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مقایسه اثرات قطع پایه چشمی و تزریق هورمون اواپریم بر روند رسیدگی جنسی،
مطالعات بافتشناسی و ترکیبات بیوشیمیایی میگوی مولد وانامی
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 1گروه شیالت ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2ریاست سازمان شیالت ایران ،تهران
 3گروه شیالت ،دانشگاه گنبد کاووس

پژوهشی

در مطالعه حاضر اثرات قطع پایه چشمی ،تزریق هورمون اواپریم و تزریق سرم فیزیولوژی (شاهد) بر روی
بلوغ جنسی ،بافت تخمدان و تغییرات بیوشیمیایی میگوی وانامی بررسی شد .تزریق سرم فیزیولوژی و
تزریق هورمون (دوزهای  500و  1000نانوگرم بر گرم وزن بدن) با حجم  100میکرولیتر در سه مرحله
(روزهای  7 ،0و  )14انجام شد .تعداد  60مولد ماده در  4تیمار آزمایشی به مدت  30روز مورد آزمایش
قرار گرفتند .مشاهدات ظاهری و مطالعات بافت شناسی تخمدان نشان داد که بیشترین درصد مولدین
رسیده و اووسیتهای بالغ مربوط به تیمار قطع پایه چشمی میباشد .ترکیبات بیوشیمیایی (پروتئین،
چربی و کربوهیدرات) همولنف و عضله بدن در سه مرحله نمونهبرداری (قبل از بلوغ ،بلوغ کامل جنسی و
بعد از تخمریزی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در مراحل مختلف جنسی ،مقدار پروتئین همولنف و
عضله بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنیدار داشت ( .)p>0/05در هر سه مرحله نمونهبرداری ،بیشترین
مقدار پروتئین همولنف و عضله در تیمارهای قطع پایه چشمی و تزریق هورمون و کمترین آن در تیمار
تزریق سرم فیزیولوژی به دست آمد .در هر مرحله نمونهبرداری ،مقدار چربی همولنف و عضله بین
تیمارهای مختلف آزمایشی تفاوت معنیداری داشت ( .)p>0/05مقدار کربوهیدرات همولنف تنها در زمان
رسیدگی جنسی تفاوت معنیدار داشت (.)p>0/05
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مقدمـه
افزایش تقاضا جهت بهرهبرداری از منابع آبزی باعث شده تا تکثیر و پرورش میگو در کنار سایر فعالیتهای آبزیپروری به عنوان
یکی از مهمترین فعالیتهای پرورش آبزیان در جهان و ایران توسعه و گسترش یابد .میگوی وانامی ()Litopenaeus vannamei
یکی از مهمترین گونههای تجاری خانواده پنائیده است ( ،)Wyban and Sweeney, 1991که با بروز بیماری لکه سفید در ایران،
مؤسسه تحقیقات شیالت ایران آن را جایگزین میگوی سفید هندی نمود.
 نویسنده مسئول ،پست الکترونیکAdineh.h@gmail.com :
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آدینه و همکاران

از آنجایی که تولید مولدین میگو نتوانسته تقاضای جهانی به این آبزی را تأمین نماید ،بنابراین برای افزایش تولید میگو در
کارگاههای تکثیر ،از تکنیک قطع یکطرفه پایه چشمی استفاده میشود ( .)Panouse, 1943قطع یکطرفه پایه چشمی میتواند
تحریککننده بلوغ تخمدان باشد ،اما این امر باعث بهخطر افتادن فرآیند رشد ،کوتاه شدن چرخه پوستاندازی و افزایش سوخت و
ساز بدن شده ( ،)Browdy and Samocha, 1985که در نتیجه این واکنشها تغییرات بافتی تخمدان و همچنین تغییرات
فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی همچون زردهسازی ،پوستاندازی ،تعادل مواد معدنی ،بازسازی و تولید رنگدانه ،متابولیسم چربیهای،
تنظیم قند و پروتئین در همولنف رخ میدهد ( .)Benzie, 1998موجودات زنده منجمله سختپوستان بر اساس نوع تغذیه ،فصل
تولیدمثل ،شرایط محیطی ،مراحل بلوغ جنسی ،وجود یا عدم وجود استرسهای فیزیولوژیکی (مانند قطع پایه چشمی و تزریق
هورمون) دستخوش تغییراتی در بافتتخمدان و ترکیبات بیوشیمیایی میگردند .بنابراین در دوره بلوغ جنسی اطالعات در مورد
تغییرات فرآیندهای بیوشیمیایی و متابولیکی جهت درک فرآیند تولیدمثل میگوها حائز اهمیت میباشد ،چراکه گنادها مکان سنتز
و تمرکز مواد بیوشیمیایی در طی فرآیند تولیدمثل میباشند ( .)FAatima et al., 2013با پیشرفت مراحل مختلف رسیدگی جنسی
جهت تولید زرده در تخمکها نیاز به پروتئین ،چربی و کربوهیدرات میباشد .زردهسازی یک فرآیند مهم فیزیولوژیکی است که
ارتباط هم سویی با رسیدگی جنسی حیوان ماده دارد و از ویژگیهای آن سنتز و تجمع پروتئین زرده در تکامل اووسیتها میباشد
و این پروتئین منبع غذایی برای تکامل جنینها محسوب میشود ( .)Charniax-Cotton, 1985در سختپوستان و دیگر حیوانات،
چربیها همسو با پروتئینها به شکل لیپوپروتئین وجود دارند که در زمان رسیدگی جنسی به صورت زرده ظاهر میشوند
( .)Komatsu et al., 1993کربوهیدراتها منبع اصلی انرژی برای همه حیوانات هستند ،بنابراین میگوها برای تأمین انرژی مورد نیاز
خود در فرآیند تولیدمثل از کربوهیدراتها استفاده مینمایند .تغیرات بیوشیمیایی در گنادها ،هپاتوپانکراس ،همولنف و الشه بدن
در طول دوره رسیدگی جنسی و پوستاندازی در برخی گونههای میگو همچون؛ ،)Pillay and Nair, 1973( Metapenaeus affinis
،)Kulkarni and Nagabhushanam, 1979( Parapenaeopsis hardwickii ،)Gehring, 1974( Penaeus duorarum
 Penaeus setiferus ،)Read and Caulton, 1980( Penaeus indicusو ،)Castille and Lawrence, 1989( Penaeus aztecus
 F. penicillatus ،)Arcos et al., 2003( Litopenaeus vannameiو)FAatima et al., 2013( Fenneropenaeus merguiensis
گزارش شده است.
به طور کلی هدف بلند مدت در صنعت میگو به دست آوردن توانایی پیشبینی و تحریک بلوغ مولدین پرورش یافته در محیطهای
محصور بدون اعمال قطع پایه چشمی میباشد ( .)Quackenbush, 1991پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثر قطع پایه چشمی و
تزریق هورمون اواپریم بر روند تکامل ،ساختار تخمدان و ترکیبات بیوشیمیایی همولنف و عضله بدن میگوی وانامی در سه مرحله
جنسی (قبل از رسیدگی ،رسیدگی کامل جنسی و بعد از تخمریزی) میباشد.

تهیه مولدین

مولدین جنس ماده با میانگین وزنی  44گرم و جنس نر با میانگین وزنی  38گرم تهیه و پس از بررسی ظاهری از نظر عدم بیماری
و سالم بودن قطعات بدن در کارگاه سنتدرف واقع در بندر جاسک ذخیره سازی شدند .این آزمایش در فروردین و اردیبهشت ماه
سال  1394به مدت  30روز به طول انجامید.
شرایط عمومی هچری
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مواد و روشها
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تانکهای نگهداری مولدین مدور و سیاه رنگ با حجم آبگیری  2تن آب با تراکم  15قطعه مولد بود .تعویض آب  100درصد در روز
انجام شد .در طی دوره آزمایش ،شوری به میزان  30تا  31گرم در لیتر ،درجه حرارت  29-31درجه سانتی گراد pH ،حدود  7/5تا
 ،8/5میزان آلکالینیتی حدود  150-175و دوره نوری  12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی تنظیم گردید .نسبت جنسی نر و
ماده  2:1بود .تغذیه مولدین با اسکوئید ،صدف ماللیس و همچنین پودر کرم با نام تجاری ( )ZM mateبه میزان  15درصد وزن
بدن (سیری) در  5وعده برنامه ریزی شد.
تیمارهای آزمایشی

هورمون اواپریم 1ک ه ترکیبی از هورمون آنالوگ آزادکننده گنادوتروپین ماهی آزاد 2و ضد دوپامین به نام دومپریدون 3است از
آزمایشگاه سیندل 4شرکت علوم زیستی آبزیان 5کشور کانادا تهیه گردید .تعداد  60مولد ماده در  4تیمار آزمایشی به ترتیب تیمار
قطع یکطرفه پایه چشمی ،تیمار تزریقی  500و  1000نانوگرم بر گرم وزن بدن و تیمار تزریق سرم فیزیولوژی (شاهد) ،جایابی
شدند .تزریق هورمون و سرم فیزیولوژی با حجم نهایی  100میکرولیتر ( 0/1میلی گرم) در سه زمان (روزهای صفر 7 ،و  )14توسط
سرنگ انسولین  1میلی لیتری با سرسوزن شماره  26در ناحیه پشتی بین اولین و دومین حلقه شکمی میگوها انجام شد.
مشاهدات فیزیکی تخمدان و بررسی روند تکامل

بلوغ تخمدان توسط مشاهدات ظاهری اندازه و رنگ تخمدان بر اساس توصیفات صورت گرفته مورد ارزیابی قرار گرفت ،بنابراین
مراحل مختلف رسیدگی جنسی شامل ( :)Yano, 1988مرحله ( 1نارس) :تخمدان تازه در حال شکلگیری است که به صورت یک
خط ممتد بسیار نازک و به رنگ قهوهای تیره است .مرحله ( 2در حال توسعه) :تخمدان در طول محور مرکزی پشتی مانند یک
خط نازک است که زیر کاراپاس حجم تخمدان بیشتر شده و به رنگ قهوهای تیره قابل مشاهده است .مرحله ( 3تقریباً توسعه
یافته) :در طول محور مرکزی پشتی تخمدان به رنگ قهوهای روشن که به صورت  Vکوچک در ناحیه کاراپاس و در ادامه به شکل
یک نوار ضخیم تا انتهای دم کشیده شده است .مرحله ( 4بلوغ کامل) :تخمدان در محور مرکزی پشتی بسیار پر و کشیده و از زیر
کاراپاس تا تلسون به رنگ قهوهای روشن متمایل به نارنجی میباشد .در این مرحله جفتگیری صورت میگیرد و در صورت عدم
وجود جنس نر ،تخمریزی خود به خودی انجام میشود .مرحله تخمریزی :تخمک بدون هیچ گونه زرده در سیتوپالسم شفاف است.
در صورتیکه تخمریزی بهطور کامل انجام گرفته باشد تنها اثر شبح مانندی از تخمدانها دیده میشود.
بررسی بافتشناسی تخمدان

1

Ovaprim
Salmon Gonadotropin Releasing Hormone Analogue
3
Domperidone
4
Syndel Laboratories
5
Aquatic Life Sciences Company
2
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مطالعه بافتشناسی (قبل از بلوغ ،بلوغ کامل و بعد از تخمریزی) بر اساس پروتکل  ،)1982( Brancraft and Stevensانجام شد.
بدین منظور مولدین مورد نظر از هر تیمار انتخاب و قطعاتی از بخش میانی تخمدان جدا و پس از تثبیت در محلول فرمالین  %4به
مدت  24ساعت و طی مراحل معمول ،قبل از تهیه مقاطع بافتی (شامل مراحل آبگیری با الکل اتیلیک ،شفاف سازی و پارافینه
کردن در محلولهای گزیلول ،پارافین نرم و پارافین سخت و در نهایت قالبگیری) ،برشهایی به ضخامت  5میکرون توسط دستگاه
میک روتوم تهیه گردید .مقاطع تهیه شده پس از انتقال به روی الم به روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شدند .تهیه عکس از

مقایسه اثرات قطع پایه چشمی ...

آدینه و همکاران

تعدادی از این المها توسط میکروسکوپ استریو مجهز به دوربین عکاسی  Nikonمدل  ECLIPSE- E100در آزمایشگاه
زیستشناسی دانشگاه گنبدکاووس انجام شد.
آنالیز بیوشیمیایی همولنف و عضله بدن

در  3دوره تولیدمثلی (قبل از بلوغ ،بلوغ کامل و بعد از تخمریزی) نمونهبرداری جهت آنالیز پروتئین ،چربی و کربوهیدرات همولنف
و عضله میگوی مولد انجام پذیرفت .نمونه همولنف به وسیله سرنگ انسولین با سر سوزن شماره  26از طریق سینوس شکمی
(حفره پریکاردیال) در فاصله بین سفالوتراکس و اولین بند شکمی خارج و سپس در لوله های کوچک (میکروتیوپ) حاوی 0/1
ماده ضد انعقاد الزور ( )Alseverکه شامل ( 115میلی مول گلوکز 336 ،میلی مول کلرید سدیم 27 ،میلی مول سیترات سدیم و 9
میلی مول  EDTAبا پی اچ برابر با  )7تخلیه گردید .همولنف استخراجی به مدت  10دقیقه با سرعت  600دور در دقیقه
سانتریفیوژ شد و محلول رویی آن در دمای  -20درجه سانتی گراد جهت سنجش برخی فاکتورهای بیوشیمایی ذخیره سازی شد.
نمونه برداری از عضله بدن میگو مولد ماده در مراحل فوق الذکر انجام شده و برای آنالیز برخی فاکتورهای مهم بیوشیمیایی در
دمای  -20درجه سانتی گراد ذخیره سازی شد .پروتئین کل بافت بدن توسط روش  ،)1976( Bradfordهمراه با آلبومین سرم
گاوی به عنوان استاندارد تعیین شد و پروتئین کل همولنف با روش بیورت تعیین گردید .چربی عضله بدن و همولنف میگو براساس
دستورالعمل  ،)1957( Folch and Bloane-Stanleyاستخراج و ارزیابی آن طبق روش  ،)1973( Barnes and Blackstockانجام
شد .سنجش کربوهیدرات عضله بدن به صورت محاسباتی و مقدار کربوهیدرات همولنف با برآورد مقدار گلیکوژن از روش  Duboisو
همکاران ( ،)1956صورت پذیرفت.
آنالیز آماری

دادههای به دست آمده به کمک آنالیز واریانس یکطرفه ) (One Way Anovaو با استفاده از نرمافزار آماری  SPSS12مورد تجزیه
و تحلیل آماری قرار گرفت .همچنین برای مقایسه میانگینها از آزمون دانکن در سطح  0/05استفاده شد (.)Zar, 1984
نتایـج
بررسی روند تکامل و رسیدگی جنسی
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میانگین دوره بلوغ مولدین در تیمار قطع پایه چشمی ،تزریق هورمون با دوز  500و  1000نانوگرم بر گرم وزن بدن و تیمار شاهد
به ترتیب  20/16 ،18/32 ،9/00و  26/40روز بود .مشاهدات فیزیکی و بررسی مراحل مختلف جنسی مولدین ماده میگوی وانامی
تحت تی مارهای آزمایشی ثبت شده نشان داد که ،تیمار قطع یکطرفه پایه چشم و تیمار تزریقی  500از شرایط مناسبتری نسبت
به دیگر تیمارها برخوردار هستند (شکل  .)1آنالیز آماری مشخص کرد که مولدین در مرحله  1جنسی در تیمار سرم فیزیولوژی
( )40/00از درصد باالیی برخوردار هستند در حالیکه درصد مولدین مرحله  1جنسی در تیمار قطع پایه چشم و تزریقی 500
کمتر است .مولدین مرحله  2جنسی در تیمارهای سرم فیزیولوژی و تزریقی  500از درصد برابری برخوردار بودند (.)26/66
بیشترین درصد وجود مولدین در مرحله  3رسیدگی جنسی مربوط به تیمار تزریقی  1000برابر با  40/00و کمترین درصد وجود
مولدین در این مرحله مربوط به تیمار سرم فیزیولوژی برابر با  13/33بود .بیشترین درصد مولدین مرحله  4رسیدگی جنسی (بلوغ
نهایی) در تیمار قطع پایه چشمی ( )46/66و کمترین آن در تیمار تزریق سرم فیزیولوژی ( )20مشاهده شد.

دانشگاه هرمزگان

مجله بوم شناسی آبزیان

دوره  ،6شماره  ،1تابستـان 1395

شکل  .1مقایسه درصد تغییرات مراحل مختلف جنسی در تیمارهای آزمایشی

مطالعات بافتشناسی

نمونه برداری قبل از بلوغ جنسی ،بلوغ کامل جنسی و بعد از تخمریزی مقاطع تخمدان میگوی مولد وانامی در سهه گهروه آزمایشهی
(قطع یک طرفه پایه چشمی ،تزریق هورمون و تزریق سرم فیزیولوژی) انجام و پس از مطالعه با میکروسکوپ نوری و تهیه عکهس از
آنها در شکل  2نشان داده شده است .همانطور که در شکل مالحظه میگهردد ،بهین گهروهههای آزمایشهی مهورد مطالعهه ،نسهبت
اووسیتهای بزرگ و بالغ نسبت به اووسیتهای نارس از درصد فراوانی کمتری برخوردار هستند .قبهل از رسهیدگی کامهل جنسهی،
اندازه اووسیت ها با جذب زرده یا ویتلین افزایش مییابد که چنین وضعیتی در تیمار قطع پایه چشمی و تزریق هورمون بهه خهوبی
مشاهده میگردد .مقطع تخمدان در مرحله چهار باروری بهحالت رسیده و آماده تخمکریزی بود بهطوریکه مولدین در گروه قطهع
پایه چشمی نسبت به دو گروه دیگر از وضعیت بهتری برخوردار بودند .در این گروه اووسیتهای رسیده بیشهتری وجهود دارنهد کهه
آماده خروج از تخمدان ،جهت لقاح با اسپرم می باشند .معمو ًال در زمهان تخمریهزی اگهر شهرایط فیزیولهوژیکی و همچنهین شهرایط
محیطی مناسب باشد درصد باالیی از اووسیت های بالغ از تخمدان خارج میشوند .مشاهدات مقطع بافتی نشان میدهد ،مولهدینی
که تحت تیمار قطع پایه چشمی قرار گرفته بودند ،توانستند در زمان تخمریزی ،بیشتر از دیگر تیمارهها اووسهیتهها را از تخمهدان
خارج نمایند .در تیمار تزریق هورمون و تزریق سرم فیزیولوژی ،تخلیه اووسیتها به صورت ناقص صورت پذیرفت.

میزان تغییرات برخی ترکیبات بیوشیمایی همولنف در قبل از بلوغ ،بلوغ کامل و بعد از تخمریزی میگوی مولد وانامی تحت آزمایش
قطع یکطرفه پایه چشمی ،تزریق سرم فیزیولوژی ،تزریق  500و  1000نانوگرم بر گرم وزن بدن از هورمون اواپریم در جدول 1
نشان داده شده است .آنالیز آماری نشان داد که ،مقدار پروتئین در سه مرحله نمونهبرداری از اختالف معنیداری ( )P<0/05بین
تیمارهای مختلف آزمایشی برخوردار بود به طوری که بیشترین میزان پروتئین قبل از بلوغ مربوط به تیمار تزریقی  1000و زمان
ر سیدن به بلوغ کامل و بعد از تخمریزی مربوط به تیمار قطع پایه چشمی بود .تیمار بدون هورمون (شاهد) از کمترین مقدار
پروتئین همولنف در هر سه مرحله جنسی برخوردار بود .مقدار پروتئین همولنف در زمان بلوغ کامل جنسی و بعد از تخمریزی بین
تیمارهای آزمایشی تزریق هورمون اواپریم تفاوت معنیدار آماری نداشت (.)P >0/05
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آنالیز بیوشیمیایی همولنف

آدینه و همکاران

مراحل جنسی

مقایسه اثرات قطع پایه چشمی ...

قبل از بلوغ جنسی

بلوغ کامل جنسی

بعد از تخمریزی

قطع پایه چشمی

تزریق هورمون

تزریق سرم
فیزیولوژی

شکل  . 2مقطع تخمدان میگوی مولد وانامی قبل از رسیدگی جنسی ،بلوغ کامل جنسی و بعد از تخمریزی در تیمارهای مختلف آزمایشی با درشتنمایی X
 1000و رنگ آمیزی E& H

مقدار چربی همولنف بین همه تیمارهای آزمایشی در سه مرحله جنسی از اختالف آماری معنیداری برخوردار بود (.)P<0/05
بیشترین میزان چربی قبل و زمان بلوغ در تیمار قطع پایه چشمی بهدست آمد اما بعد از تخمریزی در تیمار تزریقی 1000
مشاهده گردید .در بین تیمارهای آزمایشی قبل از بلوغ جنسی و بعد از تخمریزی ،کربوهیدرات همولنف تفاوت آماری معنیداری
نداشت ( ) P >0/05اما در زمان بلوغ جنسی این فاکتور بیوشیمیایی در تیمار سرم فیزیولوژی به کمترین حد خود رسید.

نتایج به دست آمده از آنالیز ترکیبات بیوشیمایی عضله بدن نشان داد که میزان پروتئین قبل از بلوغ جنسی از تفاوت آماری
معنیداری برخوردار نبود ( .) P>0/05در زمان رسیدگی کامل جنسی بین تیمار قطع پایه چشمی و تیمارهای تزریقی اختالف
معنیداری وجود داشت ( )P<0/05اما بین تیمارهای تزریقی بدون هورمون ،تزریقی هورمونی  500و  1000هیچگونه تفاوت آماری
وجود نداشت ( .)P>0/05بهطورکلی در سه مرحله نمونه برداری در تیمارهای مختلف آزمایشی بیشترین میزان پروتئین در تیمار
قطع پایه چشمی مشاهده گردید .نتایج مربوط به چر بی قبل از بلوغ نشان داد که ،تیمارهای مختلف از نظر میزان چربی اختالف
معنیداری با یکدیگر داشتند ( .) P<0/05مقدار چربی عضله بدن در زمان بلوغ جنسی بین تیمار تزریق سرم فیزیولوژی و تزریقی
 1000و بعد از تخمریزی بین تیمارهای سرم فیزیولوژی و تزریقی  500تفاوت آماری نداشت ( .)P>0/05بنا به نتایج به دست آمده
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بررسی میزان تغییرات پروتئین ،چربی و کربوهیدرات عضله بدن مولد میگوی وانامی در سه مرحله جنسی (قبل رسیدگی ،بلوغ
کامل و بعد از تخمریزی) در تیمارهای قطع پایه چشم ،تزریق سرم فیزیولوژی ،تزریق  500و  1000نانوگرم بر گرم وزن بدن از
هورمون اواپریم در جدول  2نشان داده شده است.

دانشگاه هرمزگان

دوره  ،6شماره  ،1تابستـان 1395

مجله بوم شناسی آبزیان

می توان اظهار داشت که ،بیشترین و کمترین میزان چربی عضله بدن در سه مرحله نمونهبرداری بهترتیب مربوط به تیمارهای قطع
پایه چشمی و تیمار تزریقی سرم فیزیولوژی است (جدول .)2
درصد کربوهیدرات عضله مولدین وانامی در مرحله قبل از بلوغ جنسی از اختالف آماری معنیداری برخوردار بود ( )P<0/05به
طوریکه ،بیشترین درصد این معیار در تیمار قطع پایه چشمی برابر  1/05 ±0/08و کمترین آن در تیمار سرم فیزیولوژی برابر
 0/44 ±0/02بهدست آمد .درصد کربوهیدرات عضله مولدین در مرحله بلوغ کامل جنسی در بین تیمارهای تزریقی  500و 1000
نانوگرم بر گرم وزن بدن تفاوت آماری نداشت و تنها اختالف بین تیمارهای قطع پایه چشمی و تیمار تزریق سرم فیزیولوژی بود.
کربوهیدرات پس از تخمریزی کاهش داشت به طوریکه کمترین درصد این معیار در تیمار تزریق سرم فیزیولوژی مشاهده شد.

جدول  .1نتایج مقایسه میانگینهای پروتئین ،چربی و کربوهیدرات همولنف میگوی وانامی در تیمارهای مختلف آزمایشی
تیمار

فاکتورهای بیوشیمیایی
همولنف
پروتئین
(میلیگرم بر میلیلیتر)
چربی
(میلیگرم بر دسیلیتر)
کربوهیدرات
(میلی گرم بر دسی لیتر)

قطع پایه چشم

سرم فیزیولوژی

تزریقی500

تزریقی1000

قبل از بلوغ
بلوغ کامل
بعد از تخمریزی

171/15 ±5/82 b
200/48 ±15/12a
168/11 ±3/15 a

144/06 ±12/59 c
131/58 ±9/09 c
130/23 ±6/06 c

168/10 ±4/95 b
191/21 ±9/04 b
156/18 ±10/16 b

177/26 ±7/72 a
190/09 ±8/39 b
158/10 ±8/03 b

قبل از بلوغ
بلوغ کامل
بعد از تخمریزی

135/55 ±7/09 a
155/06 ±13/23 a
95/80 ±4/53 ab

88/36 ±10/30 d
116/08 ±8/43 d
85/15 ±9/56 b

120/19 ±12/54 b
132/17 ±5/48 c
90/34 ±7/12 ab

98/02 ±9/23 c
144/40 ±3/12 b
98/68 ±10/05 a

قبل از بلوغ
بلوغ کامل
بعد از تخمریزی

25/06 ±1/23a
38/15 ±0/99 a
22/90 ±1/09 a

20/10 ±1/89 a
21/69 ±1/12 b
18/13 ±1/05 a

25/37 ±1/02 a
35/22 ±2/08 a
19/20 ±0/82 a

24/14 ±1/33 a
34/82 ±1/10 a
20/77 ±1/18 a

در هر ردیف اعدادی که دارای حروف غیرمشابه هستند از نظر آماری اختالف معنی دار دارند (.)p>0/05
جدول  . 2نتایج مقایسه میانگین های برخی فاکتورهای بیوشیمیایی عضله بدن مولدین در تیمارهای آزمایشی
تیمار

فاکتورهای بیوشیمیایی
عضله بدن

چربی (درصد)

کربوهیدرات (درصد)

a

a

a

قبل از بلوغ
بلوغ کامل
بعد از تخمریزی

65/78 ±0/55
66/10 ±0/89 a
65/23 ±0/28 a

64/88 ±0/79
65/04 ±0/52 b
64/53 ±0/38 c

65/23 ±0/36
65/29 ±0/55 b
64/80 ±0/13 bc

65/00 ±0/44
65/32 ±0/72 b
65/08 ±0/61ab

قبل از بلوغ

3/45 ±0/25 a

2/27 ±0/ 17 c

2/08 ±0/19d

2/96 ±0/13 b

c

b

c

بلوغ کامل
بعد از تخمریزی

3/69 ±0/10 a
3/19 ±0/18 a

2/22 ±0/21
2/58 ±0/06 b

2/99 ±0/14
2/87 ±0/19 b

2/15 ±0/05
2/07 ±0/22 c

قبل از بلوغ

1/05 ±0/08 a

0/44 ±0/02 c

0/22 ±0/02 d

0/89 ±0/09 b

a

c

b

b

بلوغ کامل
بعد از تخمریزی

0/32 ±0/04
0/05 ±0/006 c

2/14 ±0/08
0/68 ±0/07 b

1/01 ±0/06
0/69 ±0/01ab

در هر ردیف اعدادی که دارای حروف غیرمشابه هستند از نظر آماری اختالف معنیدار دارند (.)p>0/05

بحث
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پروتئین (درصد)

قطع پایه چشم

سرم فیزیولوژی

تزریقی500
a

تزریقی1000

مقایسه اثرات قطع پایه چشمی ...

آدینه و همکاران

در میگوها بلوغ گنادهای ماده بهطور ویژه بر اساس اندازه تخمدان و رنگ آنها ( )Brown and Patlan, 1974یا بررسی تغییرات
بافتشناسی تخمدانها ارزیابی میگردد ( .)Yano, 1988عالوه بر این رسیدگی جنسی میتواند براساس تغییرات بیوشیمیایی در
همولنف ،هپاتوپانکراس ،عضله بدن و گنادها مورد مطالعه قرار گیرد چراکه همولنف به صورت حد واسط در انتقال مواد و ترکیبات
عمل میکند و گنادها نیز مکان سنتز و تمرکز مواد بیوشیمیایی در طی گامتوژنزیز میباشند (.)FAatima et al., 2013
مطالعات بافتشناسی در کنار مشاهدات ظاهری میتواند در تأیید مراحل توسعه تخمدانها در هر تیمار حائز اهمیت باشد از اینرو
در این تحقیق برای تأ یید مراحل جنسی (قبل از رسیدگی جنسی ،بلوغ کامل و بعد از تخمریزی) عالوه بر بررسیهای ظاهری،
مقطع بافتی تخمدان و آنالیز بیوشیمیایی عضله بدن و همولنف نیز مورد بررسی قرار گرفت .در این راستا Ikhwanuddin ،و
همکاران ( ،)2012برای بررسی تحریک بلوغ تخمدان با استفاده از هورمون سروتونین در میگوی Fenneropenaeus merguiensis
به مطالعه بافتی و مشاهدات ظاهری تخمدان پرداختند .عالوه بر این صفایی ( ،)1387به مطالعه تغییرات ساختار بافت تخمدان
میگوی سفید (سرتیز)  Metapenaeus affinisکه یکی از گونههای مهم صیادی در آبهای استان هرمزگان است پرداخت.
مشاهدات مقاطع بافتی نشان داد که اووسیت های رسیده و نارس در هر مرحله قابل روئیت هستند اما درصد فراوانی آنها در هر
تیمار متغییر است .مطالعات بافتشناسی صورت گرفته در مورد چرخه رسیدگی اووسیتها در تخمدان میگوهای پنائیده نشان
میدهد تخمکهای رسیده به وسیله تعداد زیاد اووسیتهای نارس که بهصورت دستجات کوچک قرار دارند ،احاطه شدهاند و این
عقیده وجود دارد که اووسیتهای نارس ممکن است در مرحله نهایی رسیدگی به سرعت افزایش یافته و سپس بهطور خیلی سریع
در اطراف اووسیتهای رسیده قرار گرفته و فوراً عمل تخمریزی آغاز گردد .این احتمال هم وجود دارد که اووسیتهای نارس عمل
رهاسازی اووسیتهای رسیده از تخمدان را تسهیل نمایند (.)Yano, 1995
ترکیبات بیوشیمایی حیاتی بدن مانند پروتئین ،چربی و کربوهیدرات میتوانند در فرآیندهای بیولوژیکی و بهویهژه تولیهدمثل نقهش
چشمگیری داشته باشند .در این پژوهش ،ترکیبات بیوشیمایی همولنف در زمان بلوغ کامل جنسی به بیشترین حد خود رسید کهه
مقایسه آماری بین تیمارها نشان داد که مولدین قطع پایه چشمی شده از نظر میزان پروتئین ،چربی و کربوهیدرات نسبت به دیگهر
تیمارها از مقدار بیشتری برخوردار بودند .افزایش میزان پروتئین ،کربوهیدرات و چربی در همولنف نشان مهیدههد کهه میگوهها بهه
سمت بلوغ جنسی در فرآیند تولیدمثلی پیش میروند .آنالیز آماری نشان داد که ترکیبات بیوشیمایی عضهله بهدن بهین تیمارههای
مختلف آزمایشی تفاوت معنیدار داشت به طوریکه بیشهتری ن میهزان ایهن ترکیبهات در تیمهار قطهع پایهه چشهمی مشهاهده شهد
(.)p< 0.05
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 ،)2010( Varalakshmi and Reddyگزارش کردند که قطع یکطرفه و دو طرفه پایه چشمی منجر به افزایش پروتئین،
کربوهیدرات و انرژی در تخمدان و کاهش آنها در الشه و هپاتوپانکراس ،افزایش غذای دریافتی ،ارتقاء رشد و بلوغ تخمدان در
میگوی ) Macrobrachium lanchesteri (de Manدر مقایسه با تیمار شاهد بدون قطع پایه چشمی شد .در مطالعه حاضر مشخص
شد که ترکیبات بیوشیمایی از افزایش معنیداری در تیمار قطع یکطرفه پایه چشمی نسبت به دیگر تیمارها برخوردار است.
پژوهش صورت گرفت ه بر عملکرد تولیدمثل از طریق مطالعات مورفومتریکی ،بافت شناسی و ترکیبات بیوشیمایی میگوی وانامی
 Litopenaeus vannameiنشان داد که ترکیبات بیوشیمیایی در مراحل مختلف تخمریزی تفاوت معنیداری نداشت بهطوریکه
بیشترین مقدار پروتئین در مرحله چهارم تخمریزی ( 122م یلی گرم بر میلی لیتر) ،چربی و کربوهیدرات در مرحله دوم تخمریزی
به ترتیب ( 90/0و  59/7میلی گرم بر میلی لیتر) بود ( FAatima .)Arcos et al., 2003و همکاران ( ،)2013در مطالعهای غلظت
پروتئین ،کربوهیدرات و چربی در همولنف ،تخمدان ،هپاتوپانکراس و ماهیچه میگوی  Fenneropenaeus merguiensisو
 F. penicillatusرا در طول دوره بلوغ تخمدان مورد بررسی قرار دادند .از اینرو نتایج نشان داد که مقادیر چربی ،کربوهیدرات و
پروتئین در تخمدان هر دو گونه در زمان بلوغ تخمدان افزایش یافت که این نشان از عملکرد تخمدان در جهت رسیدن به بلوغ

1395  تابستـان،1  شماره،6 دوره

مجله بوم شناسی آبزیان

دانشگاه هرمزگان

 بر اساس نتایج بهدست آمده در این پژوهش می توان اظهار داشت که تزریق هورمون اواپریم تنها باعث تحریک بلوغ.میباشد
جنسی میشود اما تکنیک جایگزین به جای قطع پایه چشمی نمیتواند باشد بنابراین ممکن است اعمال هر دو تکنیک به صورت
توأم بر بهبود عملکرد تولیدمثل می گوی وانامی کمک نماید و منجر به افزایش سطح ترکیبات بیوشیمیایی و درنتیجه افزایش سطح
.زرده سازی و بلوغ اووسیتها در تخمدان شود
تشکر و قدردانی
نگارنده مقاله بر خود الزم میداند تا از زحمات و حمایتهای دکتر محمد گرگیج ریاست محترم شرکت تعاونی تکثیر الرو میگو
.سنتدرف و پردیس بندرجاسک و همچنین از همکاری کارشناسان محترم آن واحدها تشکر و قدردانی نماید
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