فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان
سال هشتم ،شماره چهارم ،زمستان 1399
مقاله پژوهشی
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چکیده
پژوهش حاضر به منظور تعیین اثر اواپریم امولسیون شده با روغن بادام تلخ بر القای تولیدمثل مولدین ماده ماهی
سیم ( )Abramis bramaانجام گرفت ،همچنین شاخصهای اسپرمشناختی جنس نر این ماهی تعیین شد .مولدین
تیمار اول ( ،)Cدوم ( )OOو سوم ( )OSبه ترتیب با  1میلیلیتر روغن بادام تلخ (شاهد) 1 ،میلیلیتر اواپریم به همراه
روغن بادام (نسبت  1به  )1و  1میلیلیتر مخلوط اواپریم و سرم فیزیولوژی (به نسبت  1به  )1به ازای هر کیلوگرم وزن
بدن تزریق شدند .در هر تیمار از  10قطعه مولد ماده (در محدوده وزنی  802-934گرم) استفاده شد .همچنین  26قطعه
مولد نر ماهی سیم در دو تکرار به صورت یک مرحلهای با مخلوط  0/6میلیلیتر اواپریم و سرم فیزیولوژی (نسبت  1به
 )2به ازای هر کیلوگرم وزن مولدین تزریق شدند .بر اساس نتایج ،باالترین درصد پاسخدهی در تیمار  100( OSدرصد)
و پایینترین آن در تیمار ( Cصفر درصد) مشاهده شد ( .)P<0/05همچنین در میانگین مدت زمان رسیدگی مولدین
تفاوت معنیداری بین تیمار  722/5±68/4( OOدرجه -ساعت) و  578/0±44/2( OSدرجه -ساعت) مشاهده شد
( .) P<0/05در میانگین وزن تخمک استحصالی نیز تفاوت قابل توجهی بین تیمار ( Cصفر گرم) و دو تیمار OO
( 52/4±34/6گرم) و  72/3±22/0( OSگرم) به دست آمد ( .)P<0/05در همآوری کاری ،همآوری نسبی ،میانگین تعداد
تخمک در گرم ،درصد لقاح و مدت زمان تخمگشایی تفاوت معنیداری بین تیمار  OOو  OSمشاهده نشد (.)P>0/05
بر طبق مشاهدات ،میانگین حجم اسپرم ،میانگین فعالیت اسپرم ،میانگین مدت زمان فعالیت اسپرم ،میانگین
اسپرماتوکریت و میانگین غلظت اسپرماتوزوئید ماهی سیم به ترتیب  13/6±5/9میلیلیتر 56/7±12/1 ،درصد،
 95/2±17/6ثانیه 30/0±8/8 ،درصد و  109 × 11/0±3/3در میلیلیتر به دست آمد .با توجه به نتایج مناسب به دست
آمده در پژوهش حاضر ،توصیه میشود استفاده از اواپریم امولسیون شده با روغن برای القای تولیدمثل مولدین ماده ماهی
سیم در مراکز تکثیر مدنظر قرار گیرد.

واژگان کلیدی :اسپرم ،تخمریزی ،هورمون القا کننده ،سیم دریای خزر.
 -1دانشجوی دکتری شیالت ،گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعهسرا ،ایران.
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد شیالت ،گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعهسرا ،ایران.
 -3استاد گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعهسرا ،ایران.
 -4استاد گروه علوم دریایی ،پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
* نویسنده مسئولfalahatkar@guilan.ac.ir :
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مقدمه
در آبزیپروری برای دستیابی به اهداف

1388؛ مورکی و همکاران .)1393 ،با توجه به

مختلف مانند ایجاد گونههای تک جنس ،تولید

اهمیت ذخایر این ماهی ،از سال  1372تکثیر

جمعیتهای عقیم ،تسریع بلوغ جنسی ،افزایش

نیمه طبیعی و رهاسازی ماهی سیم در زیستگاه

سرعت رشد و القای تخمریزی از هورمونها

طبیعی در مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر

استفاده میشود (کوهی الی و همکاران،

ژنتیکی ماهیان استخوانی شهید انصاری رشت

 .)1389با توجه به نقش کلیدی هورمونها در

انجام میگیرد (حسیننیا و همکاران.)1395 ،

القای تخمریزی مولدین گونههای مختلف ،بخش

تاکنون مطالعات مختلفی در زمینه القای

تکثیر از بخشهایی است که بیشترین استفاده

تکثیر ماهی سیم با استفاده از انواع هورمونها

از هورمونها در آن صورت میگیرد (Zohar

انجام شده است (دادرس و همکاران1388 ،؛

 .)and Mylonas, 2001در همین راستا نقش

کوهی الی و همکاران1389 ،؛ Glubokov et

هورمونها برای دستیابی به تکثیر موفق و

al., 1991؛ Kucharczyk et al., 1997؛

همچنین تولید گامتهای با کیفیت به ویژه در

 .)Kucharczyk et al., 2005با توجه به این

مولدین نگهداری شده در شرایط اسارت غیرقابل

مطالعات ،مناسبترین نتایج در تکثیر این ماهی

انکار است.

هنگامی به دست میآید که به همراه هورمون

ماهی سیم ( )Abramis bramaاز ماهیان

مورد نظر از آنتاگونیستهای دوپامین استفاده

ارزشمند دریای خزر است که به خانواده

میشود و این امر در کپورماهیان دیگر نیز

کپورماهیان ( )Cyprinidaeتعلق دارد .این

گزارش شده است (;Dorafshan et al., 2003

ماهی از لحاظ بومشناسی ،زیستشناسی و

Heyrati et al., 2007; Podhorec and
 .)Kouril 2009; Cejko et al., 2014در

اقتصادی از اهمیت ویژهای برخوردار است .مانند
صید بیرویه ،آلودگی زیست محیطی ،تخریب

نتیجه ،میتوان اینگونه استنباط کرد که برای

زیستگاه اصلی ماهی در تاالب انزلی و پایین

القای قابل قبول تخمریزی در ماهی سیم

آمدن سطح آب طی چند دهه گذشته منجر به

استفاده از آنتاگونیست دوپامین به همراه

کاهش شدید ذخایر این ماهی در حوضه جنوبی

هورمون مورد نظر ضروری است.

دریای خزر شده است (دادرس و همکاران،

اثر اواپریم بر القای تولیدمثل و تکثیر مصنوعی مولدین ماده ماهی سیم
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اواپریم یکی از هورمونهای تجاری است که

موارد این عمل در شرایط کارگاهی مطلوب

در زمینه القای تولیدمثل در ماهیان مورد

نیست و سبب صرف زمان ،به کارگیری نیروی

استفاده قرار میگیرد .این هورمون حاوی آنالوگ

کار و در نتیجه هزینه بیشتر میشود که عالوه

هورمون آزاد کننده گنادوتروپین ماهی آزاد

بر ایجاد استرس بر روی ماهی ،در بسیاری از

Salmon

موارد سبب کاهش بازدهی میشود .بر خالف

 )Hormone: sGnRHبه مقدار  20میکروگرم

روش افزایش حجم هورمون با استفاده از سرم

و آنتیدوپامین دامپریدون به مقدار  10میلیگرم

فیزیولوژی ،استفاده از هورمون امولسیون شده

در میلیلیتر است که پس از تزریق به طور

به همراه انواع روغنها به علت غلیظتر کردن

مستقیم بر روی غده هیپوفیز اثر میگذارد .این

هورمون سبب آهسته رهش شدن آن و افزایش

هورمون در بسیاری از گونهها با موفقیت مورد

مدت ماندگاری و روند جذب آن در بدن گونه

استفاده قرار گرفته است (Jamroz et al.,

مورد نظر میشود و در نتیجه موجب افزایش

2008; Karami et al., 2011; Zadmajid,
.)2016; Cejko et al., 2018

آزادسازی گنادوتروپینها و افزایش سطوح در

(Releasing

Gonadotropin

به منظور انجام دقیقتر عمل تزریق هورمون
در مولدین گونههای مختلف از روشهای

گردش  )Luteinizing Hormone( LHدر
پالسمای خون در دامنه زمانی طوالنیتر خواهد
شد ( Mylonas et al., 2007; Shiraishi et

مرسوم ،به حجم رسانیدن هورمون مورد نظر با

 .)al., 2008; Mylonas et al., 2010این امر

سرم فیزیولوژی است .با این حال ،این روش

سبب همزمانی رسیدگی تخمکها در تخمدان و

میتواند سبب رقیقتر شدن هورمونهایی با پایه

افزایش کیفیت تخمکهای استحصالی در زمان

روغن همچون اواپریم شده ،زمان جذب هورمون

تکثیر خواهد شد .در نتیجه ،در بسیاری از موارد

در بدن مولدین را سرعت بخشد و در نتیجه

استفاده از این روش در شرایط کارگاهی

سرعت رسیدگی نهایی و اووالسیون را تسریع

مناسبتر خواهد بود.

کند .در چنین شرایطی برای استحصال تخمک

با توجه به اهمیت گونههای بومی ،به روز

در زمان مناسب و جلوگیری از فوق رسیده شدن

کردن اطالعات در زمینههای مختلف از جمله

تخمکها ،بررسی مولدین در دامنه زمانی

تکثیر مصنوعی آنها امری ضروری است .در

کوتاهتر الزامی است .در همین راستا ،در بیشتر

همین راستا ،در مطالعه حاضر به مقایسه اثر
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القای تولیدمثل و تکثیر مصنوعی با استفاده از

به مرکز شهید انصاری به مدت سه سال در

اواپریم به همراه سرم فیزیولوژی و اواپریم

استخرهای خاکی این مرکز در شرایط طبیعی

امولسیون شده با روغن بر عملکرد تکثیر ماهی

نگهداری شدند .الزم به ذکر است در طی این

سیم به عنوان یک گونه بومی دارای ارزش

مدت مولدین با غذای پلت و غذای زنده موجود

بومشناختی و اقتصادی پرداخته شده است تا با

در استخر تغذیه شدند .به منظور انجام پژوهش،

بهینهسازی روش تکثیر در محیطهای کنترل

ابتدا مولدین از استخرهای خاکی مرکز مذکور

شده بتوان روند تولید و بازسازی ذخایر این

به روش پرهکشی صید و توسط خودرو دارای

ماهی را تسریع کرد .همچنین شاخصهای

مخزن اکسیژن به مخازن فایبرگالس  10تنی

اسپرمشناختی جنس نر ماهی سیم در این

منتقل شدند .سپس مولدین دارای ظاهر سالم و

مطالعه در زمان تکثیر مورد بررسی قرار گرفت.

محدوده وزنی یکسان جداسازی شدند .مولدین
هر سه تیمار در مخازن فایبرگالس  2تنی در

مواد و روشها

شرایط یکسان با دبی آب  30لیتر در دقیقه و

تیماربندی و شرایط نگهداری

میانگین دمای  16/7±0/6درجه سانتیگراد

این مطالعه در اردیبهشت ماه سال  1397در

نگهداری شدند .برای تعیین سن مولدین جمعا

مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی

از  12مولد نمونه فلس گرفته شد و به وسیله

ماهیان استخوانی شهید انصاری انجام گرفت .به

لوپ ( ،Olympus ،SZ40ژاپن) تعیین سن

منظور تعیین اثرگذاری اواپریم ( ،Syndelکانادا)

انجام گرفت ( .)Treer et al., 2003با توجه به

بر مولدین ماده ماهی سیم (Abramis

مشاهدات ،همگی مولدین در سن  4+قرار

 ،)bramaسه تیمار شاهد ( ،)Cاواپریم+روغن

داشتند.

( )OOو اواپریم+سرم فیزیولوژی  0/9درصد
( )OSدر نظر گرفته شد .در هر تیمار از 10

طراحی آزمایش و القای تولیدمثل مولدین

ماهی مولد استفاده شد .مولدین مورد استفاده

در تیمار اول ( 10 ،)Cمولد ماده سیم با

در تکثیر با وزن  200-250گرمی از پشت سد

میانگین وزن  934/1±131/7گرم با  1میلیلیتر

دریاچه مخزنی مهاباد به روش پرهکشی و نصب

روغن بادام تلخ تجاری ( ،Fadak Tanishایران)

تور میکروفیالمنت نامرئی صید و پس از انتقال

به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تزریق شدند .در

اثر اواپریم بر القای تولیدمثل و تکثیر مصنوعی مولدین ماده ماهی سیم

تیمار دوم ( 10 )OOمولد ماده سیم با میانگین
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بررسی شاخصهای اسپرمشناختی

وزن  875/0±162/0گرم با  1میلیلیتر مخلوط

به منظور بررسی اسپرم و تعیین شاخصهای

اواپریم و روغن بادام (به نسب یکسان) به ازای

اسپرمشناختی ،تعداد  10قطعه مولد نر به

هر کیلوگرم وزن بدن تزریق شدند .در تیمار

صورت تصادفی صید شد ( 5مولد از هر تکرار) و

سوم ( 10 )OSمولد ماده سیم با میانگین وزن

پس از بیهوشی مولدین به وسیله عصاره پودر

 802/0±211/5گرم با  1میلیلیتر مخلوط

گل میخک ،با فشار آرام به ناحیه شکمی عملیات

اواپریم و سرم فیزیولوژی  0/9درصد (به نسبت

اسپرمگیری انجام شد .در ادامه پس از

یکسان) به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تزریق

اسپرمگیری از مولدین ،شاخصهای مربوطه

شدند .در تمامی تیمارها تزریق مولدین به

شامل حجم اسپرم ،مدت زمان و درصد فعالیت

صورت یک مرحلهای انجام شد .به منظور تزریق

اسپرم ،درصد اسپرماتوکریت و غلظت اسپرم

ابتدا مولدین با عصاره پودر گل میخک بیهوش

مورد بررسی قرار گرفت .حجم اسپرم توسط

شدند (غلظت  400میلیگرم در لیتر) و سپس

سرنگ  5میلی لیتری تعیین شد .به منظور

تزریق در زیر باله شکمی به صورت داخل صفاقی

تعیین درصد و مدت زمان فعالیت اسپرم از

با سرنگ  2میلیلیتری انجام گرفت.

میکروسکوپ نوری ( ،Olympusژاپن) و

پس از تزریق مولدین ماده ،تعداد  26ماهی

کرنومتر استفاده شد .به این صورت که بالفاصله

مولد نر سیم در دو تکرار (هر تکرار  13ماهی)

پس از اضافه کردن آب کارگاه به اسپرم (نسبت

به صورت یک مرحلهای با مخلوط  0/6میلیلیتر

 2به  ،)1درصد تحرک با تخمین چشمی ارزیابی

اواپریم و سرم فیزیولوژی به ازای هر کیلوگرم

شد و مدت زمان فعالیت نیز تا زمانی که 100

وزن مولدین به نسبت  1به  2به صورت داخل

درصد اسپرماتوزوآها از حرکت ایستادند با

صفاقی در زیر باله شکمی با سرنگ 2

کرنومتر ثبت شد (.)Alavi et al., 2010

میلیلیتری تزریق شدند .دو تکرار مورد نظر در

برای

لولههای

شرایط یکسان با دبی آب  30لیتر در دقیقه

میکرواسپرماتوکریت به میزان سه چهارم با

نگهداری شدند .میانگین وزن مولدین نر در

اسپرم پر شدند و پس از مسدود کردن انتهای

تکرار اول  744/3±124/3گرم و در تکرار دوم

لولهها با خمیر مخصوص ،از دستگاه

 735/8±126/2گرم بود.

میکروسانتریفیوژ ( ،Hawksleyانگلستان) برای

تعیین

اسپرماتوکریت
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جداسازی پالسما از اسپرم استفاده شد (10

گرم ،تعداد تخمک در گرم هر مولد با شمارش

دقیقه با دور  ،)3500gسپس درصد

تعداد تخمکها تعیین شد.

اسپرماتوکریت توسط خط کش مخصوص تعیین

تخمکشی با فشار مالیم به ناحیه شکمی

شد .برای تعیین غلظت اسپرم از الم

انجام گرفت و تخمکهای استحصالی در

هماسیتومتر نئوبار و میکروسکوپ نوری استفاده

تشتکهای پالستیکی خشک ریخته شدند .در

شد .بدین منظور ،اسپرم هر مولد به نسبت  1به

هر مرحله تخمکهای استحصالی از مولدین هر

 10٫000با سرم فیزیولوژی  0/9درصد مخلوط

تیمار با هم مخلوط و از اسپرم  2مولد نر به ازای

و  10میکرولیتر از آن به الم هماسیتومتر اضافه

هر مولد ماده برای لقاح استفاده شد ( 2میلیلیتر

شد شمارش با بزرگنمایی  ×400میکروسکوپ

اسپرم به ازای هر  100گرم تخمک) .پس از

نوری انجام گرفت ( Glogowski et al.,

اضافه شدن اسپرم به تخمکها ،به مدت  3دقیقه

.)1999

با مخلوط کردن مالیم اسپرم و تخمک ،لقاح به
شیوه خشک انجام گرفت (.)Biswas, 1993

بررسی رسیدگی جنسی و عملیات تکثیر

پس از گذشت  20ساعت از انجام عملیات
تزریق مولدین ماده ،میزان آمادگی آنها ابتدا هر
 3ساعت یکبار و سپس هر  1ساعت یکبار (تا
 48ساعت پس از تزریق) با بررسی نرمی شکم و

سپس به مدت  5دقیقه شست و شو با آب کارگاه
انجام شد .به منظور رفع چسبندگی تخمها به
مدت  30دقیقه با محلول لقاح  10( 1لیتر آب
کارگاه  30 +گرم اوره  40 +گرم نمک) و سپس
 45دقیقه با محلول لقاح  10( 2لیتر آب

بررسی منفذ تناسلی مورد سنجش قرار گرفت.

کارگاه  120 +گرم اوره  40 +گرم نمک) شست

در هر مرحله از بررسی ،در صورت مشاهده مولد

و شو شدند ( .)Nowosad et al., 2013در

آماده برای تکثیر ،مولد با عصاره پودر گل میخک

ادامه به مدت  15دقیقه شست و شو با آب

بیهوش شد و پس از خشک کردن با حوله تمیز،

کارگاه انجام گرفت و پس از آن تخمها به مدت

عملیات تخمکشی به صورت دستی انجام گرفت.
قبل از تخمکشی وزن هر مولد و میزان تخمک

 45دقیقه برای جذب کامل آب بدون حرکت در
آب کارگاه قرار داده شدند .پس از جذب آب،

استحصالی ثبت شد .همچنین با توزین  1گرم

تخمها به انکوباتور ویس ( )Weissمنتقل (سه

از تخمک هر مولد با ترازوی دارای دقت 0/001

تکرار در هر مرحله) و تا زمان تخمگشایی در

اثر اواپریم بر القای تولیدمثل و تکثیر مصنوعی مولدین ماده ماهی سیم

شرایط کنترل شده نگهداری شدند .در مدت
نگهداری در انکوباتور ،میزان دبی آب هر ویس
 1/2لیتر در دقیقه و میانگین دمای آب
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 :NOتعداد تخمک استحصالی از هر مولد؛  :WBوزن
مولد (کیلوگرم).
رابطه :5

 17/4±0/4درجه سانتیگراد بود .درصد

F (%) = (ET / EF) × 100

پاسخدهی ) (ORمولدین به تزریق ،مدت زمان

 :ETتعداد تخمهای لقاح یافته؛  :EFتعداد کل تخمها.

رسیدگی مولدین ) ،(LTهمآوری کاری (تعداد

رابطه :6

تخمک) ) ،(FAهمآوری نسبی (تعداد تخمک به

IP (degree-hour) = T × t

ازای هر کیلوگرم وزن ماهی) ) ،(FRدرصد لقاح

 :Tمیانگین دما (درجه سانتیگراد)؛  :tمدت زمان از
لحظه لقاح تا تخمگشایی (ساعت).

رابطههای  1تا  6محاسبه شد (Kucharczyk

تجزیه و تحلیل دادهها

) (Fو مدت زمان تخمگشایی ) (IPتوسط
.)et al., 2005; Targonska et al., 2014

به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات ثبت
شده ،ابتدا نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون

رابطه :1
OR (%) = (FS / FI) × 100

 :FSتعداد ماهیهای تخمریزی کرده؛  :FIتعداد
ماهیهای تزریق شده.

کولموگروف.-اسمیرنف

 )Smirnovمورد بررسی قرار گرفت .سپس
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون
تحلیل

رابطه :2
LT (degree-hour) = T × t

(Kolmogorov-

واریانس

یکطرفه

(One-Way

 )ANOVAو پسآزمون دانکن (Duncan

 )Testدر سطح اطمینان  95درصد انجام گرفت.

 :Tمیانگین دما (درجه سانتیگراد)؛  :tمدت زمان از
لحظه تزریق تا تخمریزی (ساعت).

در مواردی که در تیمار شاهد دادهای برای آنالیز

رابطه :3

موجود نبود ،مقایسه میانگینهای دو گروه دیگر
FA = WO × NO

 :WOوزن تخمک استحصالی از هر مولد (گرم)؛ :NO
تعداد تخمک در هر گرم.
رابطه :4
FR = NO / WB

با استفاده از آزمون  tمستقل (Independent-

 )Samples T Testدر سطح اطمینان 95
درصد انجام گرفت .برای ارزیابی درصد
پاسخدهی مولدین به تزریق نیز از آزمون مربع
کای ( )Chi Squaredاستفاده شد .تمامی

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان1399 ،)4(8 :

[ ]8اکبری نرگسی و همکاران

آزمونها با استفاده از نرم افزار IBM( SPSS

مناسبترین پاسخ ( 100درصد) در تیمار OS

 ،Corporationآمریکا) نسخه  23انجام گرفت.

به دست آمد ( .)P<0/05همچنین سریعترین

تمامی دادههای درون متن به صورت میانگین ±

زمان رسیدگی مولدین در تیمار OS

انحراف معیار بیان شدهاند.

( 578/0±44/2درجه -ساعت) مشاهده شد و

نتایج

تفاوت معنیداری با تیمار 722/5±68/4( OO

در جدول  1شاخصهای تولیدمثلی مولدین

درجه -ساعت) داشت ( .)P<0/05در میانگین
وزن تخمک استحصالی نیز تفاوت قابل توجهی

ماده ماهی سیم ارائه شده است.
بر اساس نتایج به دست آمده ،در درصد

بین تیمار ( Cصفر گرم) و دو تیمار OO

پاسخدهی مولدین به تزریق تفاوت معنیداری

( 52/4±34/6گرم) و  72/3±22/0( OSگرم)

بین تیمارهای آزمایشی مشاهده شد و

به دست آمد (.)P<0/05

جدول  :1مقایسه شاخصهای تولیدمثلی مولدین ماده ماهی سیم ( )Abramis bramaتکثیر شده به روش
مصنوعی پس از القا با تیمارهای مختلف اواپریم (میانگین  ±انحراف معیار)
شاخصها

تیمارها
شاهد ()C

اواپریم  +روغن ( )OOاواپریم  +سرم فیزیولوژی ()OS

934/131±1/7

875/162±0/0

802/211±0/5

44/2±8/0

43/2±9/4

42/4±7/7

0c

90 b

100 a

-

722/68±5/4 a

578/44±0/2 b

0b

52/34±4/6 a

72/22±3/0 a

همآوری کاری

-

69583/47764±8 a

90195/35390±1 a

همآوری نسبی

-

77853/54850±6

103885/36674±9

وزن مولدین (گرم)
طول مولدین (سانتیمتر)

درصد پاسخدهی
مدت زمان رسیدگی (درجه -ساعت)
وزن تخمک استحصالی به ازای هر مولد (گرم)

a

a

تعداد تخمک در گرم

-

1308/76±2/8 a

1237/83±2/5 a

درصد لقاح

-

58/5±9/6 a

63/4±7/2 a

مدت زمان تخمگشایی (درجه -ساعت)

-

1876/59±0/2 a

1896/33±0/9 a

حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف بیانگر اختالف معنیدار است (.)P<0/05

اثر اواپریم بر القای تولیدمثل و تکثیر مصنوعی مولدین ماده ماهی سیم
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در همآوری کاری ،همآوری نسبی ،میانگین

میدهد .بر طبق مشاهدات ،میانگین حجم

تعداد تخمک در گرم ،درصد لقاح و مدت زمان

اسپرم ماهی سیم در مطالعه حاضر 13/6±5/9

تخمگشایی تفاوت معنیداری بین تیمار  OOو

میلیلیتر اندازهگیری شد .همچنین میانگین

 OSمشاهده نشد ( .)P>0/05مقایسه زمان

فعالیت اسپرم  56/7±12/1درصد و میانگین

پاسخدهی و تخمگشایی پس از تزریق هورمون

مدت زمان فعالیت اسپرم  95/2±17/6ثانیه بود.

بر اساس درجه حرارت در مولدین دو تیمار OO

بر اساس نتایج به دست آمده میانگین

و  OSدر شکل  1قابل مشاهده است.

اسپرماتوکریت  30/0±8/8درصد و میانگین

جدول  2نتایج مربوط به بررسی شاخصهای
اسپرمشناختی مولدین ماهی سیم را نشان

غلظت اسپرماتوزوئید  109 × 11/0±3/3در
میلیلیتر به دست آمد.

شکل  :1زمان پاسخدهی و تخمگشایی پس از تزریق در دو تیمار اواپریم+روغن ( )OOو اواپریم+سرم
فیزیولوژی ( )OSبر اساس درجه حرارت در مولدین ماهی سیم ( .)Abramis bramaعالمت * بیانگر وجود
اختالف معنیدار در زمان پاسخدهی بین دو تیمار آزمایشی است.
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جدول  :2شاخصهای اسپرمشناختی مولدین ماهی سیم ( )Abramis bramaپس از القا با اواپریم ()n=10
کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

شاخصها
میانگین وزن (گرم)

540

1000

749/0

145/9

حجم اسپرم (میلیلیتر)

6/0

21/5

13/6

5/9

فعالیت اسپرم (درصد)

40

70

56/7

12/1

مدت زمان فعالیت (ثانیه)

69

109

95/2

17/6

18

43

30/0

8/8

اسپرماتوکریت (درصد)
9

غلظت اسپرماتوزوئید (  ×10در میلیلیتر)

6/5

بحث
در پژوهش حاضر ،اثر اواپریم امولسیون شده

14/5

11/0

3/3

همکاران ( )1991اثر آنالوگ هورمون LHRH
(Releasing

Hormone

Luteinizing

با روغن بادام و اواپریم به همراه سرم فیزیولوژی

 )Hormoneو آنتاگونیستهای دوپامین را در

بر القای تولیدمثل مولدین ماده ماهی سیم مورد

بلوغ جنسی ماهی سیم مورد بررسی قرار دادند

بررسی قرار گرفت .بر طبق نتایج ،تفاوت معنی

و مناسبترین نتایج را در تیمار القا شده با 5

داری در درصد پاسخدهی مولدین به تزریق،

میکروگرم  LHRHبه همراه  5میلیگرم

همآوری کاری ،همآوری نسبی ،میانگین تعداد

متوکلوپرامید به ازای هر کیلوگرم وزن مولدین

تخمک در هر گرم و مدت زمان تخمگشایی دیده

گزارش کردند Kucharczyk .و همکاران در

نشد .با این حال ،همان طور که قابل انتظار بود

سال  1997پس از القای مولدین ماهی سیم با

در مدت زمان رسیدگی مولدین تفاوت قابل

عصاره غده هیپوفیز ماهی کپور ( ،)CPEعصاره

توجهی مشاهده شد و مولدین القا شده با

غده هیپوفیز ماهی سیم ( )BPو هورمون HCG

هورمون امولسیون شده با روغن دیرتر از تیمار

در تیمارهای مختلف ،غلظت  4میلیگرم به ازای

القا شده با هورمون به همراه سرم فیزیولوژی

هر کیلوگرم وزن بدن مولدین با  CPEبا یا بدون

آماده تکثیر شدند که این موضوع میتواند در

هورمون  HCGرا به منظور القای مولدین ماهی

شرایط کارگاهی مدنظر قرار گیرد .تاکنون

سیم مناسب اعالم کردند .در مطالعهای دیگر

مطالعات مختلفی در زمینه القای تولیدمثل

 Kucharczykو همکاران در سال  2005اثر

ماهی سیم انجام گرفته است Glubokov .و

تیمار هورمونی  CPEبه همراه  HCGو هورمون
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اثر اواپریم بر القای تولیدمثل و تکثیر مصنوعی مولدین ماده ماهی سیم

 GnRHaبه همراه آنتاگونیست دوپامین

است (با توجه به این امر که تکثیر ماهی سیم

( )Ovopelرا در القای تخمریزی ماهی سیم

در شرایطی انجام میگیرد که اوج فعالیت تکثیر

بررسی کردند و طبق نتایج بهترین اثرات القا را

و پرورش در مراکز بازسازی ذخایر در حال انجام

در تیمار تزریق شده با  Ovopelگزارش کردند.

است) استفاده از هورمون امولسیون شده با

همان طور که نتایج این مطالعات نشان میدهند

روغن میتواند مدنظر قرار گیرد.

مناسبترین نتایج در القای تولیدمثل مولدین

با توجه به نتایج این بررسی ،میانگین حجم

ماده ماهی سیم هنگامی به دست آمد که به

اسپرم در ماهی سیم  13/6±5/9میلیلیتر

همراه هورمون مورد نظر از آنتاگونیستهای

اندازهگیری شد .در بررسیهای Kucharczyk

دوپامین استفاده شد .در نتیجه هم راستای

و همکاران در سالهای  1997و  2005میانگین

مطالعات ذکر شده در بررسی حاضر از تیمارهای

حجم اسپرم در ماهی سیم به ترتیب  3و 4/4

مختلف اواپریم که دارای آنتیدوپامین

میلیلیتر گزارش شد .در مطالعه Glogowski

دامپریدون است استفاده شد و نتایج مناسبی نیز

و همکاران ( )1999بیشترین میانگین حجم

به دست آمد .با توجه به نتایج ،فقط در میانگین

اسپرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در مولدین

مدت زمان رسیدگی مولدین القا شده در دو

ماهی سیم  3/4±0/5میلیلیتر مشاهده شد.

تیمار  OOو  OSتفاوت معنیداری مشاهده شد.

 Targonskaو همکاران ( )2014نیز بیشترین

این موضوع نشان میدهد که کیفیت تخمهای

میانگین حجم اسپرم به ازای هر کیلوگرم وزن

استحصالی از مولدین هر دو تیمار کامال برای

بدن در مولدین این ماهی را  3/7±0/4میلیلیتر

استفاده در تکثیر مصنوعی مناسب بود و استفاده

عنوان کردند .بر طبق نتایج به دست آمده در

از هر یک از دو روش القا در فصل تکثیر با توجه

بررسی حاضر ،میانگین فعالیت اسپرم و میانگین

به شرایط مراکز تکثیر قابل اجرا است ،به طوری

مدت زمان فعالیت اسپرم در ماهی سیم به

که در مواقع فراهم بودن شرایط مناسب تکثیر و

ترتیب  56/7±12/1درصد و  95/2±17/6ثانیه

وجود نیروی کار کافی ،استفاده از اواپریم به

بود .در مطالعات دیگر نیز میانگین درصد فعالیت

همراه سرم فیزیولوژی با توجه به پاسخدهی

و مدت زمان فعالیت اسپرم به ترتیب 59-86
(;1997

سریعتر مولدین توصیه میشود و در مواردی که

درصد

نیاز به کنترل و مدیریت زمان در فصل تکثیر

Glogowski et al., 1999; Kucharczyk et

al.,

Kucharczyk et
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 )al., 2005; Targonska et al., 2014و 56

مشاهده شد .به طوری که بیشترین حجم اسپرم

ثانیه (زادمجید و ایمانپور )1386 ،گزارش شد.

استحصالی در ماهی سیم در مقایسه با

بر اساس نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر

بررسیهای دیگر در این مطالعه مشاهده شد و

در ماهی سیم میانگین اسپرماتوکریت

از طرفی کاهشی در غلظت اسپرم استحصالی نیز

غلظت

به وجود نیامد .در نتیجه میتوان این گونه

اسپرماتوزوئید  109 × 11/0±3/3در میلیلیتر

استنباط کرد که شرایط نگهداری ،القای

بود .در همین راستا Glogowski ،و همکاران

تولیدمثل و نمونهبرداری مولدین در این مطالعه

( )1999میانگین غلظت اسپرماتوزوئید در

مناسب بود و ماهیها شرایط بهتری داشتند.

30/0±8/8

درصد

و

میانگین

ماهی سیم را  109 × 11/7±4/3در میلیلیتر

نتایج این مطالعه ،اطالعات مناسبی را در

بررسی

زمینه شاخصهای اسپرمشناختی ماهی سیم در

 Kucharczykو همکاران ( ،)2005بیشترین

اختیار پژوهشگران قرار میدهد .در پژوهشهای

غلظت اسپرماتوزوئید در مولدین ماهی سیم

آتی ،بررسی خصوصیات کمی و کیفی اسپرم و

 109 × 10/2±1/4میلیلیتر گزارش شد .در

تاثیر آنها بر شاخصهای تولیدمثلی این ماهی

مطالعه زادمجید و ایمانپور ( )1386نیز

میتواند مدنظر قرار گیرد .در زمینه القا و تکثیر

میانگین اسپرماتوکریت در این ماهی 35/3±8/1

مصنوعی ماهی سیم با اواپریم امولسیون شده با

درصد گزارش شد .با توجه به موارد فوق ،برخی

روغن و اواپریم به همراه سرم فیزیولوژی نیز

تفاوتها در شاخصهای اسپرمشناختی در

تفاوت در میانگین مدت زمان رسیدگی مولدین،

مطالعات مختلف میتواند به علت تفاوتهای

تنها تفاوت مشاهده شده بین دو تیمار آزمایشی

دمایی ،شرایط نگهداری ،اثر تیمارهای مختلف

بود که این تفاوت میتواند در مراکز تکثیر ماهی

آزمایشی ،تفاوت در زمان و نوع نمونهبرداری،

سیم نقش به سزایی در پیشبرد اهداف مدیریتی

سن و مرحله رسیدگی مولدین و همچنین

داشته باشد.

گزارش

کردند.

همچنین

در

استفاده از تیمارهای هورمونی مختلف باشد.
همان طور که نتایج نشان داد در بسیاری از

تشکر و قدردانی

شاخصهای اسپرمشناختی در مقایسه با

بدین وسیله از پرسنل مرکز بازسازی و

مطالعات دیگر در این پژوهش نتایج مناسبتری

حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان استخوانی

اثر اواپریم بر القای تولیدمثل و تکثیر مصنوعی مولدین ماده ماهی سیم

شهید انصاری و سایر دوستانی که ما را در
پیشبرد اهداف در این پژوهش یاری نمودند
قدردانی میگردد.
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Abstract
The present study was carried out to determine the effect of emulsified OvaprimTM
with almond oil on spawning induction of Abramis brama, as well as, the spermatological
parameters of males. In the first (C), second (OO) and third (OS) treatments, females were
injected with 1mL.kg-1 body weight (BW) of bitter almond oil, 1mL.kg-1 BW OvaprimTM
with almond oil (1:1) and 1mL.kg-1 BW OvaprimTM with 0.9% NaCl solution (1:1),
respectively. In each treatment, 10 females (weight range between 802 to 934g) were
injected. Moreover, 26 males were injected in two replicates with 0.6mL.kg-1 BW by
OvaprimTM with 0.9% NaCl solution (1:2). Based on the results, the highest ovulation
rate was observed in OS treatment (100%) and the lowest ovulation rate was observed in
control group (0%) (P<0.05). Moreover, there was a significant difference between OO
(722.5±68.4 degree-hour) and OS (578.0±44.2 degree-hour) treatments in latency time
(P<0.05). The significant difference was observed between control group (0g) and OO
(52.4±34.6g) and OS (72.3±0.2g) treatments in average weight of obtained eggs (P<0.05).
The significant differences were not found between OO and OS treatments in absolute
fecundity, relative fecundity, the average number of eggs per gram, fertilization rate, and
incubation period (P>0.05). Based on the results of this study, the mean of sperm volume,
sperm activity, motility time, spermatocrit value, and spermatozoa concentration of
Abramis brama were 13.6±5.9mL, 56.7±12.1%, 95.2±17.6s, 30.0±8.8%,
11.0±3.3×109mL-1, respectively. According to the results, it is recommended that the
emulsified OvaprimTM with oil can be used to induce spawning of bream in hatcheries.
Key words: Sperm, Spawning, Inducing Hormone, Caspian Sea Bream.
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