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چکیده

هر ساله تعدادی بچه ماهي کپور معمولي Cyprinus carpio ،بهمنظور بازسازی ذخایر دریای خزر به رودخانههای شمال ایران
رهاسازی ميشود .انجام هورمونتراپي برای تکثیر مصنوعي این ماهي امری اجتناب ناپذیر است و باوجود تفاوتهای موجود بین کپور
معمولي وحشي و پرورشي ،از دستورالعمل یکسان برای القای رسیدگي جنسي آنها در مرکز شهید رجائي ساری استفاده ميشود .بنابراین
در این تحقیق به منظور مقایسه بازده هورمونتراپي در کپورماهیان وحشي و پرورشي ،تعداد  12قطعه مولد ماده صید شده از دریای خزر و
 15قطعه مولد ماده پرورشي ،هریک در  3تیمار آزمایشي بر اساس روش کاربردی مرکز شهید رجائي ساری به شرح زیر مورد تزریق قرار
گرفتند .تزریق دومرحلهای عصاره هیپوفیز کپور معمولي بهمیزان  4/5میليگرم به ازای هر کیلوگرم وزن (شاهد) ،و تزریق یک و دو
مرحلهای  + sGnRHدامپریدون (اواپریم) به میزان  0/4میليلیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بهعنوان تیمارهای دوم و سوم آزمایش .تمام
 27مولد ماده وحشي و پرورشي به هورمونتراپي پاسخ دادند .وزن تخمک استحصالي و همآوری کاری در مولدین پرورشي و تعداد تخمک
در گرم و همآوری نسبي در مولدین وحشي بهطور معنيداری بیشتر بود ( .)P>0/05درصدهای لقاح ،چشمزدگي و تفریخ در تیمارهای
اواپریم هم در مولدین پرورشي ( )91/87±1/93 ،94/36±0/46 ،93/20±1/12و هم در مولدین وحشي (،94/90±0/01 ،95/51±1/42
 )92/0±43/15بهطور معنيداری بیشتر از تیمار هیپوفیز بود ( .)P>0/05همبستگي مثبت بین وزن مولدین ،وزن تخمک استحصالي و
هم آوری کاری با یکدیگر در هر دو گروه مولدین مشاهده شد .اگر چه هر سه پارامتر عنوان شده با تعداد تخمک در گرم و وزن مولدین و
وزن تخمک استحصالي با همآوری نسبي در هر دو گروه مولدین همبستگي منفي داشتند .همچنین درصدهای لقاح ،چشمزدگي و تفریخ
همبستگي مثبت بسیار معنيداری را با یکدیگر نشان دادند ( .)P>0/01در بررسي روابط بین متغیرها توسط رگرسیون گام به گام ارتباط
معنيداری بین درصدهای لقاح ،چشمزدگي و تفریخ با وزن مولد و وزن تخمک استحصالي مشاهده نشد ،اما در هر دو گروه از مولدین
کیفیت تخمکها دارای رابطه مثبت و معنيدار بهویژه با تزریق یکمرحلهای اواپریم در مقایسه با غده هیپوفیز بودند .بنابراین تزریق یک-
مرحله ای اواپریم برای هر دو کپور معمولي پرورشي و وحشي مناسبتر است .اگرچه در مولدین وحشي به دلیل وزن کمتر آنها ،وزن
تخمک استحصالي و هم آوری کاری کمتر از مولدین پرورشي بود اما درصد تفریخ در مولدین وحشي با ضریب  2/18بیشتر از مولدین
پرورشي بود.
واژگان کلیدی :کپور معمولي وحشي ،غده هیپوفیز ،هورمونتراپي ،اواپریم.

مقدمه
از روشهای مهم کنترل تولید مثل ماهيها در آبزی-
پروری استفاده از هورمونها است .کنترل تولید مثل
مولدین و بهبود کیفیت مواد تناسلي آنها ميتواند ما
را در دستیابي به تقاضای روزافزون و در حال رشد
آبزیپروری کمک کند .یکي از شاخصهای مهم در
تکثیر مصنوعي ماهيها ،کیفیت تخمکهای

استحصالي است .کیفیت تخم ماهي به توانایي تخم
برای لقاح و تولید الروهای سالم اطالق ميشود .در
طبیعت و یا در شرایط پرورشي کیفیت تخم ماهيها
ميتواند متفاوت باشد و تحت تاثیر عوامل خارجي و
مدیریت مولدین قرار دارد (حسینزاده صحافي و
همکاران .)1398 ،هورمونها نقش مهمي در کیفیت
تخمک و در نهایت کیفیت الرو تولید شده ایفا مي-
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پروپیلن مایع است ( Haniffa and Sridhar,

کنند .به همین دلیل آزمایشهای هورموني متعددی
برای القای رسیدگي و افزایش کیفیت تخم ماهیان
انجام شده است.
اگرچه تا مدتها روش مرسوم جهت القای
رسیدگي جنسي در ماهيها از جمله کپورماهیان
استفاده از عصاره غده هیپوفیز بود ،اما افزایش مداوم
قیمت عصاره هیپوفیز و فرآیند وقتگیر و پرزحمت
آمادهسازی آن متخصصان را وادار به ساخت و
استفاده از هورمونهای مصنوعي نمود که از بین آنها
استفاده از  GnRHو آنالوگهای آن مزایای بیشتری
دارد GnRH .روی سلولهای گنادوتروپیني هیپوفیز
اثر گذاشته و سبب تحریک رهاسازی هورمونهای
گنادوتروپین اولیه و ثانویه ( FSHو  )LHاز غده
هیپوفیز ميشود .این هورمون قادر است تحریک
متوازنتری در رسیدگي جنسي ماهيها ایجاد کرده و
ارتباط متقابل بهتری بین رسیدگي جنسي و سایر
اعمال فیزیولوژیکي ایجاد کند ( Zohar and
 .)Mylones, 2001الزم به ذکر است که در برخي
گونهها از جمله کپورماهیان ،ترشح هورمون دوپامین
از هیپوتاالموس مانع ترشح هورمونهای گنادوتروپین
از غده هیپوفیز ميشود .بنابراین استفاده از
آنتاگونیستهای دوپامین مانند پیموزاید و دامپریدون
این ممانعت را برطرف کرده و اثر تحریککنندگي
 GnRHرا افزایش ميدهد ( Evans and
 .)Claiborne, 2006تاثیر آنالوگ  GnRHو
انتاگونیست دوپامین بر اووالسیون با توجه به گونه
ماهي و پرورشي یا وحشي بودن مولدین ميتواند
متفاوت باشد .بنابراین الزم است برای هر گونه و در
شرایط زیستي خود بهطور جداگانه بررسي شود
(.)Mylonas et al., 2010
به منظور آسان نمودن و استفاده موثر و سریع از
هورمونهای اصلي القای رسیدگي جنسي و آنتي
دوپامینها ،مواد ترکیبي از آنها ساخته و روانه بازار
شد که اواپریم یکي از آنها است .اواپریوم یک
محصول پپتیدی متشکل از آنالوگ  GnRHماهي
آزاد و آنتي دوپامین دامپریدون در یک حامل گلیکول

 .)2002بر اساس تحقیقات انجام شده ،این ترکیب
تجاری موجب موفقیت تخمریزی و افزایش همآوری
در ماهيهای ماده و افزایش حجم مایع اسپرمي در
ماهيهای نر ميشود .از دیگر مزایای آن همزمان
سازی تخمکریزی و اسپرمریزی مولدین و دستیابي
به نتایج مطمئنتر است (حسینزاده صحافي و
همکاران.)1398 ،
گزارشات متعددی در مورد تاثیر عصاره هیپوفیز و
سایر هورمونهای مصنوعي در القای رسیدگي جنسي
و کیفیت تولیدمثل در ماهیان پرورشي و وحشي
وجود دارد ،اما مطالعات اندکي به مقایسه بازده
هورمونتراپي با عصاره هیپوفیز و هورمونهای
مصنوعي در مولدین وحشي و پرورشي یک گونه
پرداختهاند (سیفي و همکاران .)1390 ،بهعنوان مثال
ميتوان به استفاده از  LHRH-A2و پیموزاید در
ماهي سفید ( Rutilus kutumاحمدنژاد و همکاران،
 LHRH-A2 ،)1392و  LHRH-A3در ماهي
Hypophthalmichthys
molitrix
فیتوفاگ
(عمادی و همکاران LHRH-A2 ،)1393 ،و عصاره
هیپوفیز در ماهي بني Barbus sharpeyi
(محمدیان و همکاران LHRH-A ،)1393 ،و آنتي
دوپامینهای دامپریدون ،اوالنزاپین و کلوزاپین در
ماهي تیالپیای نیل Oreochromis niloticus
(ضرغام و همکاران )1396 ،و  LHRH-Aو عصاره
هیپوفیز در ماهي شیربت Arabibarbus grypus
(معبودی و همکاران )1397 ،اشاره کرد .استفاده از
آنالوگ  GnRHو آنتاگونیست دامپریدون در
رسیدگي جنسي کپور معمولي Cyprinus carpio
( )Dorafshan et al., 2003و ماهي سفید
( )Heyrati et al., 2007تاثیر بیشتری از هورمون-
تراپي با عصاره هیپوفیز کپور معمولي داشته است .در
استفاده از آنالوگ  GnRHو آنتاگونیست
متوکلوپرامید در القای رسیدگي جنسي ماهي سفید
نیز نتایج بهتری از عصاره هیپوفیز کپور معمولي به
دست آمد (.)Dorafshan and Heyrati, 2006
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اواپریم نیز به تنهایي و یا در مقایسه با سایر هورمون-
ها جهت القای رسیدگي جنسي در گونههای مختلف
مورد استفاده قرار گرفته است.
مقایسه نتایج کاربرد اواپریم و عصاره هیپوفیز
بیان کننده کارایي بیشتر اواپریم در گونههای اردک
ماهي ( Esox luciusخوال و همکاران،)1393 ،
آمور ( Ctenopharyngodon idellaخدابنده
شلماني و همکاران ،)1393 ،فیتوفاگ (جاسم نژاد و
همکاران ،)1395 ،و ماهي سفید (سوداگر و همکاران،
 )1395است .در مقایسه عملکرد اواپریم با هورمون
 ،LHRH-A2نتایج متفاوتي گزارش شده است .به-
عنوان مثال در ماهي سیلور دالر Metynnis
 hypsauchenاواپریم عملکرد بهتری داشته است
(حمزه پور .)1392 ،این تفاوت عملکرد اواپریم در
مقایسه با هورمون  hCGنیز مطرح است .بهطوری که
در تکثیر مصنوعي سوف حاج طرخان Perca
 fluviatilisتاثیر هورمون ( hCGفالحتکار و
همکاران ،)1397 ،و در ماهي سفیدک سیستان
 ،Schizothorax zarudnyiکپور معمولي و کپور
کوی  Cyprinus carpioتاثیر اواپریم بهتر بوده
است (زکریاپور1389 ،؛ قرایي و همکاران 1390؛
مومنينژاد.)1392 ،
یکي از مشکالت اصلي تکثیر مصنوعي کپورماهان
بهویژه کپورماهیان وحشي عدم انجام اووالسیون است
( .)Kucharczyk, 2002همچنین در بسیاری از
کارگاههای تکثیر کپورماهیان ،جهت بهینهسازی و
همزمان سازی تولید تخمک و اسپرم ،کاهش
دستکاری مولدین و استرس ناشي از آن و مدیریت
تفریخگاه استفاده از القای هورموني اجتناب ناپذیر
است (حسینزاده صحافي و همکاران .)1398 ،در
شمال ایران هر ساله صید مولدین وحشي کپور
معمولي و تکثیر مصنوعي آنها با هدف رهاسازی
بچهماهي و بهبود ذخایر دریای خزر انجام ميشود .در
سال  1398از  66میلیون بچه ماهي رهاسازی شده
توسط مرکز بازسازی ذخایر شهید رجائي ساری ،به-
عنوان یکي از اصليترین مراکز تکثیر و بازسازی

باقری و همکاران

ذخایر دریای خزر 5 ،میلیون قطعه مربوط به کپور
وحشي بوده است .در این مرکز تکثیر مصنوعي
کپورماهیان پرورشي و وحشي با روشي یکسان انجام
ميشود و اگرچه پرورشي یا وحشي بودن مولدین
کپور معمولي همانطور که تحقیق سیفي و همکاران
( )1390در استفاده از ترکیب اواپریم و عصاره
هیپوفیز نشان داد ميتواند بر پارامترهای اسپرم
شناختي مولدین نر تاثیر چشمگیر داشته باشد،
تحقیقي که به مقایسه عملکرد این دو هورمون در
مولدین ماده پرورشي و وحشي کپور معمولي تمرکز
کرده باشد انجام نشده است .بنابراین این تحقیق با
هدف افزایش بازده تکثیر مصنوعي مولدین ماده
پرورشي و وحشي کپور معمولي ،به مقایسه تاثیر
هورمونتراپي با عصاره هیپوفیز و اواپریم در مولدین
ماده پرداخته است.
مواد و روشها
این تحقیق در بهار 1398و در مرکز بازسازی ذخایر
ماهیان شهید رجائي (سمسکنده -ساری) انجام شد.
جهت تامین مولدین وحشي ،تعداد  12قطعه از
مولدین  3ساله کپور وحشي صید شده توسط تور پره
در سواحل دریای خزر در محدوده استان مازندران با
میانگین وزن 1800±350گرم استفاده شدند .جهت
تامین مولدین ماده پرورشي نیز از  15قطعه مولد 3
ساله مرکز با میانگین وزن  5500±500گرم که در
استخرهای خاکي  1هکتاری و عمق  2متر مرکز
شهید رجائي نگهداری ميشدند استفاده شد .مولدین
وحشي و پرورشي سپس به استخرهای بتوني گرد با
حجم آبگیری  4مترمکعب منتقل شدند و تحت 3
تیمار بهصورت زیر مورد هورمونتراپي قرار گرفتند.
براساس روش کاربردی مرکز شهید رجائي ساری،
تزریق دو مرحلهای عصاره هیپوفیز با فاصله 12
ساعت و به میزان  4/5میليگرم به ازای هر کیلوگرم
وزن مولد که  10درصد آن در مرحله اول و 90
درصد آن در مرحله دوم تزریق شد بهعنوان تیمار
شاهد در نظر گرفته شد ( ;Szabo et al., 2014
3
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پس از تزریق نهایي و بر اساس مشاهدات ظاهری
مانند نرمي شکم و بيقراری ماهي ،مولدین ماده صید
و برای تخمکشي منتقل شدند .بهاین منظور ماهيها
مجددا بیهوش شده و به روش دستي مورد تخمکشي
قرار گرفتند .تخمها پس از لقاح و رفع چسبندگي با
محلول تانن که از طریق افزودن  5گرم تانن یا اسید
تانیک به  10لیتر آب بهدست آمد در دو مرحله با
زمان  20و  10ثانیه ( ،)Horvath et al., 2015به
داخل انکوباتورهای ویس منتقل شدند ( Horvath et
 .)al., 2015با توجه به درجه حرارت آب (25±0/7
درجه سانتيگراد) ،دوره انکوباسیون  2تا  3روز طول
کشید.
پارامترهای مورد سنجش در این تحقیق عبارت
بودند از :وزن تخمک استحصال شده از هر مولد
(گرم) ،تعداد تخمک در یک گرم ،همآوری کاری،
همآوری نسبي و همینطور درصد لقاح ،درصد چشم-
زدگي ،و درصد تفریخ.
بهمنظور تعیین همآوری کاری ،ابتدا تعداد
تخمک در  1گرم از تخم استحصال شده هر مولد
شمارش شد و سپس به وزن کل تخمک استحصالي
تعمیم داده شد .همآوری کاری و نسبي بر اساس
فرمولهای زیر محاسبه شدند (:)Biswas, 1993
همآوری کاری= تعداد تخمک در یک گرم × وزن
تخمک استحصال شده /وزن نمونه تخمک ( 1گرم)
همآوری نسبي= همآوری کاری /وزن کل بدن (گرم)
بهمنظور تعیین درصد لقاح 6 ،ساعت پس از لقاح
تعداد  100عدد از تخمهای هر انکوباتور به طور
تصادفي انتخاب و در زیر لوپ بهمنظور مشاهده
تقسیمات سلولي مورد سنجش قرار گرفتند .درصد
لقاح بر اساس فرمول زیر محاسبه شد ( Horvath et
:)al., 2015
درصد لقاح= (تعداد تخمهای لقاح یافته /تعداد کل
تخمهای استحصال شده)×100
درصدهای چشمزدگي و تفریخ نیز بر اساس
فرمولهای زیر محاسبه شدند ( Horvath et al.,
:)2015

 .)Horvath et al., 2015در دو تیمار دیگر از
ترکیب تجاری اواپریم ساخت شرکت SYNDEL
کشور کانادا استفاده شد .این ترکیب به شکل ویال-
های  10میليلیتری است که هر میليلیتر آن حاوی
 20میکروگرم آنالوگ هورمون آزاد کننده گنادو-
تروپین ماهي آزاد و  10میليگرم آنتي دوپامین
دامپریدون در یک حامل گلیکول پروپیلن است .جهت
تعیین غلظت تزریقي اواپریم نیز از پروتکل مرکز
شهید رجائي که برای کپورماهیان ماده ( 0/4میلي-
لیتر برای هر کیلوگرم وزن) و کپورماهیان نر نصف
مقدار فوق بود استفاده شد .الزم به ذکر است که
تمامي ماهیان نر مورد استفاده در این تحقیق 0/2
میليلیتر اواپریم به ازای هر کیلوگرم وزن را در یک
مرحله و همزمان با تزریق نهایي مولدین ماده دریافت
کردند .به منظور به حداقل رساندن تاثیر اسپرمهای
متفاوت در بازده تکثیر ،از مقدار ثابتي از مخلوط
اسپرم با کیفیت مولدین نر آماده تکثیر برای لقاح
استفاده شد (با نسبت  1تخمک به  100اسپرماتوزوآ)
(.)Horvath et al., 2015
برای هورمونتراپي ،نخست به منظور کاهش
استرس ،مولدین با عصاره پودر گل میخک با غلظت
 200میليگرم در لیتر بیهوش شدند (غفاری و
فالحتکار )1394 ،و هر  3تیمار آزمایشي به روش
تزریق داخل صفاقي در قاعده باله شکمي که توسط
شرکت سازنده توصیه شده بود ،هورمونتراپي شدند.
تزریق در مورد عصاره هیپوفیز و اواپریم دو مرحلهای
با فاصله 12ساعت ( 10درصد هورمون در مرحله اول
و  90درصد در مرحله دوم) و در مورد اواپریم یک
مرحلهای همزمان با تزریق نهایي دو تیمار قبل انجام
شد .درجه حرارت آب سالن تکثیر در طول هورمون-
تراپي  25±0/4درجه سانتيگراد بود .بعد از تزریق،
ماهیان در استخرهای بتوني داخل سالن تکثیر با آب
تازه و میزان اکسیژن کافي قرار داده شدند تا
هوشیاری آنها حاصل شود و پس از گذشت  9ساعت
از تزریق نهایي هر  30دقیقه یکبار جهت اطمینان از
وقوع اووالسیون بررسي شدند .در نهایت  10ساعت
4
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درصد چشمزدگي= (تعداد تخمهای چشمزده /تعداد
تخمهای لقاح یافته)×100
درصد تفریخ= (تعداد الرو تخمگشایي شده /تعداد
تخم چشمزده)×100

باقری و همکاران

مقایسه با مولدین دریافت کننده عصاره هیپوفیز نتایج
بهتری حاصل شد و از این نظر تفاوت معنيدار در
تزریق یک یا دو مرحلهای اواپریم مشاهده نشد
( .)P<0/05در مقایسه مولدین پرورشي و وحشي نیز
در مولدین تزریق شده با اواپریم در یک یا دو مرحله
تفاوت معنيدار مشاهده نشد اما در مولدیني که
عصاره هیپوفیز را دریافت کردند ،نتایج کیفیت تکثیر
در مولدین پرورشي بهطور معنيداری بهتر از مولدین
وحشي بود (جدول .)1
ضرایب همبستگي پیرسون شاخصهای اندازه-
گیری شده در کپور معمولي پرورشي و وحشي به-
ترتیب در جدولهای  2و  3آمده است .نتایج نشان
داد که در هر دو نوع کپور معمولي وزن کل مولدها با
وزن تخمک استحصالي و همآوری کاری همبستگي
مثبت و با تعداد تخمک در گرم و همآوری نسبي
همبستگي منفي داشت .تنها استثناء در این مورد
همبستگي مثبت وزن مولدها با درصد لقاح بود که
تنها در مولدین پرورشي بهدست آمد .وزن تخمک
استحصالي در مولدین وحشي و پرورشي با وزن
مولدین و همآوری کاری همبستگي مثبت و با تعداد
تخمک در گرم و همآوری نسبي همبستگي منفي
داشت .نتایج تعداد تخمک در گرم نشان داد که در
هر دو گروه مولدین این پارامتر با همآوری نسبي
همبستگي مثبت و با وزن ،وزن تخمک استحصالي و
همآوری کاری همبستگي منفي داشت .تنها استثناء
در این مورد نیز همبستگي مثبت تعداد تخمک در
گرم با درصد لقاح در مولدین پرورشي بود .بررسي
ضرایب همبستگي همآوری کاری نشان داد که در هر
دو گروه مولدین همآوری کاری با وزن و وزن تخمک
استحصالي همبستگي مثبت و با تعداد تخمک در
گرم همبستگي منفي دارد .اما تفاوت ضرایب در این
مورد ،مربوط به همبستگي مثبت همآوری کاری با
درصد لقاح در مولدین پرورشي و همبستگي منفي
همآوری کاری با همآوری نسبي در مولدین وحشي
بود .در تمام مولدین مورد بررسي در این تحقیق،
همآوری نسبي تنها با تعداد تخمک در گرم

تحلیل آماری :این تحقیق در قالب طرح فاکتوریل
انجام شد که در آن از دو نوع مولد پرورشي و وحشي
و  3برنامه هورمونتراپي استفاده شد .نرمال بودن
داده ها توسط آزمون شاپیرو-ویلک (Shapiro-
 )Wilkآزموده و تایید شد و همگني دادهها توسط
آزمون  Leveneبررسي شد .جهت تجزیه و تحلیل
دادهها از آنالیز واریانس دو طرفه ( Two-Way
 )ANOVAو برای مقایسه میانگین دادهها از تست
جفتي دانکن استفاده شد .ضریب همبستگي پیرسون
بین پارامترها در دو سطح  99و  95درصد سنجیده
شد و برای تعیین روابط بین پارامترهای تولید مثلي
نیز از رگرسیون گام به گام استفاده شد .آنالیز آماری
فوق توسط نرم افزار  SPSS 21در دو سطح اطمینان
 95و  99درصد انجام شد.
نتایج
در این تحقیق تمام  27مولد ماده وحشي و پرورشي
کپور معمولي به هورمونتراپي پاسخ دادند و تخم-
ریزی در همه آنها دیده شد .وزن تخمک استحصال
شده و همآوری کاری در مولدین پرورشي در تمام
تیمارهای هورموني بهطور معنيداری بیشتر از
مولدین وحشي بود ،در حاليکه این تفاوت معنيدار
در بین مولدین پرورشي و مولدین وحشي مشاهده
نشد ( .)P<0/05نتایج تعداد تخمک در گرم و هم-
آوری نسبي کامالً برعکس بود و با وجود معنيدار
نبودن در بین مولدین پرورشي (بهجز همآوری نسبي
در بین تیمار هیپوفیز و تیمارهای اواپریم) و مولدین
وحشي ،تعداد تخمک در گرم و همآوری نسبي در
مولدین وحشي بهطور معنيداری بیشتر از مولدین
پرورشي بود ( .)P>0/05نتایج مربوط به درصدهای
لقاح ،چشمزدگي و تفریخ نشان داد که در هر دو گروه
از مولدین ،در ماهيهای دریافت کننده اواپریم در
5
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جدول  - 1شاخص های تولید مثلي در مولدین ماده کپور پرورشي و وحشي تحت هورمونتراپي با عصاره هیپوفیز و اواپریم (تعداد = .)27

شاخص

نوع مولد
عصاره هیپوفیز
تزریق دو مرحلهای

وزن تخمک استحصالي (گرم) پرورشي
وحشي
پرورشي
تعداد تخمک/گرم
وحشي
پرورشي
همآوری کاری
وحشي
پرورشي
همآوری نسبي
وحشي
پرورشي
درصد لقاح
وحشي
پرورشي
درصد چشمزدگي
وحشي
پرورشي
درصد تفریخ
وحشي

نوع هورمونتراپي
اواپریم
تزریق یک مرحلهای

اواپریم
تزریق دو مرحلهای

861/112±50/07aA
322/31±65/19 aB

741/168±00/46 aA
285/42±25/21aB

817/114±00/93aA
265/35±14/04 aB

785/50±00/08 aA
1305/112±00/69aB

735/32±00/91aA
1270/112±00/25 aB

743/43±00/62aA
1150/129±00/09 aB

576380/99220±00/73 aA
287550/36791±00/44aB

624165/48487±00/99aA
295750/67665±00/27 aB

636450/47757±00/83aA
351750/70391±00/16 aB

124/8±54/34 aA
276/43±46/08aB

110/7±80/30bA
268/39±50/311 aB

110/4±94/81bA
209/61±57/14 aB

86/2±32/09 aA
81/1±07/03 aB

93/1±200/12bA
95/1±51/42bA

91/1±92/42 bA
93/0±03/23 bA

91/0±57/50 aA
87/0±15/16 aB

94/0±36/46 bA
94/0±90/01 bA

93/0±87/67 bA
94/1±02/31 bA

88/0±00/82 aA
83/0±90/ 06 aB

91/1±87/93 bA
92/0±43/15 bA

91/1±14/12bA
90/0±91/63 bA

دادهها به صورت میانگین±انحراف معیار نشان داده شدهاند .حروف کوچک متفاوت در هر ردیف نشاندهنده تفاوت معنيدار بین هورمونتراپي با
عصاره هیپوفیز و اواپریم (تزریق یک و دو مرحلهای) هستند .در حاليکه حروف بزرگ متفاوت نشاندهنده تفاوت در هر یک از پارامترهای اندازه-
گیری شده بین مولدین پرورشي و وحشي است (.)P>0/05
جدول  - 2ضریب همبستگي شاخصهای تولید مثلي کپور معمولي ماده پرورشي در هورمونتراپي با عصاره هیپوفیز و اواپریم (تعداد = .)15
درصد
درصد
درصد
همآوری
همآوری
تعداد
وزن تخمک
وزن
شاخص
تفریخ
چشم
لقاح
نسبي
کاری
استحصالي تخمک /گرم
(گرم)
زدگي
(گرم)
*
**
**
**
0/567
0/416
0/590
-0/772
0/830
-0/930
**0/876
1
وزن (گرم)
*
**
**
0/396
0/319
0/565
-0/579
0/959
-0/825
1
**0/876
وزن تخمک استحصالي
(گرم)
*
**
**
**
**
-0/513
-0/390
-0/652
0/711
-0/876
1
-0/825
-0/930
تعداد تخمک/گرم
0/382
0/324
*0/622
-0/522
1
**-0/876
**0/959
**0/830
همآوری کاری
**
*
**
**
*
**
-0/792
-0/633
-0/806
1
-0/522
0/711
-0/579
-0/772
همآوری نسبي
**0/869
**0/816
1
**-0/806
*0/622
*-0/652
0/565
*0/590
درصد لقاح
**
**
*
0/928
1
0/816
-0/633
0/324
-0/390
0/319
0/416
درصد چشمزدگي
1
**0/928
**0/869** -0/792
0/382
-0/513
0/396
0/567
درصد تفریخ
** ضریب همبستگي در سطح 0/01؛ * ضریب همبستگي در سطح 0/05

درصدهای لقاح ،چشمزدگي و تفریخ بود .در مولدین
پرورشي درصدهای لقاح ،چشمزدگي و تفریخ با
یکدیگر همبستگي مثبت و با همآوری نسبي
همبستگي منفي داشتند .عالوه بر این درصد لقاح در
مولدین پرورشي با وزن و همآوری کاری همبستگي
مثبت و با تعداد تخمک در گرم همبستگي منفي
داشت (جدولهای  2و .)3
در بررسي روابط و مدلهای رگرسیون در مولدین

همبستگي مثبت داشت .در مولدین پرورشي این
پارامتر با وزن ،وزن تخمک استحصالي ،درصد لقاح و
درصد چشمزدگي و در مولدین وحشي با وزن ،وزن
تخمک استحصالي و همآوری کاری همبستگي منفي
داشت .در مورد درصدهای لقاح ،چشمزدگي و تفریخ
نتایج بین مولدین پرورشي و وحشي قدری متفاوت
گشت .به نحوی که در مولدین وحشي تنها
همبستگي به دست آمده ،همبستگي مثبت بین
6
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جدول  - 3ضریب همبستگي شاخصهای تولید مثلي کپور معمولي ماده وحشي در هورمونتراپي با عصاره هیپوفیز و اواپریم (تعداد = .)12
درصد
درصد چشم
درصد
همآوری
همآوری
تعداد
وزن تخمک
وزن
شاخص
تفریخ
زدگي
لقاح
نسبي
کاری
تخمک/گرم
استحصالي
(گرم)
(گرم)
0/488
0/416
0/481
**-0/976
**0/915
**-0/978
**0/889
1
وزن (گرم)
*
**
**
**
0/202
0/149
0/144
-0/903
0/900
-0/837
1
0/889
وزن تخمک
استحصالي (گرم)
-0/429
-0/365
-0/451
**0/943
**-0/904
1
**-0/837
**-0/978
تعداد تخمک/گرم
**
**
**
**
0/341
0/406
0/357
-0/943
1
-0/904
0/900
0/915
همآوری کاری
-0/460
-0/471
-0/428
1
**-0/943
**0/943
**-0/903
**-0/976
همآوری نسبي
**0/952
**0/826
1
-0/428
0/357
-0/451
0/144
0/481
درصد لقاح
**
0/864
1
**0/826
-0/471
0/406
-0/365
0/149
0/416
درصد چشمزدگي
1
**0/864
**0/952
-0/460
0/341
-0/429
0/202
0/488
درصد تفریخ
** ضریب همبستگي در سطح 0/01؛ * ضریب همبستگي در سطح 0/05
جدول  – 4مدلهای رگرسیون روابط معنيدار پارامترهای تولید مثلي در مولدین ماده کپور معمولي پرورشي و وحشي (تعداد = .)27
F-Value,
مدل رگرسیون
پارامتر تولیدمثلي
R2
P-Value
تعداد تخمک /گرم ()Egg/g

370/22
P>0/001

Egg/g= 1434.93- 0.124 BW

0/944

همآوری کاری ()WF

WF= 169070.108+549.73 EW

0/977

همآوری نسبي ()RF

RF= 306.975- 0.035 BW

0/851

FR= 81.19+12.74 Ov1+12.23 Ov2

0/851

ER= 90.62+3.05 Ov1+3.23 Ov2

0/748

31/19
P>0/001

HR= 83.72+6.83 Ov1+6.63 Ov2+ 2.18 Wild carp

0/772

22/51
P>0/001

درصد لقاح ()FR
درصد چشمزدگي ()ER
درصد تفریخ ()HR

947/45
P>0/001
125/29
P>0/001
60/05
P>0/001

در مدلهای رگرسیون درصد لقاح ( ،)FRدرصد چشمزدگي ( )ERو درصد تفریخ ( )HRبهعنوان متغیر وابسته و وزن مولد
( ،)BWوزن تخمک استحصال شده ( ،)EWتعدادتخمک/گرم ( ،)egg/gهمآوری کاری ( ،)WFهمآوری نسبي ( ،)RFپرورشي
 /وحشي بودن مولدین و تزریق اواپریم /تزریق هیپوفیز بهعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است.
 :Ov1هورمونتراپي با اواپریم در تزریق یک مرحلهای :Ov2 ،هورمونتراپي با اواپریم در تزریق دو مرحلهای.

موجود در جدول  4رابطه مستقیم داشتند.

پرورشي و وحشي که نسبت به تزریق هیپوفیز
سنجیده شد ،نتایج نشان داد که تعداد تخمک در
گرم و همآوری نسبي در تمام تیمارها و در هر دو
گروه مولدین تنها با وزن مولدین رابطه عکس داشت.
در حاليکه همآوری کاری تنها با وزن تخمک
استحصال شده از مولدین رابطه مستقیم داشت.
همچنین از نظر نوع مولد ،تنها وحشي بودن مولدین
با ضریب  2/18با درصد تفریخ رابطه مستقیم داشت
در حاليکه درصدهای لقاح ،چشمزدگي و تفریخ با
تزریق یک و دو مرحلهای اواپریم بر اساس مدلهای

بحث
نتایج نشان داد که اواپریم در مقایسه با عصاره
هیپوفیز ،ترکیب مناسبتری برای القای تخمریزی در
مولدین پرورشي و وحشي کپور معمولي است .اگرچه
در تمام مولدین رسیدگي جنسي حاصل شد اما تاثیر
اواپریم بر شاخصهای تکثیر مطلوبتر بود .بهگونهای
که در ماهیان دریافت کننده اواپریم درصد لقاح،
چشمزدگي ،و تفریخ بیشتر از  90درصد حاصل شد.
بازده بیشتر هورمونتراپي با اواپریم نسبت به عصاره
7
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1395؛ فالحتکار و همکاران )1397 ،و در برخي
دیگر به صورت دو مرحلهای بوده است (فرضي و
فالحتکار1397 ،؛ Ghanemi and Khodadadi,
 )2017و در هیچیک از آنها به مقایسه نتایج تزریق
یک یا دو مرحلهای اواپریم پرداخته نشده است .نتایج
تحقیق حاضر نشان داد که تزریق اواپریم در یک یا دو
مرحله دارای اثر مشابهي بر درصد لقاح ،چشمزدگي،
و تفریخ در کپور معمولي پرورشي و وحشي ميباشد،
هرچند مدلهای رگرسیون که در ادامه به آنها
پرداخته ميشود نشان داد که تزریق یک مرحلهای
مناسبتر از تزریق دو مرحلهای اواپریم است .مقایسه-
ای که بهتر است جهت افزایش بازده تزریق اواپریم در
گونههای دیگر نیز انجام شود.
در تحقیق حاضر وزن تخمک استحصال شده و
همآوری کاری در مولدین پرورشي در تمام تیمارهای
هورموني بیشتر از مولدین وحشي بود ،درحاليکه
تعداد تخمک در گرم و همآوری نسبي در مولدین
وحشي بیشتر بود .علت این امر را ميتوان به بیشتر
بودن وزن مولدین پرورشي در مقایسه با مولدین
وحشي نسبت داد .در تحقیقي که توسط غفاری و
فالحتکار ( )1394در کپور معمولي پرورشي  2و 3
ساله انجام شد ،رابطه خطي بین همآوری کاری و
وزن مولدین اثبات شده است .بر اساس نتایج آنها با
افزایش سن مولدین پرورشي شاخصهایي چون وزن
بدن ،وزن کل تخمک استحصالي و همآوری کاری
افزایش ،اما تعداد تخمک در هر گرم و همآوری نسبي
کاهش ميیابد .نتایج آنها همچنین نشان دهنده
رابطه معکوس بین وزن بدن ،تعداد تخمک در گرم و
همآوری نسبي بود .نتیجهای که در تحقیق حاضر در
مولدین پرورشي و وحشي نیز به دست آمد .مولدین
پرورشي و وحشي مورد استفاده در این تحقیق 3
ساله بودند اما مولدین پرورشي دارای وزن بیشتر و
همین طور تخمکهای درشتری نسبت به مولدین
وحشي بودند .دلیل این امر را ميتوان در بهینه بودن
شرایط محیطي پرورش و تغذیه مناسب تر مولدین
پرورشي دانست .نتایج این تحقیق نشان داد که هم-

هیپوفیز در گونههای دیگر مانند مریگال Cirrhina

 ،)Ngahama et al., 1993( mrigalaاردک ماهي
(خوال و همکاران ،)1393 ،آمور (خدابنده شلماني و
همکاران ،)1393 ،فیتوفاگ (جاسمنژاد و همکاران،
 )1395و ماهي سفید دریای خزر (سوداگر و
همکاران )1395 ،نیز گزارش شده است .علت این امر
بهدلیل وجود هورمونهای اضافي در غده هیپوفیز و
بهعبارتي کم بودن درجه خلوص عصاره هیپوفیز در
مقایسه با هورمونهای سنتتیک ،و یا هورمونهای
مضر نظیر هورمونهای محرک محور استرس مانند
کورتیزول است که در ماهي سوف سفید ماده
 Sander luciopercaدر هورمونتراپي با عصاره غده
هیپوفیز کپور معمولي گزارش شده است
( .)Falahatcar and Poursaeid, 2014در واقع
افزایش میزان کورتیزول موجب کاهش ترشح  LHدر
ماهي ميشود (.)Chand and Lovejoy, 2011
علت دیگر این است که با تزریق هیپوفیز به ماهي،
گنادوتروپینهای خارجي به بدن ماهي وارد شده و
سطوح آنها در خون افزایش ميیابد .به دنبال
افزایش مقادیر هورمونهای  FSHو  ،LHتحریک
غدد جنسي و رسیدگي و آزاد سازی نهایي سلولهای
جنسي در مولدین رخ ميدهد .اما زمانيکه از هورمون
 GnRHو یا آنالوگهای آن مانند اواپریم استفاده
ميشود ،این هورمون روی سلولهای گنادوتروپیني
غده هیپوفیز اثر گذاشته و سبب تحریک رهاسازی
گنادوتروپینهای ساخته شده از هیپوفیز ماهي که
تخصصيتر هستند ميشود ( Mylonas et al.,
.)2010
در ماهيهای یکبار تخمریز که همه تخمهای آن-
ها در یک مرحله یکسان از رسیدگي توسعه ميیابند،
روش یک یا دو بار تزریق آنالوگهای  GnRHمي-
تواند موثر باشد (حسینزاده صحافي و همکاران،
 .)1398در برخي گزارشات موجود تزریق اواپریم تنها
بصورت یک مرحلهای (حمزهپور1392 ،؛ خدابنده
شلماني و همکاران1393 ،؛ خوال و همکاران1393 ،؛
جاسمنژاد و همکاران1395 ،؛ سوداگر و همکاران،
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آوری بیشتر تحت تاثیر وزن مولدین قرار دارد تا سن
مولدین .نتیجهای که قبالً در تاسماهي ایراني
 Acipenser persicusنیز گزارش شده بود و در این
ماهي همآوری مطلق و وزن تخمک سیال شده تنها با
وزن مولد دارای رابطه معنيدار بوده و بین سن مولد
و میزان همآوری رابطهای وجود نداشت .در واقع در
تاس ماهي ایراني وزن تخمک استحصالي بیشتر از
سن مولد ،تحت تاثیر وزن آن قرار دارد (ملکپوری و
همکاران.)1391 ،
نتایج مقایسهای مولدین ماده پرورشي و وحشي
کپور معمولي نشان داد که بازده تکثیر در تیمارهای
اواپریم یکسان بود اما در ماهیان پرورشي تزریق شده
با عصاره هیپوفیز در مقایسه با مولدین وحشي نتایج
بهتری حاصل شد .در تحقیقي که سیفي و همکاران
( )1390در مولدین نر پرورشي و وحشي کپور
معمولي انجام دادند نیز تفاوتهایي در پارامترهای
اسپرمشناختي مولدین پرورشي و وحشي هورمون-
تراپي شده با عصاره هیپوفیز و اواپریم مشاهده شد .بر
اساس آن تحقیق اگرچه بیشترین حجم اسپرمدهي و
تراکم اسپرم درکپور ماهیان پرورشي تزریق شده با
هیپوفیز و اواپریم مشاهده شد ،اما بیشترین زمان
تحرک اسپرم در کپورماهیان پرورشي تزریق شده با
عصاره هیپوفیز مشاهده شد .تفاوت بازده تکثیر بین
مولدین وحشي و پرورشي در گونههای دیگر نیز
گزارش شده است .در گونه Seriola rivoliana
درصد لقاح و همآوری کاری در مولدین وحشي بیشتر
از مولدین پرورشي بود ( Quinones-Arreola et
 .)al., 2015همچنین در گونه  P. fluviatilisهم-
آوری مطلق و همآوری نسبي در مولدین وحشي
بیشتر از پرورشي بود اما در میزان لقاح و بازماندگي
الروها تفاوت معنيداری دیده نشد .نامناسب بودن
رژیم غذایي ماهیان پرورشي دلیل این کاهش هم-
آوری در ماهیان پرورشي عنوان شد و توصیه شد که
برای تغذیه مولدین از ماهي زنده به عنوان طعمه
استفاده شود ( .)Kristan et al., 2012الزم به ذکر
است که کیفیت تخمک که بهصورت توانایي لقاح و

باقری و همکاران

تبدیل به الرو سالم تعریف ميشود ميتواند تحت
تاثیر پارامترهایي مانند تغذیه مولدین ،ژنتیک ،شرایط
محیطي و عوامل استرسزا قرار گیرد و ارزیابي دقیق
سلولهای جنسي قبل از لقاح دادن آنها کار بسیار
سختي است .در کپور معمولي نقش مثبت میزان
پروتئین بهینه در غذای مولدین بر کیفیت تخمک
ثابت شده است ( .)Manissery et al., 2001در
گونه  Catla catlaافزودن یک درصد روغن ماهي به
غذای مولدین باعث افزایش درصد لقاح شده است
( .)Nandi et al., 2007در واقع تغذیه مولدین با
غذایي با میزان کافي چربي به عنوان منبع انرژی و
همینطور اسیدهای چرب ضروری که برای تشکیل
دیواره سلول الزم است برای تولید تخمکهای با
کیفیت الزم است ( .)Migaud et al., 2013بر
اساس مطالعات صورت گرفته در بین افراد یک
جمعیت با سطوح متفاوت پرورشي یا وحشي بودن در
ترکیبات زرده تفاوت وجود دارد که ميتواند تخمهای
با کیفیت متفاوت تولید کند ( Crespel et al.,
 .)2008تاثیر عوامل محیطي نیز بر کیفیت تخمک به
صورت غیر مستقیم از طریق مولد ماده و در زمان
شکل گیری تخمک اعمال ميشود ( Migaud et al.,
 .)2013مجموعه این عوامل ميتواند باعث بروز
تفاوتهای مشاهده شده بین کپور معمولي پرورشي و
وحشي در این تحقیق باشد.
در این تحقیق همبستگي مثبت بین وزن
مولدین ،وزن تخمک استحصالي و همآوری کاری با
یکدیگر در هر دو گروه مولدین دیده شد .اگرچه هر
سه پارامتر عنوان شده با تعداد تخمک در گرم و وزن
مولدین و وزن تخمک استحصالي با همآوری نسبي
در هر دو گروه مولدین همبستگي منفي داشتند اما
بین تعداد تخمک در گرم و همآوری نسبي
همبستگي مثبت وجود داشت .همچنین درصدهای
لقاح ،چشمزدگي و تفریخ همبستگي مثبت شدیدی
را با یکدیگر نشان دادند .تنها تفاوت مربوط به درصد
لقاح در مولدین پرورشي بود که برخالف مولدین
وحشي ،با وزن مولد و همآوری کاری همبستگي
9
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مولدین تنها در مدل درصد تفریخ وارد شد که نشان
داد با ضریب  ،2/18درصد تفریخ در مولدین وحشي
بهتر از مولدین پرورشي بوده است .در تحقیق حاضر
در هر دو گروه مولدین و در تمام تیمارهای هورموني،
بین وزن مولد و وزن تخمک استحصالي با درصدهای
لقاح ،چشمزدگي و تفریخ رابطهای وجود نداشت.
نتایج این تحقیق مشابه گزارشات ملکپوری و
همکاران ( )1391در تاس ماهي ایراني است که هیچ-
گونه رابطه معنيداری بین متغیرهای سن ،وزن،
طول ،و دور شکم مولدین با درصد تفریخ تخمها
گزارش نکردند .همچنین در ماهي هامور معمولي
 Epinephelus coioidesرابطه معنيداری بین وزن
مولدین و درصد لقاح و کارایي تکثیر مشاهده نشد
(بیتا و همکاران.)1391 ،

مثبت و با همآوری نسبي همبستگي منفي داشت.
این امر بیان ميکند که در مولدین پرورشي کپور
معمولي با افزایش وزن ،درصد لقاح نیز افزایش مي-
یابد .همبستگي مثبت بین وزن تخمک استحصالي با
وزن مولد و همآوری کاری و همبستگي منفي وزن
مولد با همآوری نسبي قبال در کپور معمولي پرورشي
گزارش شده بود (غفاری و فالحتکار .)1394 ،رابطه
مستقیم بین وزن و همآوری مطلق و رابطه معکوس
بین وزن و همآوری نسبي در قزلآالی رنگینکمان
نیز گزارش شده است (احمدنیا مطلق و همکاران،
 .)1392همچنین اثر مثبت وزن مولد ماده بر هم-
آوری در ماهي آزاد اقیانوس اطلس Salmo salar
وحشي و پرورشي گزارش شده است ( Brannas et
 .)al., 1985در کپورمعمولي وحشي نیز بیشترین
ضریب همبستگي بین همآوری مطلق و وزن تخمک
استحصال شده مشاهده شد که با نتایج تحقیق حاضر
مشابهت دارد (عنایت غالمپور و ایمانپور.)1391 ،
نتایج مشابهي در ماهي سفید دریای خزر گزارش
شده است (علیجانپور و فالح شمسي.)1387 ،
بررسي مدلهای رگرسیون در تحقیق حاضر
نشان داد که در تمام تیمارها و در هر دو گروه
مولدین تعداد تخمک در گرم و همآوری نسبي تنها با
وزن مولدین رابطه عکس و همآوری کاری تنها با وزن
تخمک استحصالي رابطه مستقیم دارد .بنابراین با
تعیین وزن مولدین و وزن تخمک استحصالي ميتوان
بر اساس سه فرمول به دست آمده نسبت به تعیین
تعداد تخمک در گرم ،همآوری کاری و همآوری
نسبي اقدام کرد .درصد لقاح ،چشمزدگي و تفریخ
(شاخصهای کیفیت تخمک) در هردو گروه مولدین
دارای رابطه مثبت و معنيدار با تزریق اواپریم در
مقایسه با غده هیپوفیز بودند .همچنین ضرایب این
رابطه مستقیم در تزریق یک مرحلهای اواپریم بزرگتر
از تزریق دو مرحلهای بود که بیان کننده مناسبتر
بودن تزریق یک مرحلهای در مقایسه با تزریق دو
مرحلهای اواپریم نسبت به هیپوفیز در مولدین
پرورشي و وحشي است .پرورشي و یا وحشي بودن

نتیجهگیری
از بین سه پروتکل هورمونتراپي آزمون شده در این
تحقیق ،تزریق یک مرحلهای اواپریم در هر دو گروه
مولدین پرورشي و وحشي نتایج بهتری حاصل کرد.
در مقایسه مولدین پرورشي و وحشي ،میزان همآوری
کاری تحت تاثیر وزن مولدها قرار داشت نه سن
مولدها و دارای همبستگي مثبت با وزن و وزن
تخمک استحصالي از مولدین بود .ارتباط معنيداری
بین درصدهای لقاح ،چشمزدگي و تفریخ با وزن مولد
و وزن تخمک استحصالي یافت نشد اما در هر دو
گروه از مولدین کیفیت تخمکها دارای رابطه مثبت و
معني دار با تزریق اواپریم در مقایسه با غده هیپوفیز
بودند و درصد تفریخ نیز در مولدین وحشي  2/18بار
بیشتر از مولدین پرورشي بود.
منابع
احمدنژاد م ،.عریان ش ،.حسینزاده صحافي ه ،.خارا ح.
 .1392مقایسه تاثیر  LHRH-A2و پیموزاد هریک
بهتنهایي و در ترکیب با یکدیگر روی تخمریزی و
شاخصهای کیفیت تکثیر در مولدین ماده ماهي
سفید .نشریه بهرهبرداری و پرورش آبزیان:)1(2 ،
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.127-146
احمدنیا مطلق ح.ر ،.توحیدیانفر ی ،.محمدی آشناني
م.ح ،.نفیسي بهابادی م ،.زارع خفری م.1392 .
بررسي همآوری و کیفیت تخم در ارتباط با برخي
پارامترهای زیستي در ماهي قزلآالی رنگینکمان.
علوم و تکنولوژی محیط زیست.127-133 :)2(15 ،
بیتا س ،.ملکپوری پ ،.شمسایي م ،.محمدیان ت.1391 .
بررسي تکثیر ماهي هامور معمولي به روش نیمه
مصنوعي در استان خوزستان .مجله علمي-پژوهشي
زیستشناسي دریا 10 :)16(4 ،ص.
جاسمنژاد ا ،.معبودی ح ،.عسگری ساری ا ،.بساک کاهکش
ف .1395 .مقایسه تاثیر هورمون اواپریم و عصاره غده
هیپوفیز ماهي کپور بر شاخصهای تولیدمثلي ماهي
فیتوفاگ .نشریه فنآوریهای نوین در توسعه آبزی-
پروری.1-10 :)4(10 ،
حسینزاده صحافي ه ،.احمدنژاد م ،.یلقي س.1398 .
مروری بر هورمونهای مورد استفاده در آبزیپروری و
انواع روشهای تجویز هورموني در ایران .فصلنامه
علوم آبزیپروری پیشرفته.17-33 :)1(3 ،
حمزهپور ع .1392 .نقش اواپریم و  LHRH-A2بر
تحریک تخمریزی در ماهي سیلور دالر .پایاننامه
کارشناسي ارشد .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعي گرگان 98 .ص.
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Abstract
Every year, common carp, Cyprinus carpio, fingerlings are released into the northern rivers of Iran to for
restocking the Caspian Sea reserves. For artificial reproduction of this fish, hormone injection is inevitable and
despite the differences between wild and farmed common carp, the same method is used to induce their sexual
maturation in Shahid Rajaei Center in Sari. Therefore, to compare the efficiency of hormone injection in wild
and farmed carp, 12 female broodstocks which caught from the Caspian Sea, and 15 farmed broodstocks were
injected based on the applied methods of Shahid Rajaei Center in Sari, each in 3 treatments as follows: Twostage injection of common carp pituitary gland extract at the rate of 4.5 mg per kg of body weight (control), and
one- and two-stage injections of sGnRH + domperidone (ovaprim) at a rate of 0.4 ml per kg of weight as the
second and third experimental treatments. All 27 wild and farmed female broodstocks responded to hormone
injection. The extracted egg weight and working fecundity were significantly higher in farmed broodstocks and
the number of eggs per gram and relative fecundity were significantly higher in wild broodstocks (P<0.05).
Fertilization, eyeing, and hatching percentages were significantly higher in ovaprim treatments than the pituitary
treatment in both farmed (93.20±1.12, 94.36±0.46, 91.87±1.93) and wild (95.51±1.42, 94.90± 0.01, 92.43±0.15)
broodstocks (P<0.05). A positive correlation was observed between broodstocks weight, extracted egg weight,
and working fecundity with each other in both broodstock groups. However, all three parameters were
negatively correlated with the number of eggs per gram and the weight of the broodstocks and the weight of the
extracted egg were negatively correlated with the relative fecundity. Also, the percentages of fertilization,
eyeing, and hatching rates showed a highly significant positive correlation with each other (P<0.01). In the
study of relationships between variables by stepwise regression, no significant relationship was observed
between the fertilization, eyeing, and hatching percentages with the weight of broodstocks and the weight of the
extracted egg, but in both groups of broodstocks, the quality of eggs had a positive and significant relationship
especially with the single-stage injection of ovaprim compared to the pituitary gland. Therefore, the single-stage
injection of ovaprim is more suitable for both farmed and wild common carp. Although extracted egg weight
and working fecundity were lower in wild than farmed broodstocks due to lower weight of them, hatching
percentage in wild broodstocks was higher than farmed broodstocks with a coefficient of 2.18.

Keywords: Wild common carp, Pituitary gland, Hormone injection, Ovaprim.
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