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 چکیده

از ماهی ها می توان  با دستکاري  رخیدر ب .ارت امري ضروري براي آبزي پروري پایدار استکنترل تولید مثل در شرایط اس   

تولید از در بسیاري از ماهیان پرورشی پیشرفت در هر مرحله  اماشرایط تخم ریزي را فراهم نمود.  ،دماي آب و در دوره نوري

فقط بعنوان ابزار  این دستکاري هاي هورمونی ها همیهورمون از خارج از بدن ماهی است. در برخی ماه ءمثل نیازمند القا

ها هم،  هورمون هاي خارجی تنها مدیریتی براي افزایش تولید تخم و سهولت در کارگاه ها انجام می شود. در مورد بقیه  ماهی

ی بر استفاده از هایی است که مطمئنا لقاح خواهند یافت. دستکاري هورمونی در تولید مثل ماهیان پرورش کراه تولید تخم

استواراست که مستقیما در سطح گناد عمل می کند یا بر آگونیست هاي سنتتیک هورمون رها کننده  LH هورمون لوتئینی

تابه امروز از هورمون هاي شناخته . عمل می کند LHذخایر اندوژن  ء، که در سطح هیپوفیز براي القاGnRHa گنادوتروپین

بتاٌ کمی درآبزي پروري مورد استفاده قرارگرفته اند. اما آنهایی که موردبهره برداري قرارگرفته شده موجود درماهیان، تعداد نس

اند، نقش تعیین کننده اي  درسیستم هاي تولیدي آبزي پروري داشته اند و افزایش استفاده ازآنها در یک چارچوب منظم 

ن مقاله ، عالوه بر مرور مکانیسم هاي تنظیم کننده تولید مثل مناسب و در یک اسلوب ایمن و پایدار، دوراز انتظار نیست. در ای

در ماهی، هورمونهاي مهم طبیعی و مصنوعی مورد استفاده در آبزي پروري ایران و کاربرد علمی و عملی آنها مورد تجزیه و 

 تحلیل قرار گرفته است.

 

 GnRHa،  هورمون درمانیاواپریم، تکثیر مصنوعی، عصاره هیپوفیز،  کلمات کلیدی:
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  مقدمه
امروزه آبزي پروري یکی از ارکان مهم در عرصه تولید غذا 

در دنیا به حساب می آید. رشد روزافزون جمعیت و نیاز 

فزاینده بشر به غذا، محدود بودن ذخایر طبیعی آبزیان و 

توجه به اشتغال زایی، لزوم توسعه آبزي پروري پایدار را 

بخشیدن به اقتصاد به منظور توسعه  .آشکار می سازد

تکثیر و پرورش آبزیان نیز، ضروریست تا تعداد گونه هاي 

آبزي بیشتري به صنعت آبزي پروري معرفی شوند. یکی از 

نیازهاي اولیه براي اهلی سازي گونه و ایجاد صنعت آبزي 

پروري پایدار، توانایی کنترل تولیدمثل ماهیان در شرایط 

یفیت از آنهاست تا اسارت و استحصال تخم و اسپرم با ک

بتوان به محصولی بازارپسند دست یافت. هرچند که در 

حال حاضر بسیاري از گونه هاي پرورشی واجد این شرایط 

اند، اما گونه هاي با اهمیتی وجود دارند که جمع آوري 

می تواند موجب پیشرفت  سازي آنهاآنها از طبیعت و اهلی 

بومی و مهم  صنعت آبزي پروري شود. از جمله گونه هاي

ایران که از ارزش غذایی و اقتصادي بالقوه اي برخورداراند 

(، سوف سفید Rutilus frisiiمی توان به ماهی سفید )

(Sander lucioperca( ماهی ماش ،)Aspius aspius و )

( اشاره نمود که Barbus capito) ماهی سس سرگنده

براي معرفی به صنعت آبزي پروري کشور، مناسب می 

با دستکاري در شرایط محیطی مانند دوره نوري،  ند.باش

دماي آب یا بستر تخم ریزي، می توان تولید مثل ماهیان 

را تحت کنترل درآورد. اما شرایط اکولوژیکی و زیستی 

برخی از ماهی ها بخوبی شناخته شده نیست و یا اینکه 

پارامترهاي زیست محیطی مورد نیاز براي  سازيفراهم 

آنها )نظیر : مهاجرت براي تخم ریزي،،  باروري طبیعی

عمق، هیدرولیک رودخانه و ...( عملی و یا امکانپذیر نمی 

ی از باشد. در چنین مواردي، استفاده از هورمون ها یک

رسیدگی جنسی می باشد. در  ءموثر براي القا روش هاي

بسیاري از ماهیان پرورشی، از دستکاري هاي هورمونی 

یریتی براي افزایش رهاسازي تخمک و بعنوان تنها ابزار مد

هورمون اسپرم انجام می شود. همچنین، ممکن است از 

مراحل رسیدگی  ءبراي تحریک گامتوژنز و القانیز  1 درمانی

                                                           
  Hormone therapy 

در گامت ها استفاده شود تا بتوان از آنها براي دورگه 

گیري هاي بین گونه اي، دستکاري هاي کروموزومی یا 

نوع ي اصالح نژاد استفاده کرد. لقاح مصنوعی در برنامه ها

هورمون، روش استفاده از آن و روش هاي استحصال گامت 

ممکن است بسیار به بیولوژي تولید مثل هر گونه پرورشی 

بستگی داشته باشد و کنترل هورمونی گامتوژنز، رسیدگی 

نهایی جنسی و تخم ریزي براي مدیریت صحیح این گونه 

 ضروریست.امري ها 

-و روش درمانی هورمونمورد استفاده در های هورمون

 های بکارگیری آنها

مثلی ها براي غلبه بر مشکالت تولیداستفاده از هورمون

میالدي آغاز  1331آبزیان در شرایط اسارت، از اوایل دهه 

شد. نخستین گام در این راه، استفاده از عصاره هیپوفیز 

ا  تنها  شروع گردید و تا مدته Houssaryبود که بوسیله 

 et al, 2003; Zoharروش تکثیر مصنوعی ماهیان بود )

and Mylonas, 2001 Mikolajczykاین (.  بعدها 

 هند، شمالی، آمریکاي روسیه، نظیر کشورهایی در روش

 جایگزین ایران جمله از دیگر کشورهاي از بسیاري و چین

 (. 1332صحافی،  زاده گردید )حسین

هاي مصنوعی از ع گنادوتروپینمتعاقب آن استفاده از انوا

جمله گنادوتروپین ماهی و انسان در آبزي پروري رونق 

پس از کشف هورمون هیپوتاالموسی پستانداران  پیدا کرد.

(LHRH  یاGnRH در سال )که کنترل آزادسازي  1391

LH برعهده داشت، دانشمندان استفاده از این هورمون   را

شروع نمودند. اندك  ریزي در ماهیان راجهت القاء تخم

 GnRH بسیار موثر ساخت مشابهزمانی بعد نیز، با 

 GnRHهاي متعدد همسانتحقیقات به سمت استفاده از 

طبیعی ماهی بسیار موثرتر  GnRHکه از  گرایش پیدا کرد

 . (Mylonas et al., 2010) بود

با شروع استفاده از انواع مواد هورمونی در آبزي پروري در 

این مواد بصورت  بکارگیريا، در ایران نیز سایر کشور ه

شد هاي تکثیر آغازدر کارگاه نیز کاربرديتحقیقاتی و 

هاي تکثیر ماهیان (. بطوریکه اکثر برنامه1331)فریدپاك، 

مهم اقتصادي براي رهاسازي در منابع آبی جهت بازسازي 

هاي سنتتیک ذخایر، اکنون با استفاده از تزریق هورمون
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آلفا متیل  19استفاده خوراکی از مانند رد. گیصورت می

مند، حتستوسترون جهت نر سازي کپور معمولی )فر

( که پس از آن انواع هورمون هاي استروئیدي براي 1392

تغییر جنسیت در ماهیان و نیز عصاره هیپوفیز و انواع  ءالقا

هاي رهاکننده گنادوترپین ها بطور مجزا و یا در هورمون

اووالسیون  ءونیست هاي دوپامین، جهت القاترکیب با آنتاگ

رهاسازي اسپرم در نرها مورد  ءدرماهیان ماده و یا القا

 (. 1مطالعه و مقایسه با یکدیگر قرار گرفتند )جدول 

هورمون تراپی در ماهیان به روش هورمون درمانی یا همان 

هاي مختلفی انجام می گیرد. این روش ها به دو گروه 

 (.Crim, 1985) بندي می شوند سریع و کند تقسیم

 :الف( روش های سریع استفاده از هورمون 

تزریق به صورت سوسپانسیون به دو روش: الف( داخل  -1

صفاقی )در حفره ي بدن( در بخش شکمی ماهی زیر باله 

ي شکمی یا باله ي سینه اي، و ب( تزریق عضالنی معموالً 

بخش  در بخش پشتی بدن ماهی باالي خط جانبی و زیر

 ي پشتی.قدامی باله

 .بکار بردن هورمون در آب آکواریوم -2

 غوطه وري ماهی در حمام آب ساکن حاوي هورمون -3
این روش معموالً براي گونه هایی مانند اکثر آزاد ماهیان )

مورد استفاده قرار می گیرد که فرآیند تمایز جنسی در 

  آنها کمی بعد از تخم گشایی به وقوع می پیوندد(.

  ب( روش کند:

 .پلت هاي کلسترولی کپسول هورمونی، درمان غذایی،

رسیدگی  ءترین روش براي القارایج تا سال هاي اخیر 

ریزي در ماهیان استفاده از تزریق جنسی نهایی و تخم

2هاي هیپوفیز کپور )عصاره
CPE( و ماهی آزاد )SPE

3 )

این  هستند. LHهورمون  زیادي از داربود که حاوي مق

توان به ش داراي معایبی است که از جمله آن میرو

هاي اختالف زیاد در مقدار گنادوتروپین موجود در غده

هاي متفاوت، وجود زمان گونه ها و هیپوفیزماهیان و در

هاي اضافی غیر ضروري براي تکثیر مصنوعی در هورمون

غده هیپوفیز، احتمال انتقال بیماري، محدودیت زمانی در 

                                                           
 carp pituitary extract 

 salmon pituitary extract 

غدد و جداسازي بافت اطراف غدد با  تهیهت تهیه، مشکال

دست، کاهش ارزش تجاري ماهی بعد از استحصال غده 

با تزریق هیپوفیز  .کردهیپوفیز و هزینه باالي تزریق اشاره

هاي خارجی به بدن وارد و سطوح  به ماهی، گنادوتروپین

-( در خون افزایش میFSHو  LHاین گنادوتروپین ها )

استفاده شود،  GnRHهاي تی از آنالوگیابد. در حالیکه وق

هاي گنادوتروپینی هیپوفیز اثر این هورمون روي سلول

هاي ساخته سازي گنادوتروپینگذاشته و سبب تحریک رها

 شودشده از هیپوفیز ماهی که اختصاصی بدن اوست، می

(Donaldson, 1973 ؛Yaron, 1995 ؛Mylonas et al., 

2010 .) 

هیپوفیز، نخست براي تخم کشی  در کشور ما از عصاره

شد )فریدپاك، بی استفادهآمصنوعی از ماهیان پرورشی گرم

(. پس از آن، تاثیر این ماده  با هدف تکثیر مصنوعی 1331

( Acipenser guel denstaedtiروي ماهی چالباش )

(، ماهی سوف سفید )گلمرادي 1332)فالحتکار و امینی، 

پاییزه ماهی سفید )ولی (، و فرم 1333زاده و همکاران، 

(،  مورد بررسی قرار گرفت. 1331پور و خانی پور، 

 PGF2αهمچنین از ترکیب آن با پروستاگلندین 

تخمک گذاري مولدین ماهی طالیی  ءدرمطالعه القا

(Carassius auratus)  ،( و یا ترکیب آن 1331)اکرمی

 Acipenser) با تیروکسین بر تکثیر مصنوعی ازون برون

stellatus)  ،( استفاده شد. درحالیکه در 1331)بهمنش

سایر تحقیقات،  هدف از تزریق عصاره هیپوفیز به ماهی، 

رسیدگی جنسی و  ءبررسی میزان تاثیرگذاري آن بر القا

هاي تولیدمثلی، در مقایسه با سایر هورمون هاي شاخص

؛ نوروزي و 1331سنتتیک بوده )محمد نظري و همکاران،

؛ عرب نژاد و 1331یفی و همکاران، ؛ س1331همکاران، 

 ؛ صابري1331؛  جاسم نژاد و همکاران، 1333همکاران، 

-(که اغلب آنها تاثیر1( )جدول 1339اصل و همکاران،

هاي سنتتیک نسبت به عصاره گذاري بهتر هورمون

 اند. هیپوفیز را گزارش نموده

ساز، هورمون گنادوتروپین از دیگر داروهاي هورمونی زرده

هاي  متعلق به خانواده هورمون (HCG) با نام رایج 1انیانس

                                                           
 

Human chorionic Gonadotropin 
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گنادوتروپین کوریونیک انسان  گلیکوپروتئینی می باشد.

نیمه عمر زیاد و ، قیمت پایینداراي مزایایی از جمله  نیز

و ( Ohta and Tanaka, 1997در گردش خون ) يپایدار

ي قابل تهیه در فرم خالص آن در مقایسه با عصاره ي غده

ها باعث شد تا محققین به بررسی وفیز است. این مزیتهیپ

کفال استفاده از این ماده براي تکثیر مصنوعی گونه هاي 

)قلیچی و همکاران،  Mugil cephalusخاکستري 

)زکریاپور،  Cyprinus carpioکپور معمولی   (،1333

(، و ماهی سفیدك 1331؛ سیفی و همکاران، 1333

 ( 1333)راهداري،  Schizothorax zarudnyiسیستان 
  بپردازند.

( از GnRHگنادوتروپین )ي آزاد کنندههورمون هاي 

که به شکل صنعتی ساخته  هستند هاییجمله هورمون

ها، مشخص بودن شدند. از مزایاي استفاده از  این هورمون

هاي ساختار مولکولی و امکان ساخت صنعتی آنها و آنالوگ

را غالباً به  GnRHهاي آنالوگباشد. فوق فعالشان می

نمایند. چون هاي نمکی استفاده میشکل محلول در حالل

باشد بنابراین خیلی سریع این هورمون یک دکاپپتید می

هاي ماهی هاي پپتیداز کبد، کلیه و سایر اندامتوسط آنزیم

گردد. دقیقه از بدن دفع می 23تجزیه شده و در کمتر از 

تزریقات مکرر هورمون )حداقل  لذا در اغلب ماهیان نیاز به

کمان رنگینآاليقزلتزریق( وجود دارد.  2

Onchorhynchus mykiss  ،پیکان حیرتی و همکاران(

(، ماهی قرمز 1331؛ دُرافشان و همکاران، 1331

Carassius auratus gibelio  ،زاد مجید و همکاران(

(، ماهی اوزون برون )یونس زاده فشالمی و 1333

)گلمرادي زاده و  (، ماهی سوف سفید1333همکاران، 

( از جمله ماهیانی هستند که به منظور 1333همکاران، 

قرار  GnRHتکثیر مصنوعی تحت تیمار با آنالوگ هاي 

که  داد. بررسی نتایج حاصل از این تحقیقات نشان گرفتند

گونه، جنسیت، نوع آنالوگ مورد تزریق و میزان آن، بر 

 GnRHو اگرچه  ندیر گذار بودکمیت و کیفیت تکثیر تاث

مصنوعی پاسخ دهی قابل قبولی را در هر یک از این گونه 

توان ها ایجاد نمود اما از نتیجه هریک از این مطالعات نمی

هاي دیگر ماهیان استفاده اي براي گونهعنوان نسخهبه

زیرا در برخی از گونه ها در فرایند گامتوژنز و . نمود

بر این هورمون و هورمون هاي رسیدگی نهایی، عالوه 

استروئیدي جنسی، برخی از نوروترانسمیترها مانند 

به تنهایی  GnRHدوپامین هم دخیل اند. بنابراین تزریق 

   تاثیر مطلوب را نخواهد داشت.
-زرده ي هورمونها، هورمون آزاد کنندهاز دیگر هورمون

هاي که براي القاء ترشح هورمون باشد( میLHRH) 1ساز

آمیز مورد استفاده قرار گرفته ولیدمثلی بطور موفقیتت

 ، که بصورتLHRHهاي اخیر نوع سنتتیک است. در سال

LHRHa شود، توسعه یافته است که از نوع بیان می

تر بوده و توسط ماهی خالص زیراطبیعی آن موثرتر است. 

تري فعال سرعت متابولیزه نشده و براي مدت طوالنیبه

با ورود این ماده به بازار، بررسی استفاده از  ماند.باقی می

ریزي و یا اسپرم ریزي در برخی از تخم ءآن براي القا

شکل گرفت که تکثیر آنها با مشکل روبرو بود و یا  یماهیان

تزریق مواد دیگر نتیجه بهینه و دلخواه را براي متقاضیان 

. به جز گونه هاي ماهیان خاویاري و کردبرآورده نمی 

 Abramisسیم ، آبی، ماهی سفیدان پرورشی گرمماهی

brama orientalis  هاییازجمله گونه، کفال خاکستريو 
شدند مختلف آن تیمار غلظت هايبودند که با این ماده و 

 (. 1)جدول 

در بسیاري از ماهیان دوپامین به عنوان عامل ممانعت 

سازي کننده تکثیر، نقش مهمی در جلوگیري از  آزاد

تزریق  GnRHدارد و یا توانایی  ها از هیپوفیزتروپینگنادو

از طریق کاهش  LHشده را براي افزایش رها سازي 

هاي سلولی در سطح هیپوفیز، شدیداً حساسیت گیرنده

دهد که براي غلبه  بر این مشکل می توان به کاهش می

هاي مختلف از آنتی دوپامین GnRH همراه تزریق 

واد دارویی مهارکننده عمل از جمله م استفاده کرد.

ها مثل توان به بوتیروفنوندوپامین در تکثیر ماهی، می

هالوپریدول، فنوتیازین نظیر کلرپرومازین و پیموزاید، 

پرون، فلوفتازین و دامپریدون اشاره متوکلوپرامید، اسپی

که موثرترین  و بصرفه ترین  آن بودمطالعات بیانگر  .کرد

در تکثیر ماهیان، دامپریدون  آنتاگونیست دوپامین  که

                                                           
 Luteinizing Hormone - Releasing Hormone  
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که اغلب در ترکیب با  Treves-Brown, 2000)است )

مورد استفاده قرار می گیرد. در  GnRHیک آنالوگ 

متوکلوپرامید،  بهمطالعات منتشر شده در ایران 

دامپریدون، پیموزاید و کلرپرومازین همراه با آنالوگ هاي 

GnRH   و یاLHRH  آلفا متیل 19و نیز ترکیب 

در گونه هاي ازون  HCGتستوسترون و یا متوکلوپرامید با 

، کپور معمولی، Barbus sharpeyiبرون، ماهی بنی 

، ماهی Hypophthalmichthys molitrix فیتوفاگ 

(. 1 )جدول است شده اشارهسفید، سیم و کفال خاکستري 

دوپامین متوکلوپرامید و ها دو آنتیدر این بررسی

ري بیشتري نسبت به سایرین از خود دامپریدون تاثیرگذا

تواند به شرایط آزمایش، بروز دادند که این موضوع می

-مصرفی آنتی غلظتگونه ماهی، جنسیت و یا میزان 

-آنتاگونیستي دوپامین مرتبط باشد. از طرفی تاثیر گذار

هاي دوپامین نشاندهنده آن است که ماهی مورد آزمایش 

یر محور  واجد گیرنده هاي دوپامینی در مس

می باشد. بنابراین وقتی که گناد  -هیپوفیز -هیپوتاالموس

تزریق هاي گنادوتروپینی آنالوگ هاي هورمونفقط با 

)امینی،  انجام می گرفت تکثیر ماهی موفقیت آمیز نبود

؛ 1333؛ کاشانی ثابت و همکاران، 1333؛ قبادي، 1391

؛ 1333؛ محمدیان و همکاران، 1331بهمنی و همکاران، 

 Ahmadnezhad؛ 1331میر هاشمی رستمی و همکاران، 

et al., 2013 ،1333؛ دادرس و همکاران  .) 

نمودن راه عملی براي استفاده موثرتر و در راستاي هموارتر

هاي اصلی ها و هورمونسریع تر از ترکیب آنتی دوپامین

بصورت آماده تولید و  آنهاکننده، موادي ترکیبی از  ءالقا

مصرف آبزي پروري شدند. اواپریم یکی از این  روانه بازار

نام تجاري ماده اي اواپریم  .رودمواد ترکیبی بشمار می

شناسایی و استفاده ازآن بعنوان  1331است که ازسال

ریزي ماهیان پرورشی عمومیت یافت. اواپریم هورمون تخم

دوپامین ماهی آزاد وآنتی GnRH ترکیبی ازآنالوگ

منظور تسهیل در تزریق، در مایع  دامپریدون است که به

(. Haniffa and Sridhar, 2002استریل قرار می گیرد )

هاي طبیعی اواپریم پس از تزریق سبب آزادسازي هورمون

-اسپرم ریزي ودر مغزماهی وگنادها وتحریک سیستم تخم

شود. دامپریدون از تاثیر بازدارنده دوپامین زایی طبیعی می

کند در شود جلوگیري میرمون میکه مانع از رهاسازي هو

اثر بخشی اواپریم ضروري  از واقع دامپریدون براي حمایت

ریزي یا آغاز است. همچنین اواپریم باید در اول فصل تخم

تولیدمثل مورد استفاده قرار  ءریزي جهت القافصل تخم

بخشی این ر اث (.Haniffa and Sridhar, 2002گیرد )

 ,Zohar and Mylonasثلی )تولیدم ءهورمون براي القا

ریزي تحت ( و حصول همزمانی و زمان کوتاه تخم2001

در گونه هاي بیشمار ماهیان در آبزي   شرایط کنترل شده

پروري مورد استفاده قرار گرفته است. اواپریم با تزریق یک 

ریزي در ماهیان آب بلوغ نهایی و تخم ءمرحله اي براي القا

گرفت. براساس مطالعات انجام شیرین مورد استفاده قرار

ریزي بوسیله اواپریم بهتر از فرآورده هاي تخم ءشده، القا

بلوغ نهایی را تحریک،  توانستو  بودمورد استفاده قبلی 

تولید اسپرم و هماوري را بطور مؤثري افزایش دهد 

(Nandeesha et al., 1990 در .)استفاده از این کشور ما ،

؛ 1331یفی و همکاران، )س محصول در کپور معمولی

)راهداري،  (، ماهی سفیدك سیستان1333زکریاپور، 

 Ctenopharyngodon idella(، ماهی آمور 1333

( و اردك ماهی 1333)خدابنده شلمانی و همکاران، 

Esox lucius  ،( گزارش شده 1333)خوال و همکاران

که موفقیت در تکثیر این ماهیان را بدنبال داشت. عالوه 

، شرکت سیندل sGnRHa+domperidoneریم )بر اواپ

کانادا(، می توان به ترکیباتی چون اوپل 

(mGnRHa+metoclopramide شرکت اینترفیش ،

-mGnRH+metoclopramide) مجارستان( یا داگین

[Net, pro9, Arg-D]،)  .محصول فلسطین اشاره نمود

تضمینی بر نمی تواند استفاده از دوزهاي اواپریم فقط 

زیرا . باشد لقاح، رشد و تفریخ بچه ماهیانموفقیت 

مدیریت صحیح تکثیر شامل ژنتیک خوب، تغذیه مطلوب، 

 ،بر کیفیت تخم و اسپرمنیز می توانند شرایط زیستی و. . . 

 باشند. تفریخ و بازماندگی بچه ماهیان تأثیرگذار

هاي هورمونی در ماهیان پرورشی نر اساساً هدف از درمان

لید منی و تکمیل اسپرماتوژنز عمدتاً افزایش تو

وژنز و اسپرمیشن( بود. در این راستا نشان داده ی)اسپرم
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شد که در کپور معمولی، تزریق عصاره هیپوفیز و یا اواپریم 

منجر به اسپرم سازي و اسپرم ریزي موفقیت آمیز گردید 

چنین پاسخی را به دنبال نداشت  HCGدر حالیکه تزریق 

 11. همچنین تزریق عضالنی (1331)سیفی و همکاران، 

میکروگرم در هر کیلوگرم وزن بدن ماهی، موجب افزایش 

هاي متحرك و طول دوره حرکت اسپرم، درصد اسپرم

 Carassius auratusحجم اسپرم در ماهی قرمز ساده 

gibelio  نسبت به ماهی قرمز چهاردم و ماهی قرمز دم

(. تزریق 1333چادري شد )زادمجید و همکاران، 

LHRHa  با میزانµg/Kg 211 – 211   در جنس نر

ریزي با حجم و کیفیت ماهی ازون برون سبب ایجاد اسپرم

توجه گردید، درحالیکه مصرف خوراکی تیروکسین قابل

(. 1331نکرد )بهمنش،  ءاین مولدین القا ریزي را دراسپرم

میلی گرم عصاره  31-91در ماهی چالباش پس از تزریق 

د که میزان فعالیت اسپرماتوزوئید در هیپوفیز مشاهده ش

(. تزریق 1332حد مطلوب بود )فالحتکار و امینی، 

،  µg/kg  11با مقادیر ]GnRH  ايعضالنی یک مرحله

( دامپریدون  1و  µg/kg 2همراه ) [ به 31،  21،  11

دهی در مولدین نر  ماهی ازون برون موجب افزایش اسپرم

کمان در قزل آالي رنگین(. 1331شد )بهمنی و همکاران، 

 GnRHa[  از  µg/kg 1  ،31  ،11  ،31] هايتزریق دوز

دهی ترتیب موجب افزایش میزان اسپرمبه mGnRHو 

(. در حالیکه در 1331گردید )پیکان حیرتی و همکاران،

اي موجب ماهیان نامبرده شده روش تزریق یک مرحله

ردید اما در ریزي در آن گاسپرم ءدهی مولد نر و القاپاسخ

بار  3ماهی کفال خاکستري پرورشی، استفاده از روش 

-HCG+19)ابتدا تزریق تدریجی روزانه از ترکیب  تزریق

آلفا متیل تستوسترون، سپس تزریق با عصاره هیپوفیز و 

+ عصاره  HCGیا  LHRHa2 تزریق سوم با دامپریدون+

ه بار تزریق ) تزریق اول با عصار 2هیپوفیز( نسبت به روش 

 HCGیا  LHRHa2 هیپوفیز و تزریق دوم با دامپریدون+

 نمود )میر ءریزي را بهتر القا+ عصاره هیپوفیز( اسپرم

-(. همچنین نشان داده شد یک1331هاشمی و همکاران، 

در باس دریایی اروپایی در پایان  GnRHa بار تزریق با

روز  3مدت ها،  فقط بهریزي و بدون حضور مادهفصل تخم

نی نرها را حفظ نمود، درحالیکه حجم منی این حجم م

روز  19مدت به GnRHaایمپلنت با روش  ماهیان در

که براي ایجاد یک افزایش  دادشد. این موضوع نشان حفظ

ویژه در ماهیانی که در فصل پایدار در تولید منی، به

-باروري بدون حضور جنس ماده و بصورت مجرد اسپرم

مدت هورمونی یعنی طوالنیکنند، یک درمان ریزي می

استفاده از چند تزریق یا سیستم هاي کاشت هورمونی 

 (.Mylonas et al., 2010الزم است )

   ها مورد استفاده قرار هاي هورمونی که در مادهدرمان

)الف(  .دو دسته تقسیم شوند گیرند، ممکن است بهمی

ویتلوژنز و تکمیل درمانی براي  براي تحریک و یا تکمیل

 بلوغ تخمک ءبلوغ تخمک و اووالسیون؛ )ب( فقط براي القا

OM اووالسیون( ) ریزي و تخمک(Mañanos et al., 

در  شد، ویتلوژنز معموالًذکر که قبالًهمانطور (.2008

هاي پرورشی کامل می شود. بنابراین، بسیاري بیشتر ماهی

باشند. با توجه به هاي هورمونی از دسته دوم میاز درمان

 توجه در زیست شناسی و مدیریت، هاي قابلفاوتت

هاي هورمونی ممکن است در گونه هایی با توسعه درمان

و تخم ریزي همزمان  3همزمان تخمدان )یکبار تخم ریز

)چندبار  3تخمدانناهمزمان ( و توسعه 9هااي از تخمدسته

(. Tyler and Sumpter, 1996) متفاوت باشدتخم ریز( 

هاي آنها در ي تخمبار تخم ریز که همههاي یکدر ماهی

یابند روش یک توسعه می ،یک مرحله یکسان از رسیدگی

ممکن است موثر باشد  GnRHa یا دوبار تزریق

(Mylonas et al., 1992 اما سیستم هاي توزیع و .)

ممکن است در  ،)مانند کاشت هورمون( GnRHa پخش

 ر تخم ریزچندبادستیابی به حداکثر هماوري در گونه هاي 

-(. تحقیقات نشانMylonas et al., 2010تر باشد )موثر

در  iu/kg 2111  HCG داد که در ماهی سیم ماده تزریق

متوکلوپرامید منجر به تسریع و  mg/kg 1ترکیب با 

رسیدگی اووسیت شده و با تأثیر مثبت روي هم منجر به 

                                                           
9  synchronous 

 single-time and single-batch group-synchronous 
 Asynchronous (multiple-batch group-synchronous and 

asynchronous)  
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(. از 1333شدند )دادرس و همکاران،  LHافزایش هورمون 

( نشان دادند 1333ي دیگر، کوهی الي و همکاران ) سو

غلظت با  LHRHa2بار تزریق هورمون که استفاده از یک

در ماهی سیم ماده سبب افزایش میزان  µg/ml 3 بهینه

LH روي اووالسیون و تخم ریزي ماهی مؤثر  ،پالسما شده

هاي مرحله اي هورمون 2است.  استفاده از روش تزریق 

در مولدین ماده کفال  LHRHa2و   HCG هیپوفیز کپور ،

از مولدین تزریق شده  ٪39سبب تخم ریزي خاکستري 

رسیدگی جنسی بودند، گردید.  1اي که در انتهاي مرحله 

آلفا هیدروکسی  19هورمون نخست در تزریق اول، 

همزمان با آبگیري تخمک و سپس پروژسترون افزایش و 

ریزي نکرده که خمدر مولدین ت امایافت، اووالسیون کاهش

بودند تا انتهاي آزمایش  1ها در اواسط مرحله تخمک

توان گفت ادامه تزریق  میزان این هورمون باال بود که می

و استفاده از این هورمون موجب عمل تجزیه و وزیکول 

(. 1333شود )قلیچی و همکاران، زاینده و اووالسیون می

 خص شدمشدر تحقیقی روي مولدین ماده ازون برون 

ها بین دوگروه درصد جوابدهی مولدین و درصد تفریخ تخم

تنهایی و در حالت دامی به GnRHتزریق شده با هورمون 

. بودنداختالف معنی دار فاقد تلفیق با متوکلوپرامید، 

درنتایج این بررسی عنوان گردید که این ماهی از جمله 

ونیست ریزي نیاز به آنتاگتخم ءماهیانی است که براي القا

 اي در مطالعههمچنین (. 1391دوپامین ندارد ) امینی، 

هاي مصنوعی اي آنالوگدیگر، استفاده از تزریق یک مرحله

LHRHa  نسبت به عصاره هیپوفیز و تیروکسین، اثرات

ها و عمل اووالسیون مطلوبی را در تحریک رسیدگی تخم

نشان داد )بهمنش،  در جنس ماده ماهی ازون برون

مرحله  2ما در مطالعات بعدي با تزریق عضالنی (. ا1331

[ به  µg/kg  11  ،11  ،21  ،31با مقادیر ] GnRHاي 

( دامپریدون در ماهی ازون برون این 1و  µg/kg 2همراه )

نتیجه حاصل شد که استفاده از این ترکیبات با کاهش 

سطوح استرس در مراحل مختلف موجب افزایش توان 

ترین شرایط می شود و مناسبتولید مثلی در مولدین 

باشد جهت اووالسیون و در نتیجه تکثیر مصنوعی می

ریزي در ماهی تخم ء(. براي القا1331)بهمنی و همکاران، 

اي هورمون اي و دو مرحلهیک مرحله از تزریق سفیدسوف 

  LHRHa2گنادوتروپین انسانی، عصاره هیپوفیز کپور و 

در  HCGر هورمون استفاده شد. در هردو آزمایش تاثی

اي ریزي بیشتر بود بطوریکه در تزریق یک مرحلهتخم ءالقا

HCG  هاي غلظت باiu/kgBW 111  وiu/kgBW 911 

در تزریق  iu/kgBW 211 غلظتاي و در تزریق دو مرحله

 13در تزریق دوم با فاصله زمانی  iu/kg BW 111اول و 

اشتند  ساعت، بهترین نتیجه را در مولدین ماده در بر د

 ,.Falahatkar et al؛  1333)گلمرادي زاده و همکاران، 

2017 .) 

اگزوژن انواع دیگري از هورمون ها هستند  استروئیدهاي

که براي کنترل تمایز جنسی در ماهی ها استفاده می 

 نظر از جنسی چه این که به بسته دهندگان پرورش شوند.

 طعم و گرن زمان بلوغ، غذایی، تبدیل ضریب رفتار، رشد،

 یک از طریق توانند می است تر مطلوب برایشان گوشت

 سمت  به را جنسی تمایز طبیعی دوره استروئید، درمان

 ,Lim and Wong) دهند تغییر نظر مورد فنوتیپ

هاي جنسیت نر از هورمون ءبراي القاکلی، طوربه (.1996

هاي آندروژنی و براي القاء جنسیت ماده از هورمون

هاي شود. کارآیی هورمونستفاده میاستروژنی ا

ز واستروئیدي در تغییر جنسیت ماهی به زمان درمان، د

دارد. براي ي مورد آزمایش بستگیشده و گونهبکار رفته

متیل  –آلفا  –19تغییر جنسیت ماهی به جنس نر از 

تستوسترون و براي تغییر جنسیت ماهی به جنس ماده، از 

 بیشتر در سازينر گردد.فاده میاسترادیول است –بتا  –19

 جنس با در مقایسه نر جنس پسندي بازار علتهب ماهیان

 نر میان جنس در کهآنجا از اغلب و گیردمی صورت ماده

و  تمایز تکامل، صرف خوراك از حاصل دریافتی انرژي

 فرایندي پرورانآبزي دیدگاه از شودنمی گنادها رشد

 یا و ژنتیکی روش دو به غالباً و رودمی مطلوب بشمار

 باال عمرنیمه و اثر طول با نرینه هايانواع هورمون مصرف

 هايهورمون انواع کاربرد کهآنجا است. اما از امکانپذیر

 این فعاالن در دسترس و بوده ترارزان تر، ساده نرینه

 هايروش به تیمارهاي هورمونی ارائه با آنها داردقرار عرصه

 ارائه راکد، حمام آب عضله، داخل ریقتز وري،غوطه چون
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 نر تک جنسی هايجمعیت تولید به هورمونی هايجیره

 درواقع هورمون، طریق از ماهی پردازند. تغییرجنسیتمی

 هايتأثیر هورمون تحت جنسی تمایز طبیعی روند تغییر

 ينتیجه در که محرك ترکیبات یا و باشدمی استروئیدي

-سلول هستند، ژنتیکی ماده لحاظ از که در ماهیانی آن

 نر ژنتیکی لحاظ از که ماهیانی در یا و نر جنسی هاي

 فرمول ولی یابدمی ماده رشد جنسی هايسلول هستند،

 تغییر باقی بدون جنسی هايکروموزوم )ژنوتیپ(ژنتیکی 

 مقادیر کهصورتی (. در(Mart and Gross, 1996ماند می

 که تکاملی مراحل در جنسی استروئیدهاي از کافی

 به اندنگشته برقرار کامل طوربه هنوز درونی مسیرهاي

 رخ جنسی تمایز در تغییر ممکن است شود، معرفی ماهی

 نکته این ذکر وجود این با Rowell et al., 2002).دهد )

 بر زینتی ماهیان در سازي نر از هدف است که ضروري

 افزایش و پروتئین تولید ماهیان خوراکی انواع خالف

 طبیعی زیبایی آن از انجام هدف بلکه نبوده آن راندمان

 ماده، جنس درمقابل آبزیان از گروه این نر جنس نسبی

 .آنهاست بیشتر پسندي بازار و افزوده ارزش

 مؤثر بسیار موارد اغلب  در ماهیان در آندروژن تیمارهاي

 تریناست. متداول انجامیده ماهی سازي نر به و بوده

          برده کاربه جنسیت مطالعات تغییر رد که آندروژنی

 از بیش در و تستوسترون است متیل آلفا -19 شودمی 

 از استفاده بود. همچنین مؤثر شده آزمایش گونه 21

 ماهیانی که ماده سازي به موارد از بسیاري در استروژن ها

 ,.Gale et al)است  انجامیده بودند نر ژنتیکی نظر از

 ماهیان از در برخی ماده تماماً هاي معیتج تولید(. 1999

 پرورش طریق از تخم تولید میزان افزایش باعث تواندمی

 .شود نر ماهیان در زودرس بلوغ از جلوگیري و ها ماده

 میزان باالترین به جنس یک پرورش اگر بر این، عالوه

 می افزایش نیز تولید کمیت و کیفیتمنجر شود،  رشد

هاي ضد استروژن  بازدارنده (.Sower et al., 1984) دیاب

و آروماتاز از دیگر مواد هورمونی هستند که تحقیق درمورد 

بکارگیري آنها در تکثیر مصنوعی ماهیان درحال انجام 

ي هاي بازخوردي کنترل کنندهاست. با دستکاري مکانیزم

GnRH  درون زا و ترشح گنادوتروپین، می توان

راین، ممکن است از ضد اووالسیون را القاء نمود. بناب

براي القاء اووالسیون  3هایی از قبیل تاموکسیفناستروژن

استفاده نمود. اخیراً، نشان داده شده است که اووالسیون و 

اسپرمیشن در آزاد ماهی اقیانوس آرام با استفاده از 

ي ، که بازدارنده11فادروزول  ي آروماتاز،ممانعت کننده

حال، تحقیقات بهر ملی است.باشد، عبیوسنتز استروژن می

توان این یافته را آینده براي تعیین اینکه چگونه می

کپور  بصورت یک تکنیک عملی درآورد، ضروریست.

معمولی، قزل آالي رنگین کمان و گروهی از ماهیان زینتی 

که محققین ایرانی از موادي  هستند از جمله ماهیانی

استرادیول  بتا -19آلفا متیل تستوسترون،  -19 همچون

براي ایجاد تغییر  آلفا ایتنیل استرادیول -19والرات، 

( که در 1 جنسیت در آنها استفاده نموده اند )جدول

درصد  31از  ها مجموع میزان موفقیت در این آزمایش

 بود. تراالب

                                                           
 

tamoxifen 
 fadrozole 
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شده جهت تغییر  : هورمون های استفاده شده برای القاء رسیدگی جنسی و تخم ریزی و استروئیدهای بکاربرده1جدول 

 جنسیت در گونه های مختلف ماهی در ایران
 منبع نتیجه  گونه ماهی هورمون هدف

ی
وع

صن
ر م

ثی
تک

 
 کپورمعمولی(1 عصاره هیپوفیز 

(Cyprinus carpio؛) 
 ماهی چالباش(2

 (Acipenscr guel 
denstaedti؛) 

 مولدین تاس ماهی ایرانی(3
(Asipenser persicus؛)  
 
 
 سوف سفید (1
(Sander lucioperca؛) 
 فرم پاییزه ماهی سفید(1
(Rutilus frisii؛) 

اسپرم  ،اسپرم سازيتحریک -(تحریک تخم ریزي1
 و افزایش کیفیت اسپرمریزي 

(بهبود شاخص هاي رسیدگی مولدین ماده نسبت 2
 به نرها

 
( مطلوبیت در شاخص هاي تکثیر، ارتباط 3

تاثیر  -مستقیم هورمونهاي جنسی با درصد لقاح 
عصاره با  مثبت گلیسیرین در تکثیر مصنوعی

 هیپوفیز
  با تزریقتخم ریزي در مولدین ماده  ءالقا (1

iu/kg BW3  
 mg/kg BW( موفقیت در تخم ریزي با تزریق 1
% و در دو مرحله، در 31طی یک مرحله، در  3-2

% از مولدین، موفقیت در اسپرم ریزي تمام 13
طی یک  mg/kg BW 1-1مولدین نر با تزریق 

 مرحله

سیفی و  - (1331فریدپاك )( 1
 (؛1331همکاران )

 (؛1332فالحتکار و امینی )( 2
 
 
محمد نظري و همکاران ( 3
نوروزي و همکاران  -( 1331)
 (؛1331)
  
گلمرادي زاده و همکاران ( 1
 (؛1333)
 (؛1331ولی پور و خانی پور )( 1

ترکیب عصاره هیپوفیز با الف:) 
( ؛ و یا  با  PGF2αپروستاگالندین 
 ب:) تیروکسین(

 ماده تاس ماهی ایرانیمولدین (3
  

 
 ازون برون(9

Acipenser stellatus)؛) 

پروستاگالندین  µg 05-50 تزریق( اثر مثبت 3
PGF2α با در ترکیب mg 3-2  درعصاره هیپوفیز 

 گذاري تخمک ءالقا
( عدم تاثیر تزریق ترکیب عصاره هیپوفیز کپور و 9

 از مصرف تیروکسین بصورت خوراکی تاس ماهی پس

 ( ؛ 1331اکرمی )( 3
 
 
 ( ؛1331بهمنش )( 9

 قزل آالي رنگین کمان(GnRH (GnRHa) 3آنالوگ هاي 
 (Onchorhynchus mykiss ؛) 
 
 Carassius) قرمز ماهی( 3

auratus gibelio ؛) 
 

 اوزون برون ماده  (11

 ( تاثیر مثبت در اسپرم دهی3
 
 
( تاثیر معنی دار بر شاخص هاي کیفیت اسپرم در 3

ساده و چهاردم دم چادري ماهی قرمز نژاد هاي 
 دم چادري و چهاردمنژادهاي نسبت به 

% مولدین و وجود 91القاء اووالسیون در  (11
استرویید هاي جنسی و در اختالف معنی دار

 کورتیزول در مولدین اووله شده و اووله نشده

 (1331و همکاران ) پیکان حیرتی( 3
 (؛ 1331دُرافشان و همکاران ) -
 
 (؛1333زاد مجید و همکاران )( 3
 
 

یونس زاده فشالمی و همکاران ( 11
 (؛ 1333)
 

با  الف:)متوکلوپرامید(  GnRHترکیب 
 ؛ و یا با ب:) دامپریدون( 

 ازون برون(11
 
 
 
 
 
 

 ماهی بنی(12
(Barbus sharpeyi؛) 

 GnRH در ترکیب با پرامیدمتوکلو( عدم نیاز به 11
 –جهت القاء تخم ریزي 

 و  21موفقیت در تکثیر مولدین نر در مقادیر 

µg/kg31  ازGnRH و  1ترتیب همراه با مقادیر به
µg/kg2  11دامپریدون و مولدین ماده در مقادیر ،

 mg/kg2بهمراه  GnRHاز  µg/kg21و  11
 دامپریدون

  ریدونبا  دامپ GnRH( مناسب بودن ترکیب 12
  براي تکثیر مصنوعی 

 ( 1391امینی )( 11
 (؛ 1331بهمنی و همکاران ) -
 
 
 
 
 

 (؛1333محمدیان و همکاران )( 12

 

 

LHRHa 13)ازون برون 
 

 تاس ماهی ایرانی(11
 

اثرات مطلوب در تحریک رسیدگی تخم ها و ( 13
 ریزي  اووالسیون و اسپرم

 و 9،  1/3دوزهاي  با% 111( تکثیر مصنوعی 11
µg/kg 3  

 (؛1331بهمنش )( 13
 

نظري و مالنلوکرد کالیی ( 11
 (؛1339)

با  LHRHa ترکیب 
کلوپرامید  و دامپریدون ( ؛ و والف:)مت

 یا با ب:)پیموزاید(

فیتوفاگ (11
(Hypophthalmichthys 

molitrix ؛) 
 کپور معمولی(13
 

   mg/kg 11 ترکیببا % 111 ( پاسخ دهی11

LHRHa و  µg 2 رامیدکلوپومت 
 

( استفاده از پیموزاید به تنهایی یا در ترکیب با 13
LHRHa  باعث کاهشLH  شد بنابراین پیموزاید

 تاثیري بر پیشرفت رسیدگی جنسی نداشت

کاشانی ثابت و همکاران ( 11
 (؛1333)
  

 (؛1333قبادي )( 13

LHRHa2 19 )ماهی سیم 
(Abramis brama 

orientalis ؛ ) 
 کفال خاکستري(13

(Mugil cephalus؛ ) 
 تاس ماهی ایرانی(13

   

موثر بر اووالسیون و  µg/ml 3( غلظت بهینه 19
 تخم ریزي 

 
 در تزریق دو مرحله ايتخم ریزي ( موفقیت در 13

  
کتو 11تستوسترون، ي هورمون ها( افزایش 13

 در اسپرم ریزي  P4 و تستوسترون

 (؛ 1333کوهی الي و همکاران )(19
 
 

 (؛ 1333ران )قلیچی و همکا( 13
 

13 )Aramli et al., 2013 ؛   
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 منبع نتیجه  گونه ماهی هورمون هدف

ی
وع

صن
ر م

ثی
تک

 
با الف:) LHRHa2 ترکیب  

 دامپریدون( ؛

 و یا  با ب:)پیموزاید و کلرپرومازین(

 کفال خاکستري(21

 

 

 

 ماهی سفید(21

 

( بهتر بودن وضعیت مولدین تیمار شده با روش 21

 با دامپریدون  LHRHa2 رکیب تچند تزریقی از 

نسبت به مولدین تیمار شده با روش تزریق یک 

 مرحله اي

( افزایش بازدهی تکثیر در تزریق با ترکیب 21

LHRHa2 پیموزاید در مقایسه با  وLHRHa2  به

  کلرپرومازینتنهایی با در ترکیب با 

میر هاشمی رستمی و همکاران ( 21

 (؛ 1331)

 

 

21)Ahmadnezhad et al., 

 ؛2013

HCG 22 )کفال خاکستري 

 

 کپور معمولی(23

 

 

 

 سوف سفید(21

 

 تخم ریزي ( القاء 22

 

( عدم موفقیت نسبی در تخم ریزي نسبت به 23

 -اواپریم

عدم موفقیت در اسپرم ریزي در مقایسه با اواپریم  و 

 عصاره هیپوفیز

 iu/kg با تزریقتخم ریزي در مولدین ماده  ءالقا( 21

BW 111  وiu/kg BW 911   و تولید اسپرم در

 -iu/kg BW 311 مولدین نر با تزریق

در تزریق  iu/kg 211بهترین پاسخ در ماده ها با 

 iu/kgدر تزریق دوم و در نرها با  iu/kg 111اول و 

 طی یک تزریق 211

 

 (؛ 1333قلیچی و همکاران )( 22

 

 –( 1333زکریاپور )(23

 

 ( ؛ 1331سیفی و همکاران )

 

مرادي زاده و همکاران گل(21

(1333)-  

 

Falahatkar et al., 2017؛ 

آلفا متیل  19 ) الف: با HCG ترکیب

 تستوسترون(؛ و یا با ب:

 )متوکلوپرامید( 

 کفال خاکستري(21

 

 

 ماهی سیم(23

 

( بهتر بودن وضعیت مولدین نر تیمار شده با روش 21

آلفا متیل  19  با HCG ترکیب چند تزریقی از 

 نسبت به روش تزریق یک مرحله اي رونتستوست

 iu/ kg( اثر القا کنندگی بسیار مناسب ترکیب 23

2111  HCG و mg/kg 1 در تکثیر   متوکلوپرامید

  تخمکرسیدگی  درتسریع  ومصنوعی 
 

میر هاشمی رستمی و همکاران ( 21

 (؛ 1331)

 

 (؛ 1333دادرس و همکاران )( 23

 یکپور معمول( Ovaprim   29اواپریم

 

 

 ماهی سفیدك سیستان( 23

 (Schizothorax zarudnyi؛) 

 

 ماهی آمور( 23

(Ctenopharyngodon 

idella؛) 

 Esoxاردك ماهی )( 31

lucius ؛) 

و افزایش  اسپرم سازي و اسپرم ریزي ( تحریک29

  -کیفیت اسپرم

  موفقیت در تخم ریزي

 ( موفقیت در تکثیر مصنوعی23

 

 

مقایسه با عصاره هیپوفیز (کارایی بهتر اواپریم در 23

 در القاء تخم ریزي

 

( مناسب ترین غلظت تزریقی اواپریم براي تکثیر 31

 بود iu/kg BW 21و  11مصنوعی 

 –( 1331سیفی و همکاران )( 29

 

 (؛ 1333زکریاپور )

 ( ؛1333راهداري )( 23

 

 

خدابنده شلمانی و همکاران ( 23

 (؛ 1333)

 

 (؛1333خوال و همکاران )( 31

 ماهی حوض( 31 ( PGF2پروستاگلندین )نادورلین و گ

(Carassius auratum) 

به عنوان  PGF2% 91% گنادورلین و 21( ترکیب 31

 موثرترین غلظت براي تکثیر مصنوعی 

 (؛1333) پارسیانی و همکاران( 31
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 منبع نتیجه  گونه ماهی هورمون هدف

ت
سی

جن
ر 

یی
تغ

 

 مولیکپور مع(32 آلفا متیل تستوسترون 19 

 

 

 قزل آالي رنگین کمان( 33

 

 

 

 گوپی( 31

(poecilia reticulate؛ ) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 سیچالید گورخري( 31

(Cichlasoma 

nigrofasciatum؛) 

 مولی( 33

(Poecilia lattipinna ؛) 

 

 سیچالیدکالیکو( 39

(labeotropheovs foc 

llobroni؛)  

 هاپ بلو سیچالید( 33

(Sciaenochromis ahli ؛) 

شمشیري  دم ماهی( 33

(xiphophorus hellerii؛) 

متناسب  عقیمی و تلفات نرسازي، افزایش میزان( 32

 کیلوگرم غذا هر ازاي به هورمون mg 211با افزودن 

  روز 33 مدت به

  mg 21 ا افزودن ب ماده جمعیت %31 تولید (33

 -روز 31 مدت به کیلوگرم غذا هر ازاي به هورمون

به  mg 1/1 :نر سازي رايهورمون ب بهینه غلظت

 روز از زمان شروع تغذیه فعال  31مدت 

  mg 211 ا تجویز نر ب تمام جمعیت ایجاد( 31 

در  روز 11 مدت به کیلوگرم غذا هر ازاي به هورمون

 -بچه ماهیان یک روزه

  mg 31ا تجویز نر ب تمام جمعیت %31ایجاد

در  روز 31 مدت به کیلوگرم غذا هر ازاي به هورمون

  -چه ماهیان یک روزهب

عدم تاثیر تیمار هورمونی در نرسازي پس از تولید 

   -بچه ماهی

 هورمون  mg 111 ا تجویز نر ب تمام جمعیت ایجاد

 - روز 11 مدت به کیلوگرم غذا هر ازاي به

ارتباط بین شرایط فیزیولوژیک با رنگ  اثبات وجود

 ست و خصوصیات ثانویه جنسیوپ

و  mg 111غلظت نر در ایجاد جمعیت تمام ( 31

  mg 311 ایجاد تلفات و عقیمی در مقادیر باال مانند

 

  mg 111 ا تجویز نر ب تمام جمعیت ایجاد (33

اما با درصد تلفات  کیلوگرم غذا هر ازاي به هورمون

 باال 

% نر با 9/31هورمون تولید  mg/kg 211( غلظت39

% 1/31تولید  mg/kg  111و غلظت  %3/13تلفات 

 %31تلفات  ابنر  

  mg 31ا تجویز نر ب تمام جمعیت %33 ایجاد( 33

  روز 31 مدت به کیلوگرم غذا هر ازاي به هورمون

جاد جمعیت تمام نر و اثبات برگشت پذیري ( ای33

 جنسیت در اثر قطع هورمون

 (؛ 1392مند )حفر( 32

 

 

 -(1393حسینی )( 33

 

 ( ؛ 1332امینی و طال )

 

 -(1399هاتفی ) (31

 

 

 -(1332) چرمهینی نیامی

 

 

 -(1331آذري تاکامی و همکاران ) 

 

 -(1339قاسم نژاد ) 

 

 (؛ 1333ابراهیمی و همکاران )

  

  ؛(1333موسوي ثابت و همکاران )(31

 

 

 ( ؛1333صباغی و همکاران )( 33

 

 

حسین زاده صحافی و همکاران ( 39

 ( ؛ 1332)

 

 ( ؛ 1331دوست ) علم( 33

 

 ( ؛   1333مالکی و همکاران )( 33

 قزل آالي رنگین کمان( 11 بتا استرادیول والرات   19

 

( ایجاد جمعیت تمام ماده با روش غوطه وري در 11

µg/lit  111  هورمون و اثبات رابطه مستقیم درصد

 ماده سازي با مدت زمان غوطه وري 

 (1339ناجی و همکاران )( 11

( ماده سازي با روش غوطه وري در غلظت 11 کمان  قزل آالي رنگین( 11 ل استرادیولتینیآلفا ا 19

mg/lit  111 هورمون 

 (1339ناجی و همکاران )( 11
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  نتیجه گیری و توصیه ترویجی  

بطور کلی تجویز هورمون براي عدم تولید مثل طبیعی 

رسیدگی جنسی در  یهمزمانمولدین در شرایط اسارت، 

اي، تغییر جنسیت دورگه گیري بین گونه ، نرها و ماده ها

توصیه می گردد. هورمون  و برنامه هاي اصالح ژنتیکی

هاي مورد استفاده براي تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاري و 

به  عصاره هیپوفیز اواپریم، استخوانی در کشور می تواند،

، تیروکسین و پروستاگالندینتنهایی و یا ترکیب آن با 

ه ب GnRH ،LHRHa ،LHRHa2 ،HCGهاي  آنالوگ

 ،دامپریدون ،متوکلوپرامیدتنهایی و یا ترکیب آنها با 

و  آلفا متیل تستوسترون 19و  کلرپرومازین، پیموزاید

باشد. همچنین به  پروستاگلندینترکیب گنادورلین و 

منظور تغییر جنسیت در کپور معمولی، قزل آال و تعدادي 

 19، آلفا متیل تستوسترون 19از ماهیان زینتی استفاده از 

مناسب  آلفا ایتنیل استرادیول 19و ا استرادیول والرات بت

ماهی ماش و سس است. براي تکثیر گونه هایی همچون 

نتیجه  بهنیز که تالش براي تکثیر آنها هنوز  سرگنده

نرسیده است استفاده از روش هاي کاشت هورمون 

 پیشنهاد می گردد.

 

  منابع

 ،یمی، م.رح . ومهدوي، س .،عباسی، ف .،ع ، م.ابراهیمی

متیل تستوسترون بر -آلفا19. اثر هورمون 1333

خصوصیات ثانویه جنسی، بافت شناسی تخمدان و 

. (Poecilia reticulata) تولید الرو در ماهی گوپی

 ، ص1-3 ، شماره3دوره  مجله علوم و فنون دریایی،

13-31. 

تغییر  ءالقا. 1393 ،م. ،علیشاهی و آذري تاکامی، ق.

 Cyprinus) پور معمولیجنسیت در ماهی ک

Carpio) بوسیله هورمون خوراکی در سطح صنعتی .

 صفحه. 99. دانشگاه تهرانپروژه تحقیقاتی 

گیري عصاره هیپوفیز . بررسی  تاثیر بکار1331 ،اکرمی، ر.

در تکثیر مصنوعی  PGF2α همراه با پروستاگالندین

 Acipenserمولدین ماده روي القا در تاس ماهی ایران 

persicus 21ص  شکی و آبزیان.ز، همایش دامپ . 

 ماهی نرسازي امکان بررسی. 1331م.،  چرمهینی، امینی

 19 هورمون توسط( Poecilia reticulata) گوپی

 ،ارشد کارشناسی نامه پایان. تستوسترون متیل -آلفا

 .ایران، تهران دانشگاه طبیعی منابع دانشکده

 هورمونامکان استفاده  بررسی. 1391 ،امینی، ك.

GnRH  در حالت تلفیق با یک ماده آنتاگونیست

دوپامین در تکثیر مصنوعی ماهی ازون برون. گزارش 

. نهایی پروژه مرکز تحقیقات شیالتی استان مازندران

 ص.  39

. بهینه سازي تجویز خوراکی 1332 ،م. طال، و امینی، ف.

متیل تستوسترون به منظور نرسازي -آلفا 19هورمون 

 ي در ماهی قزل آالي رنگین کمانو عقیم ساز

(Oncorhynchus mykiss .) مجله دانشکده

 : ص3، شماره 13، دوره دامپزشکی دانشگاه تهران

211- 231. 

. در بررسی روي مقایسه کاربرد 1331 ،بهمنش، ش.

 هورمون مصنوعی در تکثیر مصنوعی ماهی ازون برون

(Acipenser stellatus)مجله علمی شیالت ایران . ،

 .3-21 ، ص1، شماره 11وره د

بهمنی، م.، کاظمی، ر.، پور دهقانی، م.، وهابی، ي.، 

محمدي پر  و محسنی، م.، ملکزاد، ر.، دژندیان، س.

. مطالعه بیوتکنیک نوین تکثیر 1331 ،شکوهی، ح.

(. Acipenser stellatus) مصنوعی ماهی ازون برون

 .31-13 ، ص1، شماره 11، دوره مجله علمی شیالت

م.، کریم آبادي، ع.،  سیانی، م.، یحیوي، م.، سجادي، م،پار

.  بررسی اثر ترکیبی دو هورمون 1333 ،محمد زاده، ح.

( بر تکثیر  PGF2گنادورلین و پروستاگلندین ) 

(.   Carassius auratumمصنوعی ماهی حوض )

 .1-11 ، ص2، شماره 1، دوره مجله آبزیان و شیالت

، امیري مجازي، ب.، ، ح.مصطفويپیکان حیرتی، ف.، 

اثر القایی . 1331 ،درافشان، س. و حاجی زاده، ع.

در تولید اسپرم ماهی قزل   GnRHهورمون مشابه

، 2، شماره 3، دوره مجله علوم شیالتی ایران آالي نر.

113-31. 
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 بساك ساري، ا. و  عسکري معبودي، ح.، نژاد، ا.، جاسم

 و ریماواپ هورمون تاثیر . مقایسه1331کاهکش، ف.، 

 هاي تولید شاخص بر کپور ماهی هیپوفیز غده عصاره

 Hipophthalmichthysفیتوفاگ ) ماهی مثلی

molitrixآبزي توسعه در نوین هاي آوري فن (. نشریه 

 ،11 آزادشهر سال واحد اسالمی، آزاد دانشگاه پروري،

 .1-11، ص 1 شماره

 ،ج. سیفی، و ، ه.، اشجع اردالن، آ.زاده صحافی حسین

متیل تستوسترون بر -آلفا 19. تاثیر هورمون 1332

 Labeotropheous) تغییر جنسیت ماهی کالیکو

foellobroni).22دوره  . مجله علمی شیالت ایران ،

 .29-33، ص 1شماره 

در  ها هورمون کاربرد بررسی. 1393 .،ا حسینی،

نامه  پایان. کمان رنگین آالي قزل تغییرجنسیت

 تهران واحد اسالمی زادآ دانشگاه ،ارشد کارشناسی

 .دریایی فنون و علوم دانشکده ،شمال

 سنجابی، م.، معبودي، ح.، عسکري شلمانی، ل.،  خدابنده

. 1333 ،فشالمی، م. زاده کاهکش، ف. و یونس بساك

 آنتی با همراه GnRHهورمون  آنالوگ تأثیر مقایسه

 عصاره هیپوفیز با هپنلی روش به دامپریدون دوپامین

 ماهی تکثیر هاي شاخص بر معمولی کپور ماهی

 شیالت، (. مجلهCtenopharyngodon idellaآمور)

 ،1 شماره ،3 آزادشهر، سال واحد اسالمی، آزاد دانشگاه

 .33-93ص 

 سندسی، صفت، ف.، امیري ماهی خوال، ع.، دژندیان، س.،

 تسریق مناسب دوز . تعیین1333 ،شریفیان، م. و ا.

راندمان  افزایش تجه (ovaprimاواپریم ) هورمون

ماهی. مجله علمی شیالت ایران،  اردك مصنوعی تکثیر

 .1-11ص ، 1، شماره 23 سال

 و ، ا. پرست قناعت ، ح.،  ، خارا.ع ع. زمینی، س.،  دادرس،

 هیپوفیزي تیمارهاي اثر . مقایسه1333 ،درویشی، ص.

مصنوعی  تکثیر کارآیی در متوکلوپرامید وHCG  با

. Abramis brama orientalisسیم  مولد ماهیان

 .19-31، ص 3، شماره 3دوره  مجله شیالت.

درافشان، س.، مجازي امیري، ب.، حاجی زاده، ع.، 

. القا تکثیر 1331 ،پیکان حیرتی، ف. و مصطفوي، ح.

 Oncorhynchus)جنس ماده قزل آالي رنگین کمان 

mykiss)  با استفاده از هورمون سنتز شدهGnRHa. 

 .23-33 ، ص11، شماره 11، دوره مجله علمی شیالت

و  HCG. مقایسه هورمون هاي 1333 ،ر. ،پورکریا ز

ovaprim در القا رسیدگی جنسی ماهی کپور معمولی 

(Cyprinus carpio). پایان نامه کارشناسی ارشد، 

دانشکده منابع  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان

 طبیعی.

مصنوعی ماهی  . بررسی القاي تکثیر1333 ،راهداري، ع.

( سیستان با Schizothorax zarudnyiسفیدك )

استفاده از هورمون هاي سنتتیک. پایان نامه 

، دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه زابل ،کارشناسی ارشد

 ص. 193

 ،ع. شعبانی، و م. سوداگر، م.، ،ایمانپورزاد مجید، و.، 

. بررسی روي اثرات هورمون اووافکت 1333

(GnRHaروي برخ ) ی خصوصیات زیست شناسی

قرمز Carassius auratus gibelio منی ماهیان 

. و چهاردم دم چادري ساده، دم چادري، چهار دم

، 22، دوره )پژوهش و سازندگی( نشریه دامپزشکی

 .3-19، ص 2شماره 

. 1331، ر.، جعفري، و مخدومی، چ. ، م.ایمانپورسیفی، ت.، 

و  HCGیم ، مقایسه اثرات تزریق هورمون هاي اوواپر

عصاره هیپوفیز روي پارامترهاي اسپرم شناختی 

(. نشریه Cyprinus carpioمولدین نرکپور معمولی )

، 1، شماره 31، دوره شیالت مجله منابع طبیعی ایران

 .33-11ص 

. 1339ایمانپور، م. ر.،  و  تقی زاده، و. ، ا.،اصل صابري

و  HCGاواپریم،  هاي هورمون تزریق اثرات مقایسه

 اسپرم پارامترهاي باربوس روي ماهی هیپوفیز صارهع

 Carassius auratusقرمز ) ماهی شناختی

gibelioشماره ،12 سال آبزي پروري، توسعه (. نشریه 

 .33-91ص  ،2
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 شمالی. و ح قادیکالئی، عباسی ،.م شمسایی، ،.م صباغی،

 نر جنسی تک هاي جمعیت تولید. 1333 ،.ب خوزانی،

 خوراکی مصرف با از مولدین صلحا مولی ماهیان بچه

 بیولوژي مجله .تستوسترون متیل -الفا 19 هورمون

 .13-21 ، ص1، شماره 2، دوره دریا

 هاپ ماهی نرسازي امکان . بررسی1331 .،ا ،دوست علم

 از استفاده با( Sciaenochromis ahli) آبی

 نامه پایان. تستوسترون متیل -آلفا 19هورمون

 منابع دانشکده ،تهران هدانشگا ،ارشد کارشناسی

  طبیعی.

. تکثیر مصنوعی و پرورش ماهیان 1331، ف.، فریدپاك

دستورالعمل اجرایی. معاونت تکثیر و پرورش  -آبیگرم

آبزیان، شرکت سهامی شیالت ایران، انتشارات روابط 

 ص.  213عمومی وزارت جهاد کشاورزي. 

 در عقیمی و جنسیت تغییر یجاد. ا1392.، ح فرحمند،

 بوسیله (Cyprinus carpio) معمولی کپور اهیم

 نامه پایان. تستوسترون متیل - آلفا 19هورمون 

 دانشکده ،مدرس تربیت دانشگاه ارشد کارشناسی

 .طبیعی منابع

. بررسی نرماتیوهاي 1332 .،امینی، ك و ، ب.فالحتکار

 Acipenscr guelتکثیر مصنوعی ماهی چالباش )

denstaedti12دوره  ت ایران.(. مجله علمی شیال 

 .32-99ص ،   1شماره 

 تک جمعیت ایجاد امکان بررسی .1339 ،ح. ،نژاد قاسم

 متیل آلفا- 19 هورمون خوراکی با تجویز نر جنسی

 پایان. گوپی ماهی بچه جنینی و دوران در تستوسترون

 علوم اسالمی واحد آزاد دانشگاه ارشد کارشناسی نامه

 .تهران تحقیقات و

 و LHRH اثرات اي مقایسه . بررسی1333 ،ش. قبادي،

 رسیدگی در (Pimozide) دوپامین آنتاگونیست

(. Cyprinus carpio) معمولی کپور جنسی مولدین

واحد  اسالمی آزاد ارشد دانشگاه کارشناسی نامه پایان

 .ایران الهیجان،

. 1333 ،جرجانی، س. . وع حاجی مرادلو،.، ا ،قیلچی

هیدروکسی  -آلفا 19مطالعه تغییرات استروئید 

در طول القا تخم ریزي مولدین ماده کفال  پروژسترون

مجله علوم کشاورزي (. (Mugil cephalusخاکستري 

  .33-39، ص 2، شماره 11دوره  و منابع طبیعی،

. القاي 1333 ،بهمنی، م. و ر.، عریان، ش. کاشانی ثابت، ع.

 اووالسیون در مولدین فیتوفاگ

(Hypophthalmichthys molitrix)  با استفاده از

 هايو ترکیب آن با آنتاگونیست LHRH-A هورمون

، شماره 13دوره  دوپامین. مجله علمی شیالت ایران .

 .123-113، ص 3

 ،حسین زاده صحافی، ه. و کوهی الي، س.، عریان، ش.

.  بررسی تعیین بهترین دوز تزریقی هورمون 1333

LHRHa2 ومازین از و ترکیبات متوکلوپرامید و کلرپر

 در ماهی سیم ماده GTHⅡطریق سنجش 

Abramis brama orientalis نشریه شیالت مجله  .

 .23-39، ص 1، شماره 33، دوره منابع طبیعی ایران

عفت پناه  و فالحتکار، ب. ،سجادي، م. م. ،زاده، ا. گلمرادي

 سوف . القا تخم ریزي در ماهی1333 ،کمایی، ا.

توسط هورمون  Sander Luciopercaمعمولی 

گنادوتروپین انسانی و عصاره هیپوفیزکپور و تأثیر آن 

، 3، دوره بر شاخص لقاح. مجله علوم و فنون دریایی

 .13-29 ، ص1شماره 

. 1333راهداري، ع.،  و غفاري، م. قرایی، ا.، نژاد، س.، عرب

و  HCGاواپریم ،  هورمونهاي تزریق اثرات مقایسه

 اسپرم بیوشیمیایی ترهايهیپوفیز بر برخی پارام عصاره

 Schizothorax zarudnyiسیستان ) سفیدك ماهی

Nikolskii, 1897جانوري )مجله پژوهشهاي (. مجله 

-331 ، ص3 شماره ،29 ایران(. جلد شناسی زیست

333. 

 اثر . 1392.،س ،اسداله و، ن.، صوفیانی محبوبی .،ه ،مالکی

تغییر روي  بر تستوسترون متیل -آلفا 19 هورمون

 اثر در ها ماهیجنسیت  پذیري برگشت و نسیتج

. xiphophorus hellerii شمشیري دم ماهی نرسازي

-23، ص 1پژوهش هاي علوم و فنون دریایی، شماره 

21  . 
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 و مجازي امیري، ب. ، م.،یوسفیان نظري، ر.، محمد

. بررسی رابطه بین مقادیر 1331 ،سلطانی، م.

هورمونهاي استروئیدي جنسی و کیفیت تکثیر 

 Acipenser. مصنوعی در تاس ماهی ایرانی قره برون 
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Abstract 

Controlling reproduction in captivity is indispensable for aquaculture. In some fish, spawning 

conditions can be made by manipulating the light period and water temperature. But in many breeding 

fish, the progression in each stage of reproduction requires the administration of hormones from 

outside the body of the fish. In some fish, these hormonal manipulations are just as a management tool 

for increasing egg production and ease of work in the workshops. As for the rest of the fish, external 

hormones are the only way to produce eggs that will surely be fertilized. Hormonal manipulation of 

breeding fish is based on the use of the LH luteinizing hormone that acts directly on the gonadal 

surface, or on the synthetic agonists of the GnRHa gonadotrophin releasing hormone that acts on the 

surface of the pituitary to induce endogenous LH. Today, there are relatively few known hormones in 

finch fish, a relatively small amount of protein production. But those that have been cultivated have 

played a decisive role in aquaculture production systems, and their use in an appropriate framework 

and in a safe and sustainable way is not expected. In this paper, in addition to reviewing mechanisms 

for regulating reproduction in fish, important natural and artificial hormones used in aquaculture in the 

world and Iran, and their scientific and practical applications have been analyzed. 
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