
 جهت افزایش راندمان تکثیر مصنوعی اردك ماهی) Ovaprim( تعیین دوز مناسب تزریق هورمون اواپریم 
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جهت القاء تخمریزي و )  ovaprim(واپریم دستیابی به تعیین دوز مناسب تزریق هورمون ا این بررسی با هدف   
تکرار انجام گرفت و در  3تیمار و  4آزمایشات در .افزایش راندمان تکثیر مصنوعی اردك ماهی انجام گرفت

تیمار اول تا سوم بترتیب تزریق هورمون . عدد مولد نر مورد تزریق قرارگرفتند 6عدد مولد ماده و  3هرتکرار
  میکروگرم وگروه شاهد تزریق عصاره غده هیپوفیز به میزان   30و  20،  10اي با دوزه) (ovaprimاواپریم

  ، 1361± 7/520میانگین وزن مولدین ماده در تیمار اول .میلی گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن ماهی بود 4
هی مولدین درصد جوابد. گرم بود2/1100 ± 2/422وشاهد  1009 ± 9/159، تیمارسوم 3/1376 ± 6/954تیمار دوم 

 و شاهد 5/55 ± 91/50،  9/88 ±24/19،  8/77 ±24/19ماده در تیمار اول تا سوم بترتیب 

،  9/88 ±26/19،  4/94 ±58/9درصد جوابدهی مولدین نر در تیمار اول تا سوم بترتیب . بود 5/55 24/19± 
بر اساس آزمون کاي دو انجام گرفته ، بین دو متغیر درصد جوابدهی . بود  9/88 ±26/19و شاهد  3/83 86/28±

  ) .P> 0.05(مولدین و دوزهاي مختلف هورمون، اختالف معنی دارآماري وجود نداشت 

وشاهد  9/83 ± 2/5، تیمارسوم 04/88 ± 7/7، تیمار دوم  1/87± 10میزان لقاح تخمها بطور متوسط در تیمار اول
، اختالف معنی داري بین % 95با توجه به آزمون واریانس یکطرفه در سطح اطمینان  .درصد بود 4/72 7/19±

،  6/66 ± 9/15در تیمار اول درصد چشم زدگی تخمها  . (P <0/05)میانگین درصد لقاح در تیمارها دیده نشد
والیس  -کروسکال باتوجه به آزمون  .بود 1/56 ±04/15و شاهد  3/58 ± 7/10، تیمارسوم  2/61 ± 3/22 تیمار دوم

درصد میانگین  ).P> 0.05(، بین تیمارها ازلحاظ درصد چشم زدگی ، اختالف معنی دار آماري مشاهده نگردید 
 وشاهد 18/95 ± 6/5، تیمارسوم  53/39 ±9/26تیمار دوم ، 41/27±8/19در تیمار اول تفریخ 

اختالف معنی داري بین تیمارها از   (Duncan )طبق آزمون مقایسه میانگین چند دامنه دانکن .بود 78/26 4/12± 
میکروگرم هورمون اواپریم به ازاي  20مناسبترین دوز تزریقی ).P> 0.05(لحاظ درصد تخم گشایی وجود داشت 

 .هرکیلوگرم وزن بدن ماهی بود 


