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  1چکیده
و عصاره هیپوفیز کپور بر ) HCG( ثیر هورمون گنادوتروپین انسانیأمنظور بررسی ت این پژوهش به

هاي استرس (کورتیزول،  پروژسترون) و شاخص و طح استروئیدهاي جنسی (تستوسترون، استرادیولس
بر این، تراکم،  الکتات) در پالسماي خون مولدین نر ماهی سوف معمولی انجام شد، عالوه و گلوکز

تحرك، مدت زمان تحرك اسپرماتوزوآ، درصد اسپرماتوکریت نیز در این مولدین مورد بررسی قرار 
، درصد 9/0(شاهد): سرم فیزیولوژي  (اول به همراه تیمار شاهد تیمار چهارثیر أگرفت. طی آزمایش ت

، چهارم: mg/kg BW2میزان  ، سوم: عصاره هیپوفیز بهmg/kg BW3دوم: عصاره هیپوفیز به میزان 
ر تیمار ) و در هIU/kg BW350میزان  و پنجم: گنادوتروپین به IU/kg BW200میزان  گنادوتروپین به

ساعت پس از  48شده مورد بررسی قرار گرفت.  یادبر پارامترهاي  g26/0±33/1279مولد با وزن  6
تزریق از مولدین اسپرم استحصال شد و جهت سنجش درصد تحرك، مدت زمان تحرك، تراکم 

 هاي سطوح هورمونچنین سنجش  اسپرماتوزوآ و درصد اسپرماتوکریت به آزمایشگاه منتقل گردید، هم

                                                   
 golmoradi2008@gmail.comمسئول مکاتبه: *



1391 پاییز) 3)، شماره (1برداري و پرورش آبزیان ( مجله بهره  
 

 66

 (واکنش رقابتی) و گلوکز به روش آنزیماتیکRIA1جنسی و کورتیزول در پالسما توسط روش 

GOD-POD2داري در سطوح استروئیدهاي جنسی، کورتیزول، گلوکز و  . اختالف معنیانجام گرفت
). کلوگز و کورتیزول در مولدین القا شده <05/0Pالکتات بین تیمارهاي آزمایش وجود نداشت (

االي عصاره هیپوفیز کپور (تیمار دوم) در مقایسه با سایر تیمارها میزان بیشتري را در توسط سطوح ب
بر این تیمارهاي آزمایش از نظر تراکم اسپرماتوزوآ و درصد   ). عالوه>05/0Pپالسما نشان دادند (

بین تیمارهاي  چنین ). هم<05/0Pداري با یکدیگر نداشتند ( اسپرماتوکریت پالسما تفاوت معنی
دار وجود داشت  اسپرماتوزوآ اختالف معنینظر درصد تحرك و مدت زمان تحرك  آزمایش از

)05/0P< (تیمار پنجم از لحاظ مدت زمان تحرك اسپرماتوزوآ نسبت به سایر تیمارها وضعیت  که
هورمون گنادوترپین انسانی (میزان احتمال طور  بهپژوهش نشان داد  این ).>05/0Pبهتري نشان داد (

IU/kg BW350تري نسبت به عصاره هیپوفیز جهت القا مولدین نر و تولید اسپرم  ) هورمون مناسب
 باشد. با کیفیت باالتر می

  

  ، استروئیدهاي جنسی، اسپرماتوزوآماهی سوف سفید، القاي هورمونی کلیدي: هاي واژه
  

  مقدمه
عوامل محدودکننده پروري است و یکی از  تولید مثل کنترل شده موضوعی مهم و کلیدي در آبزي

هاي با کیفیت باال در شرایط  باشد. استفاده از گامت ها در مولدین نر و ماده می تولیدمثل، کیفیت گامت
 اي برخوردار است ریزي با کیفیت و تولید الرو مناسب، از اهمیت ویژه پرورشی براي اطمینان از تخم

؛ 2004کس و زکزپ کووسکی، زا؛ 2005زاکس، -؛ زاکس و دمسکا2002زاکس و زاکس، -دمسکا
؛ میلوناز و همکاران، 2009کوربولی و همکاران،  ؛2007؛ رونایی، 2007کوچارکزیک و همکاران، 

ثیر القا هورمونی بر مولدین نر نشان داده است که استفاده از هورمون در أمطالعات روي ت ).2010
تروئیدهاي جنسی در پالسماي مولدین نر باعث افزایش حجم اسپرم تولید شده و تغییرات سطوح اس

؛ 1998؛ کلی واترو کریم، 1995لینهارت و همکاران،  ؛1991(پانخورست و کیم،  شود این ماهیان می
  .)2006؛ چیاون و همکاران، 2000پانخورست و پورتنار، 

                                                   
1- Radio Immunoassay 
2- Glucose Oxidase–Peroxidase 
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هاي الیدیک موجب  ثیر بر سلولأکتوتستوسترون در ماهیان نر با ت - 11تستوسترون و  هاي هورمون
پالسما در مجراي اسپرم  pHچنین هورمون پروژسترون نیز با تغییر  شوند، هم تولید اسپرماتید می افزایش

ماتئوز و ؛ 1980کمبل و همکاران، ( گردد بر موجب افزایش تحرك و تولید اسپرماتوزوآ در این مجرا می
. )2010، مکارانفالحتکار و ه؛ 2000پانخورست و پورتنار،  ؛1991پانخورست و کیم، ؛ 2003همکاران، 

ثیر أعنوان کردند که القاي هورمونی در ماهی سوف سفید ت 2010و همکاران در سال  میلوناز
ندارد در حالی (پروژسترون، استرادیول و تستوستزون) داري بر روي سطوح استروئیدهاي جنسی  معنی

) نشان دادند که 2010و همکاران ( میلوناز) و 1995( یاروننمایند.  که مولدین تولید اسپرم می
 هاي مونرجنس نر ماهیان در تحرك اسپرماتوزوآ نقش دارد. هو رهاي پروژسترون د هورمون

آیند. یکی از  وجود می هایی هستند از الیه قشري کلیه و از کلسترول به کورتیکواستروئیدها هورمون
باشد و در متابولیسم  یباشند که در ماهیان استخوانی کورتیزول م انواع آنها گلوکوکورتیکوئیدها می

. )2009میال و همکاران، ( هاي سیستم ایمنی نقش دارد کربوهیدرات، پروتئین، چربی و تنظیم واکنش
ثیرات أدهنده ت هاي تولیدمثلی (تخمدان و بیضه) نشان ها در بافت هاي این هورمون حضور گیرنده

مثل باشد. زمان تولید یدمثلی ماهیان میمحرك یا بازدارنده کورتیکواستروئیدها در تنظیم عملکردهاي تول
هاي آن  که هنوز مکانیسم اثر استرس و شاخص هاي محرك جنسی بوده در حالی تحت کنترل هورمون

 ها از آزمایش دست آمده بهچنین نتایج  اخته نشده است. همنها ش بر عملکرد و میزان این هورمون
(وینگ فیلد و  باشد راد یک گونه نیز متفاوت میها و اف ثیرات استرس بر گونهأآن است که ت گر بیان

؛ میال و 2003کوساکاب و همکاران، ؛ 1994پانخورست، ؛ 1981و کریستی،  ؛ پیکرینگ1977گریم، 
باشد، این هورمون اغلب در  در ماهیان میزان کورتیزول پالسما بسیار متغیر می). 2009همکاران، 

یابد (وینگ فیلد و گریم،  یا خروج اسپرم افزایش میریزي  فصل تولید مثل و بالفاصله پس از تخم
؛ 1985؛ کیم و دولبن، 1985ي، ا؛ بر1981؛ پیکرینگ و کریستی، 1980؛ کوك و همکاران، 1977

  ).2003کوساکاب و همکاران، 
سازي کنترل شده توسط کورتیزول از جمله  و هاي سوخت بلوغ گنادها همراه با تغییرات شاخص

باشد که در نتیجه باعث افزایش تولید  هاي کبد و تجزیه گلیکوژن همراه می اسید افزایش تجزیه آمینو
اگر چه کیفیت  )2001؛ هو و همکاران، 1981، (پیکرینگ گردد کلوگز در واکنش به استرس می

ثیر بگذارند، اما صنعت أها (اسپرم و تخمک) ممکن است بر روي موفقیت لقاح و بقا الرو ت گامت
ندرت به کیفیت اسپرم  باشد و به کیفیت تخمک، سلول تخم و الرو متمرکز میر بر روي پروري بیشت آبزي
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کننده در پرورش آن  تواند یک فاکتور محدود ها کیفیت ضعیف اسپرم می گونه بیشترتوجه شده است. در 
 ؛ ترانجر و همکاران،2010؛ میلوناز و همکاران، 2010باب و الب،؛ 1988(بیالرد،  گونه محسوب شود

هاي محرك  ویژه استفاده از هورمون اند که القاي هورمونی به نشان داده متعدد هاي آزمایش ).2010
بر این در ماهیان موجب  باشد، عالوه حل مناسبی جهت بهینه نمودن فرایند تولید اسپرم می جنسی راه

؛ رینز و 1984کاران، ؛ تاکاشیما و هم1983(ویل و کریم،  گردد تولید اسپرم با حجم و کیفیت باالتر می
؛ میوالنز و 2009؛ کوربولی همکاران، 2007روناي،  ؛2006زاکس و زاکس،  - سکام؛ د2003همکاران، 
  ).2010همکاران، 

ثیر أتگیرد مشتقات  ریزي القایی مورد استفاده قرار می هاي تخم هایی که در پژوهش یکی از هورمون
 کوربولی ؛ 2007روناي،  ؛2006زاکس و زاکس، -سکامداست HCG(1 )( هورمون گنادوتروپین انسانی

  ).2010میوالنز و همکاران،  ؛2009همکاران،  و
دلیل سرعت رشد باال و  باشد که به ماهی سوف سفید از جمله ماهیان با ارزش دریاي خزر می

باشد. در شرایط محصور ماهی سوف معمولی  اي مناسب جهت پرورش می گوشت با کیفیت گزینه
 شوند) ها عموما از ریشه بید یا مواد مصنوعی تهیه می باشد (النه گذاري می یزي نیازمند آشیانر براي تخم

  ).2009همکاران، و کوربولی (
ریزي مولدین با مشکالت  ها پس از قرار دادن در استخر و پس از تخم یند تهیه النه، کنترل آشیانآفر

مل موجب شده که زمان، هزینه و نیروي . این ع)2009همکاران، و کوربولی ( بسیاري همراه است
گذاري را از چرخه  انسانی زیادي صرف تکثیر ماهی سوف گردد. در حالی که تکثیر مصنوعی فرایند النه

چنین شرایط تزریق، لقاح مصنوعی و  تکثیر ماهی سوف در شرایط محصور حذف نموده و هم
مدیریت و کنترل با  .)2006و زاکس، زاکس  -دمسکا( توان تحت کنترل در آورد انکوباسیون را می

منظور تعیین مقادیر  توان تعداد بیشتري الرو ماهی سوف در اختیار داشت. این پژوهش به شرایط می
هاي گنادوتروپین انسانی و عصاره هیپوفیز کپور جهت القاي ماهی سوف سفید و بررسی  مناسب هورمون

تحرك اسپرم و اسپرماتوکریت، استروئیدهاي جنسی و ها بر تراکم، تحرك، مدت زمان  ثیر این هورمونأت
  هاي استرس در مولدین نر ماهی سوف معمولی انجام شد. شاخص

  

                                                   
1- Human Chorionic Gonadotropin 
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  مواد و روش کار
در کارگاه تکثیر و بازسازي  1389تا اردیبهشت ماه  1388مطالعات میدانی این پژوهش از اسفندماه 
سیاهکل، واقع در استان گیالن انجام شد.  پور در منطقه ذخائر ماهیان دریایی شادروان دکتر یوسف

صید و  گاه طبیعی خود (سد دریاچه ارس) ماهیان مورد استفاده در این پژوهش در فصل پائیز از ذخیره
به کارگاه منتقل گردیدند. مولدین در استخرهاي دو هکتاري زمستان گذرانی نگهداري و طی این دوره 

هاي  .. تغذیه شدند. در اوایل اسفند ماه، مولدین به حوضچهاس و.ی نظیر بچه ماهیان کپور، کاراز ماهیان
مولد نر از مولدین ماده تفکیک شده و جهت  36مدور منتقل گردیدند. سپس در اوایل فروردین ماه 

سنجی شدند. وزن مولدها توسط ترازوي دیجیتال با دقت گرم و طول  توزین و تعیین طول کل زیست
سنجی و تفکیک جنس نر  گیري گردید. پس از زیست متر اندازه دقت میلی سنجی و آنها با تخته زیست

حوضچه  5از ماده، مولدین ده روز قبل از تزریق تا رسیدن به دماي مناسب آب جهت تزریق در 
منظور سازگاري با شرایط جدید، قرار داده  مولد به 6متر عمق) و در هر حوضچه  4/0متر قطر،  95/1(

منبع آب ورودي  عنوان ذخیره انتقال یافتند. اي جداگانه به مولد دیگر به حوضچه 6، بر این شدند. عالوه
لیتر  1100انحراف از معیار) لیتر در دقیقه و حجم آب  ±(میانگین 20±88/0ها داراي دبی  حوضچه

گیري و ثبت گردید. در طی دوره آزمایش دماي آب  طور روزانه اندازه هاي کیفیت آب به بود. شاخص
گرم در لیتر، درجه اشباعیت  میلی 06/8±03/0گراد، میزان اکسیژن محلول  سانتیدرجه  42/0±83/13

  بود. 14/8±04/0آب  pHدرصد و  01/91±56/0اکسیژن 
هاي استرس و  هاي جنسی، شاخص ثیر پنج تیمار متفاوت بر هورمونأدر طی انجام آزمایش ت

  یت اسپرم، مورد بررسی قرار گرفت.کیف
  %9/0شاهد): سرم فیزیولوژي اول ( تیمار

  kg BW  mg/3تیمار دوم: عصاره هیپوفیز کپور به میزان
  mg/kg BW 2تیمار سوم: عصاره هیپوفیز کپور به میزان 
  IU/ kg BW200 میزان  به )HCG( تیمار چهارم: هورمون گنادوتروپین انسانی

 IU/ kg BW350میزان به )HCG( تیمار پنجم: گنادوتروپین انسانی

هوش گردیدند. سپس  دقیقه بی 3تا  2مدت  به ppm200ین توسط پودر گل میخک با غلظت مولد
حل شده و پس از رساندن به غلظت مورد نظر،  درصد 9/0هاي آزمایش در سرم فیزیولوژي  هورمون

 -دمسکا(گراد دریافت کردند  درجه سانتی 7/14مولدین کل میزان هورمون را در یک مرحله و دماي آب 
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تزریق در عضالت  ).2009کوربولی و همکاران، ؛ 2007کوچارکزیک و همکاران، ؛  2006زاکس،  زاکس و
. پس از تزریق مولدین به حوضچه منتقل و از زمان تزریق )2009فالحتکار و همکاران، ( پشتی انجام شد

ت پس از زمان ساع 48طور میانگین  منظور تولید اسپرم کنترل گردیدند. به بار به مولدین هر دو ساعت یک
تزریق تیمارهاي آزمایش به هورمون پاسخ مثبت دادند. پس از آمادگی مولدین توسط حوله خشک شده و 

گیري از ناحیه سیاهرگ دمی مولدین و از  ها اسپرم استحصال شد. خون با فشار دست به ناحیه شکمی از آن
منظور سنجش  گیري به ونقسمت انتهایی باله مخرجی آنها صورت گرفت. طی آزمایش دو مرحله خ

میلی  5هاي  هاي مورد نظر قبل از تزریق و پس از استحصال اسپرم انجام شد. با استفاده از سرنگ شاخص
اي  خون از مولدین هر تیمار اخذ و بالفاصله به لوله آزمایش شیشه میلی لیتر 3آغشته به هپارین، میزان  لیتر

 )Labofuge 2000(هاي خونی توسط سانتریفوژ مدل  لانتقال یافت و براي جداسازي پالسما از سلو
دقیقه سانتریفوژ گردید. سپس با  10مدت  دور و به 1500ساخت آلمان با  )Heraeus Spatech( شرکت

گذاري شده منتقل و تا زمان سنجش  دار شماره استفاده از پیپت پاستور پالسما به لوله اپندورف درب
کوبوکاوا و همکاران، ( گراد قرار داده شد درجه سانتی - 20دماي  هاي مورد نظر درون فریزر با شاخص

  ).2008؛ لیستر و همکاران، 1999
(واکنش رقابتی)   RIAهاي تستسترون، پروژسترون و استرادیول در پالسما توسط روش میزان هورمون

پانی ایمنوتک (کم Immunothechکارگیري کیت  ساخت فنالند و به LKBبا استفاده از دستگاه گاماکانتر 
دار شده  ژن نشان ، واکنش رقابتی بین آنتیRIAروش  گیري شد. مقادیر کورتیزول به مارسل فرانسه) اندازه

بادي موجود در فاز جامد با استفاده از  ژن موجود در نمونه پالسما جهت اتصال به آنتی با آنتی 125با ید 
(کمپانی ایمنوتک شهر مارسل  Immunothech کارگیري کیت ساخت فنالند و به LKBدستگاه گاماکانتر 

  ).2008؛ لیستر و همکاران، 1999کوبوکاوا و همکاران، ( فرانسه) به انجام رسید
 Diagnosticسنجی با کیت رنگ GOD-POD1 چنین مقدار گلوکز پالسما از روش آنزیماتیک هم

GmbH  Greinerفاده از دستگاهصورت اتوماسیون با است شرکت گرینر باهلینگن آلمان و به 
 سنجی مقادیر الکتات از روش آنزیماتیک رنگ اسپکتروفتومتر شرکت تکنیکون آمریکا سنجش گردید.

صورت اتوماسیون با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر  ساخت ایران و به  Chemenzymeبا کیت
  ).2008مکاران، لیستر و ه؛ 1999کوبوکاوا و همکاران، ( گیري شد شرکت تکنیکون آمریکا اندازه

                                                   
1- Glucose Oxidase–Peroxidase 
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طور تصادفی سه نمونه اسپرم تهیه و یک قطره از مایع اسپرم بر  پس از استحصال اسپرم از هر تیمار به
روي الم قرار داده سپس با یک قطره آب کارگاه رقیق؛ المل بر روي آن گذاشته شد، درصد تحرك 

چنین مدت زمان  سبه گردید. هممشاهده و محا 10و  4اسپرماتوزوآ زیر میکروسکوپ نوري با بزرگنمایی 
سازي تا متوقف شدن حرکت آن، با استفاده از میکروسکوپ  تحرك اسپرماتوزوآ بالفاصله پس از فعال

منظور سنجش غلظت اسپرماتوزوآ از هر  مشاهده و توسط کرنومتر ثبت شد. به 40و  10نوري و بزرگنمایی 
ها  اي منتقل گردید. نمونه هاي آزمایش شیشه لوله صورت تصادفی سه نمونه اسپرم استحصال و به تیمار به

المللی ماهیان  منظور تعیین تراکم بالفاصله به انستیتو بین و به گراد) قرار داده درجه سانتی 4تا  صفردرون یخ (
 1نظور تعیین تراکم اسپرماتوزوآ م به .)2007علوي و همکاران، ( خاویاري دکتر دادمان انتقال داده شد

لیتر از اسپرم رقیق شده روي الم  میلی 1سازي گردید. سپس  لیتر آب رقیق میلی 8از مایع اسپرم با  لیتر میلی
مشاهده  40متر مربع گذاشته و توسط میکروسکوپ نوري با بزرگنمایی  میلی ±0025/0هموسیتومتر با دقت 

این، درصد اسپرماتوکریت  بر طور تصادفی شمارش شد. عالوه و تعداد اسپرماتوزوآ در چهار خانه از الم به
هاي موئینه میکروهماتوکریت از مایع  لوله از روش سانتریفوژ کردن مایع سمینال محاسبه شد. به این منظور

دقیقه  2مدت  در دقیقه به 8000اسپرم پر شد سپس یک طرف آن توسط خمیر مخصوص مسدود و با دور 
  ).2007علوي و همکاران، ( سانتریفوژ گردید

  
  تحلیل آماريتجزیه و 

تیمارهاي آزمایش  قرار گرفتند.تجزیه و تحلیل مورد  16 نسخه SPSSافزار  ها با استفاده از نرم داده
و  ANOVAطرفه  یکواریانس آنالیز از نظر پارامترهاي مربوط به کیفیت اسپرماتوزوآ با استفاده از 

 Independent samples t-testهاي استرس و سطوح استروئیدهاي جنسی توسط آزمون  شاخص
ها با  شد. ابتدا نرمال بودن دادهترسیم  اکسلافزار  جداول و نمودارها با استفاده از نرممقایسه گردیدند. 

بین  ارتباط و تعیین همبستگی استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف مشخص گردید. سپس جهت
میانگین  اختالف مقایسه جهت و همبستگی پیرسون، آزمون از افزایش سطح کورتیزول با گلوکز خون

  شد. استفاده درصد 5 آماري سطح در توکی آزمون از آمده دست هب پارامترهاي
  

 نتایج
  آورده شده است. 1ول دسنجی مولدین در ج از زیست دست آمده بهنتایج 
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در تیمارهاي مختلف آزمایش  )Sander lucioperca( سنجی مولدین نر ماهی سوف معمولی زیست -1جدول 
  انحراف معیار) ±(میانگین 

  تیمار سرم فیزیولوژي  عصاره هیپوفیز کپور گنادوتروپین انسانی
  

 شاخص
IU/kg BW 350 IU/kg BW 200 mg/ kg BW2 mg/ kg BW3 9/0% 

 )1شاهد (تیمار 2تیمار 3تیمار 4تیمار 5تیمار
 )گرمن بدن (وز 12/0±00/1265 22/0±01/1218 26/0±33/1248 23/0±00/1260 31/0±01/1235

 )متر سانتیبدن( کل طول 05/0±1/28 ±1/29/09 12/0±1/25 13/0±1/22 15/0±1/23
  

  

نشان داده شده است. نتایج نشان  2نتایج مربوط به سنجش سطوح استروئیدهاي جنسی در جدول 
داد که سطوح تستوسترون قبل و پس از تزریق در تیمارهاي اول، سوم، چهارم و پنجم اختالف 

). تیمار دوم پس از استحصال اسپرم از نظر سطح تستوسترون با زمان شروع <05/0Pار نداشت (د معنی
). نتایج نشان داد که از نظر سطوح پروژسترون پالسماي >05/0Pدار داشت ( آزمایش اختالف معنی

هاي مختلف قبل از تزریق و  خون مولدین نر سوف معمولی در تیمارهاي مختلف آزمایش در زمان
دست آمده  ). نتایج به<05/0Pداري وجود نداشت ( ز استحصال اسپرم از مولدین اختالف معنیپس ا

هاي مختلف قبل از تزریق  نشان داد که سطح استرادیول در تیمارهاي مختلف آزمایش متناسب با زمان
  ).<05/0Pدار نداشت ( و پس از استحصال اسپرم از مولدین با یکدیگر اختالف معنی

از مقادیر استروئیدهاي جنسی (تستسترون، پروژسترون و استرادیول) در تیمارهاي  دست آمده بهایج نت -2جدول 
   )lucioperca Sander( مختلف در ماهی سوف معمولی

 پس از تزریق و استحصال اسپرم
شروع 
 آزمایش

زمان 
 گیري خون

 فیزیولوژي سرم  عصاره هیپوفیز کپور گنادوتروپین انسانی
 قبل از تزریق

  یمارت
  

 شاخص
IU/kg BW  350 IU/kg BW  200 mg/kg BW 2 mg/ kg BW 3 9/0% 

 )1شاهد(تیمار 2تیمار 3تیمار 4تیمار 5تیمار

55/0±47/12 09/0±87/4 40/0±23/13 *77/1±37/21 04/0±09/0 09/0±24/0 
تستوسترون 

)ng/ml( 

02/0±47/0 03/0±54/0 02/0±44/0 03/0±44/0 01/0±21/0 05/0±22/0 
پروژسترون 

)ng/ml( 

43/1±37/20 04/4±0/19 55/0±13/24 92/1±47/22 33/2±67/21 33/2±33/20 
استرادیول 

)ng/ml( 
  .)>05/0Pباشد ( می t-testدار بین تیمارهاي آزمایش در آزمون  دهنده اختالف معنی نشان *
  بیان شده است.انحراف معیار  ± میانگین صورت ها به داده *
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نشان داده شده است. میزان کورتیزول با  3هاي استرس در جدول  ه سنجش شاخصنتایج مربوط ب
توجه به نتایج در تیمارهاي مختلف مورد استفاده در القاي مولدین نر ماهی سوف معمولی با یکدیگر 

تیمارهاي آزمایش  مولدین ). میزان کورتیزول و کلوگز در پالسماي<05/0Pدار نداشت ( اختالف معنی
ز تیمار شاهد نسبت به زمان قبل از تزریق افزایش یافت. نتایج نشان داد که از لحاظ مقدار به غیر ا

دار وجود نداشت  گلوکز پالسماي خون در تیمارهاي آزمایش قبل و پس از تزریق اختالف معنی
)05/0P> داري بین  از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که همبستگی معنی دست آمده به). نتایج

). >r، 05/0P=657/0یش کورتیزول با افزایش گلوکز در خون ماهی سوف معمولی وجود داشت (افزا
با توجه به نتایج، میزان الکتات در پالسماي خون ماهیان نر سوف معمولی در تیمارهاي مختلف با 

اد طرفه نشان د از آنالیز واریانس یک دست آمده به). نتایج <05/0Pدار نداشت ( یکدیگر تفاوت معنی
دار وجود  که؛ بین تیمارهاي آزمایش از لحاظ شاخص تراکم اسپرماتوزوآ با یکدیگر اختالف معنی

). تراکم اسپرماتوزوآ در تیمارهاي دوم، سوم، چهارم و پنجم با یکدیگر و 4) (جدول <05/0Pنداشت (
  ).<05/0Pدار نداشت ( نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی

  

هاي استرس (کورتیزول، گلوکز والکتات) در  تیمارهاي مختلف در ماهی  ز شاخصا دست آمده بهنتایج  -3جدول 
  lucioperca  (Sander(سوف معمولی 

 پس از تزریق و استحصال اسپرم
شروع 
 آزمایش

زمان 
 گیري خون

 فیزیولوژي سرم  عصاره هیپوفیز کپور گنادوتروپین انسانی
  قبل از
 تزریق

  تیمار
  

 شاخص
IU/kg BW 350 IU/kg BW 200 mg/kg BW 2 mg/kg BW3 9/0% 

 )1شاهد (تیمار 2تیمار 3تیمار 4تیمار 5تیمار

28/12±0/608 57/9±67/214 89/11±33/255 70/11±0/306 87/12±33/78 39/3±32/52 
کورتیزول 

)ng/ml( 

84/14±33/326 71/9±09/288 09/6±33/298 11/13±0/218 43/6±0/120 21/2±0/184 
گلوگز 

)mg/dl( 

64/2±0/36 65/2±0/33 73/1±0/62 33/2±67/22 09/8±67/20 72/2±67/44 
الکتات 

)mg/dl( 
  )>05/0Pباشد ( می t-testدار بین تیمارهاي آزمایش در آزمون  دهنده اختالف معنی نشان*
  بیان شده است.انحراف معیار  ± میانگین صورت ها به داده*
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ر تیمارهاي مورد استفاده در القاي مولدین نر ماهی میزان درصد اسپرماتوکریت با توجه به نتایج د
). در بین تیمارهاي دوم، 4) (جدول <05/0Pدار نداشت ( سوف معمولی با یکدیگر اختالف معنی

داري  سوم، چهارم و پنجم با یکدیگر و نسبت به گروه شاهد از نظر درصد اسپرماتوکریت تفاوت معنی
ان داد که مدت زمان تحرك اسپرماتوزوآ در تیمارهاي ). نتایج آزمایش نش<05/0Pمشاهده نشد (

). در این آزمایش تیمار 4) (جدول >05/0Pدار نشان داد ( مختلف آزمایش با یکدیگر اختالف معنی
دار  پنجم از لحاظ مدت زمان تحرك اسپرماتوزوآ باالتر بود و نسبت به سایر تیمارها تفاوت معنی

سوم، چهارم و شاهد از نظر مدت زمان تحرك اسپرماتوزوآ ). بین تیمارهاي دوم، >05/0Pداشت (
طرفه نشان داد که  از آنالیز واریانس یک دست آمده به). نتایج <05/0Pدار وجود نداشت ( اختالف معنی

دار داشت  درصد تحرك اسپرماتوزوآ در بین تیمارهاي مختلف آزمایش با یکدیگر اختالف معنی
)05/0P< ارهاي دوم، سوم، چهارم و شاهد درصد تحرك اسپرماتوزوآ چنین تیم ). هم4) (جدول

)، درصد تحرك اسپرماتوزوآ در سطح باالي <05/0Pمتفاوتی را نسبت به یکدیگر نشان ندادند (
هورمون گنادوتروپین انسانی (تیمار پنجم) نسبت به تیمارهاي سوم و شاهد آزمایش اختالف 

  ).<05/0Pدار نداشت ( ارهاي دوم و چهارم تفاوت معنی) اما با تیم>05/0Pداري را نشان داد ( معنی
  

 هاي تراکم، درصد اسپرماتوکریت و مدت زمان تحرك اسپرماتوزوآ در از شاخص دست آمده بهنتایج  -4جدول 
  )معیارانحراف از  ± میانگین(Sander lucioperca) (تیمارهاي مختلف در ماهی سوف معمولی 

  یز کپورعصاره هیپوف گنادوتروپین انسانی
سرم 

 فیزیولوژي
  تیمار

  
  

 شاخص

IU/kg BW  350 IU/kg BW 200 mg/kg BW 3 mg/kg BW 2 9/0% 

 )1شاهد (تیمار 2تیمار 3تیمار 4تیمار 5تیمار

77/0±67/3 19/0±22/2 54/0±33/4 79/0±08/3 52/0±27/2 
  تراکم اسپرماتوزوآ

 لیتر) (میلیارد در میلی

 اسپرماتوکریت (درصد) 17/6±66/40 48/3/35 73/10±66/64 81/4±66/32 52/3±66/66

b23/0±32/3 a12/0±57/1 a19/0±22/2 a11/0±29/2 a26/0±67/1 
مدت زمان تحرك 
 اسپرماتوزوآ (دقیقه)

c67/2±33/93 b50/7±00/69 ab73/2±67/66 a23/5±66/46  ab40/4±66/51 
 تحرك اسپرماتوزوآ

  (درصد)
   .)>05/0P(باشد ها در آزمون توکی می دار بین میانگین داده دهنده وجود اختالف معنی نشانحروف انگلیسی غیرمشترك در هر ردیف 

  بیان شده است.انحراف معیار  ± میانگین صورت ها به داده *
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  گیري بحث و نتیجه
نشان داد که سطوح استروئیدهاي جنسی در مولدین نر ماهی سوف معمولی پس از  این پژوهشنتایج 

 mg/kg BW3میزان  دار نداشت. مولدینی که به سبت به زمان شروع آزمایش تفاوت معنیالقاي هورمونی ن
) بیان 1978همکاران ( و اکستینهیپوفیز تزریق شده بودند میزان تستوسترون باالتري را نشان دادند. 

اي در ماهی  صورت یک مرحله به HCGاز هورمون  IU/kg BW 400کردند که استفاده از میزان 
کتوتستسترون در پالسما در مراحل اولیه تولید اسپرم  -11باعث افزایش سطح T. leucostica  تیالپیا

، HCGهاي  ) عنوان کردند که استفاده از هورمون2010و همکاران ( فالحتکارشود.  در این ماهی می
CPE ،LHRHa2 غم ر بهثیري بر سطوح استروئیدهاي جنسی ندارد أدر مولدین نر ماهی سوف سفید ت

شود. در این مطالعه نیز همانند سایر مطالعات سطوح  آن باعث تولید اسپرم در این مولدین می
استروئیدهاي جنسی در تمامی تیمارها پس از تزریق هورمون نسبت به تیمار شاهد و زمان آغاز 

توان گفت که، استفاده از  طور کلی می . بهار نبودد این افزایش معنیآزمایش افزایش یافت اما 
- هیپوفیز -ثیر آنها بر محور هیپوتاالموسأدلیل ت زایی به هاي محرك جنسی در تحریک اسپرم هورمون

  ).2010میلوناز و همکاران، ( شود هاي جنسی در ماهیان می گناد باعث تغییر سطوح هورمون
نوع گونه، هاي جنسی در ماهیان به نوع و میزان هورمون، روش استفاده از هورمون،  میزان تغییرات هورمون

 .)2010میلوناز و همکاران، ( اري مولدین و مرحله تکامل تولید مثلی مولدین بستگی دارددشرایط محیط نگه
نشان داد که میزان استرادیول در تیمارهاي آزمایش پس از تزریق و استحصال اسپرم نسبت  این مطالعه

) عنوان کردند 2010و همکاران (وناز میلدار نداشت.  تیمار شاهد و زمان شروع آزمایش اختالف معنیبه 
باشد و پس  که؛ فعالیت استرادیول در مراحل ابتدایی چرخه تولید اسپرم (تولید اسپرماتوسیت ثانویه) می

یابد؛ با افزایش سطوح تستسترون و کتوتستسترون تولید اسپرماتید و  از آن سطح استرادیول کاهش می
در تمامی تیمارها میزان هورمون استرادیول در پایان آزمایش گردد.  اسپرماتوزوآ در ماهیان تحریک می

سطح استرادیول  نکردناحتمال تغییرطور  بهدار نداشته است.  نسبت به شروع آزمایش تفاوت معنی
باشد که این مولدین در زمان شروع  پالسماي خون در مولدین نر ماهی سوف معمولی به این دلیل می

  .)2010و همکاران،  میلوناز( زایی را طی کرده بودند مراحل اولیه اسپرمسازي اسپرم و  آزمایش ذخیره
آزمایش نشان داد که در بین تیمارهاي آزمایش میزان کورتیزول و گلوکز این از  دست آمده بهنتایج 

) بیان کردند که در ماهی 2010و همکاران ( فالحتکارپس از تزریق و استحصال اسپرم افزایش یافت. 
هاي گنادوتروپین انسانی و عصاره هیپوفیز کپور تزریق شده بودند  سوف سفید تیمارهایی که با هورمون
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میزان کورتیزول و گلوکز افزایش یافت. آزمایشات نشان داده اند که میزان کورتیزول در پالسماي خون 
؛ 1981؛ پیکرینگ و کریستی، 1977(وینگفیلد و گریم،  یابد ریزي افزایش می ماهیان در زمان تخم
  ).2003کوساکابه و همکاران، 

صید، حمل و نقل و گرفتن خون از ماهیان ممکن است باعث ایجاد استرس در آنها شده و بر 
چنین کنترل  هم، )1990؛ کاراقر و سامپتر، 1987(گرینبرج و وینگفیلد،  ثیر بگذاردأها ت گردش هورمون

تواند بر استرس مولد  منظور تعیین زمان رسیدگی و استحصال اسپرم توسط دست نیز می لدین بهمو
دهنده سطوح باالي  افزوده و موجب افزایش سطح کورتیزول پس از تکثیر مصنوعی گردد. نتایج نشان

کاري و تزریق  توان ناشی از دست ساعت را می 48هاي استرس در پالسما پس از گذشت  شاخص
 مطالعه میزان گلوکز پالسما در مولدین نر ماهی سوف معمولی پس ازاین ن دانست. در هورمو

 دست آمده از بهچنین اطالعات  استحصال اسپرم نسبت به زمان قبل از تزریق افزایش یافت، هم
داري بین میزان گلوکز پالسما با کورتیزول در مولدین  پژوهش کنونی نیز نشان داد که همبستگی معنی

عنوان یک محرك براي شروع دومین  اهی سوف معمولی وجود دارد. افزایش سطح کورتیزول بهنر م
تولید کورتیکواستروئیدها باعث تجزیه ذخیره انرژي و  ،باشد زا می العمل بدن ماهی به عامل استرس عکس

 یابد افرایش میگردد که به دنبال تجزیه گلیکوژن میزان گلوکز در پالسماي خون ماهیان  گلیکوژن در کبد می
پژوهش نیز همانند سایر مطالعات با افزایش این  در .)1997ویجایان و همکاران،  ؛1985(توماس و نف، 

توان گفت  طور کلی می میزان کورتیزول، گلوکز پالسما در مولدین نر سوف معمولی افزایش یافت. به
شده توسط کورتیزول از جمله سازي کنترل  و هاي سوخت که؛ بلوغ گنادها همراه با تغییرات شاخص

باشد که در نتیجه باعث افزایش تولید  افزایش تجزیه آمینواسیدهاي کبد و تجزیه گلیکوژن همراه می
  .)2003کوزاکابه و همکاران، ( گردد کلوگز در واکنش به استرس می

با یکدیگر  خص تراکم اسپرماتوزوآنشان داد که بین تیمارهاي آزمایش از لحاظ شادست آمده  بهنتایج 
و  GnRHa هایی مانند اند که استفاده هورمون آزمایشات نشان داده دار وجود نداشت. اختالف معنی

اند  ثیر نداشتهأگنادوتروپین انسانی بر تراکم، تحرك، مدت زمان تحرك اسپرماتوزوآ و درصد اسپرماتوکریت ت
سی و جذب آب توسط اسپرم بیشتر هاي جن و بیشتر حجم اسپرم تولید شده در اثر تغییر سطوح هورمون

؛ کلیواتر و 1995؛ لینهارت و همکاران، 1991پانخورست و کیم، ؛ 1965(کلمنس و گرانت،  شده است
توان گفت که  طور کلی می به ).2006؛ چیاون و همکاران، 2000؛ پانخورست و پورتنار، 1998کریم، 

گذارد و کیفیت اسپرم از جمله  تولید شده میثیر را بر روي حجم اسپرم أاستفاده از هورمون بیشترین ت
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هاي  هاي متقابل بین عوامل ژنتیکی، فیزیولوژي و شاخص تراکم اسپرماتوزوا به عواملی مانند: کنش
داري مولد، دوره نوري، شوري، سن، تغذیه مولدین، فصل تولید مثل،  محیطی، دماي آب و محیط نگه

 اي بستگی دارد هاي محیطی و تغذیه قارچ)، آالیندهزا (ویروس، باکتري،  استرس، عوامل بیماري
  ).2010میلوناز و همکاران، (

ثیر القا هورمونی مولدین نر نشان داده است که استفاده از هورمون در مولدین أمطالعات بر روي ت
نر باعث افزایش حجم اسپرم تولید شده و تغییرات سطوح استروئیدهاي جنسی در پالسماي این 

هاي اسپرم مانند تراکم، درصد تحرك اسپرماتوزوا و درصد  ود و بر روي دیگر ویژگیش ماهیان می
کلیواتر و کریم، ؛ 1995لینهارت و همکاران،  ؛1991(پانخورست و کیم، أثیري ندارداسپرماتوکریت ت

  ).2006چیاون و همکاران،  ؛2000پانخورست و پورتنار،  ؛1998
ن داد که از لحاظ درصد تحرك اسپرماتوزوآ بین دست آمده از پژوهش کنونی نشا نتایج به

مولدین تیمارهاي گنادوتروپین انسانی و داري وجود داشت.  تیمارهاي مختلف آزمایش تفاوت معنی
ي ، باالترین میزان تحرك را نسبت به سایر تیمارها)kg BW mg/3میزان باالي عصاره هیپوفیز کپور (

  آزمایش نشان دادند.
باشند، اسپرماتوزوآ در آنها  ع تولید انرژي در اسپرماتوزوآ ماهیان محدود میکه مناب ییاج از آن

چنین  هم غیرفعال و غیرمتحرك بوده، برخالف پستانداران و خزندگان در بیضه و مجراي اسپرم بر
معمول از تحرك اسپرماتوزوآ در مجراي طور  بهمیزان اسموالریته و ترکیبات پالسماي مایع سمینال 

هاي آبی یا استحصال آن  نماید. پس از رها شدن اسپرماتوزوآ به محیط اسپرم بر و بیضه جلوگیري می
اسپرماتوزوآ  حركثر بر تؤاز عوامل حیاتی و مpH در لقاح مصنوعی غلظت یونی، فشار اسمزي و 

ثیر قرار أت که این عوامل ممکن است ظرفیت تاژك اسپرماتوزوآرا براي تحرك تحت طوري باشند. به می
؛ 2004؛ رانگ وا و همکاران، 1986(بیالرد،  داده و موجب تحریک حرکت تاژك اسپرماتوزوآ گردند

به روش  GnRHaکار بردن  ) عنوان کردند که به1997و همکاران ( میلوناز .)2006علوي و کازون، 
 ثیري بر روي تحرك اسپرماتوزوآ نداشت.أگونه ت هیچ )Morone chrysops( کاشت در ماهی باس سفید

مایع سمینال در مجراي اسپرم بر  pHاند که هورمون پروژسترون باعث افزایش  مطالعات نشان داده
ت زمان تحرك اسپرماتوزوآ موجب افزایش درصد تحرك و مد pHشود که از طریق این تغییر در  می
 kg BWپنجم (مولدین تیمار پژوهش این در ). 2004؛ ورمیرسن و همکاران، 1995یارون، ( گردد می
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IU/ 350(اند  آزمایشات نشان دادههاي آزمایش نشان دادند. ، باالترین میزان تحرك را نسبت به سایر تیمار
ن هورمون و روش مورد استفاده، گونه ماهی و درصد تحرك اسپرماتوزوآ با توجه به نوع هورمون، میزا

و ترکیبات پالسماي مایع سمینال  pHبر این میزان اسموالریته،  تواند متغیر باشد. عالوه زمان استفاده می
که هورمون پروژسترون باعث افزایش  نقش اساسی در تحرك اسپرماتوزوآ به عهده دارد و با توجه به این

pH شود که از طریق این تغییر در  بر می سپرممایع سمینال در مجراي اpH  موجب افزایش درصد تحرك
  ).2010، و همکارانمیلوناز ( گردد و مدت زمان تحرك اسپرماتوزوآ می

 یادمولدین تیمارهاي گنادوتروپین انسانی به دالیل احتمال اسپرماتوزوآ تولید شده توسط طور  به
چنین در این آزمایش با افزایش میزان عصاره هیپوفیز  همشده درصد تحرك باالتري را نشان داده است. 

احتمال مقدار هورمون مورد استفاده نیز نقش طور  بهکپور (تیمار دوم) درصد تحرك نیز افزایش یافت، 
مدت زمان تحرك اسپرماتوزوآ در ماهیان نر سوف مهمی در درصد تحرك اسپرماتوزوآ به عهده دارد. 

ثیر أت داري داشت. مولدینی که تحت تلف آزمایش با یکدیگر تفاوت معنیمعمولی در بین تیمارهاي مخ
هورمون گنادوتروپین انسانی قرار داشتند، باالترین مدت زمان تحرك را نسبت به سایر تیمارهاي 

در ماهی  GnRHaکار بردن  بیان کردند که، به 1998در سال کلیواتر و کریم آزمایش نشان دادند. 
Pleuronectes ferrugineus ثر بود. میزان تحرك و مدت ؤبر روي مدت زمان تحرك اسپرماتوزوآ م

ثیر ضعیف و گاهی منفی أاحتمال تطور  بهزمان تحرك به میزان انرژي اسپرماتوزوآ نیز بستگی دارد. 
، میزان pHها را بر روي تحرك و مدت زمان تحرك اسپرماتوزوآ با عواملی مانند دماي محیط،  هورمون

 طور احتمال به )kg BW IU/350تیمار چهارم (پژوهش این باشد. اما در  رماتوزوآ مرتبط میانرژي اسپ
مایع سمینال مدت زمان تحرك بیشتري را نشان داده  pHثیر بر أبه دلیل سطح باال پروژسترون و ت

  است.
تولید اند که استفاده از هورمون گنادوتروپین انسانی در تحریک مولدین و  نشان داده ها آزمایش

دونالدسون و هانتر، ؛ 1979ت (استیسی و پتر، آمیز بوده اس هاي مختلف ماهیان موفقیت اسپرم در گونه
؛ فالحتکار و همکاران، 2003؛ کاکوت و همکاران، 1994؛ پانخورست، 1997اوهتا و تاناکا، ؛ 1983
2010 ،2009.( 

استرس و استروئیدهاي جنسی  هاي از میزان پاسخ مولدین به هورمون، شاخص دست آمده به نتایج
بر این  منظور القاي هورمونی این گونه و عالوه در مولدین سوف نشان داد هورمون گنادوتروپین به

باشد.  تر می دلیل ارزان و قابل دسترس بودن هورمون گنادوتروپین نسبت به عصاره هیپوفیز مناسب به
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یت اسپرماتوزوآ در مولدین نر سوف معمولی در از سنجش کیف دست آمده بهچنین با استناد به نتایج  هم
هورمون گنادوتروپین انسانی جهت القا  kg BW IU/350 میزان احتمالطور  بهپژوهش نشان داد که 

  باشد. مولدین نر ماهی سوف سفید و تولید گامت با کیفیت باالتر مناسب می
  

  سپاسگزاري
زحمات پرسنل چنین  هم ،نژاد حمزهی ضآقاي مهندس مرتمساعدت به این وسیله الزم است از 

سیاهکل که در مراحل  -پور محترم کارگاه تکثیر و بازسازي ذخائر ماهیان دریایی شادروان دکتر یوسف
چنین از آقاي مهدي ملکی و  مطالعات میدانی صمیمانه همکاري نمودند، تشکر و قدردانی نمائیم. هم

  نمائیم. هی سپاسگزاري میمنظور همکاري در مراحل آزمایشگا مهندس نویري به
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Abstract1  

This study was conducted to investigate the effects of Human Chorionic 
Gonadotropin (HCG) and Carp Pituitary Extract (CPE) on plasma sex steroid 
hormones (testosterone, estradiol, and progesterone), stress parameters levels 
(cortisol, glucose, and lactate) in Sander lucioperca. Further, the density, motility, 
motility duration of spermatozoa and spermatocrit were estimated, too. The effects 
of five treatments (1279.33±0.26g, n=30) (1 (control): physiological saline %0.9, 
2: 3mg/kg BW CPE, 3: 2 mg/kg BW CPE, 4: 200IU/kg BW HCG and 5: 350 IU/kg 
BW HCG,) on plasma sex steroid hormones, stress parameters and sperm quality 
were surveyed. The males spawned 48 h after injection, and then samples were 
transferred to laboratory for analysis. The results showed that, there were not 
significant differences among treatments in sex steroid, cortisol, glucose and lactate 
levels (P>0.05). Cortisol and glucose in treatment 2 were higher than other 
treatments (P<0.05). There were not significant differences in the spermatozoa 
density and spermatocrit between treatments (P>0.05), but there were significant 
differences between treatments in motility and motility duration of spermatozoa 
(P<0.05). In this study, treatment 5 showed the best motility duration of 
spermatozoa between treatments (P<0.05). The results of the present study showed 
that HCG is more effective than CPE for induction of pikeperch. 
Keywords: Sander lucioperca (pikeperch); Induced breeding; Sex steriods; 
Spermatozoa 
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