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  برداري و پرورش آبزیان بهره

 1394 تابستان، دوم م، شمارهچهارجلد 
http://japu.gau.ac.ir  

  

 LHRH-Aتکثیر ماهیان نارس قره برون با استفاده از روش کاشت هورمون 
 

  3اندرهیم یکلنگحامد  و 2ی، فاطمه خان1، کوروش امینی1هاشمی رستمی میرسید امین *
 ،گرگان یعیطب منابع و يکشاورز علوم دانشگاه الت،یش يدکتر يدانشجو2 ،گرگان یداخل يهاآب انیآبز ریذخا تقایمرکز تحق1

  گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه ان،یآبز پرورش و ریتکث گروه استادیار3
  26/3/1394 تاریخ پذیرش:؛  25/12/1393 تاریخ دریافت:

  

  دهیچک
 ییارزش اقتصادي باال يهاي منحصر بفردشان داراویژگی لیدل بهخزر  يایماهیان خاویاري در  

به لحاظ استحصال خاویار و گوشت یکی از ماهیان پرارزش دریاي خزر  ایرانی. تاسماهی باشند یم
هاي ز بین رفته است و یکی از روشگردد. امروزه امکان تکثیر طبیعی این ماهی اقلمداد می

 نارس ماهیان تکثیر یبررس هدف با قیتحق نیباشد. امی LHRH-Aاستفاده از هورمون  یمصنوع ریتکث
با همکاري مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان  LHRH-Aبرون با استفاده از روش کاشت هورمون قره
 قیگرفت. در این تحق قال صورتش شهید مرجانی آقپرور و هاي داخلی گرگان در مرکز تکثیر آب
 نظر در کنترل تیمار یک و) بدن وزن لوگرمیک میکروگرم/ 20 و 15، 10( هورمون آزمایشی تیمار سه

 نیب داد نشان جیپرورش ماهیان خاویاري انجام شد. نتا و تکثیر مراکز در مصنوعی تکثیر. شد گرفته
دار ) اختالف معنیµg 20( 3و  )µg 15( 2روه کنترل و تیمارهاي ها بین گتخم تفریخ و لقاح درصد

 g/kgµو پس از آن تا دوز  افتی شیدرصد لقاح نیز افزا g/kgµ 15وجود دارد. با افزایش هورمون تا 
 نی. همچندیدار نگردحال این کاهش منتج به ایجاد اختالف معنینیروند نزولی پیدا نمود. با ا 20

وجود داشت. در  زین g/kgµ 15بین درصد تفریخ و میزان افزایش دوز هورمون تا  یارتباط خطی مثبت
مثبت روي ثیر أتدر این پروژه  لوگرمیک بر کروگرمیم 15به مقدار  LHRH-Aمجموع کاشت هورمون 

                                                
  rostamy_a@yahoo.comمکاتبه:  مسئول*



 1394 تابستان) 2)، شماره (4برداري و پرورش آبزیان ( بهره
 

64 

توان اظهار داشت که  میبر اساس مستندات ارائه شده  روند بهبود جنسی تاسماهی ایرانی داشت.
بر روي  یمثبتثیر أتوزن بدن  لوگرمیهر ک يبه ازا کروگرمیم 15به مقدار  LHRH-Aورمون کاشت ه

  ) داشته است.برونقرهروند بهبود جنسی تاسماهی ایرانی (
 
  یجنس یدگی، قره برون نارس، رسLHRH-Aکاشت هورمون،  :يدیکل هاي ژهوا
  

  مقدمه 
هاي منحصر سطه ارزش اقتصادي ناشی از ویژگیوا هماهیان خاویاري موجود در دریاي خزر ب  

بفردشان همواره نقش بسزائی در مناسبات اجتماعی و اقتصادي کشورهاي حاشیه دریاي خزر در سطح 
لذا از دیرباز این کشورها (عمدتاً جمهوري اسالمی ایران  .اندالمللی داشتهاي و حتی بین منطقهملی و 

هاي مشترك  کمیسیونخصوص حفظ ذخایر آن در قالب  هاي خاصی در رنامهبو روسیه) همواره 
ایرانی  تاسماهی یا برون قره که عمده پراکنش ماهی به لحاظ این اند.نموده ارائه و اجراء

)Acipenser persicus ،ت گونه در حقیق نیا) در حوزه جنوبی دریاي خزر و سواحل کشور ما بوده
اي در ترکیب و میزان صید ماهیان ویژه جایگاه یماه نیگردد. ایبومی کشور ما محسوب م گونه

که گردد  میخاویاري در کشور ما دارد و جداي از این امر، یکی از ماهیان پرارزش دریاي خزر قلمداد 
   .به لحاظ استحصال خاویار و گوشت از اهمیت تجاري باالیی برخوردار است

رویه ماهیان مولد در ، صید بیامروزه بنا به دالیل مختلف از جمله تخریب شرایط بوم شناختی  
ها و به تبع آن امکان تکثیر طبیعی این ماهی نیز از بین رفته است  رودخانهفصل مهاجرت به 

هاي خاویاري دریاي  گونهیر ) و شاهد کاهش میزان صید این ماهی (همانند سا1980، 1هولچیک(
پرورش مصنوعی ماهیان  و باشیم به همین دلیل فرآیند تکثیرخزر) در آمار صید ساالنه کشور می

اي در استراتژي توسعه ناپذیر جایگاه ویژهاي اجتنابعنوان پدیده هبرون بقره گونه خاویاري مخصوصاً
هاي همراه سایر گونه بهگونه  اینرو سابقه تکثیر مصنوعی  نیهاي شیالتی کشور قرار دارد. از افعالیت

گردد که طی آن هر ساله میبر 1350صورت متمرکز به سال  هماهیان خاویاري موجود در دریاي خزر، ب
  .گرددمنظور ترمیم ذخایر به دریا رهاسازي می بهتعداد کثیري از بچه ماهی 
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هاي اجرایی شیالت در زمینه افزایش راندمان تولید این اي که زیربخش ویژهوجهات رغم ت علی  
که  چنان. است گردیده روبرو جدیدي مشکل با انیماه نیامروزه تکثیر مصنوعی ا اند، ماهیان انجام داده

هیان نامناسب براي درصد ما برون صید شده، بر کاهش تعداد مولدین ماهی قره  عالوههاي اخیر در سال
اي پیدا نموده است و ) حالت فزایندهIP>10باالتر از  تیضریب پالریزاسیون ائوستکثیر مصنوعی (

 و هاي مرسوم در مراکز تکثیراین امر موجب گشته که انجام تکثیر مصنوعی این ماهیان براساس روش
با کاهش شدید  یهاي آترود که در سالیم نآ میمشکل روبرو گردد و ب ماهیان خاویاري باپرورش 

بودن شاخص ضریب پالریزاسیون ائوسیت  فقدان آن روبرو شویم. دالیل باال یمولدین مناسب و یا حت
هاي جنسی در ماهی مخدوش این ماهیان هرچه که باشد، موید این امر است که باالنس هورمون

دچار توقف شده و قادر نخواهد بود این  جنسی  4گردیده و لذا ماهی در زیر مراحل پیشرفته مرحله 
 نیالذکر و همچن فوقگردد را پشت سر بگذارد. بنا به دالیل مرحله را که نهایتاً منجر به اووالسیون می

نماید که وضعیت فیزیولوژیک عوامل انسانی در آن، ایجاب میثیر أتوجود شرایط متغیر دریاي خزر و 
پرورش مصنوعی آنان مورد اصالح  و همیشه تحت کنترل بوده و نرماتیوهاي تکثیر این ماهیان پرارزش

  ).1385و یا حتی تغییر قرار گیرد (امینی، 
واقع ثر ؤمتواند به ایجاد تغییرات شرایط هورمونی گونه موارد می اینهایی که در یکی از روش  

طور وسیعی در تکثیر مصنوعی انواع ماهیان  بهزه باشد که امرومی LHRH-Aگردد استفاده از هورمون 
  گیرد. مورد استفاده قرار می

القاي رسیدگی نهایی اووسیت و  هاي آن در و آنالوگ LHRH-Aتاکنون موفقیت استفاده از   
). این هورمون 2001، 1لوناسیزوهر و م (گونه ماهی گزارش شده است  30 بیش از اووالسیون در

از هیپوفیز  GTHاز هیپوتاالموس آزاد گشته و بر روي آزادسازي  تیدي بوده و مستقیماًداراي ماهیت پپ
توان از باشند نمی نمی) را دارا IP>10خصوص ماهیانی که شرایط مساعد ( گذارد. درثیر میأت

است میزان  گونه از موارد خاص الزم استفاده نمود و در این تزریق)تراپی (هاي معمولی هورمون روش
و به آرامی و طی مدت زمانی نسبتا طوالنی وارد بدن ماهی شود تا از اعمال خیر أتهورمون موردنظر با 

تواند روش گونه موارد می شوك به ماهی جلوگیري گردد. بنابراین بهترین روش پیشنهادي در این
صورت  هب  )LHRH-a() باشد؛ چرا که با این روش هورمون موردنظر Implantationکاشت هورمون (
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بطنی و با فرصت زمانی نسبتاً طوالنی و متناسب با نیاز ماهی وارد بدن شده و موجب عدم تغییر 
) ماهی را در Handlingناگهانی در فعل و انفعاالت هورمونی ماهی گشته و از طرف دیگر دستکاري (

مهمی در جهت عدم ایجاد استرس به ماهی یر ثأترساند و این امر هورمون به حداقل میثیر أتزمان 
به بهبود روند تکامل جنسی ماهی در خالل انجام ثري ؤمتواند کمک  می نیخواهد داشت بنابرا

هورمون تراپی نماید. مطالعات بسیاري در این زمینه درخصوص ماهیان مختلف از جمله ماهیان نر 
) با نام Turbot) و درخصوص ماهی توربوت (2000( و همکاران 1هالیبوت آتالنتیک توسط ورمرسن

) و بسیار موارد دیگر 1999و همکاران ( 2) توسط موگنیر.Scophthalamus maximus Lعلمی (
تراپی با روش کاشت هورمون بسیار صورت گرفته و در تمامی این مطالعات عملکرد هورمون

عمال این روش جهت تکثیر مصنوعی و در آمیز بوده است ولی تاکنون گزارشی درخصوص اموفقیت
با توجه به موارد هاي مختلف ماهیان خاویاري گزارش نگردیده است.  گونهرس کردن حقیقت پیش

 نیا یعیطب ریتکث ندیوجود آمده در فرآ بهاختالالت  زیگونه ارزشمند و ن نیا تیذکر شده در مورد اهم
حاضر به  قیدر تحق مورد، نیدر ا یو نبود مطالعه کافLHRHA  یاثرات مثبت احتمال زین و گونه
  .میپرداختLHRH-A تکثیر ماهیان نارس قره برون با استفاده از روش کاشت هورمون  یبررس

  
  مواد و روش کار

با همکاري مرکز تحقیقات ذخایر  1386عملیات اجرایی این طرح از فصل تکثیر سال  :مکان و زمان
قال استان و در  آقپرورش ماهی شهید مرجانی شهرستان وی گرگان و مرکز تکثیرهاي داخل آبزیان آب

 و کلیه مراحل انجام شده در این تحقیق در مجتمع تکثیر محل مرکز شهید مرجانی انجام گرفت.
  پرورش ماهیان خاویاري شهید مرجانی گرگان صورت گرفت.

برداري از تخمک  نمونه، از طریق 10باالتر از   (PI)تهیه مولدین با ضریب قطبیت هسته :یماه هیته
و همکاران  3تعیین فاصله هستک از قطب حیوانی سلول تخمک با استفاده از روش دتالف ماهیان و

) صورت گرفت. مولدین از میان مولدین منتقل شده از دریا به مرکز شهید مرجانی که در 1993(

                                                
1- Vermeirssen 
2- Mugnier 
3- Dettlaff 



 و همکاران محسن خلیلی
 

67 

قابل استفاده براي تکثیر مصنوعی بودند، ي در آن مرکز غیرهاي جاراساس روششرایط موجود و بر
  انتخاب گردیدند.

 LHRH-Aهورمون مورد استفاده در این تحقیق هورمون  :یهورمون يهاتهیه هورمون و کاشت قالب
هاي هورمون بر گرمی بوده و نحوه ساخت قالب 1هاي صورت ویالساخت کارخانه سیگما امریکا و به

شاهد  هاي هورمونی ساخته شده براي تیمار قالب) انجام گرفت (در 1986و همکاران ( 1اساس روش لی
  گونه هورمون به آن اضافه نشد). فقط از کلسترول استفاده گردید و هیچ

دستگاه کاشت هورمون/  وسیله هاساس تیمارهاي طراحی شده بکاشت هورمون در بدن ماهی بر  
 ،یچند تغییر جزئی در ایمپلنترهاي پزشکی (مختص مصارف انسان جادیانجام گرفت. با ا 2ایمپلنتر

 و دیمتر تنظیم گرد یمیل 2هاي هورمونی که با قطر  قالبجنس استیل، ضد زنگ و ضد حساسیت)، از 
  .شد استفاده نمود، پیدا را ماهی عضله و پوست در هورمون کاشت انجام جهت استفاده قابلیت

اساس میزان هورمون (شاهد) بر وژه سه تیمار آزمایشی و یک تیمار کنترلدر این پر :يماربندیت
 /میکروگرم 10( 1 تیمار: شد گرفته نظر در ریصورت ز بهکیلوگرم) (میکروگرم) به ازاي وزن بدن (

 وزن لوگرمیک میکروگرم/ 20( 3 تیمار)، بدن وزن لوگرمیک میکروگرم/ 15( 2 تیمار)، بدن وزن لوگرمیک
  وزن بدن).   لوگرمیک میکروگرم/ 0- (شاهد 4 تیمار و) بدن
 انجام مدت تمام در استفاده مورد آب ییایمیش و کییفاکتورهاي فیز :یدگیرس دوره و قیتزر طیشرا

هاي تکثیر و انکوباسیون مرکز تکثیر شهید مرجانی سالن و مولدین نگهداري استخرهاي در تحقیق
 جهت آن بودن مناسب و) ماده و(نر  مولدین ماهی رسیدگی شخیصت. دیروزانه کنترل و ثبت گرد

پرورش ماهیان خاویاري  و هاي مرسوم و جاري در مراکز تکثیراساس روشبر مصنوعی تکثیر انجام
تر از سومین و یا چهارمین صفحات متر پایین سانتی 5تا  4کشور انجام شد. محل دقیق کاشت هورمون 

متري عضله پشتی بود. کنترل و نظارت دائمی سانتی 3تا  2برون و عمق استخوانی پشتی ماهی قره
  ماهی در کل دوره به دقت انجام شد. 

پرورش ماهیان  و هاي موجود در مراکز تکثیرتکثیر مصنوعی متناسب با روش :یمصنوع ریتکث
هاي خارج شده از مکبرداري از تخ نمونهصورت استحصال تخمک، استحصال اسپرم،  بهخاویاري 
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ها و شناسی، تلقیح تخمک بافتآوري کاري و نسبی، وزن حجمی، مطالعات  ماهیان جهت تعیین هم
ها براي پرورش ماهیان خاویاري)، شستشوي تخم هاي مرسوم در مراکز تکثیر واسپرم (بر اساس روش

مربوط به درصد لقاح و درصد  از بین بردن چسبندگی و کنترل دوره انکوباسیون جهت ثبت رکوردهاي
  .دیتفریخ تخم انجام گرد

مطالعه حاضر براساس طرح ساده کامالً تصادفی با سه تکرار براي هر تیمار (صفر  :آماري يهابررسی
منظور تجزیه و تحلیل آماري، درصد لقاح و میزان درصد تفریخ روش ) انجام گرفت. به10-15-20-

کار گرفته شد. براي مقایسه میانگین  به SPSSافزار  نرمه از یک طرفه با استفاد ANOVAآماري 
کلیه جداول و نمودارها با استفاده از  استفاده گردید. 3 تیمارهاي مختلف از آزمون دانکن و دانت

  تهیه گردید. Excelافزار  نرم
  

  نتایج 
 يهاانکوباتور و حوضچه در زمان انجام پروژه حداقل و حداکثر درجه حرارت آب :کیفیت آب

  pHخصوص گراد بود. دریدرجه سانت 8/23±5/0و  5/16±1/1 بیترت به الرو پرورش و نیمولد
 9/7 ±1/0 برابر بیترت بهو پرورش الرو  نیمولد يهادر انکوباتور و حوضچه زانیحداکثر و حداقل م

و پرورش الرو حداقل  نیمولد يهاحوضچه و انکوباتور در محلول ژنیمورد اکس بود. در 7/8±0/0و 
 نوسانات. شد گزارش تریگرم در لیلیم 1/8 ±8/0 و تریگرم در لیلیم 5 ±8/0 بیترت به زانیو حداکثر م

  ود.برون بقره يهاها و الروتخم ن،یمولد يازهایمتناسب با ن يادامنه در مذکور يفاکتورها یتمام
ها از طریق تست آماري داده عیدر ابتدا نرمال بودن توز :برونسن، وزن و طول بدن مولدین ماده قره

هاي طول، وزن  مشخصهشد. ماهیان مورد استفاده در این پروژه به لحاظ  دییأت) Kurtosis( کورتسیس
گونه اختالف سانات قرار داشت. هیچ) در یک دامنه تغییرات و نوPIو سن و شاخص قطبیت هسته (

) بین متوسط سن ماهیان مولد مورد استفاده در تیمارهاي مختلف = درصد 5داري در سطح (معنی
وجود نداشت. کل ماهیان مورد استفاده در تیمارهاي مختلف به لحاظ وزن در یک دامنه قرار گرفته و 

  هیان در این تیمارها مشاهده نشد. ) بین وزن ما= درصد 5داري (اختالف معنی
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هاي آماري درصد لقاح نشان داد  تستدست آمده از  هنتایج ب :هادرصد لقاح و درصد تفریخ تخم
دار وجود داشت اختالف معنی) g/kg µ 20 و g/kgµ 15( 3و  2که بین گروه کنترل و تیمارهاي 

گونه هیچ 3و  2و همچنین بین تیمارهاي ) g/kgµ 10( 1ین تیمار کنترل و تیمار که ب یدر حال
  داري مشاهده نشد. اختالف معنی

-برون اختالف معنیآنالیز آماري چند جانبه در خصوص میانگین درصد تفریخ در ماهیان قره  

) = درصد 5در سطح ( 3و  2) و تیمارهاي شاهدداري بین میانگین درصد تفریخ بین تیمار کنترل (
دار وجود اختالف معنی 3و  2بین تیمار  زیو تیمار کنترل و ن 1که بین تیمار  ینشان داد در حال

  .نداشت
دار در تعداد الروهاي تولید شده به براساس نتایج حاصل اختالف معنی :تعداد الروهاي تولید شده

 2د داشت و این اختالف فقط در تیمار شاهد و تیمار ازاي هر ماهی مولد در تیمارهاي مختلف وجو
  مشاهده نشد. يدارمشاهده گردید. در سایر تیمارها اختالف معنی

ضرایب همبستگی درصد لقاح با تیمارهاي  :همبستگی و ارتباط متغیرهاي بین تیمارهاي مختلف
رد و با افزایش میزان هورمون در این ارتباط وجود دا یمختلف نشانگر این امر بود که همبستگی مثبت

ادامه داشته و بعد از آن تا  g/kgµ 15درصد لقاح نیز باالتر رفته است و این افزایش تا میزان دوز 
 دیدار نگرد معنیروند نزولی پیدا نموده اگر چه این کاهش منتج به ایجاد اختالف  g/kgµ 20دوز 

  )).1( الف(نمودار 
صد تفریخ در تیمارهاي مختلف نیز مشاهده گردید. ارتباط خطی نتایج مشابهی در خصوص در  
وجود داشت. با افزایش میزان  g/kgµ 15بین درصد تفریخ و میزان افزایش دوز هورمون تا  یمثبت

 g/kgµ 15دوز هورمون در تیمارهاي مختلف درصد تفریخ هم افزایش داشته و این افزایش تا دوز 
 .ج) و ب(نمودار  کرد پیدا نزولی روند ممالی یشیب با سپس و افتیادامه 

دست آمده از  هنتایج ب :LHRH-Aبرون ماده با روش کاشت هورمون  قرهبیوتکنیک تکثیر ماهی 
منظور تکثیر در به LHRH-Aدستورالعمل مربوط به روش کاشت هورمون عنوان  هاین تحقیق قطعا ب

قابل استفاده  PI <10پرورش ماهیان خاویاري ایران در خصوص ماهیان مولد نارس  و مراکز تکثیر
  .خواهد بود
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الف) تغییرات و نوسانات درصد . خیو اثر توام لقاح و تفر خیبر درصد لقاح، درصد تفر مارهایر اثر تنمودا - 1شکل 
برون در  قره یتخم ماهتغییرات درصد تفریخ ، ب) شده کاشته هورمون مختلف يمارهایبرون در ت قره یتخم ماهلقاح 

 يمارهایبرون در ت قره یتخم ماهتفریخ  همبستگی بین درصد لقاح و، ج) شده کاشته هورمون مختلف يمارهایت
  .شده کاشته هورمون مختلف

  

ان تکثیر شده در هاي مربوط به راندمان تکثیر ماهیان خاویاري در ماهیشاخصمشخصات بعضی از  -2جدول 
  .و ماهیان تکثیر شده در شرایط مراکز تکثیر ماهیان خاویاري 3و  2تیمارهاي 

درصد ماهیان   ردیف
 IPمتوسط   جواب داده

متوسط درصد 
  لقاح

متوسط درصد 
  تفریخ

متوسط تولید الرو به 
  ازاي هر مولد

  179434±1019  3/85± 07/9  33/78±87/13  65/12±45/0  درصد 100  2ماهیان تیمار 
  117671±3156  33/68 ±64/7  33/68± 16/4  36/13±3/2  درصد 100  3ماهیان تیمار 

  93660±2185  6/59  درصد 65  8- 10 درصد 5/81  ماهیان تکثیر شده
  پرورش آبزیان شیالت) و (گزارشات ساالنه معاونت تکثیر
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  .LHRH-Aبرون ماده با روش کاشت هورمون بیوتکنیک تکثیر ماهی قره -3جدول 

مشخصات مولدین
  

  cm 317/13 ±33/181متوسط طول بدن 

مشخصه
 

هاي تکثیر
  

درصد ماهیان جواب داده 
  شده به تکثیر کاشت هورمون

  درصد 100

  87/113±33/78  متوسط درصد لقاح  kg(  22/5±50/31( متوسط وزن
  33/85±07/9  صد تفریخمتوسط در  18±1  متوسط سن (سال)

  43- 45  تعداد الرو در هر گرم  IP 45/0±65/12متوسط ضریب قطبیت هسته 
  101908± 179434  تعداد الرو به ازاي هر مولد  8/4  متوسط وزن تخمدان (کیلوگرم)

  40- 43  تعداد تخمک قابل شمارش در هر گرم
شده) دوز هورمون (کاشت

  )لوگرمیک بر کروگرمی(م
15 -20  

  هماوري کاري تعداد 
  تخمک به ازاي هر مولد)(

22000 -210000  
مدت زمان رسیدگی نهایی 

  ماهی (ساعت)
46 -36  

هم آوري نسبی (تعداد تخمک به 
  ازاي هر کیلوگرم وزن بدن)

70000 -65000  

 
   بحث
 15به مقدار  LHRH-Aتوان اظهار داشت که کاشت هورمون  میبر اساس مستندات ارائه شده   

بر روي روند بهبود جنسی تاسماهی ایرانی  یمثبتثیر أت بدن وزن لوگرمیک هر يازا به کروگرمیم
 1جز تیمار  هکه در این پروژه تمامی ماهیان مورد استفاده در تیمارهاي آزمایشی ب ) داشته چرابرون قره(

ریزي رسیدند و هدف اصلی این پروژه که تخم در اثر انجام این عمل به مرحله رسیدگی نهایی و نهایتاً
بر روي القاي رسیدگی نهایی جنسی در این ماهی بوده محقق  LHRH-Aکاشت هورمون ثیر أتبررسی 

که   ییجا آندست آمده در موارد مشروحه ذیل مشابهت داشته ولی از  هگردید. این دستاورد با نتایج ب
این پروژه اوالً از خانواده ماهیان خاویاري بوده و ثانیاً فقط جنس ماده آن مورد  ماهیان مورد استفاده در

دست آمده  هها و عدم تطابق کامل نتایج بآزمایش قرار گرفته بود لذا در بعضی از موارد مغایرت
  . مشاهده گردید

در ماهی آزاد هورمون  نیبا استفاده از اریزي آمیز القاي رسیدگی جنسی و تخمانجام موفقیت  
و  2(باربارو Sparus auratsماهی سیم  )،1984، 1و گلب میری(ک Salmo salarاقیانوس اطلس 

                                                
1- Crim and Geleb 
2- Barbaro 
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و  1ینسکی(برل Black sea bass)، 1999و همکاران،  ری(موگن Turbot)، ماهی 1997همکاران، 
طور کامل روي ماهیان استخوانی انجام گرفته و نکته  ههایی بوده که ب) از جمله فعالیت2005همکاران، 
منظور القائ رسیدگی جنسی در ماهیان به LHRH-Aن که در خصوص کاشت هورمو مهم این

  اي یافت نشد. شدهگونه اطالعات ثبت خاویاري و تکثیر مصنوعی هیچ
نتایج حاصل از این پروژه نشان داد که کاشت هورمون در تیمارهاي  :میزان دوز هورون کاشته شده

در  3و  2آزمایش گردید و تیمار  برون در اینموجب القاي رسیدگی جنسی در ماهی قره 3و  2، 1
به  3و  2که تمامی ماهیان مورد استفاده در تیمارهاي  یحال بهترین اثر را نشان داد در 1یمار تمقایسه با 

فقط یک ماهی توانست مراحل نهایی منتهی به  1ریزي رسیدند ولی از تیمار  تخممرحله بلوغ نهایی و 
نشانگر این واقعیت  1ریزي دو ماهی در تیمار دگی جنسی و تخمریزي را سپري نماید. عدم رسیتخم

براي القاي اووالسیون کافی نبوده و این میزان دوز  g/kgµ 10بوده که میزان دوز هورمون به مقدار 
  باشد.براي انجام تکثیر مصنوعی کافی نمی

اگر چه  :ونریزي ماهیان پس از کاشت هورممدت زمان الزم جهت رسیدگی کامل جنسی و تخم
توان استفاده نمود ولی از عنوان عامل مزیت و برتري یک روش نمی هصورت رسمی ب هاز این شاخص ب

عنوان یک دستورالعمل  هتواند بماهیت این پروژه کاربردي بوده و نتایج حاصل از آن میکه  ییجا آن
تواند نقش ریت بهینه این شاخص میاجرایی مورد استفاده بخش اجرا قرار گیرد لذا جهت اعمال مدی

یکی از ماهیان به کاشت هورمون پاسخ داد و مدت زمان  1اي داشته باشد. در تیمار کنندهنسبتاً تعیین
دو  2ساعت پس از کاشت هورمون بود. در تیمار  40ریزي آن حدوداً دهی کامل این ماهی و تخم پاسخ

ریزي رسیدند که تقریباً ساعت به مرحله تخم 51ی بعد از ساعت و یک ماه 46ماهی (تکرار) بعد از 
ساعت  36هر سه ماهی (تکرار) پس از  3 هم زمانی نسبتاً قابل قبولی را در خود نشان دادند. در تیمار

از این  3صورت کامل انجام گرفت لذا تیمار  هریزي رسیدند. این همزمانی رسیدگی ببه مرحله تخم
  گردید.حیث حائز بهترین نتیجه 

صورت انفرادي در تمامی تیمارها نشانگر این امر بود که نرخ درصد  همیزان درصد لقاح ب :درصد لقاح
 در مقدار نیشتریب مختلف تیمارهاي در شده ثبت رکوردهاي انیدر برخی از تکرارها باال بوده و از م

بودن نسبی میزان  تره پایینبایست در نظر داشت کمی طرفی از. دی) مشاهده گردg/kgµ 15( 2 تیمار

                                                
1- Berlinsky 
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 ییجا آنکیفیت اسپرم ماهیان انتخاب شده بود و از ثیر أتدرصد لقاح در بقیه تیمارها تا حدودي تحت 
پرورش بوده  و از شرایط موجود در مرکز تکثیرثر أمتکه انجام عملیات تکثیر مصنوعی در این پروژه 

. نکته قابل ذکر توانست صورت پذیردزمینه انتخاب مولدین نر نمی گونه دخل و تصرفی در لذا هیچ
دو ماهی (تکرار) نتوانستند بعد از کاشت هورمون به مراحل که  ییجا آناز  1که در تیمار  دیگر این

ي دلیل مشابه تا حدود زیاد بهپایانی (تخمریزي) برسند، بنابراین در محاسبه میانگین درصد لقاح بنا 
و  2که باالترین میزان درصد لقاح مربوط به تیمار  رو با توجه به ایننیتر نشان داده شده است از ا پایین
و میزان درصد لقاح  66/26±6/4و برابر  1ترین میزان مربوط به تیمار  پایینو  33/78±87/13برابر 
توان بیان نمود که بهترین تیمار، تیمار  میمشخصه هم ، لذا در خصوص این بود 33/68±16/4، 3تیمار 

و پایین بودن انحراف معیار تیمار  3و  2بوده است، اگر چه با توجه به نزدیک بودن نتایج بین تیمار  2
را نیز از  3 دست آمده در تیمار هتوان درصد لقاح بدار در بین تیمارها نمی معنیو عدم وجود اختالف  3

  داشت. نظر دور
صورت انفرادي از میزان قابل  ههاي ماهیان در تیمارهاي مختلف بدرصد تفریخ تخم :درصد تفریخ

شده در شرایط موجود در  ثبت ریداراي رکوردهاي بسیار باالتري از مقاد قبولی برخوردار بوده و بعضاً
تیمارهاي مختلف هم جنس ها این مقادیر در باشند و در محاسبه میانگینو پرورش می مراکز تکثیر

اند، آنالیزهاي  نمودهکاهش پیدا  يدیبه طرز شد 1دهی دو قطعه ماهی مولد در تیمار  دلیل عدم جواب هب
گونه  و تیمار شاهد بوده و هیچ 3و  2دار بین دو گروه آزمایشی آماري تنها موید وجود اختالف معنی

این نتایج و عدم وجود اختالف در  بهوجود نداشت. با توجه  3و  2 ،1دار بین تیمارهاي اختالف معنی
عنوان بهترین تیمار منتخب به  به 3و  2میزان انحراف معیار، متوسط مقادیر درصد تفریخ در تیمار 

گونه برتري نسبت به یکدیگر ندارند، الزم نام برد که هیچ 3و  2توان از تیمار  میلحاظ درصد تفریخ 
ترین میزان  پایینو  2مربوط به تیمار  33/85± 07/9ح است که باالترین درصد میزان تفریخ به توضی

  بوده است. 33/68±64/7برابر  3و متوسط درصد تفریخ تیمار  1مربوط به تیمار  18/4±13/24
) 179434±1019( 2 تیمار در شده تولید الرو نیبشتر :تعداد الروهاي تولید شده به ازاي هر مولد

و متوسط  1عدد مربوط به تیمار  73577±4248 میزان با تعداد کمترین و بوده عدد دیبود مشاهده گرد
و  2آنالیزهاي آماري فقط بین تیمار که   ییجا آنبود و از  117671±3156برابر  3تعداد الرو در تیمار 

 2اد و بین سایر تیمارها اختالفی وجود نداشته لذا تیمار دار نشان دتیمار کنترل را واجد اختالف معنی
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عنوان بهترین تیمار  بهتواند  مینیز نسبت به سایر تیمارها برتري محسوسی داشته و  الرودر تعداد میزان 
 2توان اظهار داشت که تیمار  میهاي فوق  بررسیدر خصوص این شاخص مطرح گردد. در مجموع 

)g/kgµ 15گردد.عنوان تیمار برتر نسبت به دو تیمار دیگر معرفی می ه) بهترین نتایج را در برداشته و ب  
هاي آماري در این آزمایش نشان داد  بررسی :همبستگی و ارتباط بین متغیرهاي مختلف در تیمارها

هاي  شاخصبدن ماهی،  میکروگرم به ازاي هر کیلوگرم وزن 15که بین میزان دوز هورمون تاسقف 
رابطه خطی مثبت وجود داشته بدین معنی که  شدهدرصد لقاح، درصد تفریخ و تعداد الروهاي تولید 

باعث باال رفتن و بهبود درصد لقاح، درصد تفریخ و میزان  LHRH-A افزایش میزان دوز هورمون
 g/kgµ 20تا میزان  g/kgµ 15  رمون ازالرو تولید شده به ازاي هر مولد گشته ولی اگر دوز این هو

نماید. لذا  نمیداري ایجاد افزایش نماید این ارتباط تا حدود زیادي منتفی گشته اگر چه اختالف معنی
ثیر أت g/kgµ 20به باالتر و تا مرز  g/kgµ 15توان نتیجه گرفت که احتماالً افزایش دوز هورمون از  می

  پرورش ماهی قره برون نخواهد داشت. و ریزي و راندمان تکثیرنهایی تخمچندانی در نتیجه 
در ثر ؤمهاي فنی و گونه برداشت نمود که مطابق شاخص توان اینهاي فوق میبراساس بررسی  

 براي دوز نیپرورش ماهیان خاویاري براساس روش پیشنهادي در این پروژه، بهتر و نرماتیو تکثیر
میکروگرم به ازاي هر کیلوگرم وزن  20ریزي دوز تخم مرحله به ماهی رساندن و جنسی تحریک القاي

داري وجود نداشت ولی مورد اختالف معنی 3) بود، اگرچه بین این تیمار و تیمار 2تیمار بدن ماهی (
انجام طرح  هاي هزینهتواند مدنظر قرار گیرد بحث می 3به تیمار  2دیگري که در اثبات برتري تیمار 

) Sigmaمورد استفاده در این پروژه ( LHRH-A باشد که با توجه به باال بودن قیمت هورمونمی
تر بوده و این  پایین g/kgµ 15 2بر اساس تیمار LHRH-A  هزینه کلی طرح با اجراي کاشت هورمون

تواند نقش مهمی را ایفا  میرتر عنوان تیمار ب هب 2امر در توجیه اقتصادي این پروژه و معرفی تیمار 
  نماید.

پرورش حاصل از روش کاشت هورمون جهت تکثیر مصنوعی  و مقایسه تطبیقی نرماتیوهاي تکثیر
اساساً مقایسه  :هاي مرسوم جاري در مراکز تکثیر ماهیان خاویاريبرون با روشماهی قره

ماري و بصورت همزمان مقدور نیست و نرماتیوهاي حاصل از این دو روش در قالب یک کار منظم آ
پرورش ماهیان خاویاري آن  و هاي موثر در فرایند تکثیر شاخصتوان یک مقایسه تطبیقی از  میفقط 

و یا رد نتایج حاصل از روش کاشت هورمون انجام داد. زیرا ماهیان مورد استفاده ثیر أتهم در جهت 
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 يهاهیچ عنوان در روش بهژه از میان ماهیانی انتخاب گردید که در روش کاشت هورمون در این پرو
باشند. از میان  نمیپرورش ماهیان خاویاري کشور قابل تکثیر  و مرسوم و جاري در مراکز تکثیر

گونه ماهیان در  اینبوده و  5/10) باالتر از PIماهیانی انتخاب گردیدند که داراي ضریب پالریزاسیون (
دهند در چرخه ریزي پاسخ مثبت نمیکه به تزریق هورمون جهت انجام تخم دلیل این هایط فعلی بشر

 PIگردند که داراي گردند. معموالً ماهیانی در این مراکز تکثیر میتکثیر مصنوعی و تولید خارج می
بر اساس آن  باشند لذا از دستاوردهاي بزرگ و مهم این پروژه ابداع و انتخاب روش بوده که 8حدود 

 که مورد تکثیر مصنوعی واقع گردد در ارائه نرماتیوهاي تکثیر بر این  عالوه 10باالتر از   PIماهیان نارس
پرورش شرایط به مراتب مطلوبتري را نسبت به مولدین تکثیر شده در شرایط جاري مراکز از خود  و

ل ماهیان خاویاري و روند روبه تزاید تعداد که با توجه به کاهش نس نشان دهند، نکته مهم دیگر این
هاي معمول باشد ماهیان نارس نسبت به ماهیان رسیده اگر تکثیر ماهیان خاویاري فقط متکی به روش

گردد و اجراي این پروژه راه حل اساسی در جهت احیا ذخایر و بازسازي و ترمیم عمالً متوقف می
  ماهیان خاویاري را پیش رو بخش اجرا خواهد گذاشت.ها در معرض خطر  گونه اینذخایر 

شرایط یکسان در جهت اجراي عملیات تکثیر مصنوعی براي هر دو روش مورد که  ییجا آناز   
را نشان داده،  LHRH-Aمقایسه وجود داشته لذا نتایج حاصل از اجراي روش کاشت هورمون 

ش معمول قابلیت انجام عملیات تکثیر مصنوعی بر روي آنان وجود که ماهیانی را که در رو بر این عالوه
پرورش داراي کیفیت به  و هاي مهم تکثیر شاخصندارد مورد تکثیر مصنوعی قرار گرفتند و به لحاظ 

که اگر چه در مرحله درصد لقاح  مراتب بهتري از روش معمول نیز شدند و نکته قابل توجه دیگر این
باشد ولی در مراحل بعدي یعنی درصد تفریخ و تعداد الرو تولید شده به حش نمیتفاوت بسیار فا

گردد اختالف بسیار چشمگیر بوده و این امر گونه که در جدول نیز مشاهده میازاي هر مولد همان
تواند ناشی از اثرات مناسب کاشت هورمون و ورود تدریجی هورمون به بدن ماهی باشد که می

  خود را در بهبود راندمان در مراحل بعدي نشان داده است.ت ثیراأت
  

   یگیري کلنتیجه
کمتر از   PIها روش کاشت هورمون در خصوص ماهیانی که حتی داراي ضریب قطبیت هسته آن  
که جذب هورمون به بدن ماهی و تحریک سیستم  نیز باشد قابل اجرا بوده و با عنایت به این 10

) صورت نسبت به تزریق هورمونصورت نسبتاً طوالنی مدت ( هبدن ماهی با تانی و بفیزیولوژیک 



 و همکاران محسن خلیلی
 

77 

توان بیان نمود که درصد لقاح و درصد تفریخ و بازماندگی الرو در مراحل بعدي ، لذا میگیرد می
  این روش راندمان بهتري خواهد یافت.ثیر أتپرورش تحت  و مقاطع تکثیر

ریزي  تخممدت کاشت هورمون را در بلوغ نهایی و  کوتاهثیرات أتفاده در حقیقت روش مورد است  
علت عدم باالنس  هجنسی هستند ب 4ماهیان نشان داد و الزاما در خصوص ماهیان مولدي که در مرحله 

است. لذا از تکنیک  توانند طی کنند کارایی داشته میرا  5به  4هورمونی و زیر مراحل پیشرفته مرحله 
رس نمودن سایر ماهیان که در مراحل توان در خصوص پیشکاشت هورمون با اثر طوالنی مدت می

باشد نیز استفاده نمود و در این رابطه ماهیان  میسازي و در مرحله زرده 4تر از مرحله  پایینجنسی 
توانند بهترین کاندید براي  میگیرند ورش قرار میسازي مورد پر مولدمنظور  بهخاویاري پرورشی که 

منظور عملی نمودن این هدف نیاز است با توجه به نوع استفاده از روش کاشت هورمون باشند که به
نیاز هورمون در قالب یک پروژه با فرایند و روش  موردهاي نسبت به تنظیم نمودن میزان دوز  گونه

  مود.کاري متفاوت اقدام ن
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