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در به ثمر رساندن نتایج این جناب آقای دكتر نورانی كه چنین هم
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