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ی ( با استفاده از عصاره.Cichlasomaseverum spتکثیر مصنوعی ماهی سوروم )

 GnRHa( و هورمون سنتتیکCPEهورمونی هیپوفیز کپور )
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 چکیده

های آکواریومی آب شیرین است که مورد توجه بسییاری های ماهیین گونهر( یکی از زیبات.Cichlasomaseverum spماهی سوروم )

بوده و پی  از انتخیاب جفیت مناسیر، در صیورت فیراهم گیر سختر انتخاب جفت بسیار قرار دارد. این ماهی ددر ایران ان دگاز پرورش دهن

 بسییار پیایین اسیت.هیا، بودن شرایط محیطی قادر است در محیط آکواریومی تکثیر نماید. اما متاسفانه درصد تفریخ و بازماندگی الرو این ماهی

 mg/kgBWو  mg/kgBW CPE9 ) کپیور ی هیپیوفیزبیا اسیتفاده از عریاره گییری از روش هورمیون درمیانیاین مطالعه، امکان بهره لذا در

CPE9 ) و هورمون آزاد کننده گنادوتروپین(µg/kgBWGnRHa71  ،µg/kgBWGnRHa 11 )بیه عنیوان یین آنتیی ه دامپریدونبه همرا-

میزان پاسخ مولدین، هماوری، درصد تفریخ، و تاثیر هورمون درمانی بر روی  همورد بررسی قرار گرفتریزی ماهی سوروم در القای تخم دوپامین

موجیر اگرچیه به میاهی سیوروم  CPEو  GnRHaبر اساس نتایج بدست آمده ، تزریق هورمون مورد مطالعه قرار گرفت. و بازماندگی الروها 

هیای گیروه کنتیرل بیه طیور ا میاهیها در مقایسه باما بازده تولیدمثلی این ماهی ،ها به تخمریزی شده استالقای اووالسیون و تحرین این ماهی

کاری در حین تزریق هورمون و یا نامناسر بودن کاهش یافته است؛ که این امر ممکن است به دلیل استرس ناشی از دست (>19/1P)داریمعنی

 . های مورد استفاده در هورمون درمانی باشدغلظت هورمون

 

 .مون درمانی ، تکثیرمرنوعی، هورGnRHaماهی سوروم، عراره هیپوفیز،  :کلیدیکلمات 

 

                                                           
 fmohammadi13@gmail.com(.  دار مکاتبات )عهده *

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

54
5.

13
97

.1
2.

3.
3.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

qu
de

v.
lia

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             1 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1397.12.3.3.1
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-231-en.html


 7931 پاییز، سومدوازدهم، شماره ال پروری، سنشریه توسعه آبزی 91

 مقدمه

رسید کیه تکثییر طبیعیی چیه چنیین بیه نظیر مییراگ

هیای تایاری بیه دلییل عیدم هیای میاهیبسیاری از گونه

توانید ریزی در شرایط اسیارت، مییتوانایی آنها در تخم

یکییی از عوامییل عییدم موفقیییت پییرورش دهنییدگان در 

هیا باشیید ی صینعت تکثییر و پییرورش ایین میاهیتوسیعه

(Kucharczyk, 2002; Zakes and Szczepkowi, 

2004; Zakes and Demska-Zake, 2005; 

Kucharczyk et al., 2005; Ronyai, 2007; 

Korbuly et al., 2009هییای ی روش(، امییا توسییعه

   مختلیییک اکوفیزیولو یییین در القیییای مرییینوعی ایییین

درمیانی  های هورمیونها، از جمله استفاده از روشماهی

اند این مشکل را مرتفیع سیازد. امیروزه اسیتفاده از تومی

ی هیپیییوفیز، هیییای مختلیییک نظییییر عریییارههورمیییون

(، هورمییون آزاد HCGگنییادوتروپین جفییت انسییانی )

هیییای آن ( و آنیییالو GnRHکننیییده گنیییادوتروپین )

GnRHa  نیز هورمونLHRH  هیای سینتتین و آنالو

هیا میورد توجیه در تکثیر مرینوعی میاهی LHRHaآن 

 رش دهندگان قرار گرفته است. پرو

اگرچییه در بییدو امییر، دانشییمندان علییوم شیییالتی 

    ی هیپیییوفیز بیییهتوانسیییتند بیییا بهیییره گییییری از عریییاره

هییا از ی تکثیییر مریینوعی مییاهیدر زمینییه یهییایموفقیییت

طریق هورمون درمانی دست یابند؛ اما با توجیه بیه عیدم 

ی هآگاهی دقیق از میزان گنادوتروپین موجود در عریار

 هییای هیپییوفیزی در هیپییوفیز، وجییود دیگییر هورمییون

ی تهییییه شیییده کیییه ممکییین اسیییت در پاسیییخ عریییاره

 درمییانی تییاثیر  هییا بییه هورمییونفیزیولو ییین مییاهی

از  ای گذارند، همچنین احتمیال انتقیال بیمیاریناخواسته

هیای گیرنیده و نییز ی هیپوفیز بیه میاهیهای دهندهماهی

ری هیپیوفیز سیبر شیده تیا ی باالی تهییه و نگهیداهزینه

هییای پییرورش دهنییدگان بییه دنبییال اسییتفاده از هورمییون

   طبیعییی و سیینتتین جییایگزین بییرای القییای مریینوعی

ها باشند. براساس مطالعات صیورت گرفتیه، چنیین ماهی

شییود کییه اسییتفاده از هورمییون آزاد کننییده ترییور مییی

در  GnRHaهیای آن ( و آنالو GnRHگنادوتروپین )

ی هیا نسیبت بیه اسیتفاده از عریارهی ماهیالقای مرنوع

هیپپوفیز از مزایای بیشتری برخوردار باشد. زیرا هورمون 

GnRH هیای گنیادوترو  توانید بیا تحریین سیلولمی

هیییای هیپیییوفیزی، آنهیییا را وادار بیییه سییینتز هورمیییون

( نمایید، کیه ایین امیر GTH IIو  GTH Iگنادوتروپین )

هیا و بیین هورمیونی فیزیولو یین تواند موازنیهبهتر می

رخدادهای فیزیولو ین دخییل در تولییدمثل را برقیرار 

نماییید و بییه طییور مسییتقیم و غیرمسییتقیم بییر بلییو  نهییایی 

 Vanها تیاثیر گیذارد )ها و اووالسیون تخمناووسیت

Der Kraak et al., 1998; Zohar and Mylones, 

در  GnRH(. بیا اییین وجییود، اسییتفاده از هورمییون 2001

ها با مشکالتی نییز همیراه وعی برخی از ماهیالقای مرن

ها نظییر میاهی طالییی، است. در واقع در برخی از ماهی

Carassius auratus (Peter et al., 1991 کپییور ،)

Cyprinus carpio (Billard et al., 1989 ،)معمیولی، 

 ,.Anguilla anguilla (Dufour et alمارماهی مهاجر، 

 Claris gariepinus (De Leeuw(، گربه ماهی، 1988

et al., 1986 ،تیالپییییا ،)Orechromis aureus  و

O.niloticus (Levavi-Sivan et al., 1995 بیه دلییل )

سیینتز و آزاد شییدن دوپییامین از هیپوتییاالموس، تزریییق 

ها نیه تنهیا به تنهایی در القای این ماهی GnRHهورمون 

هیای مؤثر نبوده، بلکه ممکن اسیت موجیر بیروز پاسیخ

ی فیزیولو ین گیردد. لیذا بنیا بیه تاربیه و بیه ناخواسته

ی مطلیوب، در زمیان ییابی بیه یین نتیایهمنظور دسیت

، اسییتفاده از مییواد آنتییی GnRHاسییتفاده از هورمییون 
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( و DOMدوپییامین، نظیییر متوکلوپراماییید، دامپریییدون )

 (.Peter et al., 1991رسد)پیموزاید ضروری به نظر می

(یکی از .Cichlasomaseverum spماهی سوروم )

هیای آکوارییومی آب شییرین های میاهیزیباترین گونه

است که مورد توجه بسیاری از پیرورش دهنیدگان قیرار 

گییر بیوده دارد. این ماهی در انتخاب جفت بسیار سخت

و پ  از انتخاب جفت مناسر، در صورت فراهم بیودن 

شرایط محیطی قادر است در محییط آکوارییومی تکثییر 

اما متاسفانه به دلیل پیایین بیودن درصید تفیریخ و  نماید.

هییا، تنهییا معییدودی از افییراد بازمانییدگی الرو اییین مییاهی

دهنید؛ لیذا تمایل به تکثیر این میاهی از خیود نشیان میی

تولیدات داخلیی ایین گونیه، پاسیخگوی تقاضیای بیازار 

هییای نبییوده و بییه ناچییار برخییی از تولیدکننییدگان مییاهی

مییودن اییین مییاهی از کشییورهای آکواریییومی، بییا وارد ن

دهنید؛ کیه ایین جنوب شرق آسیا، به نیاز بازار پاسخ می

امر نه تنها سبر خروج ارز از کشور شیده بلکیه احتمیال 

های وارداتیی های گوناگون از طریق ماهیورود بیماری

دهد، که تهدیدی برای صنعت تکثیر و را نیز افزایش می

شود. لذا بیا میهای زینتی کشور محسوب پرورش ماهی

توان چنین اذعیان کیرد در نظر گرفتن این مشکالت، می

هییای مختلییک القییای تولیییدمثل ی روشکییه بییا مطالعییه

های تااری بتوان ها و دیگر گونهمرنوعی در این ماهی

بر این مشکالت فائق آمد. براین اساس هدف غایی ایین 

گیییری از روش هورمییون مطالعییه، بررسییی امکییان بهییره

ی هیپیوفیز و هورمیون آزاد با اسیتفاده از عریارهدرمانی 

بیه عنیوان یین  دامپریدون هکننده گنادوتروپین به همرا

رییزی میاهی آکوارییومی دوپیامین در القیای تخیمآنتی

سوروم و بررسی تاثیر هورمیون درمیانی بیر روی مییزان 

پاسخ مولدین، همیاوری، درصید تفیریخ، و بازمانیدگی 

 .ستالروها در نظر گرفته شده ا

 هامواد و روش

 یاین تحقیق در کارگاه تکثیر و پرورش ماهی ها

زینتی خلیج فارس، واقع در شهرستان فسا، استان فارس 

عددی پیش  791ی اناام گرفت. ابتدا از میان ین گله

مولد بالغ ماهی سوروم، که در شرایط یکسان محیطی 

، اکسیژن pH:  1/1گراد، ی سانتیدرجه 12±1)دمای 

 191گرم در لیتر و سختی کل میلی 1±7در آب  محلول

 شدند،می نگهداری گرم برحسر کربنات کلسیم(میلی

ی که ظاهرا، براساس رفتارهای یهاماهیاز جفت  19

را معاشقانه، تمایل به جفت شدن بایکدیگر داشتند 

گروه آزمایشی به ترتیر شامل  9و در  کردهانتخاب 

های گروه از ماهیهای کنترل، دو ین گروه از ماهی

( و دو CPEی هیپوفیز ماهی کپور )تحت تیمار عراره

به  GnRHaتحت تیمار هورمون  هایگروه از ماهی

دوپامین دامپریدون، در قالر ین ی آنتیی مادهاضافه

 طرح کامال ترادفی، توزیع گردید.

قبل از تزریق هورمون، با پودر گل ماده  مولدین

گرم در لیتر( بیهوش گردیدند. بعد از میلی 111میخن )

بیهوشی کامل در این محلول، مولدین طوری روی میز 

ی پشتی آنها به سمت باال کار قرار داده شدندکه باله

قرار گیرد. سوزن سرنگ حاوی محلول هورمون با 

ای وارد درجه در زیر ناحیه باله شکمی به گونه 29زاویه 

ی آسیر نرساند. سپ  گردید که به امعاء و احشاء داخل

محلول هورمون به میزان تعیین شده در جدول زیر به 

 31درصد هورمون در نوبت اول و  71ماهی تزریق شد. 

ها تزریق شد. بعد از درصد از مابقی هورمون به ماهی

اناام عمل تزریق، خروج سرنگ به آرامی، همراه با 

ماسا  ناحیه تزریق هورمون صورت گرفت تا محلول 

ون تزریقی از بدن خارج نشود. جهت تزریق هورم

سی انسولینی استفاده شد. سی 7های هورمون از سرنگ
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گونه تزریقی را دریافت نکرده است. گروه شاهد هیچ

ی دوم تزریق به های نر همزمان با مرحلهتزریق به ماهی

 های ماده اناام گرفت.ماهی

های ها به صورت جفت جفت در آکواریومماهی

ریزی، کلیه نه قرار داده شدند. پ  از تخمجداگا

ی انکوباسیون اعمال های الزم در طول دورهمراقبت

گردید. عالوه بر حفظ شرایط فیزیکوشیمیایی آب، به 

ها در ین حمام منظور جلوگیری از قارچ زدگی، تخم

موقت ین تا دو ساعته به صورت روزانه از ماالشیت 

ر قرار داده شدند. پ  گرم در لیتمیلی 7گرین با غلظت 

های ریخته شده، درصد ریزی، تعداد تخماز تخم

باروری، تفریخ و نیز بازماندگی الروها به روش معمول 

 .آن تعیین گردید

 ساعت 12نوبت و با فاصله زمانی  1سورم، در ماده : میزان هورمون و نوع هورمون تزریق شده به مولدین 7 جدول

 هافاصله زمانی بین تزریق ز تزریقی هورموندو نوع هورمون های آزمایشیگروه

 نوبت دوم نوبت اول

7 GnRHa+DOM µg/KgBW7 µg/KgBW3 12 ساعت 

1 GnRHa+DOM µg/KgBW1 µg/KgBW71 12 ساعت 

9 CPE mg/KgBW9/1 mg/KgBW 1/1 12 ساعت 

2 CPE mg/KgBW 9/1 mg/KgBW 9/2 12 ساعت 

 ---------- --------- -------- بدون تزریق 9
 

 

 

15mg/KgBWdomperidone 
210mg/KgBWdomperidone 

کلیه اطالعات حاصل از این بررسی در نیرم انتهادر 

ثبییت گردیید. سییپ  نرمیال بییودن  Excel 2010افیزار  

هییییا بییییا اسییییتفاده از آزمییییون کولمییییوگروف داده

مورد بررسی قیرار  (Smirnov-kolmogorov)اسمیرنک

 SPSSهیا بیا اسیتفاده از نیرم افیزار گرفیت. سیپ  داده

هییای حاصییل از تازیییه و تحلیییل گردییید. داده (®15)

پارامترهییای مییورد بررسییی از طریییق آنییالیز واریییان  

بیا سیطم معنیی داری  (One-way ANOVA)یکطرفیه 

P<0.05  با یکدیگر مقایسیه گردیید و سیپ  بیا آزمیون

معنی دار بیودن نتیایج بدسیت آمیده در  (Tukey)توکی

 .های مختلک مورد تازیه و تحلیل قرار گرفتتیمار

 نتایج

با توجه به نتایج بدست آمده، اختالف معنی داری 

های ریخته شده و ( در تعداد تخم>19/1Pدر سطم )

های بارور شده و تفریخ شده از هر ماهی مولدی تخم

به ترتیر در  CPEو  GnRHکه تحت تیمار هورمونی 

 µg/kgBWGnRHa71 ،µg/kgBWGnRHa تیمارهای

11  ،mg/kgBW CPE9  وmg/kgBW CPE9 ،   

های گروه کنترل وجود اند، در مقایسه با ماهیبوده

   دارد. میزان بازماندگی الروهای بدست آمده از 

اند نیز به طور های تحت تیمار هورمونی بودهماهی

( کمتر از الروهای بازمانده از >19/1Pداری )معنی

 ت. های گروه کنترل اسماهی

های سوروم تحت تیمارهای وری نسبی ماهیامه

که  یهایبه استثنای ماهی CPEو  GnRHaهورمونی 
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قرار گرفتند،  mg/kgBW CPE9تحت تیمار هورمونی 

داری در مقایسه با گروه کنترل، کمتر به طور معنی

 .است

 
 تعداد تخمهای ریخته شده توسط هر مولد -7شکل

 

 ده توسط مواد نرتعداد تخمهای بارور ش  -1شکل

 

 تعداد تخمهای تفریخ شده از هر جفت مولد - 9شکل

 

 تعداد الروهای بازمانده پ  از تفریخ - 2شکل 

 

هماوری نسبی مولدین سوروم تحت تیمار هورمونی  -9شکل

GnRHa  وCPE 

های مختلک با حروف الفبای داری بین گروه)اختالف معنی

 انگلیسی مشخص شده است(.

 

 بحث 

هیایی را در مییان حفیرهماهی سوروم ر طبیعی، به طو

  ایاییاد  آکواریییومهییای تمیییز و صییاف، در کییک سیینگریزه

مانیده و  نمایند. میاهی نیر، در اطیراف و نزدیکیی بیاقیمی

سازد. پ  از آن که النة شیار مانند آماده رقبا را دور می

سیازد. سیپ  رها میها را در آناا شد، مولد ماده تخمن

اصیله عمیل اسیپرم رییزی را انایام داده و لقیاح مولد نیر بالف

امیا از آنایایی کیه درصید تفیریخ و .صورت میی پیذیرد

در ایین بازماندگی در روش طبیعیی بسییار پیایین اسیت، 

 گیییری از تییاثیر القییایسییعی شیید تییا بییا بهییره، پییژوهش
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اووالسیییییون و  دردر  CPEو  GnRHهییییای هورمیییون

ییر ایین ، بیازده تکثرییزیبه تخیم سورومتحرین ماهی 

یافتنید اخییرا  محققیین درداده شیود.زیرا،  ماهی افزایش

هیای فیزیولو یین دخییل در که بیا توجیه بیه مکانیسیم

توان، کارایی و بازده تولیدمثلی را ها، میتولیدمثل ماهی

هیای هورمیون درمیانی بیاال بیرد. بیه با اسیتفاده از روش

نتیایه اسیتفاده از تیمارهیای هورمیونی در عنوان نمونیه، 

اسییتخوانی همزمییانی در  یهای مختلییک مییاهی هیاگونیه

ها و افیزایش تعیداد مولیدین رسیدگی جنسیی اووسییت

 ,Wallace and Selmanماده آماده تخمرییزی اسیت )

1981.) 

اووالسیییون همزمییان، افییزایش کمیییت و کیفیییت 

ها، افزایش هماوری نسبی، افزایش درصد تفیریخ گامت

امییدهای اسییتفاده از و بازمانییدگی الروهییا از مهمتییرین پی

     هیییای هورمیییون درمیییانی در القیییای تولییییدمثلی روش

ی هیای اسیت، کیه بیه وسییلههیای مختلیک میاهیگونیه

 Andreu-Vieyra) محققین مختلک گزارش شده است

et al., 2005; Andreu-Vieyra and Habibi, 2000; 

Mylonas et al., 1997; Donaldson et al., 1983; 

Billard et al., 1984; Harmin and Crim, 1992; .)

های تزریقی به منظیور استفاده از هورموننیز در مواردی 

ها و تسریع رسیدگی و اووالسیون ماهیتولیدمثلی القای 

ها ممکن است منار به کیاهش کیفییت همزمان تخمن

هیای ها شود. این امیر احتمیاال متیاثر از هورمیوننتخم

دوز هورمیونی  خاص یا ترکیبات همراه بیا آنهیا، مقیدار

تاویز شده، نحوه تزریق و انتقال هورمون، زمان تایویز 

هورمیییون، فاصیییله زمیییانی بیییین دو هورمیییون و زمیییان 

هیای محیطیی اووالسیون طبیعی در گله مولدین، استرس

-های پیاپی، سالمت و وضعیت تغذیهناشی از دستکاری

استفاده از دوزهای بیاالی هورمیونی گاه . باشدای ماهی 

هییا هییای مییاهینبییه کییاهش کیفیییت تخم نیییز مناییر

گردد. تاثیرات سوء ناشی از باال بودن دوز تزریقی یا می

هیا در میاهی GnRHهای استفاده بیش از حد از هورمون

(.در Peter and Yu, 1997مختلک گزارش شده است )

هییای هورمییون   هییا تغییییرات روزانییه بسیییاری از مییاهی

هییا در نن تخمییو یییا اووالسیییو GTH-IIگنییادوتروپین 

گییرد کیه ایین پدییده در صیورت میی GnRHپاسخ به 

ماهی کپیور معمیولی و بیاس درییایی بیه اثبیات رسییده 

در اثیر  GnRHهای است. لذا آزادسازی مداوم هورمون

-طبیعی ترشم هورمون یتوان چرخهمیتزریق هورمون 

را بییرهم بزند.اسییتفاده از  GTH-IIهییای گنییادوتروپین 

طیور همیان GTH-IIو هورمیون  GnRHدوزهای باالی 

که ذکر شد می توانید تیاثیرات سیویی بیر روی کیفییت 

های مولدین داشته باشد. که این امر مغایر با اهداف تخم

 باشد.های القا کننده میاستفاده از هورمون

بییر اسییاس نتییایج بدسییت آمییده ، تزریییق هورمییون 

GnRH  وCPE  موجیر القیای اگرچیه به ماهی سوروم

و تحرین این ماهی هیا بیه تخمرییزی شیده  اووالسیون

هیا در مقایسیه بیا امیا بیازده تولییدمثلی ایین میاهیاست. 

بیه  های گروه کنترل به شدت کاهش یافتیه اسیت.ماهی

عبییارتی پاسییخ مولییدین سییوروم بییه تزریییق هورمونهییای 

GnRH  وCPE (  19/1در سطمP< در مقایسه با تیمار )

اختالف معنی داری  ،شاهد در شرایط اکولو ین مشابه

هیای به عبیارتی دیگیر، اسیتفاده از هورمیونداشته است.

GnRH ی هیپیوفیز در القیای تولییدمثلی میاهی و عراره

هیای ریختیه سوروم نه تنها موجر افیزایش تعیداد تخیم

شده توسط مولدین نشد، بلکیه سیبر کیاهش همیاوری 

های گروه کنترل گردیید. ها در مقایسه با ماهیاین ماهی

ی سییوروم در دوران تولیییدمثلی نسییبت بییه شییرایط مییاه

باشید. محیطی، استرس و دسیتکاری بسییار حسیاس میی

  هییا، شییاید مهمتییرین دلیییل کییاهش همییاوری اییین مییاهی
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رغم هورمون درمانی، استرس وارده به آنها در حین علی

تیمارهییای هورمییونی باشیید. در واقییع اسییترس وارده بییه 

بر عملکرد سیسیتم غیدد  تواند تاثیر نامطلوبیها میماهی

ریز داشته باشد و در نتیاه موجر کاهش ترشحی درون

هییا، کییاهش درصیید بییاروری، کمیییت و کیفیییت گامییت

تفریخ و نییز کیاهش درصید بازمانیدگی الروهیا گیردد 

(Pankhurst, 1998; Pankhurst and Van Der 

Kraak, 1997هییییای (.کییییاهش سییییطم هورمییییون

بتیا  71ستوسیترون و کتوت 77گنادوتروپین، تستوسترون، 

هیای مختلیک زا در گونیهاسترادیل تحت شرایط استرس

 Carragher andهییا گییزارش شییده اسییت )مییاهی

Pankhurst, 1998; Van Der Kraak et al., 1992; 

Bahmani et al., 2002; Bayunova et al., 2002 .)

ی تواند نشیان دهنیدهلذا کاهش استروئیدهای جنسی می

یین بیه اسیترس وارده بیه مولیدین ین پاسیخ فیزیولو 

توانید تیاثیر منفیی (، که این امر مییSelye, 1950باشد )

ها داشته باشد. از سیویی بر روی کمیت و کیفیت گامت

دیگییر، اسییترس ناشییی از دسییتکاری در حییین تزریییق 

توانید موجیر افیزایش سیطم کیورتیزول هورمون، میی

هیا خون گردد و همین امر ممکین اسیت بیر کبید میاهی

ثیر گذارد و سبر القای گلیکولیز و یا گلیکونئیو نزیز تا

گردد کیه وقیوع ایین پدییده منایره بیه افیزایش سیطم 

متابولیسم گلوکز خواهد شید و میاهی بیه جیای آن کیه 

ها نماید، انیر ی انر ی خود را صرف بلو  نهایی گامت

 Axelordخود را صرف همستازی خود خواهید کیرد )

and Reisine, 1984; Rottland and Tort, 1997 .)

های سیوروم های حاصل ماهیلذا کاهش کیفیت گامت

ی خیود سیبر کیاهش تحت تیمار هورمونی نیز بیه نوبیه

 شود.درصد تفریخ و کاهش بازماندگی الروها می

البته نامناسیر بیودن دوزهیای هورمیونی نییز یکیی 

توانید بیر روی کمییت و دیگر از عواملی اسیت کیه میی

هییای سییوروم تییاثیر رم مییاهیهییا و اسییپکیفیییت تخمیین

دوزهیای گذاشته باشد. مشیابه ایین نتیایج در اسیتفاده از 

در بیه ترتییر  GnRHaهورمون و  HCGباالی هورمون 

مشاهده شده ای آالی قهوهقزل و ماهی کفشن معمولی

کیاهش نیرب بیاروری و  ،هیاکاهش کیفییت تخماست. 

 .اسیت ها به خوبی مؤید ایین امیردر این ماهی لقاح شده

کوتیاه شیدن زمیان بیین  در اثرممکن است در حقیقت، 

، عامییل کییاهش کیفیییت القییای هورمییونی و اووالسیییون

 ,.Ramos, 1986; Mylonas et al) هیا باشیدگامیت

1992 .) 

در میاهی آتالنتییین سیالمون، تزریییق بییش از حیید 

توانید منایر بیه غییر طبیعیی هورمون در مراحل اولیه می

درصید آنهیا، پی  از  711هیا و میر  و مییر شدن تخم

ساعت از لقاح گردد. همچنین ممکن اسیت  12گذشت 

 Crim andاووالسیون ماهی ها ماده دچار اختالل شود)

Bettles, 1997.)  تزریییق اییین در حییالی اسییت، کییه

، اما در دفعات زیاد نیز عیالوه بیر GnRHaدوزهای کم 

ها ممکین اسیت موجیر افیزایش ایااد استرس در ماهی

ها گردد. این امر نییز ممکین اسیت هیدوز تزریقی به ما

نسیبت  GTH-IIموجر افزایش بییش از حید ترشیحات 

به دوز هورمیونی مناسیر در اووالسییون طبیعیی گیردد 

(Mugnier et al., 2000 تزریییق ییین مرحلییه ای .)

GnRHa  تنها منایر بیه افیزایش تحریین کوتیاه میدت

 زمییی گییردد. اییین دو GTH-IIترشییم و آزاد سییازی 

قیزل آالی رنگیین قرمز حیو،،  یهاتحرین در ماهی

ساعت  21تا  91کمان و سیم دریایی سر طالیی حداکثر 

 ,Zoharپ  از تزرییق هورمیون گیزارش شیده اسیت )

از اینرو، نتایج حاصل از این آزمیایش بیا توجیه (. 1996
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های فردی ماهی سوروم کامال منطقی بیه نظیر به ویژگی

 رسد. می

تیوان ست آمده میدر ماموعه، با توجه به نتایج بد

چنین اذعان کرد، که در تکثیر ماهی سوروم بهتیر اسیت 

با فراهم نمودن شرایط اکولو ین و ارتقا سیطم کیفیی 

های دوران انکوباسیون به ترتیر شرایط را بیرای مراقبت

هیا و نییز افیزایش بازمانیدگی جنیین و تولید مثیل میاهی

 .الروها را فراهم ساخت
 

 سپاسگزاری

دانییم از زحمیات کلییه در ایناا بیر خیود الزم میی

کسییانی کییه مییارا در اناییام اییین تحقیییق یییاری نمودنیید 

 سپاسگزاری نماییم. 
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