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 چکيده

 

منظور بررسی بهترین دوز هورمون اوالين در تکثير مصنوعی ماهی مولد ماده کپوردریایی در بهار  به این تحقيق

در مرکز تکثير و پرورش ماهيان استخوانی مرکز سيجوال در بندرترکمن استان گلستان انجام  1400سال 

م تحت تزریق گر 46/1750±58/312قطعه ماهی ماده بالغ کپوردریایی با وزن متوسط  12پذیرفت. تعداد 

گيری از خون ليتر بر کيلوگرم وزن بدن هورمون اوالين قرار گرفتند.. نمونهميلی 7/0و  6/0، 5/0، 4/0دوزهای 

ساعت بعد از تزریق بود.  10-12ماهيان در دو مرحله صورت پذیرفت. مرحله اول قبل از تزریق و مرحله دوم 

 های گلبوللين بر تعداد ایق دوزهای مختلف هورمون اوداد که تزر شناسی نشان های خون نتایج بررسی شاخص

(. اما باعث کاهش p> 0.05ثيری ندارد )هيچ تأ MCHCو  MCV ،MCH،هموگلوبينسفيد،  های گلبول ،قرمز

در نتایج بررسی فاکتورهای  (.p < 0.05گردد )میسيت نومو و افزایشميزان هماتوکریت و گرانولوسيت 

کلسترول، پروتئين ، گليسریدو کورتيزول در تمامی تيمارها افزایش و ميزان تری ميزان گلوکزبيوشيميایی نيز 

همچنين نتایج بررسی (. p < 0.05) بودکاهش یافته ی تيمارها آلبومين، کلسيم، پتاسيم و سدیم در تمام ،کل

تستوسترون،  های لين ميزان هورموناداد که با تزریق دوزهای مختلف هورمون او های استروئيدی نشانهورمون

د که دوزهای دا نتایج این بررسی نشان .(p < 0.05یافت )استرادیول و پروژسترون در تمامی تيمارها افزایش 

های استروئيدی مورد  های خونی و هورمون ثير را بر شاخصيتر بر کيلوگرم وزن بدن بهترین تأل ميلی 7/0و  6/0

 6/0گردد برای حداکثر بازدهی و صرفه اقتصادی از دوز یمطالعه در کپوردریایی ماده داشتند اما پيشنهاد م

 ليتر بر کيلوگرم برای تکثير مولدین کپور استفاده گردد.ميلی

 :های کليدی واژه 

های جنسی شناسی، هورمون مولد ماده، ماهی کپوردریایی، هورمون اوالين، خون           
 

 مقدمه | 1

. ندباشميدر ماهیان ثل کننده فصل تولیدم عوامل محیطي تعیین

نهایي غ بلوء لقااباعث ی یزر تخمی هانکامحیطي مت خصوصیا

ب و ترکیب فصل مطلود. شوی ميیزرتخم، اووالسیون و تخمکها

یط جهت اترین شربهد یجااباعث  ی، احتماالًیزرتخمب محیط مطلو

 سببنز هم ژمحیطي گامتول کنترد. ميشوماهیان  بچهو ها روالی بقا

حل اسریع بر مرات ثراهم و نز ژجهت تکمیل گامتوت مدبلندات ثرا

یط اشردر ماهي ورش پرد. ميشوی یزرتخمن و السیو، اووسپرمیشنا

جهت تولیدمثل  فوق بیط مطلواشرآنها را از دستیابي به مصنوعي 

کند. شرایط پرورشي دلیل اصلي انجام عدم اووالسیون و وم ميمحر

دستکاری محیط  باباشد. مي پرورشي ریزی در مولدین مادهتخم

ریزی را تنظیم نمود و هم در تمام طول توان هم زمان تخممولدین، مي

 ,.Beirao et alریزی را القا نمود )سال تولید تخم و اووالسیون و تخم

ها در زمینه تکثیر و پرورش آبزیان  ترین پیشرفت از جمله مهم (.2019

ارزش، توسعه اهیان ببرای مقابله با چالش کم شدن جمعیت برخي ما

ها این امکان را مثل در ماهیان است. تکنیکتولید هایي برای القای روش

طور طبیعي در شرایط اسارت تولیدمثل  هایي را که بهداده است تا گونه

(. Gabriel et al., 2016ماهي تولید کرد ) کنند، تکثیر کرده و بچه نمي

دوره نوری و دمای آب،  در توان با دستکاریها مي از ماهي در برخي

ریزی را فراهم نمود. اما در بسیاری از ماهیان پرورشي شرایط تخم

پیشرفت در هر مرحله از تولیدمثل نیازمند القاء هورمون از خارج از 

های هورموني فقط  ها هم این دستکاری بدن ماهي است. در برخي ماهي

-ها انجام مي ارگاهمدیریتي برای افزایش تولید تخم در ک عنوان ابزار هب

نش شناخت دار ـخیی اهههادر دعلمي ی یافتن به یافتهها ستدبا شود. 

 ریطو ست بهه امرحله نویني شدوارد ي ـسساات ایز با تغییررد درونغد

ن اـبزیورش آرـپ و رـد تکثیـنروتوسعه  ومثل تولیدل کنترای بروزه مراکه 

 ردار برخوای هیژه وگاجایو همیت ن از ایز ماهیارد درونعلم شناخت غد
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 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 دانشگاه گنبد کاووس
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و  جهت تکثیردرمد رآکاار بزایک ان عنو ي بهمونرهول کنتره و شد

(. در ماهیان Khodadost et al., 2015رود )ر ميه کاـبن بزیاورش آپر

ست که احل مختلفي اسیدگي تخمکها شامل مراستخواني رشد و ر

های  نمورمختلفي نظیر هوی هانمورهول رحل تحت کنتاین مرا

باشند گنادوتروپین، پروژسترون، تستوسترون و استرادیول مي

(Mosha, 2018.) مثل ماهیان بر استفاده دستکاری هورموني در تولید

در سطح گناد عمل  است که مستقیماً استوار LH هورمون لوتئیني از

 نادوتروپینگ کنندههای سنتتیک هورمون رهاکند یا بر آگونیستمي

GnRHa ، که در سطح هیپوفیز برای القاء ذخایر اندوژنLH عمل مي-

های مصنوعي و غیرمصنوعي در ماهیان  موارد استفاده از هورمونکند. 

 در ریزیتحریک تخمای برن موریق هورتزمختلف گزارش شده است و 

دد ميگر انجاموری پر یبزن در آماهیادی از یای زهاگونه

(Ballestrazzi and Rainis, 2005; Zohar and Mylonas, 2001 .)

گیری از به بهره های تولیدمثلي مطلوب، نیاز برای دستیابي به شاخص

دوز مناسب تزریقي است؛ چرا که  ریزی با یک القاءکننده مؤثر در تخم

درحال حاضر  .کنندمولدین اثر مطلوبي ایجاد مي در رسیدگي جنسي

بهترین روش  (GnRHa) دوتروپینکننده گناآنالوگ هورمون آزاد

 .مثل در ماهیان استلیدمنظور القای تکثیر و تو بیوتکنولوژی موجود به

(، اواتید Ovaprimهای مصنوعي شامل اواپریم ) این هورمون

(Ovatide( اواریپرایم ،)Ovaryprim( اوالین ،)Ovulin اواپل ،)

(Ovopelو اووپین )-( الOvupin-Lمي )( باشندMüller et al., 

هایي نمورهواز یکي ( Ovulin hormoneاوالین ) نمورهو(. 2018

 ماهیانتکثیر مصنوعي ن و السیو، اووسیدگي نهایيء رلقاای است که برا

 دیجد يعامل القاکننده ساختگ کی نیاُوال د.ميگیرار قرده ستفارد امو

عرضه شده و به شکل آماده توسط شرکت  یلحاظ تجار است که به

هورمون  نی. اشود يم دیتول نیچ Ningbo Sansheng یداروساز

 هیاست و طبق توص S-GnRHو  Domperidoneآنالوگ  یحاو

وزن بدن آن در  لوگرمیهر ک یازا به لیترمیلي 5/0شرکت سازنده مقدار 

 Maradun et) شود يم قینر تزر  يمقدار در ماه نیماده و نصف ا يماه

al., 2018).  

 از خانواده کپورماهیان( Cyprinus carpioدریایي ) اهي کپورم

(Cyprinidae )کنـد و یکـي از بـااست که در دریای خزر زیسـت مـي 

خزر است. این گونه جزو  های آبزی اقتصادی دریای ارزشترین گونه

 رود که بهشمار مي دریای خزر به فـرد به های شـاخص و منحصـرگونه

 معـرضریزی، در طق تخمها و منا رویه، تخریب زیستگاهدلیل صید بي

دچار تهدید جدی قرارگرفته و بقای نسل این گونه  انقراض خطر

ماهیان استخواني  است. درحال حاضـر مراکـز بازسـازی ذخـایر گردیده

 دریـایي اقـداممصنوعي ماهي کپـور استان گلستان نسبت به تکثیر

ازی ماهیان تولیدشده را جهت حفظ ذخایر به دریا رهاس نموده و بچه

اساس بررسي صورت گرفته و اعالن کارشناسان تکثیر اداره بر. نمایندمي

های متفاوتي  کل شیالت استان گلستان در طي سالیان گذشته هورمون

این مراکز برای تکثیر ماهي  از جمله هیپوفیز، اواپریم، اواریم و اوالین در

به  گرفته است. تاکنون اثرات مربوطکپوردریایي مورداستفاده قرار

یق صورت دق دریایي بهمثلي ماهي کپوربر عملکرد تولید نیاوالهورمون 

گرفته نشده است و غالب تحقیقات در خارج از کشور موردبررسي قرار

 ,Ukwe and Abu)در ارتباط با گربه ماهي صورت پذیرفته است 

2016; Maradun et al., 2018; Mamndeyati et al., 2018; 

Maradun et al., 2019; Ayoola et al., 2011). حال حاضر نیز در

 5/0اساس پیشنهاد شرکت سازنده به میزان برهورمون اوالین در ایران 

برای ماهي کپور مورداستفاده  وزن بدن لوگرمیهر ک یازا به لیترمیلي

که دوز پیشنهادی شرکت سازنده باتوجه به  گیرد. از آنجایيقرار مي

های مختلف ممکن است گونه مثل دروضعیت فیزیولوژی و تولید

متفاوت باشد، لذا در این تحقیق اثرات دوزهای مختلف هورمون اوالین 

سي مولدین ماده کپور های جن بر برخي از فاکتورهای خوني و هورمون

  بررسي قرار گرفت. دریایي مورد

 ها مواد و روش | 2

بر روی مولدین ماده ماهي  1400بررسي حاضر در بهار سال 

ایي در مرکز بازسازی ذخایر ماهیان استخواني سیجوال در کپوردری

بندرترکمن استان گلستان انجام پذیرفت. مولدین صید شده از سواحل 

شرقي دریای خزر پس از انتقال به مرکز تکثیر ابتدا به منظور کاهش 

نیز سازگار شدن با شرایط استرس ناشي از دستکاری و حمل و نقل و 

ر داخل ونیرو نگهداری شدند. شرایط مدت دو هفته د جدید به

 5/20±1فیزیکوشیمیایي آب محل نگهداری ماهیان برای دمای آب 

، اکسیژن در حد اشباع  9/7±21/0برابر  pHمیانگین  ،گراد درجه سانتي

گرم در لیتر بود. پس از طي مراحل سازگاری و میلي 5/7±42/0و برابر 

میخک به میزان  با پودر گلها ابتدا ماهیان  برای انجام شروع آزمایش

سنجي ماهیان  ده و سپس زیستلیتر در لیتر بیهوش گردیمیلي 200

برابر ترتیب  یانگین طول، وزن کل و سن آنها بهم انجام گردید که

  92/3±43/0گرم و  46/1750±58/312متر،  سانتي 65/3±32/51

ماه بود. کار صید و سازگاری کپور ماهیان دریایي در اواخر فروردین 

صورت پذیرفت. سپس عملیات تزریق با دوزهای مختلف هورمون اوالین 

، 4/0عدد مولد با دوزهای  3گروه و تعداد  4انجام شد. مولدین ماده در 

لیتر بر کیلوگرم وزن بدن هورمون اوالین در زیر میلي 7/0و  6/0، 5/0

ت دو صور تزریق ماهیان ماده بهای مورد تزریق قرار گرفتند. باله سینه

درصد  90درصد و در مرحله دوم  10ایي و در مرحله اول مرحله

دوم برابر با  هورمون مورد استفاده قرار گرفت. فاصله بین تزریق اول و

بررسي در هر تعداد ماهیان مورد نظر گرفته شد.ساعت در 12الي  10

های  عدد مولد ماده بود. برای بررسي میزان شاخص 3تیمار 

گیری  های جنسي خون میایي و برخي از هورمونشناسي، بیوشی خون

سي و از ناحیه دمي در دو مرحله سي 5های مخصوص  وسیله سرنگ هب

ساعت بعد از تزریق دوم انجام پذیرفت.  12الي  10قبل از تزریق اول و 

 200میخک به میزان  ماهیان با پودر گل گیری ابتدا در هر بار خون

(. Mohammad Nejad, 2017)د بیهوش گردیدن لیتر در لیتر میلي

های آزمایشگاهي های خون در لولهگیری نمونه پس از عملیات خون

به آزمایشگاه شناسي  های خون آوری و جهت بررسي شاخصجمع

فاکتورهای بیوشیمیایي و منظور بررسي  به شناسي ارسال گردیدند. خون

]  وژ با ها در دستگاه سانتریفیخون جداسازی سرم نمونههورموني سرم 
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 40       |                                                                                                                                                               ... ،تعيين بهترین دوز تزریق هورمون اوالين در تکثير مصنوعی ماهی 

گلوکز، و سپس مقادیر فاکتورهای  دقیقه، انجام 5مدت دور در  5000

تری گلیسرید، کلسترول، توتال پروتئین، آلبومین، کلسیم، سدیم، 

ادیول، پروژسترون و استرهای استروئیدی  و هورمون پتاسیم، کورتیزول

های آزمایشگاهي مخصوص تعیین گردید  وسیله دستگاه تستوسترون به

(Mohammad Nejad, 2017; Shirmohammadli and Mohammad 

Nejad, 2021.) با آوری شده و  جمعهای آزمایشگاه در نهایت نتایج داده

بررسي و مورد Excel-2010 و SPSS-26افزارهای  استفاده از نرم

ها و  ها در گروه منظور بررسي توزیع نرمال داده به مقایسه قرار گرفت.

اده شد. استف Shapiro-Wilkتکرارها جهت تشکیل تیمارها از آزمون 

ها در  ظور مقایسه آماری بین گروهمن ها به در صورت نرمال بودن داده

و  (OneWay ANOVA)طرفه  ها از آزمون آنالیز واریانس یکتیمار

جهت  Test of Homogeneity of Variancesپس از انجام آزمون 

 ها با یکدیگر از آزمون دانکن استفاده شد.  مقایسه گروه

 نتایج | 3

داد که تزریق  نشان (1جدول )شناسي  های خون نتایج بررسي شاخص

 های گلبول ،قرمز های گلبوللین بر تعداد ادوزهای مختلف هورمون او

 <pثیری ندارد )هیچ تأ MCHCو  MCV ،MCH،هموگلوبینسفید، 

میزان هموگلوبین در تمامي دوزها حالت کاهشي داشته  (. هرچند0.05

میزان هماتوکریت و  . ضمن اینکهدار نبوده استاست اما تغییرات معني

سیت افزایش یافته نومختلف کاهش داشته و موزهای گرانولوسیت در دو

یمیایي سرم خون نتایج بررسي فاکتورهای بیوش (.p< 0.05) است

شان داد که تمامي فاکتورهای ن 2دریایي در جدول مولدین ماده کپور

لین دچار تغییر اف هورمون اوه در اثر تزریق دوزهای مختلطالعممورد

اساس این نتایج میزان گلوکز و کورتیزول در تمامي تیمارها اند. برشده

آلبومین، کلسیم،  ،کلسترول، پروتئین کل، گلیسریدافزایش و میزان تری

(. p< 0.05) یافته است کاهشي تیمارها پتاسیم و سدیم در تمام

داد  نیز نشان 3ر جدولهای استروئیدی د همچنین نتایج بررسي هورمون

های  لین میزان هورموناکه با تزریق دوزهای مختلف هورمون او

تستوسترون، استرادیول و پروژسترون در تمامي تیمارها دچار افزایش 

 .(p< 0.05) شده است
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 گيری بحث و نتيجه | 4
حاالت مختلف  تأثیر تحتهای خوني ماهیان  ثابت شده است که شاخص

تواند دستخوش تغییر گردد ای، بیولوژی و فیزیولوژی ميتغذیه

(Mohammad Nejad, 2017; Mohammad Nejad et al., 2018; 

Shirmohammadli et al., 2020; Shirmohammadli and 

Mohammad Nejad, 2021) . داد که تزریق  نشان حاضرنتایج بررسي

 های گلبول ،قرمز های گلبوللین بر تعداد ادوزهای مختلف هورمون او

 <pثیری نداشت )هیچ تأ MCHCو  MCV ،MCH،هموگلوبینسفید، 

افزایش  وکاهش میزان هماتوکریت و گرانولوسیت ( اما باعث 0.05

در خصوص اثرات هورمونوتراپي در سایر  (.p < 0.05گردید )سیت نومو

 ماهي کپورسرگندهماده مولدین  ماهیان نیز تزریق هورمون هیپوفیز در

و  و مونوسیت قرمز های گلبولتعداد  ،افزایش میزان هماتوکریتباعث 

 گردید و لنفوسیت MCH ،MCHC، سفید های گلبولتعداد کاهش 

(Heydari et al., 2014.) جز کاهش لنفوسیت با نتایج تجقیق  که به

ماهي اوزون در بتااسترادیول  17تزریق هورمون  حاضر مطابقت نداشت.

 هماتوکریت هموگلوبین، خون، قرمز های گلبول کاهش باعثبرون جوان 

جز کاهش هماتوکریت  که به (Khara et al., 2014گردید )  MCHو 

با نتایج تحقیق حاضر مطابقت نداشت. در خصوص افزایش مونوسیت 

های ایمني ماهي تأثیرگذار  رسد تزریق هورمون روی شاخصمي نظر به

ریزی و دلیل افزایش میزان کورتیزول در زمان تخم باشد. از طرفي به

حاضر ثابت شده  يمهاجرت که در اکثر ماهیان مورد مطالعه و نیز بررس

 نظر بهثیر مستقیم کورتیزول بر سرکوب سیستم ایمني ماهیان است و تأ

-های ایمني در ماهي کپوردریایي مي گیری شاخص رسد که اندازهمي

سفانه در تحقیق بیشتر این موضوع کمک نماید که متأتواند به فهم 

د توسط توانگیری نشده است اما در مطالعات آتي ميحاضر ایمني اندازه

  سایر محققین مورد لحاظ قرار گیرد.   

درک  ،امروزه با پیشرفت آنالیز فاکتورهای بیوشیمیایي سرم خون

دست آمده است.  ت فیزیولوژیک و سالمتي آبزیان بهبهتری از وضعی

 تحقیقات که طوری به نیستند ثابت خون سرم بیوشیمیایي فاکتورهای

، زمان جنس سن، به باتوجه رهافاکتو این از برخي که داد نشان مختلف

 ,.Nikoo et al) کنندهای محیطي تغییر پیدا ميمثل و تنشتولید

2010; Firouzbakhsh et al., 2013) . نتایج بررسي فاکتورهای

در بررسي حاضر نشان بیوشیمیایي سرم خون مولدین ماده کپوردریایي 

-میزان تری میزان گلوکز و کورتیزول در تمامي تیمارها افزایش و داد

آلبومین، کلسیم، پتاسیم و سدیم در  ،کلسترول، پروتئین کل، گلیسرید

گلیسرید کلسترول و تری (.p <0.05) کاهش یافته استي تیمارها تمام

ناد و بیوسنتز استروئیدهای گعنوان دو ترکیب مهم در طي تکامل  به

 Herme et al., 2002; Zadmajid and)جنسي نقش دارند 

Vaziry, 2016) در تحقیق جاری نیز با تزریق دوزهای مختلف .

سرم خون در تمامي  گلیسریدکلسترول و تریهورمون اوالین مقدار 

که بیشترین کاهش  طوری دوزهای مورد مطالعه کاهش یافت به

و  4/0و کمترین میزان کاهش در دوز  6/0گلیسرید در دوز  تری

ترین کاهش در دوز و کم 7/0بیشترین کاهش کلسترول مربوط به دوز 

لیتر بر کیلوگرم بود. از طرفي میزان هر سه هورمون میلي 4/0

در سنتز آنها مورد استفاده قرار  گلیسریدکلسترول و تریی که استروئید

یابد که با بررسي مجدد جداول گیرند در دوزهای مختلف افزایش ميمي

 های هورمون معکوس بین مقدار گردد که یک رابطهمشخص مي 3و  2

گلوکز خون گلیسرید وجود دارد. ی با میزان کلسترول و تریاستروئید

استرس،  تأثیر تحتمتغیرترین پارامتری است که به میزان بسیار زیادی 

ای دستکاری و حمل، استرس محیطي، تغییرات فصلي و وضعیت تغذیه

. اکثر طالعات افزایش (Hosseinifard et al., 2013باشد )و بلوغ مي

که تزریق هورمون  طوری اند بهز در اثر تزریق هورمون را نشان دادهگلوک

گردید افزایش گلوکز  باعثکپورسرگنده  ماده بر ماهي هیپوفیز

(Heydari et al., 2014که با نتایج بررسي جاری هم )  .خواني دارد

مثلي و نیاز به انرژی های تولید تواند مربوط به فعالیتافزایش گلوکز مي

 Rafati etتعاقب آن آزاد شدن گلیکوژن کبد در خون باشد )ماهي و م

al., 2016 .)تزریق هورمون گنادوتروپین جفت انسان (HCG) 

 گردید که ماهي قرمزماده مولدین  افزایش سطح گلوکز سرم خون باعث

دهنده بروز استرس در مولدین در نتیجه تزریق هورمون است  نشان

(Zadmajid and Vaziry, 2016 که )خواني  با نتایج بررسي حاضر هم

 باعث افزایش (HCG) تزریق هورمون گنادوتروپین جفت انسان دارد.

ماده گلیسرید سرم خون مولدین  گلوکز و نیز کاهش کلسترول و تری

که با نتایج تحقیق جاری مطابقت دارد ضمن اینکه  ماهي قرمز گردید

در نتیجه  دهنده بروز استرس در مولدین افزایش سطح گلوکز نشان

( که با Zadmajid and Vaziry, 2016) اعالن گردیدتزریق هورمون 

که در تحقیق حاضر نیز  طوری باشد بهنتایج تحقیق حاضر همسو مي

مورد مطالعه افزایش یافت که میزان گلوکز در تمامي دوزهای 

بررسي در نتیجه تزریق دهنده بروز استرس در ماهیان مورد نشان

و کمترین  4/0که بیشترین افزایش گلوکز در دوز هورمون بوده است 

دهنده استرس کمتر  لیتر بر کیلوگرم بود که نشانمیلي 6/0افزایش دوز 

لیتر بر کیلوگرم بر مولدین ماده ماهي کپوردریایي بودهمیلي 6/0دوز 
 

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
03

4/
ja

ir
.1

0.
2.

41
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ja
ir

.g
on

ba
d.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 10

http://dx.doi.org/10.22034/jair.10.2.41
https://jair.gonbad.ac.ir/article-1-750-fa.html


 42       |                                                                                                                                                               ... ،تعيين بهترین دوز تزریق هورمون اوالين در تکثير مصنوعی ماهی 

 

رشد  و تولیدمثل عملکرد بر استخواني ماهیان در است. کورتیزول

 مؤید زیادی مطالعات .(Yeganeh et al., 2019گذارد ) مي اثر گامت

 مهاجرت با همزمان کورتیزول هورمون سطح پالسمایي افزایش

( در Yeganeh et al., 2019است ) استخواني ماهیان در تولیدمثلي

تحقیق جاری نیز مقدار کورتیزول در تمامي دوزهای مورد مطالعه پس 

از تزریق هورمون افزایش یافته است که بیشترین افزایش کورتیزول در 

افزایش  لیتر بر کیلوگرم بود.میلي 7/0و کمترین در تیمار  5/0وز د

کلمه، ممکن است در ارتباط با  ریزی ماهي کورتیزول در زمان تخم

 تأمین های فیزیولوژیک ماهي مانند تنظیم اسمزی و فرآیندهای فعالیت

 دهد، باشدمثلي در ماهي رخ ميکه همزمان با مهاجرت تولید انرژی

(Suzuki et al., 2000 .) افزایش غلظت پالسمایي هورمون کورتیزول

شدن به  نزدیک (، باRutilus rutilus caspicus) ماهي کلمه ماده در

مثلي و تنش وارده به ماهي ریزی به زمان مهاجرت تولید زمان تخم

. افزایش میزان کورتیزول (Akhondian et al., 2015) ده شنسبت داد

و عصاره  (HCG) ن گنادوتروپین انسانيتزریق هورمودر اثر و گلوکز 

 Falahatkar) (S. lucioperca) هیپوفیز کپور بر ماهي سوف سفید

et al., 2010) تزریق اواپریم و  وHCG ماده کپور علفخوار  مولدین در

(Ctenopharyngodon idellus) (Metwally and Fouad, 2008 )

 ارد.خواني د تایج بررسي حاضر هماعالن گردید که با ن

 تولیدمثل و یيزاگامت یندآفر بر پینيوتردوگنا یهانمورهو تأثیر

 دميگیر رتصو یئیدوسترا یهانمورهو طریق از نياستخوا نماهیا در

(Barannikova et al., 2002.) دنکر ءلقاا انتو محیطي یهاوژنسترا 

 Linhart etآبزیان را دارند ) در تولیدمثل دعملکر روی مختلف اتثرا

al., 2020نهایي سیدگير و شدر دار هعهد هاوژنسترا ن،ماهیا (. در 

 و بیوشیمیایي اتتغییر از برخي ستا هشد ثابت .باشندمي تخمکها

که در رسیدگي جنسي ماهي طي زرده سازی در طبیعت یکي ژبیولو

 از بهتر نابالغ یهادهما در وژنسترا مدیریت با نداميتو فتدامي قتفاا

سطوح هورمونهای تولید مثلي  (.Hoga et al., 2018) دشو لقاا نرها

یایي های بیوشیم مناسبي برای شاخص عنوان عالئم خون معموالً به

 -مواردی نظیر تزریق هورمونمثلي در ناشي از عملکرد سیستم تولید

و سالمت (. Hu et al., 2020) باشدمي های سنتتیک در ماهیان

ن غلظت که افزود( گزارش نمودند Salamat at al., 2009همکاران )

لیتر( از ترشح هیپوفیز باعث افزایش ترشح  میکرولیتر در میلي 50کم )

های  در فولیکول های استروئیدی )استرادیول و پروژسترون( هورمون

 آزاد ماهي مانند شیرین آب ماهیان از تعدادی رد تخمدان گردید.

 پالسمای سطوح تغییرات بین ارتباط کپورمعمولي و ماهي ،گربه

 Lee) است شده ثابت خوبي به ها اووسیت رشد و گنادی تروئیدهایاس

and Yang, 2002با تزریق دوزهای  داد (. نتایج بررسي حاضر نشان

های تستوسترون، استرادیول و  لین میزان هورمونامختلف هورمون او

 .(p< 0.05) پروژسترون در تمامي تیمارها دچار افزایش شده است

های  هورمون (Taghizadeh et al., 2013)و همکاران زاده  تقي

خزر در طي  ماده را در حوزه جنوبشرقي دریای استروئیدی کپوردریایي

داد که تغییرات در سطح  یکسال مطالعه کردند. نتایج مطالعه آنها نشان

های استروئیدی استرادیول و تستوسترون با رشد تخمدان  هورمون

میزان استرادیول در طي سال ارتباط نزدیک دارد. در کپور ماده وحشي 

لیتر بوده است که بانتایج تحقیق پیکوگرم بر میلي 247تا  30بین 

 05/0میزان تستوسترون بین  جاری از لحاظ مقدار هورمون نزدیک بود.

 71/0تا  42/0میزان پروژسترون بین  لیتر و میلينانوگرم بر  72/0تا 

که از  (،Taghizadeh et al., 2013)لیتر بوده است نانوگرم بر میلي

ریزی، لحاظ مقدار با نتایج تحقیق حاضر مشابهت دارد. با شروع تخم

ش یافته و در تمام مدت باال میزان استرادیول پالسما افزای

که در تحقیق حاضر نیز میزان (، Taghizadeh et al., 2013است)

. استرادیول پس از تزریق هورمون اوالین در تمامي دوزها افزایش یافت

بر طبق نتایج تحقیق حاضر مشخص گردید که بیشترین میزان 

سرم خون مولدین جنس ماده کپوردریایي پس از تزریق در  ولیاستراد

داری نسبت به سایر دوزها داشته است و کمترین افزایش معني 7/0دوز 

ها پروژسترونلیتر بر کیلوگرم بود. میلي 4/0در دوز  ولیاسترادمیزان 

ایي تخمک نابالغ در جنس ماده اکثر ماهیان هستند مسئول بلوغ نه

(Imanpour and Zadmajid, 2010.) انـد  محققـین اثبـات نمـوده

نهـایي رسـیدگي اووسـیت، غلظـت پروژسـترون افـزایش  مراحل در کـه

در تحقیق حاضر نتایج میانگین  .(Hoga et al., 2018) یابـدمـي

 7/0دوز در ده ماهي کپوردریایي خون در مولدین ما پروژسترونغلظت 

داری نسبت به سایر دوزهای مورد مطالعه داشت. در افزایش معني

تحقیقي میزان پروژسترون پس از تزریق هورمون هیپوفیز در ماهي 

و در بررسي دیگر در  (Kime and Dolben, 1985)کپور معمولي 

افت افزایش ی داریمعني طور به دریایيریزی ماهي کپور تخم زمان

(Yeganeh et al., 2019که با نتایج بررسي حاضر هم )  .خواني دارد

مطالعه چرخه  در( Guedes-Alonso et al., 2017و همکاران )آلونسو 

ریافتندکه کپورمعمولي د مثلي و استروئیدهای جنسي ماهي مادهتولید

بتااسترادیول، هنگام استراحت جنسي پایین  17 میزان تستوسترون و

ریزی در حد باال باقي ماند که بیانگر وجود فعالیت  ان تخمبوده و زم

و همکاران زاده  تقياساس نتایج همچنین بر .سازی بوده است زرده

(Taghizadeh et al., 2013 ) باالترین سطح تستوسترون و

پروژسترون ماهي کپوردریایي در فصل تابستان مشاهده شده است که 

افزایش دمای آب که در فصل تابستان  تواند بااین افزایش در پالسما مي

رسد دما نشانه مهمي است که مي نظر بهافتد، مرتبط باشد. اتفاق مي

شود تستوسترون به اوج خود برسد و منجر به بلوغ غدد باعث مي

 Taghizadeh) جنسي و متعاقباً گامت آنها شود و به تولیدمثل برسد

et al., 2013ریق هورمون اوالین در این توجه به اینکه دمای تز(، که با

ترون و گراد بود شاید افزایش میزان تستوس درجه سانتي 22تحقیق 

مطالعه به دمای آب بستگي داشته که پروژسترون در دوزهای مورد

ثیر دماهای مختلف بر عملکرد های بیشتر در خصوص تأ نیازمند بررسي

ژسترون های تستوسترون و پرو این هورمون بر میزان تغییرات هورمون

 باشد.در مطالعات آتي مي

حال روز در بههای سنتتیک در تکثیر آبزیان روز استفاده از هورمون

] افزایش است و جایگزین هورمون هیپوفیز گردیده و نتایج مثبتي داشته
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ثیرگذاری بهتر سایر ف تأمحققین مختل(. Ibrahim et al., 2019) است

های  اند. هورمون ت به هورمون هیپوفیز گزارش نمودهها را نسب هورمون

هیان شامل عصاره هیپوفیز، اواپریم، مورداستفاده برای تکثیر مصنوعي ما

محققین گزارش  باشند.صورت ترکیبي مي هاوالین و ... به تنهایي و یا ب

آمیزی  طور موفقیت ههای مصنوعي )مانند اوالین( ب نمودند که هورمون

(. Maradun et al., 2018گردند )ریزی در ماهیان مي سبب القای تخم

هورمون اوالین دارای اثرات  که در تحقیق حاضر نیز مشخص گردید

های استروئیدی ماهي ماده کپور  های خوني و هورمون مثبتي بر شاخص

 Ikenweiweو همکاران )ویف  ایکنباشد. در سایر تحقیقات دریایي مي

et al., 2010ماهي آفریقایي  ( گزارش نمودند که در گربهC. 

gariepinus  هورمون بیشترین درصد لقاح در تیمار تزریق شده با

اوالین در مقایسه با ماهیان تزریق شده با هورمون هیپوفیز مشاهده 

هورمون  ریثأت ( به بررسيAyoola et al., 2012و همکاران )آیوال شد.. 

بر عملکرد تولیدمثل گربه ماهي  زیپوفیهورمون عصاره غده ه و نیاوال

کرد عمل نیشده اوال يبررس یکه در همه پارامترها آفریقایي پرداختند

باشد چرا که  که با نتایج تحقیق جاری همسو مي داشت یبهتر اریبس

های استروییدی ماهي  ثیر بر هورموناستفاده از هورمون اوالین باعث تأ

های  بودن هورمونمقایسه اثربخشي و مقرون به صرفه. کپور ماده گردید

در  ماهي آفریقایي نشان داد که اوالیناوالین و اواپریم در تولید گربه

جز در میزان زنده ماندن عملکرد بهتری  تمام پارامترهای بررسي شده به

داد که اوالین  (. این مطالعه نشانUkwe and Abu, 2016) داشت

 Ukwe)تر است نسبت به اواپریم از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه

and Abu, 2016،) های القاکننده  ضمن اینکه هر یک از این هورمون

یت خود را دارند و استفاده از هر یک از آنها به انتخاب، ریزی مزتخم

دهندگان ماهي بستگي دارد هزینه، در دسترس بودن و اولویت پرورش

(Ukwe and Abu, 2016.) ( موشاMosha, 2018 ) در یک بررسي

های مختلف بر  مقاله را در خصوص استفاده از هورمون 20مروری 

مورد بررسي قرار داد. در میان مقاالت ماهي آفریقایي یي تکثیر گربهکارآ

بررسي شده، باالترین درصد لقاح، تفریخ و بازماندگي الرو گربه ماهي 

لیتر در کیلوگرم اواپریم در مقایسه با میلي 5/0-4/0آفریقایي در 

ای در مورد  دست آمد. مطالعه ، اوالین و عصاره غده هیپوفیز بهاوواتید

، هیپوفیز تازه و مختلف )هیپوفیز خشکهای  تأثیر استفاده از هورمون

ماهي آفریقایي نشان داد مثل گربه هورمون مصنوعي( بر عملکرد تولید

عصاره هیپوفیز خشک عملکرد رشد بهتری نسبت به عصاره هیپوفیز 

 (.Ibrahim et al., 2019)تازه و هورمون مصنوعي )اوالین( دارد 

ماهي آفریقایي توصیه بنابراین عصاره خشک هیپوفیز برای تکثیر گربه 

هورمون به یي هر باید کارأ دهنده ان است که که این امر نشان گردید

مثل ماهیان و در شرایط مختلف تکثیر بررسي صورت جداگانه بر تولید

گزارش کردند که دوره  (Ukwe and Abu, 2016)آکوی و آبو . گردد

متر از تیمار در ماهیان تیمار شده با اوالین ک (Latency period) تأخیر

که با افزایش غلظت هورمون )در هر دو گروه اوالین  طوری هاواپریم بود ب

و اواپریم(، دوره تأخیر کاهش یافت. همچنین نتایج این محققین نشان 

داد که مولدیني که تحت هورمون اوالین قرار گرفته بودند، الروهای با 

ورمون اواپریم میانگین وزن بیشتری نسبت به مولدین تیمار شده با ه

طور کلي این محققین اینگونه نتیجه گیری کردند که  هتولید نمودند. ب

تر  صرفه واپریم از لحاظ اقتصادی مقرون بههورمون اوالین نسبت به ا

و عبدالرحیم برخالف این نتایج،  (.Ukwe and Abu, 2016) است

ا ( افزایش نرخ لقاح تخم ها رAbdulraheem et al., 2012همکاران )

در تیمارهای هورمون اواپریم گزارش نمودند. این اختالف در نتایج 

در فیزیولوژی  توان به تفاوت دست آمده توسط محققین مختلف را مي هب

ها را  های محیطي نسبت داد. همچنین این تفاوت ماهي و برخي تفاوت

توان به فیزیولوژی محیط و برخي متغیرهای محیطي مانند دما،  مي

کنند،  که تولیدمثل و رشد ماهي را کنترل مي pH ول واکسیژن محل

 (.Gabriel et al., 2016نسبت داد )

های مصنوعي برای تکثیر ماهیان  تعیین دوز مناسب تزریق هورمون

ون مورد استفاده برای هر توجه به نوع هورمباشد و باید بابسیار مهم مي

های سازنده  اصي تعیین گردد. هرچند اکثر شرکتصورت اختص ماهي به

های  توجه به تفاوتاند اما بادوز مناسب را برای تزریق اعالن کرده

فیزیولوژی ماهیان مختلف و نیز تغییرات شرایط فیزیکوشیمیایي آب از 

 نظر بهجمله دما تعیین دوز مناسب برای هر گونه ماهي امری الزامي 

 یشرکت داروساز) هورمون اوالین شرکت سازنده هیطبق توصرسد. مي

Ningbo Sansheng) هر  یلیتر به ازامیلي 5/0 دوز پیشنهادی مقدار

باشد مينر   يمقدار در ماه نیماده و نصف ا يوزن بدن در ماه لوگرمیک

(Maradun et al., 2018).  و همکاران ماندیتي(Mamndeyati et 

al., 2018 م وزن بدن لیتر بر کیلوگر میلي 5/0و  3/0،  1/0( دوزهای

 .C)مثلي گربه ماهي آفریقایي های تولید والین بر شاخصهورمون ا

gariepinus) وری، باالترین آ ي و اعالن نمودند که باالترین همرا بررس

زده در گروه های چشمیافته و باالترین درصد تخم های لقاحوزن تخم

یافته و  های لقاحلیتر بوده است. اما باالترین درصد تخم میلي 5/0

لیتر بوده است. همچنین میلي 1/0تفریخ در تیمار  باالترین درصد

لیتر بود. نتایج آنها نشان  میلي 3/0رصد بازماندگي را تیمار باالترین د

یلوگرم وزن بدن هورمون اولین میلي لیتر بر ک 3/0و  1/0داد که میزان 

ماهي داشته است که این مقادیر از میزان دوز  ثیر مثبتي بر گربهتأ

تر بوده  لیتر بود پایینمیلي 5/0شرکت سازنده که پیشنهادی توسط 

میلي لیتر  7/0و  5/0، 3/0اوولین ) هورمون مختلف دوزهای اثراست. 

گربه ماهي آفریقایي توسط  تکثیر بر عملکرد بر کیلوگرم وزن بدن( 

Maradun  نتایج مورد مطالعه قرار گرفت.  2018و همکاران در سال

یلي لیتر بر کیلوگرم دارای باالترین درصد م 7/0 گروهآنها نشان داد که 

 وترین درصد بازماندگي الر پایین . امااست خلقاح و باالترین درصد تفری

 5/0همچنین تیمار  .میلي لیتر داشت 5/0و  3/0را نسبت به تیمار 

. این محققین را داشت ولیتر باالترین درصد بازماندگي الر میلي

میلي لیتر  3/0یقایي را مي توان با که گربه ماهي آفر ندداد پیشنهاد

تر از دوز  لین مورد تکثیر مصنوعي قرار داد که پاییناهورمون او

 (Ningbo Sansheng یشرکت داروساز)پیشنهادی شرکت سازنده آن 

در این تحقیق  (.Maradun et al., 2018) لیتر استمیلي 5/0ي  یعن

مورد  یدییی استروها های خوني و هورمون توجه به نتایج شاخصنیز با

 4/0زهای ثیرگذاری بهتری را نسبت به دوتأ 7/0و  6/0مطالعه دوزهای 

اساس نتایج تحقیق حاضربر ند.در مولدین ماده کپوردریایي داشت 5/0و 
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لیتر بر کیلوگرم هورمون اوالین در مراکز میلي 6/0استفاده از دوز 

تواند به منظور بهبود خصوصیات بازسازی ذخایر و تکثیر کپوردریایي مي

استفاده قرار گیرد. یت در تولیدمثل مولدین ماده موردیدمثلي و موفقتول

تواند در دست آمده از تحقیق حاضر مي بنابراین اطالعات فیزیولوژیکي به

های تر کارگاههای تکثیر کپوردریایي، سالنجهت مدیریت بهتر و صحیح

ی هچری و همچنین در امر بازسازی ذخایر این ماهي ارزشمند و تجار

حال حاضر در توجه به مشکالتي که در ار مفید باشد. ضمن اینکه بابسی

زمینه تکثیر ماهیان دریایي در کشور با آنها مواجهه هستیم، پیشنهاد 

گردد استفاده از هورمون اوالین در ماهیان دریایي نیز مورد بررسي مي

قرار گیرد تا بتوان ذخایر ماهیان دریایي را در کشور بهبود بخشید. 

گردد تاثیر سطوح مختلف هورمون اوالین بر سایر ین پیشنهاد ميهمچن

ماهیان و از جمله ماهیان ارزشمندی همانند ماهیان خاویاری مورد 

 بررسي قرار گیرد. 

یتر بر لمیلي 7/0و  6/0دهد که دوزهای  نتایج این بررسي نشان مي

ای ه های خوني و هورمون ثیر را بر شاخصکیلوگرم وزن بدن بهترین تأ

توان از اند و ميمطالعه در کپوردریایي ماده داشتهاستروییدی مورد

کثیر مصنوعي دوزهای فوق برای تزریق مولدین ماده کپوردریایي در ت

های خرید هورمون و اینکه پیشنهاد  استفاده کرد. اما باتوجه به هزینه

از لیتر بر کیلوگرم بوده و در کارگاه تکثیر نیز میلي 5/0شرکت سازنده 

گردد برای حداکثر بازدهي و گردد پیشنهاد ميهمین دوز استفاده مي

لیتر بر کیلوگرم برای تکثیر مولدین میلي 6/0صرفه اقتصادی از دوز 

 کپور استفاده گردد.

 تشکر و قدردانی
از جناب آقای مهندس شکیبا ریاست محترم مرکز تکثیر و پرورش 

من استان گلستان و جناب ماهیان استخواني مرکز سیجوال در بندرترک

آقای مهندس عبدالجبار قزل کارشناس ارشد تکثیر که در انجام این 

بررسي نهایت همکاری و مساعدت را داشتند کمال تشکر و سپاسگزاری 

  را دارم.
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Abstract 

This study was performed to evaluate the best dose of Ovulin hormone in artificial 

reproduction of female sea carp broodstocks in the spring of 2021 in the bone 

reproduction and breeding center of Sijual in Bandar-e-Turkmen, Golestan province. 

12 adult female sea carp with an average weight of 1750.46 ± 312.58 g were injected at 

doses of 0.4, 0.5, 0.6 and 0.7 ml / kg body weight of Ovulin hormone. Blood samples 

were taken from fish in two stages. The first stage was before injection and the second 

stage was 12-12 hours after injection. The results of hematological indices showed that 

injection of different doses of Ovulin hormone had no effect on the number of red 

blood cells, white blood cells, hemoglobin MCV, MCH and MCHC. But decreases 

hematocrit and granulocytes and increases monocytes. The results of biochemical 

factors showed the amount of glucose and cortisol increased in all treatments and the 

amount of triglyceride, cholesterol, total protein, albumin, calcium, potassium and 

sodium decreased in all treatments. Also, the results of steroid hormone analysis 

showed that by injecting different doses of Ovulin hormone, the amount of 

testosterone, estradiol and progesterone in all treatments increases. The results of this 

study showed that doses of 0.6 and 0.7 ml / kg body weight had the best effect on 

blood indices and steroid hormones studied in female sea carp. However, it is 

suggested that for maximum efficiency and economic efficiency, a dose of 0.6 ml / kg 

be used to female sea carp broodstocks. 
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