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  خالصه
گرمی براي  1-5بچه ماهی  هاکه ساالنه میلیون استکپور ماهیان و از ماهیان بومی استان خوزستان  ياز خانوادهماهی بنی

ه ب LHRH-α2اي تأثیر آنالوگ هورمون مقایسهبررسی ،این مطالعههدف از . دکنبازسازي ذخائر تاالب شادگان و هورالعظیم تولید می
به روش  (CPE)هیپوفیز ماهی کپور معمولی  يتزریقه، با عصاره 3به روش (CPE)هیپوفیز ماهی کپور معمولی  يهمراه عصاره

پنهان، وزن تخمک استحصالی به وزن مولدین،  ي، دورهریزي تخم میزان موفقیتشاملتولید مثلی  عملکردبر ) تزریقه 2روش(مرسوم 
قطعه به  20تزریقه و  3قطعه به روش  180(تایی 20)تیمار هورمونی(گروه 10ماهی در قطعه 200. درصد لقاح در ماهی بنی است

تري نسبت به تزریق اضافه يکه داراي مرحله تزریقه 3در روش که نتایج نشان داد . تقسیم شدند )اي هیپوفیزمرحله 2روش تزریق 
کیلوگرم /میکروگرم 8(ها گروهیکی از در ریزي نرخ تخمترین اثر بیش.استتري طوالنیپنهان  ي، داراي دورهبودتزریقه  2گروه 

-مرحله درغده هیپوفیز گرم میلی 3دوم و يکیلوگرم غده هیپوفیز در مرحله/گرممیلی 5/0اول،  يدر تزریق مرحله LHRH-α2هورمون 
ریزي در میزان نرخ تخم.%)95(بنی بوده است  يدهی مولدین مادهحاصل شده است که داراي باالترین مقدار در نرخ جواب) نهایی ي

ترین نسبت بیش،میزان تخم استحصالی به وزن بدن مولددر شاخص ).>05/0P(شتداري داها اختالف معنیبا تمام گروهاین گروه 
روش تزریق سه نتایج حاکی از آن بود که . شددر همین گروه دیده نیز %)8/9(درصد لقاحترین بیشو )79/9±62/0(حاصل شده

مناسب  غلظتعنوان اي بهتر بود و تیمار دو به مرحله 2از لحاظ عملکردي نسبت به روش تزریق ،در بهترین غلظت مناسبايمرحله
.شودبراي تکثیر مصنوعی ماهی بنی محسوب می

تزریقروش هیپوفیز کپور،  ي، عصارهLHRH-α2ریزي، ماهی بنی، تحریک تخم:کلیديکلمات 

  مقدمه
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 يها بچه ماهی انگشت قد که نتیجه است و ساالنه میلیون
بخش . شود تولید می ،تکثیر مصنوعی این گونه است

در هور توسط شیالت خوزستان اعظم این بچه ماهیان 
هاي استان خوزستان و  شادگان و هورالعظیم، رودخانه

ه ب ؛شوند دز رهاسازي می سد هاي سد کرخه ودریاچه
قطعه بچه ماهی  7160000میزان  1391که در سال طوري

خوزستان در هورالعظیم و گرمی توسط شیالت  3-1
بخشی نیز به منظور  .تاالب شادگان رهاسازي گردید

پرورش در استخرهاي خاکی به صورت توأم با کپور 
رسد ماهیان چینی به بخش خصوصی به فروش می

)Kahkesh et al. ).1388محمدیان و همکاران ، 2010
تولید مثل و تکثیر مصنوعی ماهی بنی پس از افزایش دما 

معموالً از اواسط یا اواخر ) گراد سانتی يدرجه20بیش از(
. )1375پی و همکاران نیک(شود فروردین ماه آغاز می

کپور  از جمله،ماهی بنی مانند بسیاري از ماهیان پرورشی
ماهیان آسیایی، کفال، خامه ماهی و چند گونه از سوف 

راحتی به رسیدگی جنسی ماهیان در محیط اصلی خود به
اما در شرایط محصور قادر  ؛کنند ریزي می رسند و تخم یم

هر چند به  ؛باشند ریزي به صورت طبیعی نمی به تخم
رسند و مقدار زیادي تخمک در  رسیدگی جنسی می

، Al Mukhtar 2009(کنند تخمدان خود انباشته می
در تحریک تولید  1930از سال هیپوفیز .)1374معاضدي 

ریزي،  گذاري و تخم مثل و وادار کردن ماهی به تخمک
يدر حال حاضر عصاره .گرفته استمورد استفاده قرار 

 مورد استفاده براي تکثیر ماهی يهیپوفیز تنها گزینه يغده
این غده بسیار گران بوده، همیشه  .شودبنی محسوب می

هاي  ست و با واکنشصورت آماده در دسترس نیه ب
.Drori et al(باشدبینی همراه میغیرقابل پیش 1994 ،

هاي  ورمونهچنین دارايو هم )1388محمدیان و همکاران
). 1381بهمنی و همکاران (باشد نیز می ضد تولید مثلی

یک روش دیگر براي القاي اووالسیون در بسیاري از 
هاي  آنالوگهاي مختلف یا استفاده از شکل ،ماهیان

که ترشح  است) GnRH(گنادوتروپینهورمون آزادکننده
.Peter et al(کند را تحریک می گنادوتروپین 1987, 

Zohar 1989(. ماهی بنی و دیگر ماهیان بومی، از قبیل
در القاء ) شبوط(گطان، عنزه، برزم و شیربت 

و LHRHα2ریزي با هورمون  گذاري و تخمتخمک
ها به صورت هیپوفیز، مواد تناسلی آن يغده يعصاره

این یک  .دنشو رسد و آزاد می همزمان به رسیدگی می
زیرا در مدت زمان کوتاهی  ؛مزیت براي مراکز تکثیر است

Kahkesh(کردتوان تخمک زیادي استحصال  می et al.

با توجه به اهمیت .)1388محمدیان و همکاران ،2010
بومی و  يکه یک گونهاین دلیله ب ،ماهی بنی در کشور
از بین رفتن ذخائر طبیعی این  واست داراي پتانسیل رشد

ماهی از سویی دیگر، تکثیر موفق این ماهی به هر طریقی 
جایی که تکثیر مصنوعی از آن.نماید را قابل توجیه می

هاي هیپوفیز یا هورمون يماهی بنی با استفاده از غده
ثر نبوده استؤتنهایی مبه،روش دو تزریقهسنتتیک به 

)Kahkesh et al. حاضر  يمطالعههدف از اجراي ).2010
ه ب LHRH-α2تأثیر آنالوگ هورمون اي مقایسهبررسی 

به  (CPE)هیپوفیز ماهی کپور معمولی  يهمراه عصاره
هیپوفیز ماهی کپور معمولی  يتزریقه، با عصاره 3روش

(CPE)هاي بر شاخص) روش مرسوم(یقهرتز 2روش ه ب
زمان بین (پنهان  يدورهاز قبیل  تولید مثلی ماهی بنی

تعداد (ریزي نرخ تخم، )انجام اولین تزریق و اووالسیون
هاي ماده تزریق ریزي کرده به تعداد ماهیهاي تخمماهی
هاي تولید مثلی در و دیگر شاخص درصد لقاح، )شده

هدف  این نکته نیز قابل ذکر است که.استماهی بنی 
ترین تیمار با اصلی در این بررسی دستیابی به موفق

.استتکثیر مصنوعی این ماهی  برايترین هزینه کم

  مواد و روش کار
ذخیره و نگهداري مولدین 

این مطالعه در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان بومی 
 کل شیالت خوزستان يوابسته به اداره دشت آزادگان

انجام  براي.به انجام رسید اهوازکیلومتري  40واقع در 
ششم والدین ماهیان بنی که از  واز نسل پنجم  طرحاین 

مولدین .استفاده گردید ،هور العظیم صید شده بودند
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از مرکز تکثیر و پرورش ماهیان بومی دشت ماهی بنی
و  شدند در استخرهاي کارگاه نگهداريوآزادگان انتخاب 

قطعه  200تعداد در این بررسی . مورد تغذیه قرار گرفتند
20وتیمار  9در تزریقه 3قطعه به روش  180(ماهی 

با میانگین وزن )هیپوفیزاي مرحله 2تزریققطعه به روش
ماهیان قبل از . تحت تیمار قرار گرفتندگرم 458±1400

ها آنتزریق از نظر شکل ظاهري، وزن، اندازه و سالمتی 
 سپس مولدین جداگانه وزن ؛گرفتمورد بررسی قرار 

و با عالمت گذاري در باله پشتی به استخرهاي  شدند
LHRH-α2هورمون .گردیدندبتونی در سالن تکثیر منتقل 

)LHRH – ethylamide [D-Ali6 – des – GLY10]m( 
هیپوفیز مرغوب و با کیفیت  يغده وساخت کشور چین 

ماهیان تحت تیمار . کپور معمولی استفاده گردید
LHRH-α2هیپوفیز ماهی کپور معمولی  يهمراه عصارهه ب

(CPE)مورد تزریق قرار  )1جدول (هاي متفاوتغلظت
بر  ،تیمارهاي شاهد نیز است کهالزم به ذکر .گرفتند

با غلظت  1هیپوفیزکارياساس روند کاري مرکز تحت 
b.w14.5mg kg مطابق روشBillard 1990در سال 

.ندقرار گرفت

اهزمایشآ
هاي مورد آزمایش در ابتدا گروه ،در این مرحله

هاي آزمایشی و گروه ندتایی انتخاب شد 20هاي دسته
تطبیقی مورد  يمقایسه برايهمزمان همراه با گروه شاهد 

جایی ماهیان جابه. تزریق هورمون یا هیپوفیز قرار گرفتند
40-60غلظت(2بیهوشی با اسانس گل میخکبه کمک 

صورت گرفت و پس از بیهوشی، ماهیان )لیترگرم درمیلی
شو داده شدند زیرا برخی مواد و  توسط آب شست

گل میخک قادرند قدرت  يمانند عصاره ،بیهوش کننده
ستاري (تحرك اسپرم و کیفیت تخمک را کاهش دهند

نخست، تزریق فقط از هورمون  يدر مرحله.)1381

1- Hypophysation
استC10H12O2اي به نام اژینول با فرمول شیمیاییداراي ماده -2

استفاده و در مراحل دوم و  LHRH-α2هاي مختلف غلظت
 يساعت از عصاره 12و  24به ترتیب پس از مدت  ،سوم
در ماهی مولد بنی هورمون. هیپوفیز استفاده شد يغده

LHRH-α2  درصد آماده  7/0که با استفاده از محلول نمک
 ياول تزریق یا مرحله يبه عنوان مرحله ،شده است

این  .گردیدمقدماتی، به صورت داخل صفاقی تزریق 
ساعت اثر مطلوبی روي هیپوفیز ماهی  24تزریق در مدت 

GtH2مقدار کافی ه مولد گذاشت و منجر به ترشح ب

ها،  کمک در ایجاد اثر مطلوب روي تخمدان براي. گردید
 ،اهها و رسیدگی همزمان آن پیشرفت در بلوغ تخمک

گرم بر کیلوگرم  میلی 5/0هیپوفیز به مقدار يغده يعصاره
 12نهایت بعد از در. دوم تزریق گردید يدر مرحله

ها و آزاد  لوغ نهایی تخمکرسیدگی کامل و ب برايساعت، 
 يغده يسوم عصاره يمرحلهها از تخمدان، درشدن آن

تا پس از  شدتزریق تر یا بیشگرم  میلی 3هیپوفیز به میزان 
گراد سانتی يدرجه 22-24ساعت در دماي  14-13

ه ها سیال شده و ب تخمک) دماي مطلوب تکثیر ماهی بنی(
ماهیان  ،بعد از تزریق.صورت دستی تخلیه صورت گیرد

در استخرهاي بتونی داخل سالن با میزان اکسیژن کافی 
بر اساس مشاهدات ظاهري چون نرمی . ندگرفت قرار

رفتاري ماهی و پس از اطمینان وقوع  شکم، وضعیت
. گردیدندمولدین ماده صید ،اووالسیون در ماهیان

هاي هر دو یا سه مولد را پس از لقاح در یک تخمک
 زده شدندهم ه ها بظرف مناسب گذاشته و با کمک پر آن

ها فعال و لقاح صورت تا اسپرم گردیدو کمی آب اضافه 
با آب معمولی  شوو  پس از یک ساعت شست.گیرد
و در نهایت با  شدندها کامالً آب کشیده و متورم تخم

براي هر یک لیتر تخم (در هزار 8/0ن محلول تان
تر از یک به مدت کم) لیتر محلول 2-1کشیده مقدار آب

 Zohar and Mylonas(گردیدندشو و  دقیقه شست

ها، انتقال آوري تخمآخرین مرحله از عمل. )2001
مدت . استکشیده به انکوباتور متورم و آبهاي تخم

حرارت آب سالن  يبه درجه زمان انکوباسیون با توجه
.دیروز طول کش 3-5بین 
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  تجزیه و تحلیل آماري 
 SPSSافزارآوري شده با استفاده از نرمهاي جمعداده

به منظور . طور توصیفی و تحلیلی بررسی شدنده ب
تحت بررسی از آنالیز هاي تیمارهاي شاخص يمقایسه

واریانس یک طرفه و آزمون دانکن استفاده گردید و 

. صفات کیفی با آزمون مربع کاي انجام شد يمقایسه
05/0=α ه نتایج ب. مبناي قضاوت آماري لحاظ گردید

و  Kulikovskyروشمطابق S.E.M±Meansصورت
.شودارائه می 1996در سال همکاران 

  ها تیمار کردن گروهروش  :1دول ج
سوم يمرحلهدوم يمرحلهاول يمرحلهگروه
1kg/gµ10LHRH-α2kg/mg5/0هیپوفیز يغدهkg/mg5/3 هیپوفیز يغده
2kg/gµ8LHRH- α2kg/mg5/0هیپوفیز يغدهkg/mg3 هیپوفیز يغده
3kg/gµ6LHRH- α2kg/mg5/0هیپوفیز يغدهkg/mg5/2 هیپوفیز يغده
4kg/gµ10LHRH- α2kg/mg5/0هیپوفیز يغدهkg/mg3 هیپوفیز يغده
5kg/gµ10LHRH- α2kg/mg5/0هیپوفیز يغدهkg/mg5/2 هیپوفیز يغده
6kg/gµ8LHRH- α2kg/mg5/0هیپوفیز يغدهkg/mg5/3 هیپوفیز يغده
7kg/gµ8LHRH- α2kg/mg5/0هیپوفیز يغدهkg/mg5/2 هیپوفیز يغده
8kg/gµ6LHRH- α2kg/mg5/0هیپوفیز يغدهkg/mg5/3 هیپوفیز يغده
9kg/gµ6LHRH- α2kg/mg5/0هیپوفیز يغدهkg/mg3 هیپوفیز يغده
هیپوفیز يغده kg/mg4هیپوفیز يغدهkg/mg5/0...........................................)10(شاهد

  نتایج
هاي آزمایشی استفاده شده در این تمام ماهیان گروه

وضعیت یکسان  درریزي پیش از تخم يمطالعه در مرحله
 2جدول طور خالصه در ه نتایج حاصل ب .قرار داشتند
دست آمده از این تحقیق حاکی از ه نتایج ب.آمده است

ها، تعدادي مولد با توجه به گروه ياین است که در همه
ها میزان تأثیر تیمارها، به رسیدگی جنسی رسیده و تخمک

ریزي رها شده و تخم) اووالسیون(پس از بلوغ نهایی 
هاي تولید مثلی حاصل میزان شاخص. گیردمیصورت 

یکسان و  اًها تقریبدر برخی گروهشده از این تیمارها،
ولی در )<05/0P(داري مشاهده نشداختالف معنی

.مشاهده گردیداختالف  ،برخی

پنهان يدوره
آزمایشی و گروه هاي گروهپنهان در  يدوره يمقایسه

داري در روش ، اختالف معنی%95شاهد در سطح اطمینان 
3که در روش طوريه ب؛)>05/0P(نشان دادتزریق 

تري نسبت به گروه تزریق اضافه يي مرحلهادارکه تزریقه
؛تري بودپنهان طوالنی يي دورهاداراست،تزریقه  2

.نتیجه فوق قابل انتظار بود بنابراین

)ریزيتخم(دهیجوابنرخ 
ریزي در گروه شاهد با میانگین نرخ تخم يبا مقایسه

مشاهده گردید دار،تیمارها، اختالف معنیدیگر 
)05/0P< .(مشاهده گردیدترین اثر در گروه دوم بیش
دهی که داراي باالترین مقدار در نرخ جواب )2جدول(

تیمار تحت يمادهمولد 20از میان  و مولدین ماده بنی بود
ریزي کردندماده جواب داده و تخم 19تعداد ،قرار گرفته

بین . داشتندداري ها اختالف معنیتمام گروهو با %) 95(
نیز اختالفی مشاهده  10و  3چنین بین هم 8، 1هاي گروه
.)<05/0P(نشد
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نسبت تخم استحصالی به وزن بدن
شود دیده می2ترین نسبت حاصل شده در گروه بیش

مالحظه 8و7، 6، 4هاي و سپس در گروه)62/0±79/9(
داري مشاهده اختالف معنی ،گروه 5این در بین . گرددمی

در دو ترین مقدار از این نسبت،کم). <05/0P(شودنمی
ذکر شدههاي دیگر وجود دارد که با گروه 9گروه شاهد و
).>05/0P(داري دارداختالف معنی

کاريآوريشاخص هم
8(این شاخص، در گروه دوم اي ترین اثر تیمار بربیش

 يدر تزریق مرحله LHRH-α2کیلوگرم هورمون /میکروگرم
 يهیپوفیز در مرحله يکیلوگرم غده/گرممیلی 5/0(اول 

 42196به تعداد ) نهایی يگرم در مرحلهمیلی3دوم و 
طور که همان). 2جدول(عدد تخمک بارور حاصل شد

،4، 1،3هاي شود، این گروه به ترتیب با گروهمالحظه می
داري اختالف معنی% 95در سطح اطمینان  8و 7، 5،6

این اختالف  9ولی با دو گروه شاهد و  ؛)<05/0P(ندارد
). >05/0P(شودمشاهده می

درصد لقاح 
شاخص تولید مثلی مهم دیگري که در مطالعات و 

تولید مثل طبیعی و تکثیر مصنوعی ماهی  ياهآزمایش
گیرد و میزان تأثیر تیمار را در آن مورد توجه قرار می

ترین اثر تیماري بیش.کنند، درصد لقاح استمقایسه می
و ) %8/89(مشاهده گردید2این شاخص در گروه 

به با توجه ).%86/61(دشحاصل  4ترین آن در گروه کم
و 2شود که بین تیمار مشاهده می،2هاي جدول آنالیز داده

ولی ؛)<05/0P(وجود ندارديداراختالف معنی9و  3،3
دار وجود دارد اختالف معنیهاي دیگر بین گروه

)05/0P<.(

تفریخدرصد 
هاي تولید مثلی که مورد توجه یکی دیگر از شاخص

هاي بارور حاصل گیرد، میزان هچ تخمخاص قرار می
هاي که از میان تخم دهداین عامل نشان می.استشده 

) تفریخ(ها قابلیت شکفتن بارور شده، چه میزانی از آن
 .دارند و چه تعداد الرو یا نوزاد ماهی تولید شده است

در ترتیب ه بباالترین میزان هچ در گروه دوم و سپس 
ها در میان آنوجود داشت و 3و  8، 4، 7، 9هاي گروه

ولی با دیگر ؛)<05/0P(داري مشاهده نشداختالف معنی
 ).>05/0P(هاي تیماري این اختالف وجود داردگروه

 1، 6هاي در گروهترتیب ه ب،دست آمدهه ترین میزان بکم
ماهیان  يدر کلیه اًضمن).2جدول(شوددیده می 10و 

تحت تیمار پرویلن گالیکول که در این تحقیق به عنوان 
رهاسازي تخمک مشاهده  ،کنترل منفی استفاده شد

.نگردید

  بنی ماهی مثلی تولید هاي شاخص تیماري سطوح در خطاي معیار و ها میانگین  :2جدول 
تفریخدرصد درصد لقاح)تعداد(کاريآوريهمدرصد وزن تخم به وزن بدن(%)نرخ جوابدهیماهی تعدادگروه
12075%d51/0±11/8abc2202±34982abc35/0±96/69f33/0±4/81cd

22095%a62/0±79/9a2687±42195a34/0±8/89a36/0±95/87a

32060%g49/0±00/8abc2148±34487abc25/0±92/87ab76/0±86ab

42085%b40/0±54/9ab1752±41152ab74/1±86/61g92/0±21/86ab

52065%f28/0±87/7bc1213±34289abc4/0±34/76e37/0±71/85b

62035%h56/0±57/9ab2423±41276ab55/0±22/68f28/0±98/80d

72080%c64/0±44/9ab2796±40724ab31/0±.6/83c3/0±23/87ab

82075%d43/0±43/9ab1875±40677ab4/0±26/80d05/1±04/86ab

92075%d55/0±70/6bc2394±28897c25/0±77/85bc89/0±57/87ab

102060%g79/0±78/7c3407±33533bc55/0±7/68f24/0±16/83c

.درصد است 95هاي مختلف در سطح اطمینان دار بین میانگین گروهمشابه در هر ستون به مفهوم اختالف معنیحروف غیرـ 
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  بحث
بینی شده در تحقیق و با توجه به فرضیات و اهداف پیش

ا و تجزیه و هبررسی نتایج آزمایش ي الزم،اهانجام آزمایش
امروزه نیاز به .گیردها مورد بحث قرار میتحلیل آن

 -غده ياز قبیل عصاره ،تکثیر ياستفاده از عوامل القاء کننده

در تکثیر α2-LHRHو HCG ،GnRHهیپوفیز، ي
برزم، کپور ماهیان از قبیل بنی، گطان، يمصنوعی خانواده

اي، کپور نقره(کپور معمولی، کپور ماهیان چینی شیربت، 
به اثبات رسیده هندي انیهامو کپور) خوارسرگنده و علف

در حاضر، يدر مطالعه.)1388ناجی و همکاران (است
تکثیر مصنوعی ماهی بنی به منظور موفقیت کامل در 

کشی دستی، استفاده از  ها و تخم رسیدگی نهایی تخمک
 LHRH-α2هیپوفیز در ترکیب با هورمون  يغده يعصاره

با توجه به (ماهی بنی. مورد بررسی قرار گرفته است
دلیل ه ب) آن نسبت به کپور ماهیان چینیکوچک  ياندازه
اي آن نیاز به ه آوري و انکوباسیون تخمدگی، عملنبچس

 ،هاي تولید مثلی تا شاخصداردتري بیش توجه و دقت
درصد ،تفریخدرصد  ،، درصد لقاح کاريآوريمانند هم

میزان تخم استحصالی نسبت به وزن بدن، شاخص 
، درصدبازماندگی و )GSI(رسیدگی جنسی ماهیان ماده

.از افزایش باالتري برخوردار شوندسالمت کامل الرو، 
نیاز  ،هاي تولیدمثلی مطلوب یابی به شاخصبراي دست 

ریزي با  ثر در تخمؤم يگیري از یک القاء کننده به بهره
که در رسیدگی جنسی چرا ؛استدوز مناسب تزریقی 

موفقیت استفاده از . دنکن مولدین اثر مطلوبی ایجاد می
به تنهایی یا در ترکیب با دیگر القاء  LHRH-α2هورمون 

هاي  هیپوفیز، مهار کننده يغده يمانند عصاره ،ها کننده
ریزي ماهیان زینتی مانند  دوپامینی و غیره در القاء تخم

و ماهیان  )1388ناجی و همکاران (1گورامی سه خال
.Berton et al(2پرورشی از جمله ماهی آزاد کتا 1973(،

.Harvey et al(3خرگوش ماهیباس دریایی، 1985(،
.Marte et al(خامه ماهی در تولید انبوه الرو با ،)1987

استفاده از .کیفیت بسیار مورد توجه و استفاده قرار گرفت
هیپوفیز، به  يغده يهمراه با عصاره LHRH-α2هورمون 

ریزي،  دلیل داشتن تأثیر مثبت و مطلوب روي نرخ تخم
ماهیان بنی و درصد بازماندگی الرو  تفریخدرصد لقاح و 

، 4مانند اوتاید ،القاءکنندههاي  در مقایسه با دیگر کیت
، بسیار GnRHهاي و دیگر آنالوگ6، اوافکت5اواپریم

.)1388محمدیان و همکاران (استتر  ثرتر و با صرفهؤم
در و همکاران  رجباین تحقیق با نتایج نظري ينتیجه
در تکثیر  LHRH-α2که با استفاده از هورمون  1387سال 

 7، 5/3در دوزهاي ) برونقره (ماهی ایرانی مصنوعی تاس
دهی میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن منجر به جواب 8و 

پنهان یا  يدوره.مطابقت دارد ، تقریباًدرصد گردید 100
کشی در این مطالعه مدت زمان بین تزریقات تا هنگام تخم

 26ساعت و براي گروه شاهد  50براي تمام تیمارها
پنهان نسبت به يهر چند دوره.ساعت حاصل گردید

یابی ولی به دلیل دستدو برابر است،اً گروه شاهد تقریب
دهی بسیار زیاد در به مقادیر فراوان تخمک و نرخ جواب

از لحاظ اقتصادي با الرو ماهی،زیاد يها و تهیهگروه
گزارش کرده  2009در سال  Al Mukhtar.تر استارزش

است که در تکثیر بنی با استفاده از هورمون در تزریق دو 
ساعته بین دو تزریق، ماهی  24اي با فاصله زمانی مرحله

 يکه دورهعنی مین بدساعت جواب داده است و 24پس از 
تحقیق حاضر شباهت نتایج با  کهساعت است  48پنهان 

1- Trichogaster trichoptera
2- Oncorhynchus kisutch
3- Rabbit fish
4- OVATID:20µg/ml  sGnRH +10mg/ml 
domperimone/canada
5- OVAPRIM : 20µg/ml  sGnRH +10mg/ml 
domperimone/INDIAN
6- OVA – FACT
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پنهان در ماهی کپور  يش شده است که دورهرگزا. دارد
آنتی دوپامین (LHRHα+DOMمعمولی در تیمار با 

گراد به صورت سانتی يدرجه24در دماي ) دامپریدون
ساعت و در کپور  28-30اي حدود تزریق دو مرحله

آنتی دوپامین (LHRHα+HALاي تیمار شده با آینه
ساعت 14-16گراد سانتیي درجه 24در دماي ) دولهاالپری
.Al Mukhtar 2009, Arabaci et al(است در .)2004

) آنتی دوپامین متوکلروپرامید(LHRHα+METتیمار با 
تر از کمگراد،سانتیيدرجه 23این دوره در دماي آب 

.Drori et al(است 16-14 جالب توجه است که.)1994
Haloperidolًبر خالف متوکلروپرامید در آب مستقیما 

پنهان در تیمار با يکوتاهی دوره اینشود وحل نمی
LHRH+MET،  شاید به دلیل جذب سریع یا دریافت

ریزي زودتر شده استسریع مواد است که باعث تخم
)Arabaci et al. .)1388، محمدیان و همکاران 2004

هیپوفیز  يغده يدهی در تیمار با عصارهمدت زمان جواب
 ،تر است کوتاه LHRHαتیمار هورمون کپور در مقایسه با

داراي اثر روي هیپوفیز ماهی مولد  LHRHαزیرا ترکیب 
هیپوفیز کپور داراي  يغده يکه عصارهدر حالی ؛است

پنهان  يیک اثر مستقیم گنادي است که احتماالً دوره
به آن مربوط  LHRHαتر در ماهیان تحت تیمار با  طوالنی

 يارهدر مقایسه با ماهی تیمار شده با عص. باشد می
بنی مولد پنهان در  يهیپوفیز گزارش شده است که دوره

 23-25در دماي GnRH1آنالوگهیپوفیز و تیمار شده با
ساعت 4/22و  4/24گراد به ترتیب سانتی يدرجه

و در تیمار با ترکیب  )1388محمدیان و همکاران (
LHRHα2 + CpE 4/24ايبه صورت تزریق دو مرحله 

Kahkesh(ساعت است et al. مدت زمان ).2010
هم است ه دهی بنی در این دو روش خیلی نزدیک بجواب

حرارت آب بستگی  يو دلیل این تشابه احتماالً به درجه
ریزي در  نرخ تخمدرصد در تحقیق حاضر متوسط .دارد

باالترین .است%77/72)تیمار شاهدجزه ب(تیمارها

این  .شود مشاهده میریزي در گروه دوم  نسبت نرخ تخم
ها  و سایر گروه) هیپوفیزاسیون(با گروه شاهد% 95نسبت 

ریزي  نرخ تخم. )>05/0P(داري است داراي اختالف معنی
در صورتی LHRH-α2هورمون . است% 60در گروه شاهد

هیپوفیز در تکثیر بنی استفاده  يغده يهمراه عصارهه که ب
ها دارد و در  نهایی تخمکتري روي بلوغ شود، اثرات بیش

تري از بین ماهیان تیمار شده بیش ينتیجه تعداد ماهی ماده
مخصوصاً اگر تعداد  ؛ریزي موفق خواهند داشت تخم

نتایج تحقیق حاضر . دفعات تزریق بیش از دو نوبت باشد
در تکثیر  1387در سال  و همکاران رجببا نتایج نظري

-LHRHستفاده از هورمونبا ا) قره برون(تاس ماهی ایرانی

α2 میکروگرم بر 10و 7و5/3نشان داد که تزریق مقادیر
ها  این ماهی% 100و  80کیلوگرم وزن بدن، به ترتیب 

نتایج تحقیق  با چنینهم.هماهنگی دارد ،اند ریزي کرده تخم
ریزي  تخم از نظر نرخ 1382در سال  درافشان و همکاران

بوده % GnRHα90روي کپور معمولی که بر اثر تیمار با 
در و همکاران Paykan-Heyrati. دارد هماهنگی،نیزاست 
بر روي ماهی  GnRHαدر بررسی هورمون 2005سال 

و Aizenو 70-%90ریزي  سفید دریاي خزر با نرخ تخم
با نرخ در ماهی کفال خاکستري  2005در سال همکاران

در سال  و همکاران Kahkesh،%85ریزي بیش از  تخم
 -همراه با عصارهLHRH-α2در بررسی تأثیر هورمون 2010

ریزي باالي  هیپوفیز روي ماهی بنی با نرخ تخم يغده ي
میانگین نسبت تخم به وزن بدن . اند دست یافته% 85

است که باالترین آن %67/8حاصل شده در این بررسی 
هاي  نسبت. باشد می%79/9±63/0مربوط به گروه دوم 

در 1388در سال مشابهی توسط محمدیان و همکاران 
هاي تولید مثلی  روي شاخص GnRHآنالوگ بررسی تأثیر

مشخص کردند که نسبت تخم به  آنان بنی حاصل گردید و
و در روش لینپه % 41/8وزن بدن در روش هیپوفیزاسیون 

.Kahkesh et al(باشد می% 86/11 ، محمدیان و 2010
این بررسی درصددر..)1388در سال  همکاران

1- Ovafact
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دهی مولدین و نسبت تخم حاصل شده به وزن بدن جواب
نسبت به تیمار) هیپوفیزاسیون(در گروه شاهد

C.P.E+LHRH-α2 پایین بودن وزن %). 60(تر استکم
در گروه (به وزن بدن مولدین بنی تخم استحصالی

توان عنوان کرد که وقتی  احتماالٌ به این دلیل می ، را)شاهد
گردد، بالفاصله  هیپوفیز تزریق می يغده يبه ماهی عصاره

یابد که در این  هاي خون افزایش می سطوح گنادوتروپین
در  ؛شود ها مصرف می حالت مقدار کمی از این هورمون

شود این استفاده می GnRHهاي آنالوگ که وقتی ازحالی
هاي گنادوتروپیک هیپوفیز اثر کرده و  هورمون روي سلول

بهمنی (شوند می IIباعث آزادسازي هورمون گنادوتروپین
علت دیگر پایین  1381در سال ضمناً ستاري . )1380

شناسی هاي ایمنی بودن شاخص تولیدمثلی را بروز واکنش
هاي محرك غدد  با ایجاد پادتن علیه هورمون ؛داند می

در حالی؛دهدکارایی تزریقات بعدي را کاهش می جنسی
باعث  GnRHهاي نسبتاٌ کوچک آنالوگ يکه اندازه

شناسی هاي ایمنی ها واکنششود که هنگام استفاده از آن می
ماهی مولد بنی ماده با وزن بیش از یک .تحریک نشود

به دلیل وجود شاخص ایمنی  ،لید مثلکیلوگرم در فصل تو
تر کوچک ينسبت به ماهیان ماده Mسرمی ایمنوگلبولین 

از توانایی ایمنی باالتري در مقابل مواجه با و نرهاي بنی،
زا  هاي بیماري ها و انواع عامل استرس و دستکاري

که در پی این عامل مهم ماهی به توان  ،برخوردار است
چنین احتماالً از توان تولید و همبدنی و بازماندگی باال 

خدادادي و همکاران (گردد مثلی بسیار خوبی برخودار می
کاري حاصل آوريمتوسط هم ،در این مطالعه.)1388

باشد که باالترین  می 37452±9036ها شده بین تمام گروه
)عدد تخمک خشک42196(آن مربوط به گروه دوم

عدد 33534برابر  کاريآوريو در گروه شاهد هماست
در سال و همکاران Kahkesh.خشک است کتخم

تنهایی و یا در ترکیب با به LHRH-α2اثر هورمون 2010
که در بنی را بررسی نمودندغده هیپوفیز روي ماهی

حاصل  ايتنهایی نتیجهبهLHRH-α2تیمار با هورمون 
 درهیپوفیز  يهمراه غدههب LHRH-α2اما در تیمار  ؛نشد

این تحقیق مطابقت دارد يبا نتیجهتزریق  يدو مرحله
)Kahkesh et al. HCGچنین تیمار باهم. )2010

تواند در ماهی بنی، ماهی طالیی و کپور  تنهایی نمیبه
ولی در ترکیب  ؛وجود آورده ریزي بعلف خوار القاء تخم

اي و کپور  در ماهی کپور نقرهتواند هیپوفیز می يبا غده
، Bhowmick 1979(گرددریزي  تخمباعث ) روهو(هندي

در طی تحقیقی توسط .)1388محمدیان و همکاران 
Levavi-Sivan یابی به ، دست2004در سال و همکاران

با  1اي ریزي ماهی سوف نقره روش مناسب در القاء تخم
از میکروگرم بر کیلوگرم40، 30، 20، 10دریافت مقادیر 

sGnRH  از هورمون میکروگرم بر کیلوگرم30و
mGnRHریزي در اثر  ترین تخم، مشخص گردید که بیش

حاصل sGnRHمیکروگرم بر کیلوگرم40، 30تزریق 
139000و  198000ها به ترتیب کاري آن آوريهمشده و

عدد تخم و حجم تخم نیز به ترتیب براي این دو دوز
وزن بدن بوده لیتر بر کیلوگرم میلی 27/427و 82/666

ریزي در این دو گروه صددرصد تخم رخچنین نهم .است
است که با تحقیق حاضر از نظر انجام اوالسیون و 

دهی البته مدت زمان جواب. ریزي شباهت داردتخم
ساعت پس از تزریق بوده است که در مقایسه با  42-41

میزان زیاد .تر استکمی کم) ساعت50(ماهی بنی
دلیل ه کاري باال در بعضی از تیمارها، احتماالً بآوريهم

هورمون گنادوتروپین  در آزادسازي LHRH-α2اثر کمکی 
باشد که به همراه دو تزریق بعدي  از هیپوفیز مولد می

هیپوفیز اثر اووالسیون بهتري نسبت به روش  يغده
+PGیا  LHRH-α2هیپوفیز، ي غدهتنهایی بهدوتزریقه 
LHRH-α2تحقیق حاضر حداقل و حداکثر  در.دارد

ترتیب، ه مقادیر درصد لقاح حاصل شده بین تمیارها ب
ترین مقدار به تیمار باشد که بیشمی% 80/89و  86/61
درصد لقاح . تعلق دارد4ترین آن به تیمارو کمدوم

1- Bidyanus bidyanus
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حاضر  يچنین در مطالعههم.است%7/68تیمار شاهد
درصد بازماندگی بسیار باالي تخم در مدت زمان 

عالی در  اًنسبت) هچ(گشاییانکوباسیون و درصد تخم
گشایی بین درصد تخم.دست آمده ب%) 95/87(تیمار دوم 

هشتم و هفتم  چهارم،،سوم تیمارهاي دوم با تیمارهاي
ولی اختالف ؛دهدداري را نشان نمیاختالف معنینهم 
دیده )16/83(بین تیمارهاي باال با گروه شاهدداري معنی

با نتایج درصد لقاح در تحقیق حاضر.)>05/0P(شود می
در ماهی ازون  1381در سال  آزمایش بهمنی و همکاران

ماهی  وير 1382در سال  برون، درفشان و همکاران
 روي و همکارانArabaciو تحقیق کمان آالي رنگینقزل

در و مخدومی کمان و سیم دریاییآالي رنگینماهی قزل
و Berton.اي هماهنگی دارددر کپور نقره 1372سال 
weil ش رکمان گزا آالي رنگین در قزل 1990در سال

ثیر منفی روي أت LHRH-α2که کاربرد هورمون  کردند
گشایی و بازماندگی درصد تخمدرصدلقاح،کیفیت تخم،

.حاضر مشابهت داردالرو نداشته است که با نتایج تحقیق 
و  Arabaciچنین نتایج حاصله منطبق با نتایج تحقیق هم

در سیم دریایی بود که هیچ گونه  2004در سال همکاران 
ریزي مشاهده تلفاتی در مراحل مختلف بعد از تخم

.Al Mukhtar 2009, Arabaci et al(نگردید 2004(.
Abdul Majid Khanدر 2006در سال  و همکاران

هچري پنجاب پاکستان تشریح کردند که بر اثر تزریق یک 

هاي اواتید و اواپریم به  با هورمون 1اي ماهی روهو مرحله
نسبت درصد ،54و  69لقاح هاي درصد ترتیب نسبت

این نتایج هر چند از نظر . حاصل گردید 42و  37تفریخ 
ولی این  ،تر استتحقیق حاضر کممقدار در مقایسه با 

ریزي  اند ماهی روهو را وادار به تخم توانسته ها  هورمون
با توجه به تجربیات گذشته در تکثیر بنی، .کنند

تنهایی در تکثیر هیپوفیز به يدرصورت استفاده از غده
ماهیان ماده بنی با بیش از یک کیلوگرم مشکل عدم 

شود و اکثر هده میها از تخمدان مشارهاسازي تخمک
شود تمام کنند و این باعث میریزي نمی تخممولد ماهیان 

ماهیان جواب نداده با شکمی متورم و پر از تخمک بعد از 
محمدیان و همکاران (تلف شوند)روز5-2(مدتی کوتاه

دهد که تیمار کردن بنی  نتایج این تحقیق نشان می.)1388
اي نسبت به  در تزریق سه مرحله CPE+LHRH-α2با 

هیپوفیز به تنهایی باعث  ياي غده روش تزریق دو مرحله
ریزي موفق و  دهی مولدین و تخم افزایش جواب

ه ب؛گردد استحصال تخم با کمیت و کیفیت مطلوبی می
هاي تیماري از برتري باالیی در  که اکثر گروهطوري

 استالزم به ذکر . هاي تولید مثلی برخوردارند شاخص
 برايکه پس از انجام این تحقیق از این پروتکل تکثیر 

ریزي در مرکز تکثیر ماهیان بومی استفاده القاي تخم
.گردد می

  تشکر و قدردانی
خصوص هب ،تمامی کارکنان مرکز تکثیر ماهیان بومی دشت آزادگانچنین جناب دکتر مهرزاد مصباح و همبدین وسیله از 

.، کمال تشکر و قدردانی را داریماند مهندس سواري که در انجام این تحقیق همکاري الزم را مبذول داشته آقاي جناب

منابع
هاي شاخص تحلیلی بر گزینه). 1380(محمود ،بهمنی

.در ساختار زیستی ماهیان خاویاري دریاي خزر
يصفحه ،خزر، گرگانسمینار زیست محیطی دریاي 

28.1

1- Labeo rohita
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تحقیقات شیالت ایران، صفحات  يسسهؤانتشارات م
59-54..

،محمدي؛حیمر،پیغان؛هسام،انصاري؛ژگانم،خدادادي
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Abstract
Barbus sharpeyi of Cyprinidae family is an endemic fish of the province Khuzestan. The 

Iranian Fisheries Organization (Shilat) produces millions fry (1–5 gr) to restock the 
horalazim and lagoon Shadgan population annually. The objective of this study was to assay 
the effectiveness of LHRH-α2 hormone combined with carp pituitary extract (3 steps 
injection) and carp pituitary extract (2 steps injection) on reproduction index in Barbus 
sharpeyi including: spawning success, latency period, weight of stripped egg  mass/weight 
of stripped egg mass remnant ovaries, and fertilization success. 200 fish were divided into 
10 groups (180 fish treated with LHRH-α2 hormone combined with carp pituitary extract (3
steps injection) to different concentration  and 20 carp pituitary extract (2 steps injection) 4.5
mg kg-1 b.w.). The results showed that the LHRH-α2 hormone combined with carp pituitary 
extract in three steps injection (Second treatment with 8µg/kg LHRH-α2 in step one, 0.5
mg/kg PG in step two and 3mg/kg PG in step three have excess steps than two step injection 
lead to higher Latency period, spawning success (72%) and weight of stripped egg 
mass/weight of stripped egg mass (8.67% average) and fertilization success (77.85%) and 
spawning rate in comparison with method 2 steps injection (P<0.05). Therefore, it can be 
concluded that LHRH-α2 hormone combined with carp pituitary extract (3 steps injection) is 
more effective than CPE (2 steps injection) for spawning induction in Barbus sharpeyi
specially Second treatment have suitable concentration for artificial breeding.

Key words: Barbus sharpeyi, Induce Spawning, LHRH-α2 hormone, Carp pituitary extract,
Injection method
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