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إستعمال بعض المحفزات الجنسٌة للحث الهرمونً فً أسماك الكارب العادي
 Cyprinus carpioأ -الدومبرٌدون *
خلٌل ابراهٌم صالح
الكلٌة التقنٌة المسٌب

عمار مضر سلٌمان الحلً
الكلٌة التقنٌة المسٌب

الخالصة:
قورن استعمال مادة الدومبرٌدون مع الجرعة الشائعة االستعمال (  4ملغم/كغم أنثى ونصفها
للذكر) فً المعاملة الهرمونٌة ألسماك الكارب العادي ،أجرٌت الدراسة فً احد المفاقس االهلٌة
فً محافظة بابل للفترة  1نٌسان إلى  20نٌسان واجرٌت ثالثة تجارب قسمت األسماك فً كل
تجربة إلى مجموعتٌن :معاملة (  )Tو مقارنة ( 10 :T1) ،)stdملغم/كغم أنثى دومبرٌدون مع
 10ملغم/كغم دومبرٌدون للذكر10 :T2 ،ملغم/كغم
 0.4ملغم/كغم أنثى غدة نخامٌة و
دومبرٌدون مع  2ملغم/كغم أنثى غدة نخامٌة ونصفها للذكر  10 :T3ملغم/كغم دومبرٌدون مع
 1ملغم/كغم أنثى غدة نخامٌة ونصفها للذكر) .الصفات المدروسة على اإلناث (نسبة االستجابة،
وقت االستجابة بعد الجرعة الثانٌة ،وزن البٌض ،نسبة اإلخصاب ،نسبة وزن البٌض إلى وزن
االنثى ،معدل قطر البٌضة ،عدد البٌض لكل كٌلوغرام بٌض  ،كلفة الجرعة لكل كغم أنثى و
كلفة الجرعة لكل كغم بٌض) وعلى الذكور(حجم السائل المنوي  ،نسبة حجم السائل المنوي إلى
وزن الجسم وكلفة الجرعة لكل كغم ذكر).
بٌنت النتائج إمكانٌة استخدام الدومبرٌدون (  10ملغم/كغم لالنثى و نصفها للذكر) مع
نصف او مع ربع الغدة النخامٌة المستعملة دون التؤثٌر على نتائج التكثٌر االصطناعً للصفات
االنتاجٌة للذكور واالناث كما امكن تقلٌل كلفة الجرعة إلى  350دٌنار لإلناث بعد ان كانت
 1200دٌنار وللذكور إلى  175دٌنار بعد ان كانت  600دٌنار.
الكلمات المفتاحٌة :الدومبرٌدون  ،الغدة النخامٌة  ،اسماك الكارب العادي  ،تكثٌر األسماك ،
التحفٌز الهرمونً
* بحث مستل من رسالة ماجستٌر الطالب(عمار مضر سلٌمان)
المقدمة:
تنتشر مشارٌع تربٌة األسماك فً العراق بشكل كبٌر وتبلغ حالٌا عدد المزارع
 1893الى  2000مزرعة بمساحة اجمالٌة  7500هكتار
السمكٌة فً القطر حوالً
(صالح ،)2009 ،تعد اسماك الكارب العادي اسماك التربٌة الرئٌسٌة فً العراق
( )Ralon, 2006 ; FAO, 2009لما تتمتع به من تحقٌق معدالت انتاج عالٌة
ومقاومة واضحة للتغٌرات فً العدٌد من الظروف البٌئٌة وسهولة استزراعها وتوفر
متطلباتها الغذائٌة  ،والنضج الجنسً المبكر ،فضال عن تقبلها من المستهلك العراقً
 )1993ومع انتشار
وهذه كلها صفات نموذجٌة لألسماك المراد تربٌتها ( الشماع ،
مشارٌع تربٌة األسماك ازداد عدد مفاقس األسماك النتاج صغار األسماك المستخدمة
فً التربٌة ( صالح 2010 ،؛ الحمٌري.)2011 ،
ٌعد هرمون الغدة النخامٌة األكثر شٌوعا واستخداما فً التحفٌز الهرمونً فً
مفاقس األسماك المحلٌة ،إال إن سعرها مرتفع فً السوق ومتذبذب وٌتراوح بٌن
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 700 -250دوالر للغرام الواحد وٌعتمد سعرها على مضاربات التجار وتوفرها قد
ٌشح بسبب ظروف االستٌراد أو احتكارها من قبل بعض التجار(صالح.)2009 ،
من الدراسات السابقة قارن ) Dorafshan et al. (2002مدى فعالٌة وتؤثٌر
GnRH , Carp pituitary extract (CPE) ,
خمسة أنواع من الهرمونات هً
 Propyleneglycol , domperidone + GnRHوبمستوٌات جرع مختلفة
 )2005بعض
على أنتاج البٌوض فً أسماك الكارب األعتٌادي وسجل ناٌف (
الصفات األنتاجٌة التكاثرٌة لقطعان أمهات مفاقس األسماك فً محافظة بابل والتً
H. molitrix
 C. carpioوالكارب الفضً
شملت أسماك الكارب األعتٌادي
) Dorafshan et al. (2003لم
والكارب العشبً .C. idellaوفً دراسة
 GnRHaلوحده
تظهر أسماك الكارب األعتٌادي استجابة موجبة عند حقنها بهرمون
 dopamineالموجود فً الغدة النخامٌة بٌنما كانت استجابتها
وهذا ٌرجع الى قوة
 GnRHaمع
أفضل (  ) % 90عند معاملتها بخلٌط هرمونً متكون من
 domperidoneهو ضروري ألنجاح عملٌة الوضع فً هذه األنواع .
 Domperidoneفً
استخدمت بعض الدراسات السابقة مادة الدومبرٌدون
تحفٌز اسماك الكارب العادي ومنها دراسة (  )Peter, et al., 1988و( Drori, et
 ) al., 1994فً الصٌن ٌهدف البحث إلى استخدام مادة الدومبرٌدون المتوفرة فً
الصٌدلٌات وباسعار مناسبة للتقلٌل من استخدام الغدة النخامٌة وبالتالً التقلٌل من كلفة
االنتاج .
المواد وطرائق العمل:
أجرٌت الدراسة فً احد مفاقس األسماك االهلٌة فً محافظة بابل وقد تم تكثٌر اسماك
الكارب العادي صناعٌا حسب طرٌقة (.)Woynarovich and Horvath, 1980
Stoller
استخدمت فً عملٌة التكثٌر االصطناعً الغدة النخامٌة المستوردة من شركة
 fisheries USAالشائعة االستخدام من الغدة النخامٌة  4 ( pituitary glandملغم /كغم
أنثى ونصفها للذكر) ومادة الدومبرٌدون المستوردة من شركة Mediotic Labs Homs-
. Syriaان الدومبرٌدون  Domperidoneهو من مضادات الدوبامٌن ( dopamine
 ) antagonistالمثبط الفراز هرمونات الغدة النخامٌة ،الدومبرٌدون متوفر فً الصٌدلٌات
كعالج بشري على شكل حبوب  10ملغم للحبة الواحدة تحت اسم تجاري (.(Motilium
حسب التجارب اآلتٌة:
 - 1التجربة األولى
قسمت األسماك إلى مجموعتٌن:
مجموعة معاملة (  :)T1استخدام مادة الدومبرٌدون (  10ملغم/كغم أنثى) مع عشر الكمٌة
االعتٌادٌة غدة نخامٌة (  0.4ملغم/كغم أنثى) بجرعة واحدة وللذكور (  10ملغم/كغم
ذكر) دومبرٌدون لتحفٌز أ ّمات الكارب العادي.
مجموعة مقارنة ( :)std1حقن ثالثة إناث كارب عادي بـ(  4ملغم/كغم أنثى) غدة نخامٌة وعلى
جرعتٌن مع حقن ثالثة ذكور بـ( 2ملغم/كغم ذكر) مع الجرعة الثانٌة لإلناث.
 - 2التجربة الثانٌة
قسمت األسماك إلى مجموعتٌن:
مجموعة معاملة (  :)T2استخدام مادة الدومبرٌدون (  10ملغم/كغم أنثى) مع نصف الكمٌة
االعتٌادٌة من غدة النخامٌة ( 2ملغم/كغم انثى) وعلى جرعتٌن مع نصف الكمٌة للذكور
لتحفٌز أ ّمات الكارب العادي.
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الجرعة األولى :حقن ثالث إناث كارب عادي بـ (  5ملغم /كغم أنثى) دومبرٌدون مع ( 0.2
ملغم /كغم أنثى) غدة النخامٌة.
الجرعة الثانٌة :حقن اإلناث الثالث (  5ملغم /كغم أنثى) دومبرٌدون مع (  1.8ملغم /كغم أنثى)
غدة النخامٌة.
تحقن ثالثة ذكور كارب عادي بـ (  5ملغم /كغم ذكر) دومبرٌدون مع (  1ملغم /كغم ذكر) غدة
النخامٌة متزامنة مع الجرعة الثانٌة لإلناث.
مجموعة مقارنة ( :)std2حقن ثالثة إناث كارب عادي بـ(  4ملغم/كغم أنثى) غدة نخامٌة وعلى
جرعتٌن مع حقن ثالثة ذكور بـ( 2ملغم/كغم ذكر) مع الجرعة الثانٌة لإلناث.
- 3التجربة الثالثة
قسمت األسماك إلى مجموعتٌن:
مجموعة معاملة (  :)T3استخدام مادة الدومبرٌدون (  10ملغم/كغم أنثى) مع ربع الكمٌة
االعتٌادٌة من الغدة النخامٌة (  1ملغم/كغم أنثى) على جرعتٌن ونصف الكمٌة للذكور
لتحفٌز أ ّمات الكارب العادي.
 5ملغم/كغم أنثى) دومبرٌدون مع ( 0.1
الجرعة األولى :حقن ثالث إناث كارب عادي(
ملغم/كغم أنثى) غدة نخامٌة.
الجرعة الثانٌة :حقن اإلناث الثالثة (  5ملغم/كغم أنثى) دومبرٌدون مع (  0.9ملغم/كغم أنثى)
غدة نخامٌة.
تحقن ثالثة ذكور كارب عادي (  5ملغم/كغم أنثى) دومبرٌدون مع (  0.5ملغم/كغم ذكر) غدة
نخامٌة متزامنة مع الجرعة الثانٌة لإلناث.
مجموعة مقارنة ( :)std3حقن ثالثة إناث كارب عادي بـ(  4ملغم/كغم أنثى) غدة نخامٌة وعلى
جرعتٌن مع حقن ثالثة ذكور بـ( 2ملغم/كغم ذكر) مع الجرعة الثانٌة لإلناث.
الصفات المدروسة على اإلناث
 .1نسبة االستجابة ( : )%تمثل عدد اإلناث المستجٌبة للحث الهرمونً نسبة إلى العدد الكلً
لإلناث المعاملة وكما فً المعادلة  :نسبة االستجابة = (عدد اإلناث المستجٌبة\عدد
اإلناث الكلً) × %100
 .2وقت االستجابة بعد الجرعة الثانٌة (ساعة) :وهً الفترة الزمنٌة بٌن الجرعة األخٌرة ولحظة
اعطاء البٌض من قبل االنثى.
 .3وزن البٌض (كغم) :باستخدام مٌزان الكترونً اخذ وزن البٌض بعد جمعه مباشرة من كل
أنثى.
 .4نسبة اإلخصاب ( :)%تمثل عدد البٌوض المخصبة إلى العدد الكلً للبٌض فً العٌنة
المؤخوذة من زجاجة التفقٌس ومن خالل المعادلة:
نسبة االخصاب = (عدد البٌض المخصب فً العٌنة \ عدد البٌض الكلً فً
العٌنة) × %100
 .5نسبة وزن البٌض(كغم) إلى وزن االنثى (كغم) :وزن البٌض(كغم)\وزن األنثى التً أعطت
بٌض(كغم)
 10بٌوض من كل عٌنة باستعمال عدسة
 .6معدل قطر البٌضة (ملم)ٌ :تم قٌاس قطر
)  (PEAK Scale lope 7Xوالتً تكون قٌاساتها القرب ( 0.1ملم) ثم ٌإخذ معدل
القراءات .
 .7عدد البٌض لكل كغم بٌض  :من خالل العٌنات التً أخذت بعد جمع البٌض ٌتم اخذ  1غم
من البٌض بواسطة مٌزان الكترونً حساس و لمعرفة عدد البٌض فً كغم بٌض نطبق
المعادلة :
عدد البٌض فً كغم بٌض = (معدل عدد البٌض فً  1غم بٌض) × 1000
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 .8كلفة الجرعة لكل كغم أنثى (دٌنار عراقً) ٌ :عتمد على كمٌة ونوع المادة المستعملة
وسعرها وكانت اسعار المواد المستعملة فً الدراسة كاآلتً :
الغدة النخامٌة 300 :دٌنار /ملغم
الدومبرٌدون 5 :دنانٌر /ملغم
الكلومٌفٌن 7 :دنانٌر /ملغم
الدٌكسامٌثازون 62 :دٌنار /ملغم
هرمون القند  1.5 :HCGدٌنار /وحدة دولٌة
 .9كلفة الجرعة لكل كغم بٌض (دٌنار عراقً) :تعتمد على نوع المادة المستعملة و مدى
استجابة اإلناث وكمٌة ماتعطٌه من البٌض نسبة إلى وزنها وٌمكن حسابها من خالل
المعادلة:
كلفة الجرعة لكل كغم بٌض = كلفة الجرعة لكل كغم انثى\( نسبة وزن البٌض \ وزن األنثى)
دٌنار
الصفات المدروسة على الذكور
 .1حجم السائل المنوي (سم :)3باستعمال وعاء مدرج
 .2نسبة حجم السائل المنوي(سم )3إلى وزن الجسم(كغم)
 .3كلفة الجرعة لكل كغم ذكر (دٌنار عراقً).
النتائج:
-1التجربة األولى
استخدام مادة الدومبرٌدون (  10ملغم/كغم أنثى) مع عشر الكمٌة االعتٌادٌة غدة نخامٌة
( 0.4ملغم/كغم أنثى) بجرعة واحدة وللذكور (  10ملغم/كغم ذكر) دومبرٌدون لتحفٌز أ ّمات
الكارب العادي.
الجدول (ٌ )1تضمن نتائج التجربة السادسة إلناث اسماك الكارب العادي للصفات :نسبة
االستجابة ،وقت االستجابة بعد الجرعة الثانٌة ،وزن البٌض ،نسبة اإلخصاب ،نسبة وزن البٌض
الى وزن االنثى ،معدل قطر البٌضة ،عدد البٌض لكل كٌلوغرام بٌض  ،كلفة الجرعة لكل كغم
أنثى و كلفة الجرعة لكل كغم بٌض فكانت النتائج  %0 :نسبة االستجابة و  170دٌنار كلفة
الجرعة لكل كغم أنثى ،بٌنما كانت نتائج الصفات نفسها المدروسة على مجموعة المقارنة هً:
 0.22± 11.24 ، %100ساعة  0.02± 0.32 ،كغم0.13 ، % 1.52± 78.33 ،
 0.05± 1.36 ، 0.004±ملم 1200 ، 26± 578 ،دٌنار 3750 ،دٌنار على التوالً.
ٌبٌن الجدول ( )2نتائج التجربة السادسة للصفتٌن المدروستٌن على ذكور الكارب العادي
هً :حجم السائل المنوي  ،نسبة حجم السائل المنوي إلى وزن الجسم و كلفة الجرعة لكل كغم
ذكر فكانت لمجموعة التجربة  1.2± 4سم 50 ، 0.32± 1.63 ، 3دٌنار على التوالً وكانت
نتائج مجموعة المقارنة  2.7± 16.3سم 600 ، 0.62± 6.03 ، 3دٌنار على التوالً واظهر
التحلٌل اإلحصائً فروق عالٌة المعنوٌة بٌن متوسطات صفتً حجم السائل المنوي و نسبة حجم
السائل المنوي إلى وزن الجسم إذ تفوقت مجموعة المقارنة على مجموعة المعاملة لكلتا
الصفتٌن.
-2التجربة الثانٌة
استخدام مادة الدومبرٌدون (  10ملغم/كغم أنثى) مع نصف الكمٌة االعتٌادٌة غدة النخامٌة
( 2ملغم/كغم انثى) على جرعتٌن مع نصف الكمٌة للذكور لتحفٌز أ ّمات الكارب العادي.
من خالل الجدول (  )3نالحظ نتائج التجربة الثالثة إلناث اسماك الكارب العادي
للصفات :نسبة االستجابة ،وقت االستجابة بعد الجرعة الثانٌة ،وزن البٌض ،نسبة اإلخصاب،
إستعمال بعض المحفزات الجنسٌة....
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نسبة وزن البٌض الى وزن االنثى ،معدل قطر البٌضة ،عدد البٌض لكل كٌلوغرام بٌض و كلفة
الجرعة لكل كغم أنثى و كلفة الجرعة لكل كغم بٌض فكانت النتائج ± 10.49 ، %100 :
 0.08ساعة  0.02 ± 0.380 ،كغم 0.05 ± 1.36 ، 0.01 ± 0.17 ، %2.6 ± 80 ،
ملم 28 ± 574 ،بٌضة 650 ،دٌنار  1711 ،دٌنار على التوالً ،بٌنما كانت نتائج الصفات
نفسها المدروسة على مجموعة المقارنة هً 0.16 ± 11.48 ، %100 :ساعة 0.30 ،
 0.01±كغم 0.06 ± 1.35 ، 0.005 ± 0.12 ، % 2.08 ± 79.67 ،ملم، 23 ± 577 ،
 1200دٌنار 4000 ،دٌنار على التوالً واظهر التحلٌل اإلحصائً للنتائج أن هناك فرق عالً
المعنوٌة (  )p ≤ 0.01بٌن متوسطً صفة وقت االستجابة بعد الجرعة الثانٌة بٌن مجموعة
المعاملة ومجموعة المقارنة إذ كان أطول فً مجموعة المقارنة  ،كما ظهر فرق معنوي ( ≤ p
 )0.05بٌن متوسطً صفتً وزن البٌض و صفة نسبة وزن البٌض إلى وزن االنثى إذ كانتا
أعلى فً مجموعة المعاملة ولم تظهر فروق معنوٌة لبقٌة الصفات المدروسة بٌن متوسطات
المجموعتٌن.
نالحظ من خالل الجدول (  )4نتائج التجربة الثالثة للصفات المدروسة على ذكور
الكارب العادي وهً صفة حجم السائل المنوي  ،نسبة حجم السائل المنوي إلى وزن الجسم و
كلفة الجرعة لكل كغم ذكر فكانت لمجموعة التجربة  1.52 ± 8.33سم ، 0.68 ± 5.83 ، 3
 325دٌنار على التوالً وكانت نتائج مجموعة المقارنة  1 ± 8سم 600 ، 0.72 ± 5.8 ، 3
دٌنار على التوالً ولم ٌظهر التحلٌل اإلحصائً فروق معنوٌة بٌن متوسطات الصفات
المدروسة بٌن المجموعتٌن.
-3التجربة الثالثة
استخدام مادة الدومبرٌدون (  10ملغم/كغم أنثى) مع ربع الكمٌة االعتٌادٌة من الغدة
النخامٌة ( 1ملغم/كغم أنثى) على جرعتٌن ونصف الكمٌة للذكور لتحفٌز أ ّمات الكارب العادي.
الجدول (ٌ )5بٌن نتائج التجربة السابعة إلناث اسماك الكارب العادي للصفات :نسبة
االستجابة ،وقت االستجابة بعد الجرعة الثانٌة ،وزن البٌض ،نسبة اإلخصاب ،نسبة وزن البٌض
إلى وزن االنثى ،معدل قطر البٌضة ،عدد البٌض لكل كٌلوغرام بٌض  ،كلفة الجرعة لكل كغم
أنثى و كلفة الجرعة لكل كغم بٌض فكانت النتائج  0.20± 8.47 ، %100 :ساعة ± 0.30 ،
 0.02كغم  0.03± 1.35 ، 0.02 ± 0.14 ، % 3± 84 ،ملم 33± 592 ،بٌضة350 ،
دٌنار  1167 ،دٌنار على التوالً ،بٌنما كانت نتائج الصفات نفسها المدروسة على مجموعة
المقارنة هً 0.08± 8.49 ، %100 :ساعة  0.02± 0.32 ،كغم، % 2.51± 83.3 ،
 0.04± 1.37 ، 0.01± 0.15ملم 1200 ، 27± 580 ،دٌنار 3750 ،دٌنار على التوالً
واظهر التحلٌل اإلحصائً للنتائج عدم وجود فروق معنوٌة بٌن متوسطات الصفات المدروسة
بٌن مجموعة المعاملة ومجموعة المقارنة.
من خالل الجدول (  )6تظهر نتائج التجربة السابعة للصفات المدروسة على ذكور
الكارب العادي وهً :حجم السائل المنوي  ،نسبة حجم السائل المنوي إلى وزن الجسم و كلفة
الجرعة لكل كغم بٌض فكانت لمجموعة التجربة  7.5± 13.5سم 175 ، 3.75± 6.13 ، 3
دٌنار على التوالً وكانت نتائج مجموعة المقارنة  2.5± 12.8سم 600 ، 1.25± 6.09 ، 3
دٌنار على التوالً وبعد تحلٌل النتائج إحصائٌا لم تظهر فروق معنوٌة بٌن متوسطات الصفات
المدروسة بٌن ذكور مجموعة المعاملة و ذكور مجموعة المقارنة.
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جدول ( )1نتائج التجربة االولى للصفات المدروسة على إناث الكارب العادي

اإلناث

وزن
األنثى
(كغم)

T1

2.16
0.28 ±

2.33
Std.1
0.14 ±

نسبة
وقت
وزن
نسبة
نسبة االستجابة وزن
البٌض اإلخصاب البٌض
بعد
االستجابة
إلى وزن
()%
الجرعة ( 2كغم)
()%
االنثى
(ساعة)

-

0

-

-

100

11.24
0.22 ±

0.32
±
0.02

كلفة
كلفة
عدد
الجرعة الجرعة
معدل
البٌض
لكل كغم لكل كغم
قطر
لكل كغم
بٌض
أنثى
البٌضة
بٌض
(دٌنار (دٌنار
(ملم)
(الف)
عراقً) عراقً)
-

-

-

-

170

578 1.36
0.13 78.33
26 ± 0.05 ± 0.004± 1.52 ±

1200

3750

جدول ( )2نتائج التجربة االولى للصفات المدروسة على ذكور الكارب العادي

ذكور

وزن الذكر
(كغم)

حجم السائل
المنوي
(سم)3

نسبة حجم السائل
المنوي إلى وزن
الجسم

كلفة الجرعة لكل كغم
ذكر (دٌنار عراقً)

T1

2.6
0.15 ±

b4
1.2 ±

b 1.63
0.32 ±

50

Std.1

2.7
0.2 ±

a 16.3
2.7 ±

a 6.03
0.62 ±

600

مستوى المعنوٌة

-

**

**

-

** ( ) p< 0.01
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جدول ( )3نتائج التجربة الثانٌة للصفات المدروسة على إناث الكارب العادي
وقت
نسبة
االستجابة
وزن
نسبة
وزن
نسبة
وزن
بعد
البٌض اإلخصاب البٌض
األنثى االستجابة
الجرعة
إلى وزن
()%
(كغم)
()%
(كغم)
2
االنثى
(ساعة)

اإلناث

10.49
b
0.08 ±

0.38
a
±
0.02

1.36
a
a 0.17
±
0.01 ±
0.05

574
a
28 ±

650

1.35
0.30
79.67
a
b 0.12
b
a
±
0.005±
±
2.08 ±
0.06
0.01

577
a
23 ±

1200

4000

ns

-

-

2.15
±
0.13

100

2.41
±
2Std.
0.14

100

11.48
a
0.16 ±

-

**

2T

مستوى
المعنوٌة

-

كلفة
كلفة
عدد
الجرعة الجرعة
معدل
البٌض
لكل كغم لكل كغم
قطر
لكل كغم
بٌض
أنثى
البٌضة
بٌض
(دٌنار (دٌنار
(ملم)
(الف)
عراقً) عراقً)

**

a 80
2.6 ±

ns

**

ns

1711

** ( ) p< 0.01
 : nsغٌر معنوي
جدول ( )4نتائج التجربة الثانٌة للصفات المدروسة على ذكور الكارب العادي

ذكور

وزن الذكر
(كغم)

حجم السائل
المنوي
(سم)3

نسبة حجم
السائل
المنوي إلى
وزن الجسم

كلفة الجرعة لكل كغم ذكر (دٌنار عراقً)

2T

1.41
0.14 ±

a 8.33
1.52 ±

a 5.83
0.68 ±

325

2Std.

1.37
0.11 ±

a8
1±

a 5.8
0.72 ±

600

مستوى
المعنوٌة

-

ns

ns

-

 : nsغٌر معنوي
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جدول ( )5نتائج التجربة الثالثة للصفات المدروسة على إناث الكارب العادي

اإلناث

وزن
األنثى
(كغم)

3T

وقت
االستجابة
نسبة
بعد
االستجابة
الجرعة 2
%
(ساعة)

وزن
البٌض
(كغم)

نسبة
اإلخصاب
()%

نسبة
وزن
البٌض
إلى
وزن
االنثى

a 84
3±

0.14
a
±
0.02

a 592 a 1.35
33 ± 0.03 ±

0.15
a
±
0.01

a 580 a 1.37
27 ± 0.04 ±

2.1
0.3 ±

100

a 0.30 a 8.47
0.02 ± 0.20 ±

2
3Std.
0.2 ±

100

a 83.3 a 0.32 a 8.49
2.51 ± 0.02 ± 0.08 ±

مستوى
المعنوٌة

-

-

ns

ns

ns

ns

معدل
قطر
البٌضة
(ملم)

ns

كلفة
كلفة
عدد
الجرعة الجرعة
البٌض
لكل كغم لكل كغم
لكل كغم
بٌض
أنثى
بٌض
(دٌنار (دٌنار
(الف)
عراقً) عراقً)

ns

350

1167

3750 1200

-

 : nsغٌر معنوي
جدول ( )6نتائج التجربة الثالثة للصفات المدروسة على ذكور الكارب العادي

ذكور

وزن الذكر
(كغم)

حجم السائل
المنوي
(سم)3

نسبة حجم
السائل
المنوي إلى
وزن الجسم

كلفة الجرعة لكل كغم بٌض (دٌنار
عراقً)

3T

2.2
0.15 ±

a 13.5
7.5 ±

a 6.13
3.75 ±

175

3Std.

2.1
0.20 ±

a 12.8
2.5 ±

a 6.09
1.25 ±

600

مستوى
المعنوٌة

-

ns

ns

-

 : nsغٌر معنوي
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المناقشة:
أظهرت نتائج الدراسة الحالٌة عدم استجابة مجموعة معاملة التجربة األولى بٌنما كانت
استجابة اإلناث فً مجموعة المقارنة التجربة األولى  ، %100وكانت نسبة االستجابة %100
فً مجموعة معاملة التجربة الثانٌة وهً تتوافق مع ما أشار إلٌه ( )Drori, et al. 1994بان
استجابة إناث الكارب العادي المحقونة بالدومبرٌدون مع الهرمون المحفز للقند الصناعً
 GnRHaكانت  ، %100بٌنما كانت استجابة إناث الكارب العادي فً مجموعة معاملة
التجربة الثالثة  %100وهً اقل جرعة أعطت أفضل استجابة .
إن معدل وقت االستجابة بعد الجرعة الثانٌة إلناث الكارب العادي المحقونة بالغدة النخامٌة
 )2005بـ  11.9ساعة.ظهر فرق عالً
بلغ  10.7ساعة وهو اقل مما سجله ناٌف (
المعنوٌة( )p ≤ 0.01فً وقت االستجابة فً إناث الكارب بٌن مجموعة المعاملة ومجموعة
المقارنة فً التجربة األولى الثانٌة  10.5ساعة ،وقد ٌعزى ذلك إلى الفعل التآزري بٌن هرمون
الغدة النخامٌة الذي ٌعمل على زٌادة تركٌز هرمونات القند Gonadotropin hormones
( )FSH, LHوبٌن مادة الدومبرٌدون التً تعمل على تثبٌط الدوبامٌن المثبط لهرمونات
القند(  ،)Yaron et. al. 2009وهذا ٌم ّكن من خفض كمٌة الغدة النخامٌة إلى النصف
والحصول على وقت استجابة اقل من اإلناث المحقونة بالجرعة المعتادة من الغدة النخامٌة بفرق
عالً المعنوٌة( ، )p ≤ 0.01بٌنما لم ٌظهر فرق معنوي فً التجربة الثالثة.
نسبة وزن البٌض (كغم) إلى وزن االنثى (كغم) هً إحدى الصفات المدروسة والتً تعبر
عن مدى نضج األنثى وكفاءة نوع الجرعة على أحداث التبوٌض و اإلباضة ،بلغ معدل نسبة
وزن البٌض(كغم) إلى وزن األنثى(كغم) فً مجموعة المقارنة  0.13وهو مماثل لما ذكره
( )Brzuska, 2006واعلى مما ذكره الصفار(  )2012بـ  0.11واقل مما ذكر ناٌف
( )2005بواقع  ، 0.16بٌنما ارتفعت هذه النسبة فً التجربة الثانٌة بفرق عالً المعنوي( ≤ p
 )0.01لصالح مجموعة المعاملة إذ بلغت  ، 0.17بٌنما لم ٌظهر فرق معنوي بٌن المجموعتٌن
فً التجربة الثالثة وبلغت النسبة لمجموعة المعاملة . 0.14
معدل نسبة اإلخصاب بلغ  %79.4هً مماثلة لما توصل إلٌه الجبوري(  )2011و أعلى
مما ذكره ناٌف (  )2005ان اسماك الكارب العادي لم تظهر فرقا معنوٌا (  )p ≤ 0.05فً
 1.35ملم فً
نسبة اإلخصاب للجرع المختلفة .ان صفة معدل قطر البٌضة(ملم) بلغ معدله
بٌض اسماك الكارب العادي وهو مقارب لما ذكره ناٌف(  )2005وبٌن الصفار(  )2012ان
 1.5-0.82ملم وهو مقارب لما ذكره
معدل قطر البٌضة تراوح فً الكارب العادي بٌن
الجبوري ( ،)2011لم تظهر فرقا معنوٌا فً نسبة اإلخصاب للجرع المختلفة .
بلغ معدل عدد البٌض لكل كٌلوغرام بٌض فً هذه الدراسة  573ألف بٌضة ولم تظهر
فروق معنوٌة بٌن الجرع المختلفة لهذه الصفة  ،ذكر ناٌف(  )2005ان عدد البٌض/كغم بٌض
فً الكارب العادي  770ألف بٌضة بٌنما ذكر الجبوري(  )2011ان هذه الصفة تراوحت فً
دراسته بٌن  113500-798750بٌضة وهو مقارب لماذكره الصفار(.)2012
كلفة الجرعة المحفزة للكٌلوغرام الواحد من األنثى صفة مهمة إذ تبلغ كلفة تحفٌز الكٌلوغرام
الواحد إلناث الكارب العادي من الغدة النخامٌة بالجرعة المستخدمة فً المفاقس (  4ملغم/كغم)
 1200دٌنار عراقً ،اذ ان سعر الغدة النخامٌة فً موسم هذه الدراسة كان بحدود  300ألف
دٌنار عراقً للغرام الواحد وهذا السعر قد ٌتضاعف عدة مرات اعتمادا على توفرها فً
االسواق وقد تخضع لالحتكار من قبل بعض التجار خصوصا عند بداٌة او قبل موسم التكثٌر،
كما أن التضحٌة بؤعداد كبٌرة من قطٌع االنثىهات  brood stockوالزٌادة المتحققة باإلنتاج
من خالل استعمالها للعدٌد من أنواع اسماك المٌاه العذبة هو السبب الرئٌس الرتفاع سعرها.
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من خالل الدراسة وبإشراك مادة الدومبرٌدون مع الغدة النخامٌة أمكن تقلٌل كمٌة الغدة
النخامٌة إلى النصف فً مجموعة معاملة التجربة الثانٌة التً بلغت كلفة الجرعة لكل كغم انثى
( 650دٌنار) وكلفة الجرعة لكل كغم بٌض (  1711دٌنار) والحصول على نتائج أفضل من
 1200دٌنار
الجرعة االعتٌادٌة من الغدة النخامٌة التً بلغت لكلفة الجرعة لكل كغم انثى
وكانت كلفة الجرعة لكل كغم بٌض(  4000دٌنار) مع الحصول على نتائج أفضل معنوٌا
لصفات وقت االستجابة بعد الجرعة الثانٌة وصفة وزن البٌض إلى وزن األنثى وعدم وجود
فرق معنوي لبقٌة الصفات كما امكن خفض كلفة تحفٌز الكٌلوغرام الواحد من اإلناث إلى 400
دٌنار وهً اقل بنسبة  %67وكلفة الجرعة لكل كغم بٌض إلى (  1167دٌنار) دون ان تظهر
فروق معنوٌة لبقٌة الصفات المدروسة فً مجموعة معاملة التجربة الثالثة.
حجم السائل المنوي ألسماك الكارب الذي ٌمكن الحصول علٌه بصورة طبٌعٌة بدون
استخدام التحفٌز الهرمونً قلٌل جدا وٌتغٌر بشكل كبٌر خالل موسم التكاثر  ،فٌكون قلٌل فً
الشتاء وٌزداد فً اواخر الربٌع (  ،)Kruger, et al. 1984وذكر Basavaraja and
) Ninjoor (2005بان حجم السائل المنوي ازداد بصورة معنوٌة عند استخدام الهرمون وكان
 7-6مرات اكثر من حجم السائل المنوي المستحصل من الذكور غٌر المعاملة بالهرمون .
بلغ معدل صفة نسبة حجم السائل المنوي باستعمال الغدة النخامٌة بالجرعة الشائعة إلى
Saad and Billard
وزن الذكر  6.37مل وبتباٌن عالً وتتفق هذه النتٌجة مع ما ذكره
صل إلٌه الزٌدي(  )2008بٌنما ذكر صالح (  )2010أن معدل
) (1987ومتطابقة مع ما تو ّ
حجم السائل المنوي إلى وزن ذكر الكارب العادي  16مل.
فً التجربة األولى ظهر فرق معنوي لصالح مجموعة المقارنة فً صفتً حجم السائل
المنوي و نسبة حجم السائل المنوي إلى وزن الذكر ولم تظهر فررق معنوٌة بٌن متوسطات
هذٌن الصفتٌن فً التجربة الثانٌة والثالثة .
ان كلفة الجرعة لكل كغم ذكر بلغت (  600دٌنار) فً مجموعة المقارنة وامكن خفض
الكلفة إلى ( 175دٌنار) فً مجموعة معاملة التجربة الثالثة وهً تمثل  %29من كلفة الجرعة
العادٌة.
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" Use of some sexual inducers for hormonal induction in
common carp (Cyprinus carpio) a-Domperidone "
Key words: domperidone, pituitary gland, common carp, artificial
propagation, hormonal induction.
Abstract:
the use of domperidone was compared with the usually
used dose ( 4 mg/kg for female and half of it for male) in the
hormonal treatment of common carp, the study was done in one of
the private hatcharies in Babel province from 1st to 20th of April
2012.
Three trials were done, in each trial fishes were divided into
two groups (treatment T, control std) (T1: 10 mg/kg domperidone
with 0.4 mg/kg pituitary gland for female and 10 mg/kg
domperidone for male, T2: 10 mg/kg domperidone with 2 mg/kg
pituitary gland for female and half of it for male, T3: 10 mg/kg
domperidone with 1 mg/kg pituitary gland for female and half of it
for male). The female traits that were studied are (response
percentage, response time after second dose, eggs weight,
fertilization percentage, percentage of eggs weight to female
weight, average of egg diameter, eggs number in kg of eggs, dose
cost for kg of female, dose cost for kg of eggs) and for males
(semen volume, percentage of semen volume to male weight,
dose cost for kg of female). Results show ability to use
domperidone (10 mg/Kg for female and half of it for male) with half
or quarter used pituitary gland without effect on results of artificial
propagation for production traits for males and females and this
made able to reduse cost to 350 dinars for female after it was 1200
dinars and 175 dinars for male after it was 600 dinars.
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