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 هورمون از استفاده با (Barbus esocinus) عنزه ماهی ریزیتخم القاء

 2A-LHRH هیپوفیز غده عصاره با همراه 
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 خرمشهر، دریایی فنون و علوم دانشگاه دریا، طبیعیمنابع دانشکده شیالت، گروه: *موسوی سیدمحمد  

 43935-94911پستی: صندوق

 پستیصندوق خرمشهر، دریایی فنون و علوم دانشگاه دریا، طبیعیمنابع دانشکده شیالت، گروه :یاوری وحید :

94911-43935 

 خوزستان استان شیالت کل اداره سوسنگرد، بومی ماهیان توسعه کارگاه :سواری علی 

 خرمشهر، دریایی فنون و علوم دانشگاه دریا، طبیعیمنابع دانشکده شیالت، گروه زاده قطرمی:براهیم رجبا 

 43935-94911پستی: صندوق

 9314 اسفندتاریخ پذیرش:                    9314 ذرآتاریخ دریافت: 

 چکیده

 ماهيان و جنس سس ماهی و ماهی بومی خوزستان خانواده کپورهای متعلق به یکی از گونه (Barbus esocinus)ماهی عنزه 

از اجرای  شدت کاهش یافته است. هدفرویه ماهيان بومی، ذخایر طبيعی این گونه بهباشد که با توجه به وضعيت منابع آبی داخلی استان و صيد بیمی

 34/11مولد ماده عنزه با وزن متوسط  02منظور تعداد یابی به یک روش کاربردی در تکثير مصنوعی ماهی عنزه بوده است. به این این تحقيق دست

طور تصادفی انتخاب و به سه تيمار آزمایشی و یک تيمار شاهد کيلوگرم، از استخرهای پرورشی ماهيان بومی مرکز توسعه ماهيان بومی دشت آزادگان به

گرم ميلی 5/2 در مرحله مقدماتی، 0A-LHRHکيلوگرم هورمون  ميکروگرم در 12و  7، 3ترتيب، مقادیر تقسيم شدند. در تيمارهای اول تا سوم به

قدار مگرم در کيلوگرم نيز غده هيپوفيز در مرحله نهایی و در تيمار شاهد فقط از غده هيپوفيز بهميلی 5/3در کيلوگرم غده هيپوفيز در مرحله دوم و 

 03وگرم در مرحله نهایی تزریق  صورت گرفت. تزریق دوم با فاصله زمانی گرم در کيلميلی 5/3گرم در کيلوگرم در مرحله اول و مقدار ميلی 5/2

گيری از ماهيان و عمل ساعت از تزریق دوم صورت پذیرفت. پس از طی شدن دوره نهفته، تخم 10ساعت از تزریق اول و تزریق سوم در فاصله زمانی 

آوری کاری، درصد لقاح، درصد تفریخ و ميزان الرو ت جوابدهی مولدین، همهای تکثير نظير نسبلقاح )لقاح خشک( انجام گردید. در انتها شاخص

که در وریطهای توليد مثلی در تيمار دوم مشاهده گردید بهدست آمده، بهترین شاخصهاستحصالی تعيين و مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج ب

، 67±67/2، درصد تفریخ 4/66±37/2، درصد لقاح 057032±44653اری آوری کاین تيمار همه مولدین نسبت به تزریق جواب دادند و هم

(. براساس نتایج p<25/2دار مشاهده گردید )دست آمد که با سایر تيمارها و تيمار شاهد اختالف معنیهب 032322±15415ميزان الرو استحصالی

و دو مرحله تزریق عصاره غده  0A-LHRHم در کيلوگرم هورمون ميکروگر 7ای ای با استفاده از تزریق یک مرحلهحاصله، روش تزریق سه مرحله

 طور موفق در تکثير ماهی عنزه مورد استفاده قرار گيرد.تواند بههيپوفيز می
 

 تولیدمثلی هایشاخص هیپوفیز، غده ،LHRH-A2 ،(Barbus esocinus) عنزه ماهی کلمات کلیدی:

 seied1531@yahoo.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
 عملکرد پرورشی، تخرهایاس محیط در ماهیان تمام تقریباً       

 اده،م جنس در غالباً. دهندمی نشان خود از را ضعیفی تولیدمثلی

 جودو ریزیتخم و گذاریتخمک ها،اووسیت نهایی بلوغ در ناتوانی

 دتولی ضعیف کیفیت با اسپرم است ممکن نر جنس در و دارد

 یماه که است واقعیت این از ناشی ضعیف عملکردهای این. شود

 ،تاسنکرده تجربه را طبیعی ریزیتخم شرایط اسارت، طشرای در

 مکتخ و بلوغ ها،گنادوتروپین ترشح در هیپوفیز غده بنابراین

 تحریک در هیپوفیز عصاره از 2391 سال از. است ناتوان گذاری

 و سازیاسپرم گذاری،تخمک به ماهی کردن وادار و تولیدمثل

  روش اولین ،2391 سال در و است شده استفاده ریزیتخم

 کپور ماهی از شده آوریجمع تازه هیپوفیز غده کارگیریهب

 گردی و انسانی کوریونیک هورمون و مثلتولید فصل در معمولی

 به ماهی کردن وادار در ها،ماهی و پستانداران هایهورمون

(. 1122 همکاران، وZohar ) گرفت قرار استفاده مورد ریزیتخم

 همراهبه (GnRHa) گنادوتروپین نندهکآزاد هورمون آنالوگ

 ساززرده هورمون آزادکننده هورمون و ضددوپامین ترکیبات

(LHRH) ، آبزیان در تولیدمثلی هایهورمون ترشح القاء برای 

 هایسال در. اندگرفته قرار استفاده مورد آمیزیموفقیت طوربه

 LHRH (LHRHa)آنالوگ نامبه LHRH هورمون مصنوعی نوع اخیر

 وصخل آن علت که است موثرتر آن طبیعی نوع از که شده معرفی

 الیتفع زمان مدت و ماهی توسط ترسریع شدنمتابولیزه تر،بیش

 القاء هایهورمون از یکی  LHRH-Aهورمون. باشدمی تربیش

. ندکمی تسریع را ریزیتخم که است ماهیان در ریزیتخم کننده

 1A-LHRH و 2A-LHRH هاینام به  A-LHRH  نوع دو امروزه

 Kalbassi) شودمی گرفته کارهب ریزیتخم القاء امر در ،(تربیش اثر با)

 زادهحسین؛ 1124 همکاران، و Shoaib ؛1124 همکاران، و

 (.2931 صحافی،

 ماهی گونه 14 و جنس 24 تاکنون خوزستان، منطقه در       

 داقلح با ماهیان سس را تنوع ترینبیش که است شده شناسایی

 همکاران، و عزیزیرئیسی) دهندمی اختصاص خودبه گونه 22

 و پورنجف ؛2933 مرتضوی، و هاشمی؛ 2939 الهی،ولی ؛2931

 فرات، دجله، ناحیه در هاگونه این پراکنش(. 2991 همکاران،

(. Coad، 2331؛ 2991 عبدلی، و کد) باشدمی کارون و روداروند

 این. است  (Barbus esocinus)عنزه ماهی هاماهی این جمله از

 تقریباُ کهطوریبه بوده، بلند ایپوزه و بزرگ سری دارای ماهی

 وزن با عنزه ماده هایماهی. باشدمی سر طول سوم یک پوزه طول

 متر،سانتی 31-39 کل طول دارای کیلوگرمی 911/6- 211/21

 هپوز طول و مترسانتی 21-26 سر طول ،92-34 استاندارد طول

 .(Coad، 1121) باشندمی مترسانتی 6-1

 همراهبه 1A-LHRH هورمون آمیز موفقیت کاربردبه توجه با       

 لیقب تحقیقات در هاماهی برخی تکثیر در هیپوفیز غده عصاره

 ؛1124 همکاران، و  Kalbassi؛2939 همکاران، و محمدیان)

Shoaib ؛1124 همکاران، وAhmadnezhad  ؛1129 همکاران، و 

Maboudi ؛1129 همکاران، و Kahkesh ؛1121 همکاران، و 

Arabaci، 1112 )توسعه جهت عنزه ماهی بچه تولید محدودیت و 

 هایآب منابع در ماهی گونه این ذخایر بازسازی و پروریآبزی

 کسنتتی هورمون تزریق بررسی منظوربه حاضر تحقیق داخلی،

1A-LHRH یجنس رسیدگی القای رد هیپوفیز غده عصاره همراهبه 

 ،گشاییتخم لقاح، درصد بر آن تاثیرات و  (B. esocinus)عنزه ماهی

 .باشدمی عنزه ماهی تکثیر موفقیت و کاری آوریهم

 

 هاروش و مواد
 بومی ماهیان توسعه مرکز در طرح این اجرایی مراحل تمام       

 مترلوکی در واقع خوزستان شیالت کل اداره به وابسته سوسنگرد

. شد انجام 2931 سال ماه فروردین در سوسنگرد –اهواز جاده 41

 بآ دمایی طبیعی شرایط شدن مناسب از پس تکثیر عملیات

 تزریق با( گرادسانتی درجه 11-12) مولد ماهیان دارینگه استخر

 14 زمانی فواصل با مرحله سه در هیپوفیز غده عصاره و هورمون

 زمانی فاصله ساعت 26 با سوم روز در و شد آغاز ساعته 21 و

 .شد انجام دستی صورتبه کشیتخم نهایی تزریق از پس

 طبیعی زیست محل از وحشی صورت به اولیه مولد ماهیان       

 و دز سد دریاچه کرخه، رودخانه از محلی صیادان کمک با هاآن

 با و دصی قالب و تورگوشگیر مانند صید ادوات انواع با هورالعظیم

 تانک قبیل از زنده ماهی نقل و حمل وسایل به مجهز خودروی

 اکیخ استخرهای تا و بارگیری... و اکسیژن کپسول فایبرگالس،

 روعش از قبل مولد ماهیان دارینگه منظوربه. شدند جاهجاب کارگاه

. شد دهاستفا هکتاری یک تا نیم خاکی استخرهای از تکثیر، فصل

. باشدمی کرخه دخانهرو ماهی، پرورش جهت آب تأمین منبع

 شدهفرموله غذای با طبیعی، غذای بر عالوه مولد ماهیان تغذیه

 درصد 1 تا 9 میزان به برنج سبوس و جو بنی، ویژه کنستانتره

 این اجرای برای. گردیدمی انجام بار دو روزانه صورتبه بدن وزن

 21 وزن میانگین با عنزه ماده مولد ماهی 11 تعداد از تحقیق

 پرورشی استخرهای از مولد هایماهی. شد استفاده رمکیلوگ

 همراه داردرب نقل و حمل وان با و صید پره تور وسیلههب خاکی

 محلول اب بالفاصله و شدند جاهجاب تکثیر سالن تا دهیاکسیژن با
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 در قسمت 911 دوز با اتر فنیل مونو گلیکول اتیلن شیمیایی ماده

 محلول با برقی، ترازوی با توزین از پس و شده آرام میلیون

 هحوضچ به تزریق از پس و شدند تزریق شده، آماده تازه هورمونی

 جاری آب به مجهز) انکوباسیون سالن داخل در آرامش و دارینگه

(. 1129 همکاران، و Maboudi) شدند منتقل ،(هوادهی با همراه

 مشآرا هایهچحوض و تکثیر سالن آب فیزیکوشیمیایی شرایط

 تکثیر سالن آب دمای) گردیدمی ثبت و گیریاندازه روزانه

 3/9±4/1: اکسیژن، :pH 3±1/1 گراد،سانتی درجه 19/1±32/19

 آزمایشی تیمار گروه سه از پروژه اجرای جهت (.لیتر در گرممیلی

 قطعه پنج تعداد تیمار هر برای. شد استفاده شاهد گروه یک و

 تحریک یا و القاء جهت. شد گرفته نظر در عنزه ماده مولد ماهی

 از هاتخمک کردن سیال و جنسی رسیدگی به عنزه ماده ماهیان

 و (Shansheng, China) چین کشور ساخت 1A-LHRH هورمون

 اداره در شده فرآوری و تهیه) کپورمعمولی هیپوفیز غده عصاره

 زریقی،ت محلول تهیه منظوربه .گردید استفاده( گیالن شیالت کل

 ونهورم محلول تزریق. گردید استفاده یزیولوژیف سرم محلول از

 رد ایسینه باله پایه محل در لیتریمیلی 1 سرنگ از استفاده با

 اول تیمارهای در(. 2 شکل) گرفت صورت زیر شرحبه مرحله سه

 کیلوگرم در میکروگرم 21 و 9 ،4 مقادیر ترتیب،به سوم تا

 در مگرمیلی 1/1 مقدماتی، مرحله در 1A-LHRH هورمون

 کیلوگرم در گرممیلی 1/4 و دوم مرحله در هیپوفیز غده کیلوگرم

 غده از فقط شاهد تیمار در و نهایی مرحله در هیپوفیز غده نیز

 مقدار و اول مرحله در کیلوگرم در گرممیلی 1/1 مقداربه هیپوفیز

. فتگر صورت تزریق نهایی مرحله در کیلوگرم در گرم میلی 1/4

 زمانهم 1A-LHRH هورمون محلول با نیز نزهع نر مولد ماهیان

 میکروگرم 3 میزانبه عنزه ماده مولدین نهایی یا سوم مرحله با

 لقاح جهت(. 2 جدول) شدند تزریق بدنشان وزن کیلوگرم در

 ماهی قطعه دو اسپرم از عنزه ماده هر استحصالی هایتخمک

 از پس(. 1129 همکاران، و (Maboudi گردید استفاده نر مولد

 1111 ظرفیت با آرامش بتنی استخرهای در مولدین کلیه تزریق

 بوده رسانیاکسیژن سیستم و آب ورودی دارای که آب لیتر

( 1 شکل) ماده مولدین از تخمک استحصال بعد .شدند نگهداری

 خشک لقاح روش به لقاح عملیات نر، مولدین اسپرم افزودن و

 تمیز معمولی آب ها،اسپرم کردن فعال منظور به و گرفت صورت

 هاتخم و اضافه هااسپرم و هاتخم مخلوط به( کارگاه آب) صاف و

 عرف منظوربه نهایت در و داده شستشو دقیقه 41 الی 91 مدتبه

 هزار در دهم 3 غلظت با تانن محلول از ها،تخم چسبندگی کامل

 و گردیده ورغوطه دقیقه یک از ترکم مدتبه( 2963 پاک،فرید)

 هایتخم نهایت در و شده داده شستشو معمولی آب با بار چند

 قبالً که( زوک) ایشیشه لیتری 3 انکوباتورهای به شده آوریعمل

 مدت .شدند داده کشت اندشده ضدعفونی پتاسیم پرمنگنات با

 طول روز 9 سالن، آب حرارت درجه به توجه با انکوباسیون زمان

 انکوباتورها در هاتخم کشت از دبع ساعت 96 الی 14 سپس. کشید

 گردید هاتخم هچ درصد نهایت در و لقاح درصد تعیین به اقدام

 یزانم تعیین جهت. شد ثبت جداگانه صورتبه تکرار هر برای که

 درصد لقاح، درصد کاری، آوریهم شامل مثلیتولید هایشاخص

-تخم میزان و الروها بازماندگی درصد تولیدی، الرو میزان هچ،

 و Mikolajczykگردید ) استفاده زیر هایفرمول از ریزی

 (1119 همکاران،

 باروری قابلیت که ریزیتخم بار هر در تخم تعداد =کاری آوریهم

 باشند داشته را الرو به شدن تبدیل و

:  لقاح درصد
تعداد تخم ها لقاح یافته

تعداد کل تخم ها
    ×211 

:   هچ درصد
تعداد الرو حاصله

 تعداد تخم های لقاح یافته
     ×211 

 :تولیدی الرو میزان
 تعداد الرو تولیدی در هر تیمار

 تعداد ماهی موجود در هر تیمار
 

:   الروها بازماندگی درصد
          تعداد الرو های زنده

تعداد کل تخم ها
   ×211    

:   ریزیتخم میزان
           تعداد ماهیان تخم ریزی کننده

تعداد ماهیان تزریق شده
     ×211 

        

 
 عنزه مولد ماهی در ایسینه باله زیر در تزریق نحوه و محل: 1 شکل
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 تیماربندی ماهیان مولد ماده عنزه :1 جدول

 مرحله  سوم فاصله زمانی مرحله دوم فاصله زمانی مرحله اول گروه

 PGE گرم در کیلوگرممیلی 1/4 ساعت PGE 21 میلی گرم در کیلوگرم 1/1 ساعت 1A-LHRH 14میکروگرم در کیلوگرم از  4 2

 PGE گرم در کیلوگرممیلی 1/4 ساعت PGE 21 میلی گرم در کیلوگرم 1/1 ساعت 1A-LHRH  14میکروگرم در کیلوگرم از 9 1

 PGE گرم در کیلوگرممیلی 1/4 ساعت PGE 21 میلی گرم در کیلوگرم 1/1 ساعت 1A-LHRH  14میکروگرم در کیلوگرم از 21 9

 PGE گرم در کیلوگرممیلی 1/4 ساعت PGE 21 میلی گرم در کیلوگرم 1/1 ---- -------------------- شاهد
 

 
 گیری از ماهی مولد ماده عنزه: تخم2شکل 

 و هاداده تحلیل و تجزیه جهت :آماری تحلیل و تجزیه       

 هایشاخص نتایج در شده مشاهده اختالف بودن دارمعنی بررسی

 آنالیز آزمون و 26 ویرایش SPSS افزارنرم از تیمارها، مثلیتولید

 اهمیانگین مقایسه جهت دانکن آزمون پس و طرفهیک واریانس

 .گردید استفاده Excell 1119 افزارنرم از نمودار رسم برای و

 

 نتایج
 میزان با) 1 تیمار تحت ماهیان کل ،1 جدول نتایج براساس       

( مقدماتی مرحله در 1A-LHRH هورمون کیلوگرم در میکروگرم 9

 تولیدمثلی هایشاخص میزان ترینبیش و داده جواب تزریق به

 ،%211 دهیجواب میزان که نحویبه شد مشاهده تیمار این در

 نسبت میانگین گرم، 2114±34 استحصالی، تخمک وزن میانگین

 کاری آوریهم گینمیان ،%19/29 بدن وزن به تخمک

 میانگین ،%9/36±49/1 لقاح درصد میانگین ،21111±119141

 141411±21921 تولیدی الرو میانگین و %39±69/1 هچ درصد

 مشاهده تیمار این تحت ماهیان در ساعته 11 پنهان دروه یک با

 مشاهده دارمعنی اختالف آزمایشی هایتیمار دیگر با که گردید

 میکروگرم 21 میزان با 9 تیمار ،1 تیمار از بعد(. >11/1p) گردید

 تاثیر بهترین مقدماتی، مرحله در 1A-LHRH هورمون کیلوگرم در

 رد که داشت عنزه ماهی مولدین در تولیدمثلی هایشاخص بر را

( >11/1p) دارمعنی اختالف دارای 2 تیمار با هاشاخص از برخی

 هب شکم، آمدگیبر و رسیدگی وجود با شاهد، تیمار چنینهم. بود

 هایشاخص نظر از که ننمودند ریزیتخم و نداده جواب تزریق

 تندداش دارمعنی اختالف آزمایشی تیمارهای سایر با تولیدمثلی

(11/1p<.)  
 هیپوفیز غده عصاره و 2A-LHRH هورمون مختلف تیمارهای تاثیر تحت عنزه ماهی تولیدمثلی هایشاخص: 2 جدول

 (ی استانداردخطا±میانگین براساس) 

 های تولید مثلیشاخص شاهد 1تیمار  2تیمار  3تیمار 

 تعداد ماهی جواب داده 1 9 1 4
a12/9± 49/22 a12/9± 49/22 a12/9± 49/22 a12/9± 49/22 )میانگین وزن مولدین ماده عنزه )کیلوگرم 

b 31% a 211% c 61 % 1 نسبت جوابدهی مولدین ماده عنزه 
b 143± 361 a 34 ± 2114 c 243± 969 1 )میانگین وزن تخمک استحصالی)گرم 

b91/9% a19/29% c13/9% 1 میانگین نسبت تخمک به وزن بدن 
a61311±121391 a21111±119141 b96416  ±36331 1 آوری کاریمیانگین هم 

ab 9/23± 91 a49/1±9/36  b3/11±1/12 1 میانگین درصد لقاح 
b6/23±6/94 a69/1±39 c9/11±9/41 1 میانگین درصد هچ 

a14132±236311 a21921±141411 b13134±69611 1 میانگین الرو تولیدی 

 دوره پنهان )ساعت( 1 11 11 11
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 بحث
: یلقب از تکثیر القاءکننده عوامل از استفاده به نیاز امروزه       

 تکثیر در 1A -LHRH یا HCG، GnRH هیپوفیز غده عصاره

 ،بنی قبیل از ها ماهی سس جنس و هیانکپورما خانواده مصنوعی

 ورکپ) چینی کپورماهیان و کپورمعمولی شیربت، برزم، گطان،

 اثبات به هندی، کپورماهیان و( خوارعلف و سرگنده ای،نقره

 هب عنزه ماهی مصنوعی تکثیر در حاضر، مطالعه در. است رسیده

 کشیتخم و هاتخمک نهایی رسیدگی در کامل موفقیت منظور

 هورمون با ترکیب در هیپوفیز غده عصاره از استفاده ی،دست

1A-LHRH ایهشاخص به یابیدست برای .گرفت قرار بررسی مورد 

 در وثرم القاءکننده یک از گیریبهره به نیاز مطلوب تولیدمثلی

 یرسیدگ در که چرا. باشدمی بارز تزریق مناسب دوز با ریزیتخم

 زا استفاده موفقیت. کندمی ایجاد مطلوبی اثر مولدین جنسی

 هادهالقاءکنن دیگر با ترکیب در یا تنهایی به 1A-LHRH هورمون

 در غیره و دوپامینی هایمهارکننده هیپوفیز، غده عصاره مانند

 Colisa) خال سه گورامی مانند زینتی ماهیان ریزیتخم القاء

lalia )(2931 همکاران، و ناجی)، ماهی جمله از پرورشی ماهیان 

 ،(2331 همکاران، و Berton) Oncorhynchus kisutch کتا آزاد

 ،(2331 همکاران، و Harvey)  Lates calcarifer دریایی باسسی

 تولید در( 2339 همکاران، و Marte)  Chanos chanosماهیخامه

 .است هگرفت قرار استفاده و توجه مورد بسیار کیفیت، با الرو انبوه

 عصاره با همراه 1A-LHRH هورمون از ستفادها بررسی این در       

 زیریتخم القاء اثر بهترین ای،مرحله سه تزریق در هیپوفیز غده

 ادهم مولد ماهیان در تنهایی به هیپوفیز غده عصاره با مقایسه در

 با که 1A-LHRH هورمون عنزه مولد ماهی در. برداشت در را

 ماده عنوانبه گردید، آماده درصد 9/1 نمک محلول از استفاده

 صفاقی داخل صورتبه مقدماتی، مرحله یا اول مرحله تزریقی

 هیپوفیز غده روی بر مطلوبی اثر ساعت 14 مدت در. گردید تزریق

 مشاهده) است گردیده GtHII ترشح به منجر و گذاشته مولد ماهی

  عنزه ماده مولد ماهی بدن وزن افزایش و شکم حجم افزایش

 در آب جذب اثر بر تخمدان در هاتخمک شدن تربزرگ دلیلبه

 روی بر مطلوب اثر ایجاد در کمک جهت(. دوم مرحله تزریق زمان

 ها،آن زمانهم رسیدگی و هاتخمک بلوغ در پیشرفت ها،تخمدان

 مرحله در برکیلوگرم گرممیلی1/1 مقدار به هیپوفیز غده عصاره

 رسیدگی جهت ت،ساع 21 از بعد نهایت در. گردید تزریق دوم

 در تخمدان، از هاآن شدن آزاد و هاتخمک نهایی بلوغ و کامل

 شد تزریق گرممیلی 1/4 میزانبه هیپوفیز غده عصاره سوم مرحله

 دمای) گرادسانتی درجه 11-14 دمای در ساعت 24-26 از پس و

 تیدس صورتهب و شده سیال هاتخمک( عنزه ماهی تکثیر مطلوب

 .فتگر صورت تخلیه

 غده عصاره از عنزه ماهی ریزیتخم القاء برای شاهد تیمار در       

 هیپوفیز غده عصاره از کیلوگرم در گرممیلی 4 میزانبه هیپوفیز

 مولدین از کدامهیچ که شد استفاده( %31 و %21) مرحله دو در

 جهت که است این دهندهنشان که ندادند، جواب عنزه ماهی ماده

 عصاره با همراه  1A-LHRH هورمون به عنزه ماهی ریزیتخم القاء

 اریک آوریهم متوسط مطالعه این در. باشدمی نیاز مورد هیپوفیز

 تخمک عدد 9/191213±1/91139 تیمارها تمام بین شده حاصل

 آن باالترین که گردید محاسبه عنزه ماده مولد یک هر قبال در

 آوریهم افزایش دلیل. بود( 119141±99613) 1 تیمار به مربوط

 هب نسبت هیپوفیز عصاره با همراه 1A-LHRH تیمارهای در کاری

 تأثیر هب تواندمی  احتماالٌ( شاهد تیمار) تنهایی به هیپوفیز عصاره

 هیدروکسی-آلفا 29مثل هاییهورمون ترشح روی 1A-LHRH مفید

  هاتخمک نهایی بلوغ و تکامل به منجر که باشد پروژسترون

 تعداد به توانمی را افزایش این دیگر دلیل چنینهم. گرددمی

 گناد و هیپوفیز روی بر 1A-LHRH هورمون هایگیرنده تربیش

 GtH سازی آزاد باعث اختصاصاٌ هورمون این. داد نسبت ماهیان

 از بسیاری هیپوفیز، غده عصاره تزریق هنگام در ولی شودمی

  راث ماهی لیمثتولید سیستم بر نیز گنادال آنتی هایهورمون

 همکاران، و خدادادی؛ 1121 ،همکاران و Kahkesh) گذارندمی

 به 1A-LHRH هورمون اثر ،(1114 همکاران، و Arabaci ؛2933

 بررسی را بنی ماهی روی بر هیپوفیز غده با ترکیب در یا و تنهایی

 نتیجه تنهایی به 1A-LHRH هورمون با تیمار در که نمودند

 منجر هیپوفیز غده همراهبه  1A-LHRH رتیما در اما نشد حاصل

 حاصل کاری آوریهم میزان که گردید مولدین دهیجواب به

 (1124) همکاران و Savari.شد گزارش 23/16616±1196 شده

 از هاستفاد با گطان ماهی مصنوعی تکثیر در خود تحقیق در نیز

 را کاری آوریهم میزان هیپوفیز غده و 1A-LHRH هورمون

 این نتایج با هاآن نتایج که. کردند گزارش 14169±192111

 ناسبم روشبه یابیدست بر تحقیقی طی در. دارد مطابقت تحقیق

 با ،(Bidyanus bidyanus)اینقره سوف ماهی ریزیتخم القاء در

 از کیلوگرم در میکروگرم 41 و 91 ،11 ،21 مقادیر دریافت

sGnRH هورمون از کیلوگرم در میکروگرم 91 و mGnRH، 

 91 مقادیر تزریق اثر در ریزیتخم ترینبیش که گردید مشخص

 شده داده حاصل sGnRH هورمون از کیلوگرم در میکروگرم 41 و

 عدد 293111 و 233111 ترتیببه هاآن کاریآوریهم و است

 تحقیق در(. 1114 همکاران، و Levavi-Sivan) است بوده تخم

 ترتیب،به تیمارها در هشد حاصل لقاح درصد میانگین حاضر،
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 رد مقادیر این ترینبیش شد، محاسبه %91 و %96/36 و 16/12%

 درصد میانگین چنین،هم. (p<11/1) گردید مشاهده دوم تیمار

 و %39 ،%9/14 ترتیببه آزمایشی تیمارهای در شده حاصل هچ

 هدید دوم تیمار در نیز هچ درصد میزان باالترین که بود 6/94%

 بر سنتتیک هورمون انواع اثر( 1121) همکاران و Kahkesh .شد

 یتلفیق روش در را نتایج بهترین و کردند بررسی را بنی ماهی

 میزان باالترین با هیپوفیز غده عصاره و 1A-LHRH هورمون

 اندکرده گزارش %41/93 هچ درصد و 19/34±33/1 لقاح درصد

 و مدیانمح. دارد مطابقت حاضر تحقیق نتیجه با نتایج این که

 هورمون ایمرحله سه تزریق تأثیر مقایسه در( 2939) همکاران

1A-LHRH میزان باالترین بنی، ماهی بر هیپوفیز غده عصاره و 

 . کردند گزارش %31/39 هچ درصد و %3/33 لقاح درصد

 اثر در که نمودند بیان( 2933) همکاران و محمدیان چنین،هم

 دوپامین آنتی همراهبه GnRH آنالوگ حاوی Ovafact از استفاده

 که باشد،می %61/34 لقاح درصد بنی ماهی تکثیر در دامپریدون

 یقتحق این نتیجه با شده ذکر هایتحقیق در شده حاصل نتایج

 تحقیق در( 1121) همکاران و Mortezavizadeh .دارد مطابقت

 روی LHRH و GnRH مختلف سنتتیک مواد از استفاده با خود

 را آمده دستهب لقاح درصد میزان االترینب گطان، ماهی

 موفقیت نظر از تحقیق  این نتیجه. کردند گزارش 2/9±11/99

 رباالت فوق های تحقیق نتایج از هچ درصد و لقاح درصد میزان در

 خمکت خوب بسیار کیفیت به تواندمی برتری این دلیل است،

 یماه برای مناسب دوز با هورمون نوع از استفاده شده، حاصل

 و تراکم با مولد ماهیان دارینگه ها،تخمک مطلوب لقاح عنزه،

 اکی،خ پرورشی استخرهای در تکثیر فصل از قبل مناسب تغذیه

 میزان کاهش و تکثیر سالن در هاتخم انکوباسیون مدیریت

 عدادت. باشد مطالعه مورد ماهی گونه  و دستکاری از ناشی استرس

 تایجن بهترین که داد شانن حاضر تحقیق در شده استحصال الرو

 هر برابر در الرو قطعه 141411±21921 میزانبه دوم تیمار در

 در الروها دارینگه مدت طول در. گردید حاصل عنزه ماده مولد

 حسوسیم و توجه قابل تلفات فعال تغذیه آغاز زمان تا تکثیر سالن

 عاتمطال نتایج با نتیجه این. نشد مشاهده زوک انکوباتورهای در

 1A-LHRH هورمون از ماهی ریزیتخم القاء برای که مشابه

 ؛2939 همکاران، و محمدیان) است مقایسه قابل بود، شده استفاده

Savari ؛1124 همکاران، و Kahkesh این در(. 1121 همکاران، و 

و  Al-Mukhtar) گردید حاصل ساعت 11 پنهان دوره تحقیق،

 در هورمون از ستفادها با بنی ماهی تکثیر در (.1116همکاران، 

 همکاران و محمدیان ساعت، 43 پنهان دوره ایمرحله دو تزریق

 در 1A-LHRH هورمون با بنی ماهی مصنوعی تکثیر در ،(2939)

 زمان مدت ای،مرحله سه تزریق روشبه هیپوفیز غده با تلفیق

 تکثیر در( 1124) همکاران و  Savariساعت، 11 پنهان دوره

 1A-LHRH هورمون با ایمرحله سه تزریق روشبه گطان ماهی

 گزارش را ساعته 43-11 پنهان دوره هیپوفیز، غده با تلفیق در

 وانیخهم حاضر تحقیق نتایج با تحقیقات این نتایج که نمودند

 اثر و فعالیت به مربوط پنهان دوره بودن طوالنی دلیل. دارد

 باشدیم مثلیتولید محور باالتر سطوح در  1A-LHRH هورمون

(Donaldson و Hunter، 2339). دیگر دلیل احتماالً چنین،مه 

 عنزه یماه متابولیک و مثلتولید فیزیولوژی یا و ماهی گونه به آن

 که شودمی استنباط چنین تحقیق این نتایج از. باشد مرتبط

 در هیپوفیز غده عصاره با همراه 1A-LHRH هورمون از استفاده

 ی،امرحله سه تزریق روشبه عنزه ماده مولد ماهی مصنوعی تکثیر

 مانند مطلوبی جنسی و مثلیتولید هایشاخص به دستیابی باعث

 درصد لقاح، درصد کاری، آوریهم ماده، ماهیان دهیجواب نسبت

 نیاز و اقتصادی مسائل اهمیت توجه با. گردید الرو میزان و هچ

 هایگونه توسعه و داخلی هایآب منابع ذخایر بازسازی به

  پذیرامکان روش این به عنزه ماهی بچه انبوه تولید پرورشی،

میکروگرم بر  9 مقادیر) دوم تیمار از شودمی توصیه و باشدمی

گرم لیمی 1/1 مقدماتی، مرحله در 1A-LHRH هورمون کیلوگرم

گرم بر لیمی 1/4 و دوم مرحله در هیپوفیز غده بر کیلوگرم

 زیریتخم القای برای ،(نهایی مرحله در هیپوفیز غده نیز کیلوگرم

 .شود استفاده عنزه ماهی

 

 قدردانی و تشکر
 و پرسنل از را خود سپاس و قدردانی مراتب است الزم       

 و سوسنگرد بومی ماهیان توسعه و تکثیر مرکز محترم مدیریت

 قرار اختیار در و همکاری سبب به خوزستان شیالت کل اداره

 تحقیقاتی پروژه این طول در توجه حسن و اجرایی امکانات دادن

 علوم دانشگاه فناوری و پژوهشی معاونت از چنینمه. داریم اعالم

 پروژه این مالی هایهزینه تامین جهت خرمشهر دریایی فنون و

 .گرددمی قدردانی و تشکر
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 رئیسی، و. غ محمدی، ؛.ر پیغان، ؛.م انصاری، ؛.م خدادادی، .2

 بنی ماهی مولدین سرمی پارامترهای برخی بررسی .1333 ،.م

(Barbus sharpeyi)  هایپژوهش فصلنامه .تولیدمثل فصل در 

 .49 تا 99 صفحات ،9 شماره ،4 سال .دریایی فنون و علوم

 روابط بررسی. 1311 ،.م غفاری، و. ا قرایی، ؛.م عزیزی،رئیسی .3

 رومسیتوک ژنی توالی اساسبر ایران جنوب ماهیان باربوس فیلوژنی

.b  911تا  929 صفحات ،9 شماره ،3 دوره .نوین ژنتیک. 
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