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چکیده
در تحقیق حاضر ،تاثیر مکمل اسانس رازیانه ( )Foeniculum vulgareبر بلوغ اووسیتها و رسیدگی جنسی سیکلید گورخری
( )Cichlasoma nigrofasciatumمورد بررسی قرار گرفت .به این منظور 225 ،ماهی سیکلید گورخری با میانگین وزنی  1/65±0/02گرم
در آکواریومهای  80لیتری ( 15قطعه ماهی در هر آکواریوم) در تیمارهای با سه تکرار توزیع شدند و بهمدت  40روز با جیرههای غذایی حاوی
اسانس رازیانه در سطوح صفر 150 ،125 ،100 ،75 ،میلیگرم در کیلوگرم بهمقدار روزانه  3درصد وزن بدن ،تغذیه شدند .نتایج بافتشناسی
گناد ( 30روز پس از تغذیه) ،زمان رسیدگی جنسی و مدت زمان سپریشده از جفتگیری تا تخمریزی نشان داد که اغلب اووسیتهای گروههای
شاهد 75 ،و  125میلیگرم اسانس در مرحله پیشهستگی و تعدادی در مرحله زردهسازی قرار دارند .در تیمار  100و  150میلیگرم اسانس،
اغلب اووسیتها در مرحله آخر زردهسازی مشاهده شدند و در مقایسه با سایر تیمارها از تکامل بلوغ بیشتری برخوردار بودند .کمترین زمان الزم
برای رسیدگی جنسی در  150میلیگرم اسانس مشاهده شد ( 78/0±1/15روز) که تفاوت معنیداری با گروه شاهد و سایر تیمارها بهجز 100
میلیگرم اسانس ،داشت ( .)p>0/05زمان سپریشده از جفتگیری تا تخمریزی در گروه شاهد ( 17/66±1/45روز) در مقایسه با تمام
تیمارهای تغذیهشده با اسانس رازیانه بهطور معنیداری طوالنیتر بود (.)p>0/05
کلمات کلیدی :اسانس رازیانه ،رسیدگی جنسی ،سیکلید گورخری
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولskyeganeh@gmail.com :
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مقدمه
تولیدمثل در ماهیها بهوسیله فرآیندهای درونزا كنترل میگردد.
این فرآیندهای داخلی از طریق عوامل محیطی از قبیل :نور ،دما و
عوامل غذایی تحریك میشوند .چرخه تولیدمثلی اساساً بهوسیله هورمون
كنترل و تنظیم میگردد ( Zoharو همکاران .)2010 ،این كنترل
اصطالحاً توسط محور مغز -هیپوفیز -غدد جنسی صورت میپذیرد.
زنجیروار بودن این فرآیند ،مداخلهكردن ماده مورد آزمایش را در چند
سطح جهت القاء تخمكگذاری و پیشرس كردن ماهیان ،امکانپذیر
میسازد ( Woottonو  .)2015 ،Smithجایگزینی طب گیاهی بهجای
هورمون میتواند یك رویکرد جدید در آبزیپروری باشد ( Maackو
 .)2003 ،Segnerدر سالهای اخیر برای كسب اطالعات راجع به
روندهای تولیدمثلی ،از استروژنهای اگزوژن مانند فیتواستروژنها كه
با تقلید از اثرات استروئیدهای جنسی آندروژن باعث رشد جنسی
گنادها میگردند ،استفاده میشود ( Clotfelterو .)2006 ،Rodriguez
فیتواستروژنها ،تركیبات گیاهی هستند كه ساختاری مشابه استروژنهای
حیوانی دارند ( Turnerو همکاران )2007 ،و دارای نقش مهمی در
صنعت داروسازی و دام میباشند و استفاده از آنها در رژیم غذایی
آبزیان ،میتواند اثراتی را بر رشد و تولیدمثل آنها داشته باشد (،Dixon
 .)2004سه دسته از فیتواستروژنها (ایزوفالون ،كومستان و لیگان)
در غلظتهای باال در گیاهانی مانند حبوبات ( Choiو )2004 ،Hwang
و رازیانه ( )1992 ،Hornokیافت میشوند.
گیاه رازیانه با نام علمی  ،Foeniculum vulgareاز خانواده
چتریان ( )Umbrelliferaeبا نام انگلیسی  Fennelمیباشد .در اسانس
رازیانه بیش از سی نوع تركیبات ترپنی یا ترپنوئیدی وجود دارد كه
مهمترین آنها آنتول ( ،)Anetholفنچون ( ،)Fenchoneلیمونن
( )Limoneneو متیل كاویکول ( )Methyl Kavykvlاست (زرگری،
 .)1375رازیانه دارای مقادیر زیادی تركیبات شبهاستروژن و پروژسترون
است (تاكی و همکاران .)1393 ،روزبهانی و همکاران ( ،)1391اثر
عصاره اتانولی رازیانه را بر باروری ماهی گوپی ()Poecilia reticulata
و ناجی و همکاران ( ،)1392اثرات فیتواستروژنی عصاره رازیانه را بر
رشد و رسیدگی اووسیتهای ماهی گورامی سهخال ( Trichogaster
 )trichopterusبررسی كردند .همچنین كرمپور و همکاران ()1393
تاثیر عصاره هیدروالکلی رازیانه را بر روی سطح سرمی هورمونهای
جنسی در موشهای نژاد ویستار ( )Wistar ratمورد مطالعه قرار دادند.
سیکلید گورخری ( )Cichlasoma nigrofasciatumاز خانواده سیکلیده
( )Cichlidaeو بومی دریاچهها و نهرهای آمریکای مركزی میباشد.
میانگین طول استاندارد نرها و مادهها بهترتیب  6/3-6/6و 4/2-5/5
سانتیمتر میباشد .این گونه پس از  16هفتگی به رسیدگی جنسی
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میرسد .تخمهای این گونه در طی  72ساعت پس از لقاح هچ میشوند
(عمادی .)1388 ،با توجه به مطالب عنوان شده و احتمال اثر اسانس
رازیانه بر رسیدگی جنسی ،در این تحقیق اثر استفاده از اسانس رازیانه
در جیره غذایی بر بلوغ اووسیتها و رسیدگی جنسی ماهی سیکلید
گورخری مدنظر قرار گرفت.

مواد و روشها
برای پرورش مولدین ماده 4 ،جیره غذایی متشکل از غذاهای
حاوی اسانس رازیانه در سطوح  150 ،125 ،100 ،75میلیگرم در
هر كیلوگرم غذا و یك جیره شاهد (فاقد اسانس رازیانه) آماده گردید.
برای تهیه جیره ،از غذای بیومار فرانسه استفاده شد ،محتوای پروتئین،
چربی ،فیبر ،رطوبت و خاكستر جیره بهترتیب  11/5 ،0/5 ،15 ،58و
 1/6درصد بود .اسانس رازیانه از شركت باریج اسانس كاشان تهیه و
با مقادیر مشخص در مقداری روغن مایع آفتابگردان ( 10میلیگرم در
 1كیلوگرم غذا) حل شده و بهصورت اسپری به جیره افزوده شد .هر
تیمار شامل سه تکرار و در هر تکرار  15قطعه ماهی ماده با میانگین
وزنی  1/65±0/02گرم در آكواریومهای  80لیتری قرار گرفت .میانگین
دمای آب در طول دوره آزمایش  26/22±2درجه سانتیگراد بود.
تیمارها در طی دوره  40روزه بهمیزان  3درصد وزن بدن و  4بار در
روز (در ساعات  14 ،10 ،8و  )16تغذیه میشدند .تعویض آب هر روز
بهمیزان  20درصد از كف آكواریوم انجام میشد .سختی آب مخازن
 825/61±59میلیگرم در لیتر و  8/64±0/05 pHو هوادهی در حد
اشباع صورت گرفت .متوسط زمان رسیدگی جنسی ماهیها ،با ثبت
اولین مشاهده رسیدگی جنسی در ماهیهای هر تیمار بهدست آمد
( Seifiو همکاران .)2014 ،در پایان دوره غذادهی ،از هر تیمار تعدادی
ماهی ماده جهت انجام فرآیند تکثیر بهطور تصادفی انتخاب شدند.
برای تکثیر از مخازن آكواریوم  20لیتری استفاده شد كه ماهیان به
نسبت  3ماده و یك نر در هر مخزن رهاسازی شدند .برای تحریك
تخمریزی ماهیان دمای آب تا  29±1درجه سانتیگراد افزایش داده
شد .سپس مدت زمان الزم از جفتگیری تا تخمریزی برای هر تیمار
به ثبت رسید.
بهمنظور انجام عملیات بافتشناسی ،در هفته چهارم آزمایش6 ،
قطعه ماهی از هر تیمار تشریح و بافت تخمدان آنها خارج گردید،
سپس در محلول فرمالین  10درصد قرار داده شدند و پس از انجام
مراحل پاساژ بافت ،برشگیری با دستگاه میکروتوم به ضخامت 8
میکرومتر و رنگآمیزی بهروش هماتوكسیلین ائوزین ،در زیر میکروسکوپ
نوری مورد بررسی قرار گرفتند .تشخیص مرحله رسیدگی تخمدان بر
اساس روش  6مرحلهای و بر مبنای شکل ظاهری ،اندازه اووسیتها،
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الیه فولیکولی ،دیواره سلولی ،واكوئل هسته و هستكها صورت گرفت
( Rinchardو  .)1996 ،Kestemontآزمایش حاضر در قالب طرح كامالً
تصادفی انجام شد .بررسی نرمالبودن دادهها از طریق آزمون
 Smirnovو آنالیز دادهها با روش آنالیز واریانس یكطرفه ( One way
 )ANOVAبا استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  19صورت گرفت .برای
مقایسه میانگین دادههای حاصل از اجرای تیمارهای آزمایشی از
آزمون چند دامنهای دانکن در سطح معنیداری  5درصد استفاده شد.
Kolmogorov

نتایج
بافتشناسی :اشکال حاصل از تهیه مقاطع بافتی تخمدان ،حاكی
از آن بود كه اغلب اووسیتها در گروه شاهد ،تیمار  75و  125میلیگرم
در كیلوگرم رازیانه در مرحله پیشهستگی و نیز تعدادی در مرحله ویتلوژنر
(زردهسازی) قرار دارند (شکل .)1در تیمار  100و  150میلیگرم اسانس،
اغلب اووسیتها در مرحله آخر ویتلوژنز مشاهده شدند و نسبت به
سایر تیمارها از تکامل بلوغ بیشتری برخوردار بودند (شکل .)2

ب

الف

ج
شکل  :1مقطعی از بافت تخمدان ماهیهای گروه شاهد (الف) ،تیمار ( 75ب) و ( 125ج) میلیگرم اسانس رازیانه ،اغلب اووسیتها در
مرحله پیشهستگی (( )P)Pronuclearو تعدادی در مرحله ویتلوژنز ((V)Vitellogenesis؛ )E&H ،×400
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ب

الف

شکل  :2مقطعی از بافت تخمدان ماهیهای گروه شاهد (الف) ،تیمار ( 75ب) و ( 125ج) میلیگرم اسانس رازیانه ،اغلب اووسیتها در مرحله
پیشهستگی (( )P)Pronuclearو تعدادی در مرحله ویتلوژنز ((V)Vitellogenesis؛ )E&H ،×400

متوسط زمان رسیدگی جنسی و میانگین زمان الزم از
جفتگیری تا تخمریزی :طبق نتایج بهدست آمده در تحقیق حاضر،
افزودن اسانس رازیانه به جیره ماهی سیکلید گورخری ،متوسط زمان
رسیدگی جنسی را در این ماهی كوتاهتر كرد .كمترین زمان الزم برای
رسیدگی جنسی در تیمار  150میلیگرم اسانس مشاهده شد
( 78/00±1/15روز) كه نسبت به گروه شاهد و سایر تیمارهای
آزمایشی بهغیر از تیمار  100میلیگرم اسانس ،تفاوت معنیداری
داشت ( .)p>0/05تیمار  75و  125میلیگرم اسانس از نظر متوسط
زمان رسیدگی جنسی با گروه شاهد اختالف معنیداری نداشتند
(( )p<0/05جدول .)1

همچنین اسانس رازیانه سبب كوتاهشدن زمان الزم از جفتگیری
تا تخمریزی در ماهی سیکلید گورخری شد .بهطوریكه بیشترین
فاصله زمانی (از زمان معرفی ماهیها به مخازن تکثیر) تا تخمریزی،
مربوط به گروه شاهد ( 17/66±1/45روز) و كمترین آن مربوط به
ماهیهای تغذیهشده با  125میلیگرم اسانس رازیانه در كیلوگرم
جیره بود ( 8/00±0/57روز .)p>0/05 ،سایر تیمارهای تغذیهشده با
اسانس رازیانه نیز فاصله جفتگیری تا تخمریزی كوتاهتری نسبت به
گروه شاهد داشتند ( ،)p>0/05اگرچه زمان الزم تا تخمریزی بین
تیمارهای مختلف تغذیهشده با سطوح مختلف اسانس با هم تفاوت
نشان دادند ،اما این تفاوت معنیدار نبود (( )p<0/05جدول .)1

جدول  :1میانگین شاخصهای تولیدمثلی ماهی سیکلید گورخری تغذیهشده با مقادیر مختلف اسانس رازیانه طی  40روزغذادهی
شاخص

صفر

متوسط زمان رسیدگی
جنسی (روز)
زمان الزم از جفتگیری تا
تخمریزی (روز)

89/00±0/57
17/66±1/45

رازیانه ( 75میلیگرم

رازیانه ( 100میلیگرم در

رازیانه (125میلیگرم

رازیانه ( 150میلیگرم

در کیلوگرم)

کیلوگرم)

در کیلوگرم)

در کیلوگرم)

a

78/00±1/15

a

84/33±2/33

a

9 ±2

ab

b

بحث
امروزه استفاده از هورمونها در جهت تکثیر و پرورش آبزیان
بهكار گرفته شده است .بنابراین كسب دانش درخصوص نوسانات
طبیعی هورمونهای موثر در روند تولیدمثلی ،زمینه فراهم آوردن
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81/00±2/08
9/33±1/45

bc

b

87/66±1/45
8/00±0/57

b

c

8/33±0/88

b

اطالعات اولیه در رابطه با استفاده از استروژنهای اگزوژن مثل
فیتواستروژنها میباشد (حسینزاده .)1380 ،تركیبات آنتیاكسیدانی
قوی ازجمله فالونوئیدها و رنگدانههای موجود در گیاهان میتوانند
تولید هورمون استروژن ،كه هورمون كلیدی در تولید و بلوغ تخمك
در تخمدان است ،را افزایش دهند ( Francisو همکاران .)2013 ،در
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پژوهشی كه توسط ناجی و همکاران ( )1392بر روی ماهی ماده
گورامی سهخال ( )Trichogaster trichopterusصورت گرفت ،تزریق
عصاره رازیانه در مقادیر  30 ،20 ،10و  50میلیگرم در كیلوگرم وزن
بدن سبب رشد و رسیدگی اووسیتها شد ،كه این تاثیر در مقدار 50
میلیگرم بارزتر بود.
در تحقیق  khazaeiو همکاران ( ،)2011تزریق عصاره رازیانه
در سطوح  100و  200میلیگرم در كیلوگرم وزن بدن بهمدت  5روز،
سبب افزایش معنیدار تعداد فولیکولهای تخمدانی در موشهای ماده
شد .صدر فضالیی و همکاران ( ،)1393در بررسی تاثیر عصاره آبی
رازیانه بر موشهای مبتال به سندرم پلیكیستیك تخمدان ،چنین
بیان كردند كه عصاره رازیانه بهدلیل داشتن خواص فیتواستروژنی ،با
به تعادل رساندن هورمونهای استروئیدی ،اثر ترمیمی خود را بر بافت
رحم اعمال میكند.
نظری و همکاران ( ،)2015بیان كردند كه افزودن عصاره رازیانه
به جیره ماهی گوپی سبب تسریع در رسیدگی تخمدان ماهیها شده
و در نتیجه زمان تولد الروها در تیمارهای مورد آزمایش نسبت به
گروه شاهد كوتاهتر شده است (،)p>0/05كه این نتایج با مطالعه حاضر
همخوانی دارد .همچنین نتایج آنها نشان داد كه تعداد كل تخمهای
رها شده و تعداد الروها در تیمارهای تغذیهشده با جیره حاوی اسانس
رازیانه بیشتر از گروه شاهد بود.
جیره غذایی مولدین بهطور مستقیم بر تعداد تخم و اندازه آنها
اثرگذار است (مهدوی و همکاران .)1392 ،در تحقیق صورت گرفته
توسط  Sotoudehو همکاران ( ،)2016اسانس رازیانه در سطوح ،75
125 ،100و  150میلیگرم در كیلوگرم جیره سبب افزایش درصد
لقاح و درصد تخمگشایی در ماهیهای سیکلید گورخری شد
( )1999( Belew .)p>0/05چنین بیان كرد كه گیاه رازیانه سبب
ایجاد بلوغ در اووسیتها میشود .پژوهشهای پیشین دلیل افزایش
عملکرد تولیدمثلی در ماهیها را بهوجود استروئیدهای گیاهی موجود
در برگهای گیاهان نسبت دادهاند كه سبب میشود تا مقادیر بیشتری
استروژن و آندروژن برای گنادهای ماهی تامین گردد ( Francisو
همکاران.)2013 ،
با توجه به مطالب عنوانشده ،كوتاهشدن زمان تخمریزی ماهیهای
تغذیهشده با اسانس رازیانه در تحقیق حاضر نیز میتواند بهدلیل تاثیر
استروژنهای رازیانه بر تسریع رسیدگی تخمدان در ماهیهای مورد
آزمایش باشد .بههمین دلیل میتوان از اسانس رازیانه جهت كوتاه
شدن زمان تخمریزی و مزایای اقتصادی برای تکثیر و پرورش ماهی
سیکلید گورخری استفاده كرد.

سال دهم ،شماره  ،1بهار 1397

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری و
همچنین جناب آقای دكتر نورانی كه در به ثمر رساندن نتایج این
مطالعه یاری نمودند ،قدردانی میگردد.
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