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(آنتاگونیست دوپامین +  ، اوافکت+ دامپریدون)SGnRHa( هاي اواپریمبررسی اثرهورمون
GnRH( و عصاره هیپوفیز بر بازده تکثیر مصنوعی ماهی سفید  

 Rutilus kutum (Kamensky, 1901)  
  

  3، شهرام دادگر2، حمیده ذکریائی2پور ثابت، سولماز صدق1*محمد سوداگر
  دانشیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران1
  کارشناس ارشد شیالت، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایرانآموخته  دانش2

  ، تهران، ایرانسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزيؤاستادیار م3
  

      4/9/94یرش: پذیخ تار؛    13/7/94یخ ارسال: تار
  1چکیده 

(آنتاگونیسـت دوپـامین +    اوافکـت  + دامپریـدون)، SGnRHa( اواپریمي ها هورمونجهت بررسی اثرات 
GnRH(  50و عصاره هیپوفیز بر تکثیر مصنوعی، تعداد   ) قطعه مولد ماده مـاهی سـفیدR. kutum  در فصـل (

مهاجرت تولید مثلی از رودخانه سفید رود صید گردیده و جهت انجام مراحل آزمایش به مرکز تکثیـر شـهید   
با دوزهاي (تزریق سرم فیزیولوژیک )، تزریق اواپریم ( گروه شاهد 6ایران) منتقل شد. ماهیان بهانصاري (رشت، 

میکروگرم بر کیلوگرم) و تزریق عصاره هیپوفیز کپور  10و  5، تزریق اوافکت (با دوزهاي  میکروگرم) 30و  20، 10
ساس نتایج به دست آمـده، بیشـینه و   گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن) تقسیم شدند. بر امیلی 3(به میزان 

میکـروگـرم بر کیـلوگرم) و  20کمینه درصـد لقـاح به ترتیب در ماهیـان مـولد سفـید تحت تزریق اواپریم (
میکروگرم بر کیلوگرم) و اواپریم  10عصاره هیپوفیز مشاهده شد. حداکثر درصد پاسخ مولدین درتیمار اوافکت (

میکروگـرم بـر کیلـوگرم)     30حداقل آن درمولدین تیمارهاي هیپوفیز و اواپریم (میکروگرم بر کیلوگرم) و  20(
 10ترتیـب، در تیــمار اواپـریم     رسیـدگی در ماهیان مولـد سـفید بـه    استحصال شد. حداکثر و حداقل زمان

میکروگـرم بـر کیلـوگرم     10ساعت پس از تزریق هورمون) و تیمـار اوافکـت    45 ± 2میکروگرم بر کیلوگرم (
ین درجه سـاعت رسـیدگی نیـز بـه     تر کمترین و ساعت پس از تزریق هورمون) مشاهده شد. بیش 2±25/40(

میکروگرم بر کیلـوگرم) ثبـت    10میکروگرم بر کیلوگرم) و اوافکت ( 10ترتیب در ماهیان تحت تزریق اواپریم (
                                                   

 sodagar@gua.ac.ir نویسنده مسئول:*

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ir
.g

on
ba

d.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 12

http://jair.gonbad.ac.ir/article-1-228-fa.html


 95 پاییز، سوم، شماره چهارمشناسی کاربردي/ دوره  هاي ماهی نشریه پژوهش

54 

 10تزریـق اواپـریم (  گشایی به ترتیـب در ماهیـان تحـت     گردید. افزون بر این، حداکثر و حداقل درصد تخمه
گشایی به ترتیـب  ترین درجه روز تخمترین و کممیکروگرم بر کیلوگرم) و عصاره هیپوفیز گزارش گردید. بیش

میکروگرم بـر کیلـوگرم    10میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن ماهی) اوافکت ( 10در ماهیان تحت تزریق اواپریم (
شتر هورمون اواپریم بر میزان اووالسیون ماهی سفید، قابلیت بی تأثیروزن بدن ماهی) مشاهده گردید. به دلیل 

هورمـون اواپـریم در    بودن این هورمون نسبت به اوافکت و هیپـوفیز، اسـتفاده از   تر ارزاندسترسی بیشتر و 
  گردد.پروري پیشنهاد می مطالعات آبزي

  
  .مصنوعی، اوافکت، اواپریم، عصاره هیپوفیز، تکثیر R. kutum: هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

فـرد در دنیاسـت کـه    یکی از ماهیـان بـا ارزش و منحصـر بـه     ) R. kutumماهی سفید دریاي خزر (
کنندگان بسیاري را به خـود اختصـاص داده اسـت.    دلیل طعم خوب و کیفیت مناسب گوشت، مصرف به

بـه خـود   درصد ترکیب صـید ماهیـان اسـتخوانی صـیادان را در سـواحل ایرانـی        60این ماهی بیش از 
باشد که بخش عمـده  زنـدگی   اختصاص داده است. ماهی سفید از ماهیان مهاجر حقیقی و رودکوچ می

 کنـد ریزي و تولیدمثل به آب شیرین رودخانه مهاجرت می ر آب شور دریا گذرانده و فصل تخمخود را د
)Niku, 2003.( مصنوعی ماهی سفید لزوم تکثیر   60-61هاي با کاهش شدید ذخایر این ماهی در سال

بیش از پیش احساس گردیده و کارشناسان مرکز تحقیقـات شـیالتی اسـتان گـیالن اقـدام بـه تعیـین        
هاي منتهـی  دست آمده به رودخانهماهیان به مصنوعی ماهی سفید و رهاسازي بچهبیوتکنیک تکثیر نیمه
سـازي ذخـایر سـازمان شـیالت     و تکثیر مصنوعی ماهی سفید در برنامه ساالنه باز به دریاي خزر نمودند

  ایران قرار گرفت.
آوري پـرورش مولـدین، همزمـان     ر ماهی و مطلوب کـردن مـدیریت و فـن   ترین گام جهت تکثیمهم

باشد. این عمـل باعـث کـاهش هزینـه، سـاده       یمي جنسی از جنس نر و ماده ها سلولسازي استحصال 
هـاي هورمـونی در    دسـتکاري . ددگـر هـا مـی  ي جنسـی و انکوباسـیون تخـم   هـا  سلولآوري  کردن جمع

مرحلـه   (Spontaneously)خـودي  صـورت خـود بـه   یی که بـه ها گونهپروري تجاري حتی در مورد  آبزي
اي دارد. بـه نحـوي کـه در بسـیاري از     کنند نیز اهمیـت فـوق العـاده   اووالسیون و اسپرمیشن را طی می

زمـانی تولیـد تخـم و الرو، کـاهش     و هـم سازي هاي تکثیر کپورماهیان و آزادماهیان جهت بهینهکارگاه
هـاي اووالسـیون و اسپرمیــشن القـاء     چنـین کـاهش هزینـه   دستکاري و استرس وارده به ماهیان و هم

اکثر مولدین ماهی سفید در هنگام ورود به رودخانه با وجود  (Zohar, 1989).گیرد هورمونی صورت می
کشـی  از این ماهیان جهت انجام تکثیر مصنوعی تخـم  توانهاي اووله نبوده و نمیوزن باال داراي تخمک

که ماهیـان  شوند. با توجه به اینراحتی از چرخه تکثیر کنار گذاشته میرو در اغلب موارد بهنمود. از این
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ي خواهند شد با خارج ساختن این ماهیان از گردونـه  تر بزرگتر سبب تولید تخم و الروهاي مولد بزرگ
 ,Niku( رودذخایر ارزشمـنـد ژنتـیکـی نهــفته در تخمـک ایـن ماهیـان از بـین مـی      تکثیر بسیاري از 

گیر ذخایر این ماهی تنها استفاده از ماهیان کامالً رسـیده  از سوي دیگر با توجه به کاهش چشم ).2003
ه ماهی جهت رهاسازي و امر بازسازي ذخایر نیست. لذا بـ مین نیاز بچهأگوي تپاسخ ها رودخانهدر مصب 

ماهی جهت رهاسازي به دریا، سـازمان شـیالت   منظور استفاده بهینه از ذخایر ژنتیکی و تولید انبوه بچه
هاي سنتتیک جهت جلواندازي رسیدگی جنسی در ماهیان مولد سفید ایران اقدام به استفاده از هورمون

  افکت اشاره نمود.توان به اواپریم و اومی ها هورموندر مراکز تکثیر نموده است. از جمله این 
کرد بسـیار مناسـبی درالقـاي    اواپریم یک محصول پپتیدي و مایع ساخت کشور کانادا بوده که عمل

)  SGnRHaماهی سـالمون (  GnRHرسیدگی جنسی ماهیان استخوانی دارد. این هورمون حاوي آنالوگ 
ن موجـب موفقیـت   ایـن هورمـو   باشـد.  یمـ و مهار کننده نوروترانسمیتر مغـزي دوپـامین (دامپریـدون)    

ریزي و افزایش تعداد تخم به ازاي هر کیلوگرم وزن ماهی مـاده و افـزایش حجـم تولیـد میلـت در       تخم
شـود. از دیگـر مزایـاي     یمـ گشایی دهی، افزایش نرخ لقاح و درصد تخمتر اسپرمجنس نر و دوره طوالنی

ریزي، افـزایش  هاي تخمکردن زمانزمان کردن فصل تکثیر، همتوان به کوتاهاستفاده از این هورمون می
   ).Zohar, 1989( یابی به نتایج مطمئن اشاره نمودتولیدات جنسی در ماهیان نر و دست

باشـد. ایـن دارو   هورمون اوافکت هورمونی سنتتیک ساخت شرکت دارو سازي ثامن، کشور ایران می
باشد. ایـن هورمـون بـر ترشـح     به همراه آنتاگونیست دوپامین می GnRHمحلول پپتیدي تزریقی حاوي 

گـذاري و بلـوغ گشــته،    ثیر گذاشته و عالوه بر اینکه باعث آمادگی تخمـک أهاي جنسی ماهی تهورمون
ریـزي در ماهیـان مـاده و افـزایش میـزان اسـپرم در ماهیـان نـر         هاي تخـم سازي زمانموجب هماهنگ

 گردد.  می
ان مـورد آزمـایش قـرار گرفتـه اسـت.      ریزي مصـنوعی در ماهیـ  در طول سه دهه گذشته القاي تخم

ــه انجــام    افــزایش مــداوم قیمــت عصــاره هیپــوفیز و پروســه دســت و پــاگیر آن، متخصصــان را وادار ب
 )،HCG( هاي جایگزین مانند گنــادوتروپین کوریونیــک انسـان  هایی جهت پیدا کردن هورمون  آزمایش

 Haniffa and Saridhar و اواپـریم  Luteinizing (Haniffa et al., 2005)آنالوگ هورمـون آزاد کننـده  

 نموده است. (2002)
هــورمون اواپریـم بر  تأثیر) انجام گردید، Cheah and lee, 2000در تحقیقی که توسط چیاه و لی (
نتـایج حاصـل    مورد بررسـی قـرار گرفـت و    )Neosilurus ater( رسیدگی جنسی گربه ماهی استرالیایی

 ,.Haniffa et alم بر القاء رسیدگی جنسی این گونه بود. هنیفـا و همکـاران (  مثبت اواپری تأثیرحاکی از 

ــأثیر) 2005 ــون ت ــادوتروپین کوریونیــک انســان) و   هورم ــر ســنتتیک (عصــاره هیپــوفیز و گن هــاي غی
و اواپـریم) را بـر القـاي      Luteinizingهاي سنتتیک (آنالوگ هورمـون ترشـح کننـده هورمـون     هورمون
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مورد بررسی و مقایسه قرار دادند و نتیجه گرفتند کـه مـدت     Channa striatusریزي مورل خالدار  تخم
متفـاوت   LHRHapطور معناداري بـا  هاي تزریق شده با اواپریم بهگویی به هورمون در ماهیزمان پاسخ

ترین و بیش ها هورمونداري با سایر بود و با توجه به درصد لقاح و دوره انکوباسیون، اواپریم تفاوت معنی
) با اسـتفاده از هورمـون اواپـریم    Saridhar et al., 1998را از خود نشان داد. سریدهار و همکاران ( تأثیر

 Ompok bimaculatus نفري از گونه در معرض انقراض 548براي اولین بار موفق به تولید یک جمعیت 
اي عضالنی اواپریم با دوز تزریقی برحسـب وزن  ها نشان دادند که تزریق یک مرحلهدر اسارت شدند. آن

طـور متوسـط   ساعت بعد از تزریـق شـده و بـه    5-6ریزي ماهی طی موجب القاي تخم ml/kg 5/0بدن  
ساعت بعد از تخمریـزي   24ها  چنین تفریخ تخمدست آمد. همتخمک از هر ماهی ماده به 100±4012

  اتفاق افتاد.  
ن هورمون با دوز مناسب جهت افزایش راندمان تکثیر  و افزایش پژوهش حاضر با هدف تعیین بهتری

  ذخایر ماهی سفید با توجه به اهمیت تکثیر این گونه صورت گرفت.
  

   ها روشمواد و 
قطعه مولد ماده ماهی سفید در فصل مهاجرت تولید مثلی از رودخانه سفیدرود  70تعداد  :تهیه مولد

  جهت انجام مراحل آزمایش به مرکز تکثیر شهید انصاري رشت منتقل شد.  صید گردیده و
 20، 10گروه شاهد (تزریق سرم فیزیولوژیک)، تزریق اواپریم با دوزهـاي   7ماهیان به تزریق هورمون: 

 3و تزریق عصاره هیپوفیز کپور بـه میـزان    میکروگرم 10و 5، تزریق اوافکت با دوزهاي میکروگرم 30و 
عـدد   10از هـر تیمـار در    ).Zohar et al., 1995( بدن تزریق گردیدبه ازاي هر کیلوگرم وزن گرم میلی

دهی مناسب در مولدین نر ماهی سفید، تزریـق  اسپرم ماهی ماده عمل تزریق صورت گرفت و با توجه به
گـراد  درجه سانتی 12تزریق در عضله و زیر باله پشتی هنگامی که دماي آب به هورمون صورت نگرفت. 

ها ها ثبت و کلیه ماهیذکر است دماي آب در طول دوره تکثیر و تفریخ تخمرسید، انجام گرفت. الزم به
  گذاري شدند.  پالك
خشـک   ساعت از زمان تزریق اواپریم و عصاره هیپوفیز، بعد از 40-50 پس از گذشت حدودکشی: تخم

چنـین  گیري انجام گردید. همناحیه شکمی تخم، با فشار مالیم به ماهیان مولد مادهکردن منفذ تناسلی 
گیري شدند. پس از انجام لقاح به روش اسـتاندارد جهـت   ماهیان نر نیز با فشار آرام ناحیه شکمی اسپرم

هـاي  محاسبه گردید. سـپس تخـم   آوري مطلق و نسبیگیري اقدام و همآوري نسبت به نمونهتعیین هم
  گشایی صورت گیرد. تا عمل تخملقاح یافته در انکوباتور ریخته شده 

هـا  ها از روش لقاح خشک استفاده شد. بدین ترتیب کـه اسـپرم  جهت باروري تخمتعیین درصد لقاح: 
طور جداگانه ریخته و جهت فعال هاي حاصل از مولدین بهمستقیماً از ماهی نر استحصال و روي تخمک
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چنـین جهـت   ظـرف لقـاح اضـافه گردیـد. هـم     نمودن بیشتر اسپرم و نتیجتاً لقاح موفق مقداري آب به 
هـاي  ها عملیات شستشو بعد از لقاح انجام گرفت. به این ترتیـب کـه تخـم   جلوگیري از چسبندگی تخم

لقاح یافته با اضافه کردن آب در چند مرحله شستشو شده و با اضافه کردن آب و تخلیه آن ضـمن رفـع   
هـا آب بـه   د. سپس به میزان دو برابـر حجـم تخـم   هاي مرده نیز خارج گردیدنها، اسپرمچسبندگی تخم

  ساعت انجام پذیرفت. 2ها در مدت ظروف لقاح اضافه و عمل جذب آب توسط تخم
هاي مورد آزمایش در این تحقیق تا زمان تفریخ و خروج الروهاي تخم: ها تخمتعیین درصد تفریخ 

هاي گشایی با توجه به تعداد تخمداري شدند و بعد از زمان تخمداراي کیسه زرده داخل تراف نگه
 Forsat kar( ها درصد تفریخ با استفاده از فرمول ذیل محاسبه گردیدخوابانده شده و میزان تلفات تخم

et al., 2013:(  
  ي لقاح یافته/تعداد تخم تفریخ شده) = درصد تفریخها تخمتعداد کل ×(100

 نتایج
گـرم و حـداقل آن    986±21حداکثر وزن ماهیان مولد سفید مورد مطالعه طول و وزن ماهیان مولد: 

داري بین تیمارهاي مـورد آزمـایش   گرم  بوده است. براساس تست آماري اختالف معنی 5/801 2/24±
متـر و  سـانتی  46±09/2حداکثر طول کل ماهیان مولد سفید  ).<05/0p% مشاهده نگردید (5در سطح 

داري بین تیمارهاي مـورد آزمـایش در   متر بوده است که اختالف معنیسانتی 4/41 ± 13/2حداقل آن 
حداکثر طـول اسـتاندارد ماهیـان مولـد سـفید مـورد مطالعـه در         ).<05/0p% مشاهده نگردید (5سطح 

چنـین  ). هـم <05/0pمتـر ثبـت گردیـد (   سـانتی  62/37 ±9/2حـداقل آن  متر و سانتی 15/40 99/1±
متـر ثبـت گردیـد    سانتی 87/38 ±892/1متر و حداقل آن سانتی 60/43 ±15/3حداکثر طول چنگالی 

)05/0p>  62/20 ±98/0متـر و حـداقل آن   سـانتی  60/22 ±42/1). حداکثر دور شـکم ماهـیان سـفید 
  ).<05/0pمتر بوده است (سانتی

  

طول و  وزن ماهیان مولد تیمار شده با دوزهاي متفاوت هورمون اواپریم، اوافکت و هیپوفیز در ماهی  -1 جدول
  )R. kutumسفید (

 10اوافکت 
 میکروگرم

 5اوافکت 
 میکروگرم

 30اواپریم 
  میکروگرم

 20اواپریم 
  میکروگرم

 10اواپریم 
    هیپوفیز  میکروگرم

a 7/25± 906 a 15 /26± 5/971 
a 8/26±986  7/25± 901  a 4/23± 835  a2 /24±5/801   وزن کل)gr(  

a 041/2 ± 9/42 a 047/2± 05/43 
a 042/2 ± 44  a 04/2 ± 8/43   a 09/2 ±46  a 13/2 ± 4/41   طول کل)cm( 

a 067/2 ± 15/40 a 092/2 ± 35/40 
a 11/2 ± 41  a231/2±67/43  a 23/2±6/43  a 034/2±87/38  چنگالی طول)cm( 

a 99/1 ± 15/40 a 87/1 ± 15/39 
a 84/1 ± 39  a895/1±67/39  a 985/1±40  a892/1±62/37  استاندارد طول)cm(  

a 09/1 ± 9/21  a 42/1 ± 6/22  a02/1±25/21  a 15/1±33/21  a09/1±8/21  a 98/0±62/20   دور شکم)cm(  
  باشد. دار می* حروف یکسان بیانگر عدم وجود اختالف معنی
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 20درصـد لقـاح در ماهیـان مـولد  سفـید مورد مـطالعـه در تـیمار اواپریم حداکثر درصد لقاح: 
درصد) در تیمار هیپوفیز  06/91 ±98/3درصد) و حداقل آن ( 63/95 ±72/4میکـروگرم بر کیـلوگرم (

  ).<05/0pبه ثبت رسید (
  

  وافکت و هیپوفیز  در ماهی درصد لقاح ماهیان مولد تیمار شده با دوزهاي متفاوت هورمون اواپریم، ا -2 جدول
 )R. kutumسفید (

 10اواپریم   هیپوفیز
  میکروگرم

 20اواپریم 
  میکروگرم

 30اواپریم 
  میکروگرم

 5اوافکت 
  میکروگرم

 10اوافکت 
  میکروگرم

a 98/3 ±06/91  a 65/4 ± 36/95  a 72/4 ± 63/95  a 12/4 ± 88/91  a 81/4 ± 8/95  a 08/4 ± 06/95  
  باشد. دار میعدم وجود اختالف معنی * حروف یکسان بیانگر

 
حداکثر زمان رسیـدگی در ماهـیان مــولد  سـفــید مــورد مـطـالــعه در     زمان رسیـدگی مولدین: 

سـاعت پـس از تزریـق هورمـون) و حـداقل زمـان        45 ±2میکروگـرم بـر کیلـوگرم (    10تیـمار اواپریم 
 10یـق هورمـون) در تیمـار اوافکـت     سـاعت پـس از تزر   25/40 ±2رسیدگی در ماهیان مولـد سـفید (  

دار نبـود  ). ولی بین سایر تیمارهـا ایـن اخـتالف معنـی    >05/0pمیکروگرم بر کیلوگرم  مشاهده گردید (
)05/0p>.(  
  

زمان رسیدگی  پس از تزریق در تیمارهاي مختلف (اواپریم، اوافکت، هیپوفیز) در مولدین ماهی سفید  -3جدول
)R. kutum(  

 10اواپریم   هیپوفیز
  میکروگرم

 20اواپریم 
  میکروگرم

 30اواپریم 
  میکروگرم

 5اوافکت 
  میکروگرم

 10اوافکت 
  میکروگرم

a1 ± 75/44  a2  ± 45  ab 2  ± 43  ab 2  ± 42  ab 1  ± 62/40  b1 ± 88/37  
  باشد. دار می* حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی

  
در ماهیان مولد سفید مـورد مطالعـه   حداکثر درجه ساعت رسیدگی درجه ساعت رسیدگی مولدین: 

) در تیمـار  35/424 ±03/12) و حـداقل آن ( 501 ±98/13میکروگرم بر کیلوگرم ( 10در تیمار اواپریم 
میکروگرم بر کیلوگرم مشاهده گردید. براساس تست آماري بین تیمارهاي هیپوفیز و اواپریم  10اوافکت 

درصـد   5داري در سـطح  م بر کیلوگرم اخـتالف معنـی  میکروگر 10میکروگرم بر کیلوگرم با اوافکت  10
  ).<05/0pدار نبود () ولی بین سایر تیمارها این اختالف معنی>05/0pمشاهده گردید (
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 .Rدرجه ساعت  رسیدگی در تیمارهاي مختلف (اواپریم، اوافکـت، هیپـوفیز) در مولـدین مـاهی سـفید (      - 4جدول
kutum( 

 10اواپریم   هیپوفیز
  میکروگرم

 20اواپریم 
  میکروگرم

 30اواپریم 
  میکروگرم

 5اوافکت 
  میکروگرم

 10اوافکت 
  میکروگرم

a85/12±6/469  a98/13±2/501  ab24/13±57/486  ab07/13±2/480  ab61/12±455  b03/12±424  
  باشد.دار می* حروف یکسان بیانگر عدم وجود اختالف معنی

 
ماده  استحصال شده به وزن بدن در مولدینحداکثر نسبت وزن تخمک هماوري کاري در مولدین: 

میکروگرم برکیلوگرم حاصل گردید. در  30درصد) در تیمار اواپریم  68/16 ±3/1سفید مورد مطالعه (
 89/12 ±1/1مولدین ماده سفید تیمار هیپوفیز ( ترین نسبت وزن تخمک به بدن در یینپاکه حالی

میکروگرم با تیمار هیپوفیز  30و  10درصد) مشاهده گردید. براساس تست آماري تیمارهاي اواپریم 
میکروگرم با  30و  10که بین تیمارهاي اواپریم ). در حالی>05/0pداري را نشان دادند (اختالف معنی

درصد مشاهده نگردید  5داري در سطح میکروگرم بر کیلوگرم هیچ اختالف معنی 20اوافکت و اواپریم 
)05/0p>.(  
  

هاي استحصال شده در تیمارهاي مختلف (اواپریم، اوافکت، هیپوفیز) در مولدین نسبت وزن به تخم -5 جدول
  )R. kutumماهی سفید (

 10اواپریم   هیپوفیز
  میکروگرم

 20اواپریم 
  میکروگرم

 30اواپریم 
  میکروگرم

 5اوافکت 
  میکروگرم

 10اوافکت 
  میکروگرم

a1/1 ± 89/12  ab 98/1±24/16  ab 24/1±98/14  ab 3/1 ± 68/16  b 01/1± 86/13  ab 03/1 ± 2/16  
  باشد.دار می* حروف یکسان بیانگر عدم وجود اختالف معنی

  
 ±1/3در مولدین ماده سـفید مـورد مطالعـه (    کشیحداکثر درصد تخمکشی در مولدین: درصد تخم

که حداقل آن در تیمـار  میکروگرم بر کیلوگرم حاصل گردید. درحالی 5درصد) در تیمار اوافکت  38/84
میکروگـرم بـر    5درصد) مشاهده گردید. بر اسـاس تسـت آمـاري تیمـار اوافکـت       1/73 ±8/2هیپوفیز (

تیمارهـاي  کـه بـین   ). در حـالی >05/0pاري را نشـان دادنـد (  د اختالف معنی کیلوگرم با تیمار هیپوفیز
درصد مشـاهده نگردیـد    5داري در سطح میکروگرم هیچ اختالف معنی 30و  20،  10اوافکت با اواپریم 

)05/0p>.(  
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 .Rکشی در تیمارهاي مختلف (اواپریم، اوافکـت، هیپـوفیز) در مولـدین مـاهی سـفید (     درصد تخم -6جدول
kutum(  

 10اواپریم   هیپوفیز
  میکروگرم

 20اواپریم 
  میکروگرم

 30اواپریم 
  میکروگرم

 5اوافکت 
  میکروگرم

 10اوافکت 
  میکروگرم

a8/2 ± 1/73  
b 38/3 ± 

94/79  
b 3/2 ± 28/77  b 38/3±83/78  b 1/3 ± 38/84  b 03/2±98/79  

  باشد.دار می* حروف یکسان بیانگر عدم وجود اختالف معنی
  

 10درصـد) در تیمـار اواپـریم     46/82 ±1/3در ( گشـایی حـداکثر درصـد تخـم   گشـایی:  درصد تخم
درصـد)   62/74 ±8/2که  حداقل آن  در تیمار هیپـوفیز ( میکروگرم بر کیلوگرم حاصل گردید. در حالی

داري را مشاهده گردید. بر اساس تست آماري تیمارهاي اوافکت و اواپریم با تیمار هیپوفیز اختالف معنی
میکروگـرم هـیچ    30و  20،  10ارهـاي اوافکـت بـا اواپـریم     که بین تیم). در حالی>05/0pنشان دادند (
  ).<05/0pدرصد مشاهده نگردید ( 5داري در سطح اختالف معنی

  
  گشایی در تیمارهاي مختلـف (اواپـریم، اوافکـت، هیپـوفیز) در مولـدین مـاهی سـفید        درصد تخم -7 جدول

)R. kutum(  

 10اواپریم   هیپوفیز
  میکروگرم

 20اواپریم 
  میکروگرم

 30اواپریم 
  میکروگرم

 5اوافکت 
  میکروگرم

 10اوافکت 
  میکروگرم

a15/2±466/42  ab8/2±62/74  ab1/3±46/82  a 98/2±215/81  ab12/3±38/84  b 04/3±99/81  
  باشد.دار می* حروف یکسان بیانگر عدم وجود اختالف معنی

  
ماده سفید مورد مطالعه  گشایی در مولدینحداکثر درجه روز تخمگشایی در مولدین: درجه روز تخم

کـه   میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن ماهی حاصل گردید. در حالی 10) در تیمار اواپریم 96/189 1±/ 6(
) مشـاهده  17/174 ±4/2میکروگـرم بـر کیلـوگرم وزن بـدن مـاهی (      10حداقل آن  در تیمار اوافکـت  

گرم وزن بـدن مـاهی اخـتالف    میکروگـرم بـر کیلـو    10گردید. بر اسـاس تسـت آمـاري تیمـار اواپـریم      
کـه  ). در حـالی >05/0pمیکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن ماهی نشان داد ( 10داري با تیمار اوافکت  معنی

 ).<05/0pدرصد مشاهده نگردید ( 5داري در سطح بین سایر تیمارها هیچ اختالف معنی
  

  هیپـوفیز) در مولـدین مـاهی سـفید    گشایی در تیمارهاي مختلف (اواپریم، اوافکت، درجه روز تخم -8جدول 
)R. kutum(  

 10اواپریم   هیپوفیز
  میکروگرم

 20اواپریم 
  میکروگرم

 30اواپریم 
  میکروگرم

 5اوافکت 
  میکروگرم

 10اوافکت 
  میکروگرم

ab15/2±46/176  b6/1±96/189  ab1/2±12/179  ab08/2±21/176  ab22/3±38/175  a4/2±17/174  
  باشد. دار میاختالف معنی* حروف متفاوت بیانگر وجود 
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  گیريبحث و نتیجه
پـروري اسـتفاده از   هـا در آبـزي  هاي نسبتاً جدیـد کنتـرل تولیـد مثـل و رشـد مـاهی      یکی از روش

هـاي کـاري بسـیاري از محققـین و     باشـد کـه در برنامـه    یمها (نظیر اواپریم و عصاره هیپوفیز)  هورمون
  ریز قرار گرفته است.متخصصین غدد درون

ــی (      ــده توســط چیــاه و ل ــات انجــام ش  ) روي گربــه مــاهی Cheah and Lee, 2000مطالع
ریـزي مشـابه در   مشخص نمود که استفاده از هورمون اواپریم موجب تخـم   Neosilurus aterاسترالیایی

هاي هیپوفیز، اوافکت و اواپـریم  شوند. در تحقیق حاضر نیز استفاده از هورمونمولدین ماده این گونه می
میکروگرم بر کیلـوگرم   10در ماهی سفید گردیدند. لیکن با استفاده از اوافکت  ریزيسه موجب تخم هر

درصد از مولدین به تزریق پاسخ دادند. این در حـالی اسـت کـه     90میکروگرم بر کیلوگرم  20و اواپریم 
عالوه درصد بوده است. به 66/66اند تنها گویی مولدینی که با استفاده از هیپوفیز القاء گشتهمیزان پاسخ

هـاي غیـر   هورمـون  تـأثیر ) Haniffa et al., 2002در مطالعات انجام شـده توسـط هانیفـا و همکـاران (    
هاي سـنتتیک (آنـالوگ هورمـون    سنتتیک (عصاره هیپوفیز و گنادوتروپین کوریونیک انسان) و هورمون

) Channa striatusمـورل خالـدار  (   ریـزي و اواپریم) بر القاي تخـم   Luteinizingترشح کننده هورمون
مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت و مشخص شد که تیمارهاي تزریـق شـده بـا عصـاره هیپـوفیز داراي      

کـه  ساعت). در حالی 39-43تر بود (درصد) ولی دوره هچ طوالنی 60-68ترین درصد لقاح بودند (پایین
-23هاي تزریق شده با اواپریم و نمونهساعت  LHRHap ،36-34ساعت در  HCG38-36  این مدت در

درصد بـوده کـه اسـتفاده از     95-98ساعت بود. در مورد درصد لقاح در استفاده از اواپریم در حدود  21
اواپریم نتایج بهتري را نشان داد. در تحقیق ما، همه تیمارهـاي تزریـق شـده بـا عصـاره هیپـوفیز داراي       

میکروگرم بر کیلوگرم داراي باالترین درصـد لقـاح بـوده ولـی      20ترین درصد لقاح و تیمار اواپریم پایین
  داري در تیمارهاي مورد آزمایش مشاهده نشد.اختالف معنی

تاثیرات تزریق هورمون اواپریم را بر درصـد لقـاح و    )Naeem and Arghwan, 2005( نعیم و آرگوان
ریزي با موفقیت بـا اسـتفاده   ل تخمهاي ماهی آمور بررسی نمودند. در این آزمایش عمدرصد تفریخ تخم

هاي نر انجام شد. در تحقیق حاضر  یماهبراي  ml/kg  2/0هاي ماده و دوز یماهبراي  ml/kg7/0 از دوز 
  ریزي توسط هورمون اواپریم در دوزهاي مختلف، با موفقیت انجام شد.نیز القاي تخم

 Esoxبر القاي اووالسیون در اردك ماهی ( )Szabo, 2003( هاي صورت پذیرفته توسط زابوبررسی با

luciusریـزي ایـن   تري نسبت به عصاره هیپوفیز کپور در القاي تخم) گزارش گردید که اواپریم نقش کم
ریزي در این ماهی گردد. در تحقیق حاضر اگرچه در درصد لقاح تواند موجب بروز تخمگونه دارد اما می

داري را نشـان ندادنـد ولـی در    هیپوفیز در مولدین اخـتالف معنـی   تیمارهاي اوافکت و اواپریم نسبت به
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تري نسـبت بـه تیمارهـاي    دار مشاهده گردیده و عصاره هیپوفیز نقش کمها اختالف معنیسایر شاخص
  ریزي این گونه از خود نشان داد. اوافکت و اواپریم در القاي تخم

) روي Hill and Baldwin, 2005ـالعات صــورت پذیـــرفته توســـط هیــل و بالــدوین (    مطــ
از خانواده کپور ماهـیان مشخـص نمود که اسـتـفاده از اواپـریم   Epalzeorhynchos erythrurusماهی

هاي تکثیر این ماهی تزئینی را فراهم نماید. در تحقیـق حاضـر ایـن مسـئله در خصـوص      تواند زمینهمی
  ماهی سفید هم نتایج مثبتی را نشان داد.

) تزریق دوزهاي مختلف هورمون اواپریم در تکثیـر  Sahoo et al., 2005همکاران ( چنین ساهو وهم
 2و  5/1، 1، 5/0را مورد بررسی قرار دادند. در این بررسی از چهـار دوز    C. batrachusمصنوعی ماهی 

در این ریزي لیتر بر کیلوگرم وزن بدن استفاده گردید که نشان داد که بهترین دوز براي القاي تخممیلی
-باشد. در این تحقیق نیز باالترین میزان پاسـخ لیتر بر کیلوگرم وزن بدن میمیلی 1-5/1ماهی دوزهاي 

میکروگرم بر کیلـوگرم وزن   10میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن و اوافکت  20گویی در تیمارهاي اواپریم 
  بدن مشاهده گردید. 

) به بررسی تکثیر مصنوعی گربـه مـاهی   Ononuju et al., 2007افزون بر این، اونونوجو و همکاران (
هاي سنتتیـک و غیر سنـتتیک پرداختند. این بررسی نشان داد که القـاي  آفریقایی با استفاده از هورمون

ریزي در این گونه با اسـتفاده از هورمـون سـنتتیک اواپـریم و هورمـون طبیعـی (هورمـون عصـاره         تخم
دست آمده مشخص شد تیمار اواپریم در تمام یر است. طبق نتایج به) امکان پذH. bidorsalsهیپوفیز از 

اي را نسبت به عصاره هیپوفیز نشان داد. در ضمن با توجه بـه  هاي مورد نظر نتایج قابل مالحظهشاخص
تـر، کـاربرد آن در مقایسـه بـا  عصـاره      تر هورمون اواپریم و نیز روش اسـتفاده آسـان  قیمت بسیار پایین

ریزي توسـط عصـاره   راکز تکثیر پیشنهاد شده است. در تحقیق حاضر نیز گرچه القاي تخمهیپوفیز در م
دار بـین میـزان پاسـخ بـه هورمـون در تیمارهـاي       پذیر است لیکن مشاهده تفاوت معنـی هیپوفیز امکان

تـر اسـتفاده از ایـن    هاي سنتتیک و عصاره هیپوفیز و سـهولت اسـتفاده و قیمـت بسـیار پـایین     هورمون
  کند. ها را در مراکز تکثیر پیشنهاد مینهورمو
گیري کرد که عصاره هیپوفیز، هورمون اواپریم و هورمون اوافکت هـر سـه   توان نتیجهطورکلی می هب

گـویی در تیمـار   ریزي در ماهیان مولد نـارس سـفید گردیـد. بـاالترین میـزان پاسـخ      موجب القاي تخم
میکروگـرم بـه    10ازاي کیلوگرم وزن بدن) و اوافکـت (دوز  میکروگرم به  20هاي اواپریم (دوزهـورمـون

تیمار عصاره هیپوفیز مشـاهده شـد. اهمیـت     گویی درترین میزان پاسخازاي کیلوگرم وزن بدن) و پایین
 10تـرین زمـان رسـیدگی در تیمـار اوافکـت (دوز      تیمار از لحاظ درصد لقـاح مشـابه بـود. کوتـاه     6هر 

داري را نیز با تیمار هیپوفیز نشـان  ن بدن)  مشاهده شد که اختالف معنیمیکروگرم به ازاي کیلوگرم وز
میکروگرم به ازاي کیلـوگرم وزن بـدن)    10ترین درجه ساعت رسیدگی در تیمار اوافکت (دوز داد. کوتاه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ir
.g

on
ba

d.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 12

http://jair.gonbad.ac.ir/article-1-228-fa.html


 ...)GnRH+  یندوپام یست+ دامپریدون)، اوافکت (آنتاگونSGnRHa( اواپریم هاي بررسی اثرهورمون   

63 

بـاالترین میــزان تخمـک     داري را نیـز بـا تیمـار هیپـوفیز نشـان داد.      مشاهده شد که اخـتالف معنـی  
میکروگرم به ازاي کیلوگرم وزن بدن)  مشاهده شـد و   30وزن بدن در تیمار اواپریم (دوز استحصالی به 

میکروگرم بـه   10میکروگرم به ازاي کیلوگرم وزن بدن) و اوافکت (دوز  10و  30تیمارهاي اواپریم (دوز 
-رصـد تخـم  داري را نیز با تیمار هیپوفیز نشان دادنـد. حـداکثر د  ازاي کیلوگرم وزن بدن) اختالف معنی

تیمـار   کشـی میکروگرم به ازاي کیلـوگرم وزن بـدن) و حـداقل درصـد تخـم      5در تیمار اوافکت ( کشی
میـــکروگرم بـه ازاي    10گشـایی در تیـــمار اوافـــکت (   هیپوفیز مشاهده گردید. حداکثر درصد تخـم 

وگرم وزن بـدن  میکروگرم بر کیلـ 30در تیمار اواپریم ( گشاییتخم کـیلوگرم وزن بدن) و حداقل درصـد
میکروگرم بـر کیلـوگرم    10گشایی در تیمار اواپریم (دوز ماهی) مشاهده گردید. حداکثر درجه روز تخم

میکروگرم بر کیلـوگرم وزن بـدن)    10در تیمار اوافکت (دوز  گشاییوزن بدن) و  حداقل درجه روز تخم
تر، کاربرد  آن نیز روش استفاده آسانتر هورمون اواپریم و مشاهده گردید. با توجه به قیمت بسیار پایین

  گردد. یمدر مقایسه با  عصاره هیپوفیز در مراکز تکثیر پیشنهاد 
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