
 1931، بهار 1سال نهم، شماره                            فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری                                           
 

 

و فاکتورهای محیطی )دما و دوره نوری(  LHRHa های ایمپلنت آنالوگ استفاده از روش

 (Carassius auratus)برای تکثیر خارج از فصل  ماهی قرمز 

 
  زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع گروه شیالت، دانشکده شیالت و محیط  :*فراحمدیاحسان

 73144-784طبیعی گرگان، صندوق پستی: 

  گروه شیالت، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ایمانپور: محمدرضا

 73144-784طبیعی گرگان، صندوق پستی: 

  711 :پستی گروه شیالت، دانشگاه کردستان، صندوق: زادمجیدوحید 

  موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، ، های داخلیتحقیقات ذخایر آبزیان آب مرکز امینی:کوروش

 193، صندوق پستی: گرگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

  1177گروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیالن، صومعه سرا، صندوق پستی:  :فالحتکاربهرام 

 

 1934 اردیبهشت: پذیرش تاریخ           1937 بهمن: دریافت تاریخ

 چکیده
دوره نوری( روی برخی  همراه با تغییرات فاکتورهای محیطی )دما و LHRHaهای مختلف ایمپلنت و تزریق منظور ارزیابی اثرات روشاین پژوهش به             

فاصله زمانی تیمار تا اووالسیون، درصد هچ، شاخص گنادوسوماتیک )ماده( و دهی( و شناختی منی )درصد اسپرماتوکریت، حجم اسپرمخصوصیات زیست

 EVAc، %7/0تیمار)تزریق با سرم فیزیولوژی  4های استروئیدی در مولدین نر و ماده ماهی قرمز در خارج از فصل تکثیر انجام شد. ماهیان در تغییرات هورمون

میکروگرم/کیلوگرم وزن  00های کلسترولی شامل میکروگرم/کیلوگرم وزن بدن متوکلوپرماید، پلت 40با  LHRHaمیکروگرم/کیلوگرم وزن بدن  00شامل 

میکروگرم/کیلوگرم وزن بدن  40با  LHRHمیکروگرم/کیلوگرم وزن بدن  000میکروگرم/کیلوگرم وزن بدن متوکلوپرماید و تزریق  40با  LHRHaبدن 

ترین فاصله زمانی که کمطوری(، به>00/0pداری داشت )ه زمانی تا اووالسیون بین تیمارهای مختلف، تفاوت معنیمتوکلوپرماید قرارگرفتند. نتایج نشان داد فاصل

ترین آن در تیمار پلت و کم EVAcها در تیمار ترین آن در تیمار پلت کلسترولی مشاهده شد. باالترین درصد هچ تخمو بیش LHRHaاووالسیون در تیمار تزریق 

وجود داشت و بین بقیه تیمارها تفاوت  EVAc(. باالترین طول دوره تحرک اسپرم و باالترین درصد اسپرماتوکریت در تیمار >00/0pود داشت )کلسترولی وج

ترین و کم EVAcترین آن در تیمار که بیشطوری( به>00/0pدار داشت )دهی در تیمارهای مختلف، تفاوت معنی(. حجم اسپرم<00/0pدار وجود نداشت )معنی

داری نسبت به سایر تیمارها تفاوت معنی LHRHaو تزریق  EVAcریزی در تیمارهای آن در تیمار شاهد مشاهده شد. تغییرات هورمون تستوسترون در طی اسپرم

قرمز کاهش یافت. نتایج تحقیق تدریج مقدار این هورمون در سرم خون مولدین نر ماهی روز بعد از تیمار به 00و  04، 7(، و در روزهای p≤00/0داشت )

در تیمارهای مولدین ماده در  بتا استرادیول -07و هورمون لیتر( هیدروکسی پروژسترون )نانوگرم بر میلی دی آلفا -07 حاضر نشان داد که سطوح هورمون

تر از سایر تیمارها بود. مقدار این هورمون تا روز هفتم بیش EVAcکه در تیمار طوریه( ب>00/0pداری با یکدیگر داشت )تفاوت معنی مختلف مورد بررسی

جهت تکثیر  EVAcکه روش کند ع این تحقیق بیان میبعد از تیمار افزایش یافتند. در مجمو 00و  04ها در روزهای بعد از تیمار کاهش یافت اما این هورمون

 خارج از فصل ماهی قرمز، روش مناسبی است.

تکثیر خارج از فصل، ماهی قرمز ،LHRHa ،EVAcپلت کلسترولی، تزریق هورمون : کلمات کلیدی

 ehsan.ahmadifar@gmail.com :مسئولپست الکترونیکی نویسنده * 
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 ....فاکتورهای محیطی )دما و دوره نوری( برای و LHRHaهای ایمپلنت آنالوگ استفاده از روش                       فر و همکاراناحمدی

 مقدمه 
 کپورماهیان خانواده از (Carassius auratus) قرمز ماهی       

(Cyprinidae) ای شبیه باشد و به لحاظ شرایط زیستی و تغذیهمی

(. تکثیر و پرورش 3232باشد )وثوق و مستجیر، کپورمعمولی می

نیاز سر سفره هفت سین  کوچک مورد منظور تامین ماهیماهی قرمز به

نوروزی و اهداف تحقیقاتی چندین سال است که رونق یافته و نیاز به 

(. این 3231شود )ایمانپور و کمالی، تر احساس میال بیشآن هر س

طور گسترده در مطالعات تولیدمثلی و کنترل هورمونی مورد ماهی به

در کپورماهیان  (.3991 و همکاران، Bjerseliusگیرد )استفاده قرار می

های ریزیهایی با تخمریزی ساالنه و هم گونههایی با تخمهم گونه

شود که چندین بار در طول سال اووله سال دیده میمکرر در طول 

و  Zadmajidزمان است )ها از نوع غیرهمشوند و نوع تخمدان آنمی

از ماهیانی است  (Carassius auratus)(. ماهی قرمز 2232 همکاران،

های محیطی در آن که اووالسیون چند بار در طول سال با دستکاری

های هورمونی دستکاری (.3933و همکاران،  Kobayash) شودمی انجام

دهندگان این ماهی داده تا تکثیر و محیطی این امکان را به پرورش

(. 2232و همکاران،  Zadmajidموفقی در طول سال داشته باشند )

های داری شود، اووسیتگراد نگهدرجه سانتی 32 دمای در ماهی این اگر

والسیون و یا تخریب حفظ شود تواند برای چندین ماه بدون اوآن می

درجه  22به  32وسیله افزایش دمای آب از هتواند بو اووالسیون می

و  Yamamotoفتد )اگراد همراه با تزریق هورمون اتفاق بیسانتی

 (.3999aو همکاران،  Stacey؛ 3991همکاران، 

 GnRHa-delivery) سیستم رسانش پایدار در سه دهه گذشته       

systems )کار گرفته شده در انواع مختلفی از ماهیان وحشی و به

زمانی هم ،LHها سبب افزایش سطوح هورمون پرورشی، که کاربرد آن

ریزی زیاد شدن زرده سازی، کیفیت تخم، تخم ،FOMریزی، در تخم

چنین تغییرات استروئیدهای و بازماندگی الرو در ماهیان ماده و هم

ریزی، افزایش پیشرفت در اسپرمجنسی شده و در نرها هم سبب 

 وسیله افزایشهمیلت، تولید اسپرماتوزوآ و افزایش تحرک اسپرم ب

 (.2223و همکاران،  Alaviتولید پالسمای سمینال شده است )

ریزی در طور موفقیت آمیزی در تحریک تخمهاین هورمون ب       

، (3991aو همکاران،  Mylonasها، شامل آزاد ماهیان )بسیاری از گونه

(، 3939و همکاران،  Zohar) (Githead seabream)شانک ماهی 

(، کفشک زرد Larsson ،3999) (Winter flounder)کفشک زمستانه 

استفاده شده است.  (Larsson ،3999)( Yellowtail flounder) باله

اری کم این هورمون در ماندگ  LHRHaی تزریقهامشکل پروتکل

باشد. از طرفی رسیدگی نهایی اووسیت برای مثلی میچرخه تولید

تری ممکن است داشته باشد، تکامل نیاز به زمان بیش

برای یک  را LHRHaاند که هورمون نحوی طراحی شدهها بهایمپلنت

 (.Zohar ،3991کنند )ای به آرامی رها میدوره چندین هفته

 با استفاده از کنترل شرایط محیطی مانند دما و دوره نوری        

توان فرایند گامتوژنز در مولدین را تحت کنترل در آورد و در هر می

زمان از سال که نیاز باشد، اقدام به تولید تخمک، اسپرم و یا الرو نمود 

(Billard  وBerton ،3939از طرفی اندازه .)های گیری سطوح هورمون

سرم ماهیان استخوانی شاخص مناسبی جهت بررسی روند جنسی در 

(. در مقاله Kroon ،2222شود )رشد و تکامل تخمدان محسوب می

های کلسترولی( و تزریق و پلت EVAcهای ایمپلنت )حاضر از روش

LHRHa نوری برای تحریک اووالسیون و  همراه با تغییرات دمایی و

آلفا دی هیدروکسی  39بتا استرادیول و  -39تغییرات سطوح 

 پروژسترون در تکثیر خارج از فصل ماهی قرمز استفاده شده است.

 

 ها مواد و روش
ماهی مولد قرمز با میانگین  222تعداد  تهیه و توزین ماهیان:       

از  2/92+32/1گرم و مولدین ماده با میانگین وزنی  1/19+61/1وزن 

گرم تهیه  3292سال مرکز پرورش ماهیان آکواریومی در گرگان در 

متر عمق( قرار  1/2متر قطر،  3شدند. ماهیان در مخازن فایبرگالس )

گرفتند. میانگین فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب بدین شرح بود: 

(pH :1/2+12/9 :گرم بر لیتر، سختی میلی 9/9+2/2، اکسیژن محلول

و ساعت روشنایی  36گرم بر لیتر( و در شرایط میلی 233+32 کل:

طبیعی و علوم  ژوهشکده دانشگاه منابعساعت تاریکی در پ 32

میزان داری شدند. ماهیان بهکشاورزی گرگان تا شروع آزمایش نگه

وزن بدن با غذاهای مخصوص ماهی قرمز )انرژی، تایلند( تغذیه  2%

لیتری مجهز به  11شدند، سپس ماهیان نر و ماده در آکواریوم های 

نوری و دمایی قرار گرفتند. در ابتدا یک دوره کننده سیستم تنظیم

صورت گراد با استفاده از کاهش دمایی بهدرجه سانتی 32سرمایی 

درجه سانتی گراد در روز اعمال گردید.  2ای و به میزان حداکثر مرحله

ساعت  31ساعت روشنایی و  3زمان با کاهش دما، نور نیز با دامنه هم

روز در شرایط ذکر شده  32مدت به تاریکی تنظیم گردید، ماهیان
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نگهداری شدند. پس از پایان دوره سرمایی، بهمنظور تحریک اووالسیون 

درجهحرارت آب با استفاده از افزایش تدریجی به میزان حداکثر 2 

درجه سانتیگراد در روز، به حدود 22 درجه سانتیگراد افزایش داده 

شد )Yamamoto و همکاران، 3991(. همزمان با افزایش درجهحرارت 

دوره نوری به دامنه 3 ساعت تاریکی و 31 ساعت روشنایی تغییر داده 

 Aida( شد. ماهیان بهمدت 2 هفته در شرایط ذکر شده نگهداری شدند

و همکاران، 3933(. تنظیم دوره نوری و درجهحرارت بهترتیب توسط 

المپهای فلورسنت 22 واتی متصل به یک زمانسنج دیجیتالی و 
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 برای آماده یخچال مجهز به سیستم گرمایی )هیتر( صورت گرفت.

آلبومین سرم گاوی و اینولین  ،LHRHaها از هورمون سازی ایمپلنت

)سیگما، آلمان(، اتیلن وینیل استات، کلسترول، گلوکز، کره کاکائو و... 

 Mylonasو بر طبق روش ارائه شده توسط سایر محققین انجام شد )

 .)Zohar ،2229 و

گرم در لیتر میلی 31ماهیان با  تزریق و ایمپلنت ماهي قرمز:       

 :هوش شدند، سپس تزریق و ایمپلنت در تیمارهاعصاره گل میخک بی

میکروگرم/ کیلوگرم  22 شاملEVAc ، %9/2)تزریق با سرم فیزیولوژی 

میکروگرم/کیلوگرم وزن بدن متوکلوپرماید،  62با  LHRHaوزن بدن 

 LHRHaمیکروگرم/کیلوگرم وزن بدن  22های کلسترولی شامل پلت

 322میکروگرم/کیلوگرم وزن بدن متوکلوپرماید و تزریق  62با 

میکروگرم/کیلوگرم وزن  62با  LHRHمیکروگرم/کیلوگرم وزن بدن 

 تزریق  LHRH بدن متوکلوپرماید( صورت گرفت. در گروه شاهد

ها با صورت داخل صفاتی، اما در تیمارهای ایمپلنت، ایمپلنتهب

صورت داخل عضالنی انجام شد. هر گروه از تیمارها هدستگاه ایمپلنتر ب

عدد ماهی ماده بود. از متوکلوپرماید )موسسه رازی، تهران(  32شامل 

تفاده عنوان یک آنتی دوپامین در این مطالعه در هر تیمار اسهم به

 شده بود. 

گیری مولدین توسط خون: هاگیری هورمونروش اندازه       

های حاوی مواد سرنگ از ناحیه ساقه دمی صورت گرفت و به محفظه

به  CBCهای منتقل و پس از انتقال لوله (CBC)ضد انعقاد خون 

ها پالسمای خون آزمایشگاه، با استفاده از سانتریفیوژ نمودن آن

و توسط جعبه یونولیت حاوی یخ به آزمایشگاه شیمی  استخراج شد

طبیعی گرگان انتقال داده شد، در عبدانشگاه علوم کشاورزی و منا

گراد جهت آنالیز هورمونی درجه سانتی -92ها در فریزر ادامه نمونه

ساز هورمون آندروژن هورمون تستوسترون پیش داری گردید.نگه

االیزا  شود و با روشاز بیضه تولید می که غالباً ،کتو تستوسترون(-33)

عنوان شاخص بررسی گردید. این روش متشکل از کیت االیزایی به

اشد. در بمونوبایند و روش رقابتی به کمک آنتی بادی مونوکلونال می

مولکول با آنتی بادی ضد  ،این روش بدون استفاده از مواد رادیو اکتیو

ژن است که خود آنتی یعنی مولکول ،شودآن تشخیص داده می

 21بادی مونوکلونال نام دارد. به این ترتیب که مقادیر اصطالحا آنتی

میکرولیتر آنزیم کنژوگه در  222مخصوص االیزا ریخته سپس 

ها خالی ها ریخته شد و پس از یک ساعت محتوای چاهکچاهک

ها میکرولیتر محلول رنگزا به هرکدام از چاهک 222در ادامه  ،ردیدگ

دقیقه در دمای محیط آنکوبه گردید و در  31مدت اضافه شد و به

میکرولیتر محلول متوقف کننده فعالیت آنزیمی به  322نهایت 

ها اضافه شد و با دستگاه االیزا ریدر و سنجش جذب نوری در چاهک

ها های مخصوص مقادیر هورمونرسم منحنی نانومتر و 612طول موج 

 (.2223و همکاران،  Guzmanسنجیده شد )
بتا استرادیول توسط کیت مونوبایند به  -39چنین هورمون هم       

بتا استرادیول  -39گیری شد. جهت سنجش هورمون روش االیزا اندازه

میکرولیتر  21میکرولیتر نمونه و  21با استفاده از کیت مونوبایند 

 222های مخصوص ریخته شد و به هر کدام استاندارد در چاهک

دقیقه در  322مدت میکرولیتر آنزیم کنژوکه افزوده شد. سپس به

گراد( آنکوبه گردید و ادامه محتوی درجه سانتی 21دمای اتاق )

شستشو داده شد.  ،بار با بافر شستشو 1ها تخلیه گردید و چاهک

ها افزوده محلول رنگزا به هر کدام از چاهکمیکرولیتر  322سپس 

دقیقه در دمای اتاق آنکوبه گردید. در نهایت به  31مدت گردید و به

میکرولیتر محلول متوقف کننده فعالیت  322ها هر کدام از چاهک

های نانومتر و رسم منحنی 612آنزیمی اضافه شد و در طول موج 

 (.2223، و همکاران Guzmanمخصوص سنجش انجام شد )

دست آمده در قالب تجزیه و تحلیل آماری داده بهآنالیز آماری:        

و براساس آزمون  SPSSافزار تصادفی و با استفاده از نرم طرح کامالً

 انجام پذیرفت. %1دانکن در سطح 

 

 
 حرارات در تحقیق حاضر: نمودار تغییرات دوره نوری و درجه1شکل 

 
 : تیمارهای آزمایشي، تعداد ماهیان هر تیمار، مواد و دوز مصرفي آن برحسب میکروگرم/کیلوگرم وزن بدن1جدول 

 دوز مواد مصرفي                                       موادمصرفي     تیمارها                                      تعداد ماهیان                          
    میکروگرم 322                            (    %2.9سرم فیزیولوژی)                              32شاهد                                              

 میکروگرم 322میکروگرم+322+ متوکلوپرماید                      LHRHa                                   32                             LHRHaتزریق
EVAc                                             32                              EVAc                         میکروگرم 322میکروگرم+22+ متوکلوپرماید 

 میکروگرم 322میکروگرم+22              های کلسترولی+ متوکلوپرماید  پلت                        32های کلسترولی                             پلت
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 ....فاکتورهای محیطی )دما و دوره نوری( برای و LHRHaهای ایمپلنت آنالوگ استفاده از روش                       فر و همکاراناحمدی

 نتایج
نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد فاصله زمانی تا        

(، >21/2pداری داشت )بین تیمارهای مختلف، تفاوت معنی اووالسیون

 LHRHaترین فاصله زمانی اووالسیون در تیمار تزریق که کمطوریبه

(. 2ترین آن در تیمار پلت کلسترولی مشاهده شد )شکل و بیش

ترین آن در تیمار و کم EVAcها در تیمار تخم باالترین درصد هچ

گنادوسوماتیک  شاخص (.2()شکل>21/2p) داشت وجود کلسترولی پلت

برداری )درصد( در بین تیمارهای مختلف و در روزهای مختلف نمونه

که باالترین مقدار شاخص طوریهداری داشت ببا یکدیگر تفاوت معنی

(. باالترین 6گیری شد )شکل اندازه EVAcگنادوسوماتیک در تیمار 

دهی در تیمارهای و حجم اسپرم (1طول دوره تحرک اسپرم )شکل 

ترین آن که بیشطوری( به>21/2pدار داشت )مختلف، تفاوت معنی

(. 1ترین آن در تیمار شاهد مشاهده شد )شکل و کم EVAcدر تیمار 

( 9وجود داشت )شکل  EVAcباالترین درصد اسپرماتوکریت در تیمار 

(. تغییرات <21/2pدار وجود نداشت )و بین بقیه تیمارها تفاوت معنی

و تزریق  EVAcریزی در تیمارهای هورمون تستوسترون در طی اسپرم

LHRHa تفاوت معنی( 21/2داری نسبت به سایر تیمارها داشت≥p ،)

ایر تر از سبیش EVAcکه در تیمار تزریق هورمون و تیمار طوریهب

تدریج مقدار روز بعد از تیمار به 23و  36، 9تیمارها بود و در روزهای 

 (. 3در سرم خون مولدین نر ماهی قرمز کاهش یافت )شکل هورمون این

 بتا استرادیول -39بر طبق نتایج تحقیق حاضر، سطوح هورمون        

 تر از سایر تیمارها بود تا روزبیش EVAcدر تیمار مولدین ماده در 

و  36ها در روزهای هفتم بعد از تیمار کاهش یافت اما این هورمون

 (.9بعد از تیمار افزایش یافتند )شکل  23

دی آلفا  -39نتایج تحقیق حاضر نشان داد که سطوح هورمون       

ر دمولدین ماده در لیتر( هیدروکسی پروژسترون )نانوگرم بر میلی

داری با یکدیگر داشت تیمارهای مختلف مورد بررسی تفاوت معنی

(21/2p< بطوریکه در تیمار )EVAc  بیشتر از سایر تیمارها بود. مقدار

ها این هورمون تا روز هفتم بعد از تیمار کاهش یافت اما این هورمون

 (.32بعد از تیمار افزایش یافتند )شکل  23و  36در روزهای 

 

 

 
 درصد هچ در تیمارهای مختلف :3شکل   در تیمارهای مختلف فاصله زماني تا اووالسیون :2شکل 

   

 
 : شاخص گنادوسوماتیک در جنس ماده در روزهای مختلف نمونه برداری4شکل 
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 حجم اسپرم دهي ماهیان نر در تیمارهای مختلف :6شکل   : طول دوره تحرک اسپرم طي اووالسیون5شکل 

   

 

 

 
 : مقدار هورمون تستوسترون در روزهای مختلف8شکل   درصد اسپرماتوکریت در تیمارهای مختلف :7شکل 

   

 

 

 
 آلفا دی هیدروکسي پروژسترون در 17: مقدار هورمون 11شکل   : مقدار هورمون استرایول در روزهای مختلف9شکل 

 روزهای مختلف

 بحث
های ایمپلنت منظور بررسی استفاده از روشتحقیق حاضر به       

و فاکتورهای محیطی )دما و دوره نوری( برای تکثیر  LHRHa آنالوگ 

انجام شد. ماهیان در  (Carassius auratus)خارج از فصل ماهی قرمز 

 میکروگرم 22شامل  EVAc، %9/2)تزریق با سرم فیزیولوژی  :تیمار 6

میکرو گرم/کیلوگرم وزن بدن  62با  LHRHaکیلوگرم وزن بدن بر 

میکروگرم/کیلوگرم وزن  22های کلسترولی شامل متوکلوپرماید، پلت

میکروگرم/کیلوگرم وزن بدن متوکلوپرماید و  62با  LHRHaبدن 

a a b a

0

20

40

60

80

100

شاهد LHRHaتزریق  EVAc پلت کلسترولی

رم
سپ

ک ا
حر

ه ت
ور

 د
ول

ط
(

یه
ثان

)

a

c

d

b

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

شاهد LHRHaتزریق  EVAc پلت کلسترولی

ي 
ده

م 
پر

س
م ا

ج
ح

(
یت

ي ل
یل

م
(ر

227



 ....فاکتورهای محیطی )دما و دوره نوری( برای و LHRHaهای ایمپلنت آنالوگ استفاده از روش                       فر و همکاراناحمدی

بر  میکروگرم 62با  LHRHبدن  میکروگرم/کیلوگرم وزن 322تزریق 

کیلوگرم وزن بدن متوکلوپرماید قرار گرفتند. نتایج نشان داد فاصله 

 داری داشتزمانی تا اووالسیون بین تیمارهای مختلف، تفاوت معنی

(21/2p<به ،)ترین فاصله زمانی اووالسیون در تیمار که کمطوری

کلسترولی مشاهده شد. ترین آن در تیمار پلت و بیش LHRHaتزریق 

ترین آن در تیمار و کم EVAcها در تیمار باالترین درصد هچ تخم

. باالترین طول دوره تحرک (>21/2p)پلت کلسترولی وجود داشت 

وجود داشت و بین بقیه تیمارها تفاوت معنی EVAcاسپرم در تیمار 

دهی در تیمارهای مختلف، حجم اسپرم. (p>21/2)دار وجود نداشت 

ترین آن در تیمار که بیشطوریهب. (>21/2p)دار داشت تفاوت معنی

EVAc ترین آن در تیمار شاهد مشاهده شد. باالترین درصد و کم

. تغییرات (>21/2p)وجود داشت  EVAcاسپرماتوکریت در تیمار 

و تزریق  EVAcهورمون تستوسترون در طی اسپرمیشن در تیمارهای 

LHRHa داری نسبتفاوت معنی( 21/2ت به سایر تیمارها داشت≥p ،)

تدریج مقدار این هورمون روز بعد از تیمار به 23و  36 ،9و در روزهای 

 در سرم خون مولدین نر ماهی قرمز کاهش یافت.

 EVAcو بخصوص ایمپلنت  LHRHaدر تحقیق حاضر، تزریق        

آمیز موفقیت (Carassius auratus) قرمز ماهی فصل خارج از تکثیر برای

بود. از مزایای ایمپلنت این است که تنها یک جابجایی در مولدین 

 هکشود در حالیتر میآمدن استرس کم شود و این سبب واردمی انجام

ری تاسترس بیش تزریق داریم و طبیعتاً 2های تزریق نیاز به در روش

سبب تحریک،  LHRHa(. Suetal، 2232شود )به مولدین وارد می

 ریزی و اسپرم، تخمبلوغ نهایی ،LH هورمون ها،گنادوتروپین آزادسازی

های چنین فعالیت(. هم2232و همکاران،  Mylonasشود )ریزی می

LHRHa هیپوتاالموس انجام  -هیپوفیز-در یک سطح باالتری از گناد

تری از رویدادهای تواند تحریک باالنس شده بیششود که میمی

طور مستقیم و غیرمستقیم روی رهاسازی همثلی فراهم کند و بتولید

(. در 2233، و همکاران Chatakondiگذارد )های دیگر اثر میهورمون

تراکم تیمار متغیر بود.  6تحقیق حاضر پارامترهای کیفی اسپرم در 

برای ارزیابی کیفیت اسپرم استفاده  اسپرم در مایع سمینال عموماً

بسیاری از آزمایشات در شود. تخمین صحیح غلظت اسپرم برای می

و  Rurangwaداری اسپرم ضروری است )رابطه با لقاح ماهی و نگه

باالترین درصد اسپرماتوکریت در (. در تحقیق حاضر، 2226همکاران، 

(. تغییرات غلظت 9)شکل ( >21/2p)وجود داشت  EVAcتیمار 

، از طرفی های مختلف متفاوت استاسپرماتوکریت در بین گونه

Vermeirssen ( گزارش کرد که استفاده از ایمپلنت 2222و همکاران )

EVAc  سبب کاهش میزان اسپرماتوکریت در کفشک ماهی

(Hipoglossus hipoglossus) تغییرات فصلی غلظت شود. می

، در مطالعه های مختلف متفاوت استاسپرماتوکریت در بین گونه

ری در دامعنیحاضر غلظت اسپرماتوکریت همانند تراکم اسپرم تفاوت 

داری بین تراکم اسپرم و اسپرماتوکریت تیمارها نداشت. ارتباط معنی

 وجود دارد، ارتباط بین تراکم اسپرم و غلظت اسپرماتوکریت در 

، Ciereszkoو  Dabrowskiهای مختلفی اثبات شده است )گونه

از طرفی محققین گزارش کردند که استفاده از ایمپلنت  .(3996

EVAc ش میزان اسپرماتوکریت در ماهی هالیبوت اقیانوس سبب کاه

و همکاران،  Vermeirssen) گردید (Hipoglossus hipoglossus ( اطلس

2222 .) 

 باشدعنوان شاخص کیفی اسپرم مطرح میهطول دوره تحرک ب       

و فاکتورهای متعددی مانند غلظت یون )سدیم، پتاسیم، کلسیم و 

سازی و ، نسبت رقیقpHحرارت، منیزیم(، فشار اسمزی، درجه

پارامترهای درون سلولی روی طول دوره تحرک اسپرم اثر گذارند 

باالترین طول دوره (. در تحقیق حاضر، 2223)علوی و همکاران، 

وجود داشت و بین بقیه تیمارها تفاوت  EVAcتحرک اسپرم در تیمار 

و   Clearwaterاین نتایج با مطالعه. (p>21/2)دار وجود نداشت معنی

Crim (3993هم ،) خوانی داشت که نشان داد استفاده از ایمپلنت

GnRHa  گذاری روی روز بدون اثر 29سبب افزایش تولید اسپرم برای

داری درصد اسپرم متحرک طور معنیهچگالی اسپرم شده است، اما ب

 Pleuronectes) و طول دوره حرکتی را در ماهی فالندر زرد

ferrugineus )چنین بهبود بخشید. همMylonas  وZohar (2229 )

دریافتند که طول دوره تحرک اسپرم در ماهیان شاهد و ایمپلنت شده 

در ماهی تون اقیانوس اطلس  GnRHa کارگیری ایمپلنتهبعد از ب

  .داری نداشتتفاوت معنی

عنوان یک شاخص مهم در های استروئیدی جنسی بههورمون       

، از مرحله اسپرماتوگونیا تا اسپرمیشن فعالیت دارند اسپرماتوژنزفرآیند 

و در واقع سنجش استروئیدها و شاخص گنادوسوماتیک در بسیاری 

 Deعنوان کلید شناسایی مراحل تکامل گناد هستند )ها بهاز گونه

Valming های واجد تکامل گنادی در گونه .(3932همکاران،  و

عیار تواند مگنادوسوماتیک به تنهایی نمیزمان، بررسی شاخص غیرهم

مناسبی جهت تعیین مراحل رسیدگی گناد باشد. بنابراین سنجش 

تواند در همراه شاخص گنادوسوماتیک میاستروئیدهای جنسی به

و همکاران،  Zadmajidتر باشد )مثلی دقیقبررسی سیکل تولید

خی از ساز بر(. در ماهی قرمز، تستوسترون عالوه بر پیش2232

های گنادوتروپین از های استروئیدی، باعث آزادسازی هورمونهورمون

هیپوفیز از طریق افزایش پاسخ هیپوفیز نسبت به تحریک هورمون 

و  Kobayashiشود )کننده گنادوتروپین از هیپوتاالموس میتحریک

 .(3939همکاران، 
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 نوسانات در حجم اسپرم ممکن است در نتیجه متغیر بودن       

کارگیری ههای بروش ،مراحل رسیدگی جنسی بین مولدین نر

( و شرایط متفاوت محیطی و 2222 ،و همکاران Pirosهورمون )

 .(2226و همکاران،  Rurangwa) خصوصیات بیولوژیکی مولدین باشد

 EVAcنتایج مطالعه حاضر نیز نشان داد که استفاده از تیمار ایمپلنت 

روز بعد از تیمار  23سبب افزایش حجم اسپرم دریافتی از ماهی تا 

 خوانی داشت.داشت که با نتایج فوق هم

سنجش استروئیدهای جنسی همراه با شاخص گنادوسوماتیک        

مثلی استفاده و به نوعی کلید شناسایی مراحل در بررسی سیکل تولید

در تحقیق  (.3932، و همکاران De Valming) تکامل گناد هستند

مشاهده شد  EVAcدر تیمار شاخص گنادوسوماتیک باالترین حاضر 

ا ب ریزیاسپرم. در واقع کاهش هورمون تستوسترون پس از (6)شکل 

 کاهش شاخص گنادوسوماتیک و درجه حرارت آن مطابق بود.

Dabrowski دادند استفاده از تزریق نشان (،3996) همکاران وLHRHa  

سبب (Perca flavescens)  ماهی سوفبرای تکثیر خارج از فصل 

ساعت بعد از تزریق شد و سپس  63افزایش هورمون تستوسترون تا 

 خوانی داشت. هم اخیرکاهش یافت که با نتایج مطالعه 

خصوص به هب LHRHa مطالعه نشان داد که ایمپلنتاین نتیجه        

یزی رتستوسترون طی دوره اسپرمخوبی سبب افزایش به EVAcروش 

(. در جنس نر آزاد ماهی کوهو 3شود )شکل در ماهی قرمز می

(Oncorhynchus kisutch)  باالترین سطح هورمون تستوسترون

لیتر( در طی مرحله نهایی رسیدگی جنسی نانوگرم بر میلی 3/329)

مشاهده شد. به هر حال هورمون تستوسترون، عالوه بر دخیل بودن 

 های فیزیولوژیکیروند اسپرماتوژنز، ممکن است در سایر فعالیتدر 

داری بین شاخص چنین ارتباط مثبت و معنینیز موثر باشد. هم

گنادوسوماتیک و سطح هورمون تستوسترون در جنس نر ماهی باس 

 در اثر استفاده از ایمپلنت  (European sea bass)دریایی اروپایی 

GnRHa ( مشاهده گردیدMylonas  وZohar ،2229.) 

       Crim  وEvans (3932 ،)Pankhurst  وVan der kraak 

(3999 ،) Tan-Fermin  ( ، معتقدند که استفاده از 3999)و همکاران

LHRHa صورت تزریق و ایمپلنت سبب آزادسازی کوتاه مدت هب

(Short-term elevation در سطوح تستوسترون و استرادیول پالسما )

 ریزی تخم و (FOM) نهایی بلوغ پدیده بروز سبب آن طبع به و

های پلت (Carassius auratus)در مولدین ماهی قرمز نر  شود.می

ری تریزی اثرات ضعیفکلسترولی نشان دادند که در تحریک اسپرم

تواند به که این می LHRHaو تزریق  EVAcدارند در مقایسه با روش 

ترولی های کلساستفاده شده در ساخت پلتنسبت سلولز و کلسترول 

سازی آرام این هورمون در بدن ماهی شده بستگی داشته که سبب آزاد

برای  EVAcنتایج تحقیق حاضر نشان دادن روش ایمپلنت باشد. 

عنوان در تکثیر خارج از فصل ماهی قرمز به LHRHaانتقال هورمون 

اهی ریزی م، تخمشرایط طبیعییک گونه مدل بسیار مناسب است. در 

گراد درجه سانتی 22حرارت باالی قرمز در فصل بهار و در درجه

درجه  32که مولدین رسیده در دمای پذیرد، ولی در صورتیصورت می

 توانها ممانعت شده و میریزی آنداری شوند، از تخمگراد نگهسانتی

در خارج از فصل تکثیر با افزایش درجه حرارت و تنظیمات نوری 

و  Yamamotoریزی تحریک نمود )ریزی و تخممولدین را به اسپرم

(. در مطالعه حاضر، ماهی قرمز توسط تغییر شرایط 3991همکاران، 

حرارت و نور( و استفاده از تیمارهای هورمونی ذکر محیطی )درجه

 شده تکثیر گردید.
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