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 چکیده
 Capoetaگرم) ( 8/74±1/2قطعه سیاه ماهی رازي نر ( 14گرم) و  1/90±5/4ماده ( رازي قطعه مولد سیاه ماهی 17در این مطالعه، 

razii( شده نگهداري شدند. بعد از مثل صید و در شرایط کنترلدر فصل تولیدماشک الن با استفاده از تور از رودخانه شلمانرود استان گی
 GnRHمیکروگرم آنالوگ  20لیتر هورمون اواپریم (میلی 5/0قطعه از مولدین نر با  7قطعه از مولدین ماده و  10تطابق با شرایط سالن، 

اي و در یک مرحله تزریق یتر) به ازاي کیلوگرم وزن بدن در زیر محل قاعده باله سینهلیلیمدر  دامپریدون گرمیلیم 10 ماهی آزاد و
بار انجام گرفت ساعت یک 6قطعه مولد ماده و نر سیاه ماهی رازي تزریق نشدند (تیمار کنترل). چک کردن ماهیان هر  7شدند. همچنین 

مشاهده نشد. تمامی ریزي که در گروه کنترل هیچ تخمیدرحالدادند؛  ساعت ماهیان ماده به تزریق پاسخ مثبت نشان 9/25±8/0و پس از 
که یدرحالساعت بعد از تزریق صورت گرفت،  8/24±7/0ریزي پی پاسخ مثبت نشان دادند و اسپرمتراهورمونمولدین نر مورد آزمایش به 
مثلی مورد شناختی و عملکرد تولیدرامترهاي اسپرمگیري، پاکشی و اسپرمریزي مشاهده نشد. بعد از تخمدر گروه کنترل هیچ اسپرم

در هر گرم گزارش شد.  0/445±7/23گرم و تعداد تخمک  2/4±2/0 استحصالی از هر ماده بررسی قرار گرفت. میانگین وزن تخمک
هاي سی دادهتخمک به ازاي هر گرم وزن بدن ثبت گردید. برر 4/22 ±9/3عدد و  7/1869±7/183هماوري مطلق و نسبی به ترتیب 

 4/91±4/1درصد، تراکم اسپرم  7/80±2/3ثانیه، میزان تحرك  0/72±0/12شناختی حاصل از این مطالعه نشان از زمان تحرك اسپرم
درصد و  5/88±8/1گشایی درصد، نرخ تخم 5/86±8/1درصد داشت. بعد از لقاح، نرخ لقاح  3/26±3/5درصد و میزان اسپرماتوکریت 

بار تزریق اواپریم منجر به تحریک قطعه ثبت شد. نتایج این مطالعه نشان داد که یک 8/1662±6/173و به ازاي هر مولد میانگین تعداد الر
 انبوه بازسازي ذخایر و تولید با هدفدر مراکز تکثیر تواند گردد و میرسیدگی جنسی در سیاه ماهی رازي نر و ماده در شرایط اسارت می

 .ار گیردبچه ماهی مورد استفاده قر
  
 .یاسپرم شناخت ينرخ لقاح، پارامترها م،یاسارت، اواپر طیشرا ،یمصنوع ریتکث کلیدي: واژگان  

 
 مقدمه

ها به جمعیت رو به رشد جهان، روي آوردن انسان
منابع پروتئینی حیوانی  خصوصبهمنابع غذایی جدید 

و در این  درآوردهیر ناپذاجتنابامري  صورتبهرا 
هاي پروري بخش مهمی از این پروتئینراستا آبزي

کند و از طرف دیگر لزوم حیوانی را تولید می
نماید. یم ترپررنگیی در این حوزه را زااشتغال

پروري از اهمیت زیادي برخوردار توسعه آبزي ،روینازا
پروري يآبزتوسعه بخشیدن به صنعت  منظوربهاست. 

 ي بیشتري جهتهاگونهنیاز است تا تعداد 
 ی به این صنعت معرفی گردد. بخشتنوع

) یکی از Capoeta razii( رازي سیاه ماهی
ه ضهاي حوغالب در رودخانهبومی ایران و هاي گونه

از سردترین نواحی در  شود ودریاي خزر محسوب می
ه دریاي خزر ضین نواحی در شرق حوترگرمغرب تا 

 Samaee et al., 2009; Malvandiپراکنش دارد (
et al., 2014.(  به ، بوم شناختیعالوه بر اهمیت

بخش زیادي از دلیل طعم و کیفیت مطلوب گوشت 
 Kiabi؛1378 عبدلی،شود (یصید ورزشی را شامل م

et al., 1999(  . 
ي مهاجر آب هاگونهیکی از  رازي سیاه ماهی
مانند صید  هاانسانهاي مخرب یتفعالشیرین است و 

رویه شن و ماسه و یبي، برداشت سدسازرویه، یب
هاي یستگاهزي آلوده منجر به تخریب هاپسابورود 
یزي و مسدود شدن مسیرهاي مهاجرت شده و رتخم

کاهش فراوانی و تنوع زیستی را به دنبال داشته است 
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)Fluker et al., 2014 .( 
ي بومی یکی هاگونهحفظ تنوع و ذخایر ژنتیکی 

نیازمند تکثیر باشد که یمین اهداف شیالت ترمهماز 
است. تولید  شدهکنترلگونه در شرایط  ینامصنوعی 

، نقش مهمی در شدهکنترلبچه ماهی در شرایط 
کند و یمایفا  نظر موردحمایت جمعیتی گونه 

هاي آبی یطمحابزاري کارآمد براي مدیریت  عنوانبه
). عالوه بر این، معرفی Cejko et al., 2018است (

ي پرورشی با ایجاد تنوع هاتگاهدسي بومی در هاگونه
ي در امر تکثیر و پرورش ماهیان، دستیابی به اگونه

افزایش تولید در واحد سطح مزارع و افزایش درآمد 
تواند منجر به تنوع سبد غذایی گردد اما این امر یم

ي بومی است تا با استفاده هاگونهمستلزم اهلی سازي 
یفیتی ک با از تکثیر مصنوعی بتوان تخمک و اسپرم

ي هاروشصال کرد. عالوه بر این، اگرچه با حاست
 ازجملهي در شرایط محیطی کاردستمختلفی مانند 

یزي رتخمنوري، دماي آب و یا بسترهاي  دوره
 ،یزي آماده کردرتخمتوان برخی از ماهیان را براي یم

 یر نیست.پذامکاناما در بسیاري از ماهیان این امر 
هاي یدمثلی و ایجاد گامتولتموفقیت رسیدگی 

قابل بقا بستگی به این امر دارد که همه اجزاي 
زایی تا تخم و یدمثلی در طول این چرخه از گامتتول

ي هاگونهی عمل کنند. بسیاري از درستبهریزي اسپرم
ماهیان به دلیل شرایط نامناسب در محیط اسارت 

ا تواند مرتبط بیمباشند که ینمیدمثل تولقادر به 
تغذیه نامناسب، استرس ناشی از اسارت و فراهم 

 Zohar andیزي باشد (رتخمنبودن شرایط مساعد 
Mylonas, 2001 ریزي اووالسیون، اسپرم واقع در) و

انجام کامل  صورتبهیزي در شرایط اسارت رتخمو 
یک ابزار  عنوانبهتراپی هورمون ،یجهنت درگیرد. ینم

و دستیابی به گامت  مؤثر در القاي رسیدگی جنسی
 مورد شدهکنترلها با کمیت و کمیت باال در شرایط 

 گیرد.یمقرار  استفاده
ترکیبات مختلفی براي القاي تخم و اسپرم ریزي 

است که از آن  قرارگرفته استفاده مورددر ماهیان 
ي هاآنالوگتوان به عصاره غده هیپوفیز، یمجمله 

ها و هورمون گنادوتروپین آزادکنندهي هاهورمون
زاده کوریونیک گنادوتروپین انسانی اشاره کرد (حسین

). در بسیاري از کپورماهیان، 1398و همکاران، 
یک عامل ممانعت کننده تکثیر  عنوانبه دوپامین

ها نقش مهمی در جلوگیري از آزادسازي گنادوتروپین
شده را یقتزر GnRHاز هیپوفیز دارد و یا توانایی 

از طریق حساسیت  LHاسازي براي افزایش ره
کاهش  شدتبههاي سلولی در سطح هیپوفیز یرندهگ
دهد. بنابراین در راستاي هموار کردن راه عملی یم

براي استفاده مؤثر از ترکیبات آنتی دوپامین و 
 صورتبه هاآن، مواد ترکیبی از القاکنندهي هاهورمون

زاده گیرد (حسینیمآماده تولید و مورد استفاده قرار 
 مؤثر ترکیبعنوان یک به ). اواپریم1398و همکاران، 

شده است ی معرف ریزيدر القاي اووالسیون و اسپرم
تسهیل در تزریق در مایع استریل قرار  منظوربهکه 

ماهی آزاد  GnRHدارد. این ماده حاوي آنالوگ 
)sGnRH و مهارکننده نوروترانسمیتر دوپامین (
توان یممزایاي این ترکیب باشد. از یم) دامپریدون(

ي هازمانبه کوتاه کردن فصل تکثیر، همزمان کردن 
یزي، افزایش تولیدات جنسی در ماهیان نر و رتخم

یجه افزایش نرخ لقاح و تخم گشایی اشاره درنتماده و 
). در کشور ایران استفاده از این Zohar, 1989کرد (

)، Cyprinus carpioمحصول در کپور معمولی (
) ماهی سفیدك Leuciscus aspiusی ماش (ماه

)، ماهی آمور Schizothorax zarudnyiسیستان (
)Ctenopharyngodon idella ی ماهاردك) و
)Esox lucius (که موفقیت در تکثیر  شده گزارش

؛ 1389ماهیان را به دنبال داشته است. (راهداري، 
؛ سیفی 1389؛ فالحتکار و همکاران، 1389زکریا پور، 

؛ خوال 1393؛ خدابنده و همکاران، 1390همکاران، و 
)، اما 1397؛ عقیلی و همکاران، 1393و همکاران، 

نکته حائز اهمیت در تکثیر مولدین کاهش استرس 
هاي تولیدي است تا بتوان به دنبال آن کیفیت تخمک

را باال برد. تزریق هورمون به عنوان یک عامل 
با دستکاري زا در مولدین مطرح است زیرا استرس

)، بنابراین Clearly et al., 2002همراه است (



 و همکارانپور عبداله                                                               میاواپر با استفاده از يراز یماه اهیس یمصنوع ریتکث 

17 

 

تواند در باال بردن کاهش دفعات دستکاري ماهیان می
ها نقش بسزایی ایفا کند. عالوه بر کیفیت تخمک

ي استحصالی، اسپرم نیز نقش هاتخمککیفیت 
کند. در یمیدمثل ایفا تولمهمی در موفقیت 

شناختی رهاي اسپرمپروري مدرن، ارزیابی پارامتيآبز
یکی از ابزارهاي کاربردي و مهم براي سنجش لقاح 
مصنوعی است، زیرا مستقیمًا روي توانایی لقاح اسپرم 

 مؤثر است. 
است که تحریک  شدهگزارشدر برخی ماهیان 

یدمثل تولي اسپرم در فصل آورجمعهورمونی براي 
حال بدون تحریک هورمونی ینا باضروري نیست، 

گردد که یمن و کیفیت پایین اسپرم نمایان اغلب میزا
تواند یمتراپی شود. هورمونیمسبب کاهش نرخ لقاح 

سبب کاهش این مشکالت شده و تحرك و تراکم 
 ,.Vermeirssen et alاسپرم را افزایش دهد (

2004; Peñaranda et al., 2010 .(نیاز  ،یجهنت در
گونه هاي اسپرمی بیشتري براي توانایی یکیبررسبه 

جدید براي پرورش وجود دارد و بهتر است که قبل از 
لقاح خصوصیات اسپرم ماهی نر مشخص شود. 

ي ذخایر ماهی و معرفی اگونهبنابراین لزوم حفظ تنوع 
پروري مدرن نیازمند تالش مراکز تکثیر يآبزبه  هاآن

یفیت و باکو پرورش جهت دستیابی به مواد تناسلی 
است  شدهکنترلحت شرایط تکثیر مصنوعی ماهیان ت

گونه ها کمک یناتا از این طریق به ادامه توسعه نسل 
 یاهس یمصنوع یرهدف تکث با حاضرمطالعه نمود. 

شده انجام یماواپربار تزریق یکبا استفاده از  یماه
شده به کنترل یطدر مح یدتول سازيینهاست تا با به

توان کمک کند و ب گونهینو پرورش ا یرذخا يبازساز
 .کرد یماه ینانبوه ا یداقدام به تول

 
 هامواد و روش

مولد  17در این مطالعه، : نگهداري شرایط و ماهی
مولد  14گرم) و   1/90±5/4ماده ( رازي سیاه ماهی
) از رودخانه گرم 8/74±1/2نر ( رازي سیاه ماهی

یدمثل تولشلمانرود استان گیالن در طول فصل 
ن ماه)، به سالن تکثیر صید (فروردیتوسط تور ماشک 

و پرورش دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن 
نگهداري شدند. دوره  شدهکنترلمنتقل و در شرایط 

ساعت تاریکی در نظر  12ساعت روشنایی و  12نوري 
 2/17±4/1گرفته شد. منبع تأمین آب از چاه با دماي 

گرم یلیم 3/6±8/0گراد، غلظت اکسیژن یسانتدرجه 
بود. تطابق ماهیان با شرایط  pH 4/6±0/7و  در لیتر

 42سالن و غذادهی با غذاي اسکرتینگ (ورونا، ایتالیا؛ 
درصد فیبر و  3درصد لیپید،  14درصد پروتئین، 

هفته انجام شد. بعد  2درصد خاکستر) به مدت  5/16
قطعه از مولدین  7از مولدین ماده و قطعه  10از آن 

قطعه مولد نر  7ماده و  قطعه مولد 7نر براي تزریق و 
  .تصادفی انتخاب شدند صورتبهتیمار کنترل  عنوانبه

جهت القاي رسیدگی جنسی، : یدمثلتول القاي
گرم در یلیم 150ماهیان با پودر گل میخک با دوز 

). 1397لیتر  بیهوش شدند (فرضی و فالحتکار، 
میکروگرم آنالوگ  20سپس اواپریم (ترکیبی از 

GnRH آنتی دوپامین  گرمیلیم 10 و ماهی آزاد
 ,Syndel, Nanaimoلیتر؛یلیمدر  دامپریدون
Canada  لیتر به ازاي کیلوگرم یلیم 5/0) به مقدار

) در یک نوبت 1397وزن ماهی (فرضی و فالحتکار، 
اي با استفاده از سرنگ ینهسبه محل قاعده باله 

انسولین (شرکت سها، تهران، ایران) تزریق گردید. 
همزمان انجام  صورتبههاي نر و ماده یماهبه  تزریق

 گرفت. 
و  یـدمثلیتول يهاشاخـص يریگـاندازه
در طی دوره بعد از تزریق، چک : یشناختاسپرم

بار انجام شد. ساعت یک 6کردن ماهیان هر 
رسیدگی از زمان تزریق هورمون تا زمان  زمانمدت

 از بعدریزي محاسبه و اووالسیون و اسپرم عالئمظهور 
 خشکگیري از ماهیان بعد از ، تخمک و اسپرمآن

منفذ تناسلی با مالش محوطه شکمی انجام  کردن
 2ي هاسرنگي اسپرم با استفاده از آورجمعشد. 

لیتري (بدون سوزن) صورت گرفت. در ماهیان یلیم
ماده وزن تخمک استحصالی، تعداد تخمک در گرم، 

ر پارامترهاي هماوري مطلق و نسبی و در ماهیان ن
 زمان مدتشناختی شامل میزان تحرك، اسپرم
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تحرك، تراکم اسپرم و درصد اسپرماتوکریت مطابق 
 ی قرار گرفت:بررس موردي زیر هافرمول

تعداد ×  کوزن تخم=  (عدد تخمک) هماوري مطلق
 در یک گرم  کتخم

هماوري = هماوري نسبی (عدد تخمک به وزن مولد) 
 وزن مولد /  مطلق
پالسماي مایع  / میزان اسپرم= ( (%) ماتوکریتاسپر
  100× ) منی

در این مطالعه، میزان تحرك و تراکم اسپرم به 
روش تخمین چشمی با استفاده از میکروسکوپ نوري 

)Olympus BX51, Tokyo, Japanبا بزرگنمایی ( 
 هااسپرممورد بررسی قرار گرفت. زمان تحرك   400×

و از لحظه تماس با آب  بالفاصله بعد از مخلوط شدن
از  هااسپرمدرصد  100مقطر تا زمانی که تقریبًا 

حرکت ایستادند با استفاده از کرنومتر محاسبه شد 
)Alavi et al., 2010ریت سپرماتوک). براي محاسبه ا

طرف آن ي موئینه حاوي مایع منی که یک هالولهاز 
توسط خمیر هماتوکریت مسدود شده استفاده شد. 

 10در دستگاه سانتریفیوژ به مدت  هانمونه آن از بعد
 هااسپرمسانتریفیوژ و حجم  g 3500دقیقه با سرعت 

قرار  محاسبه موردکش مخصوص با استفاده از خط
 ).1397گرفت (فالحتکار و همکاران، 

از روش لقاح خشک  هاتخمکجهت باروري 
به یک ظرف  هاتخمکاستفاده شد، بدین ترتیب که 

ي هااسپرمیافته و سپس  انتقالشک پالستیکی خ
ي مولدین هاتخمکچک شده از دو ماهی نر روي 

ریخته شد. بعد از پنج دقیقه مخلوط کردن و جهت 
یجه لقاح موفق، نت درفعال کردن بیشتر اسپرم و 

مقداري آب به ظرف لقاح اضافه گردید. جهت 
عملیات شستشو بعد  هاتخمجلوگیري از چسبندگی 

 بهدت تقریبًا پانزده دقیقه انجام گرفت، از لقاح به م
 آبي لقاح یافته با اضافه کردن هاتخمترتیب که ین ا

در چند مرحله شستشو داده شد و با اضافه کردن آب 
ي هااسپرم، هاتخمو تخلیه آن ضمن رفع چسبندگی 

، عمل جذب آب آن از بعدمرده نیز خارج گردید. 
 درگرفت و ساعت انجام  2در مدت  هاتخمتوسط 

ادامه مراحل رشد و نمو  منظوربه هاتخمیت نها
انکوباسیونی به ظروف پالستیکی (با حجم دو لیتر) 
داراي سنگ هوا منتقل شدند. در طی دوره 

گراد و یسانتدرجه  5/17±3/2انکوباسیونی دماي آب 
گرم در لیتر یلیم 9/6±2/0میزان اکسیژن محلول 

یدمثلی با استفاده از تول پارامترهاي ،ثبت شد. در انتها
 Pankhurstقرار گرفت ( موردمحاسبهي زیر هارابطه

et al., 1996:( 
تعداد کل  /ي لقاح یافتههاتخمتعداد = ( (%) نرخ لقاح

 100×  ) هاتخم
ي تخم گشایی هاتخمتعداد = ( نرخ تخم گشایی (%)

  100×  ) ي لقاح یافتههاتخمتعداد کل /  شده
براي تجزیه و تحلیل آماري : اريآم تحلیل و تجزیه

 ,Microsoft office, Excelاکسل ( افزارنرماز 
Version 2016 انحراف  ±) استفاده شد و میانگین

آمار توصیفی  عنوانبه شده ثبتمعیار پارامترهاي 
 مورد استفاده قرار گرفت.

 
  نتایج

یزي رتخمنتایج مربوط به اثر اواپریم بر پارامترهاي 
داده  شانن 1در جدول  رازي ده سیاه ماهیمولدین ما

شده است. در مطالعه حاضر، تمامی مولدین ماده به 
که در یدرحالتزریق اواپریم پاسخ مثبت نشان دادند، 

یزي مشاهده رتخمگونه یچهمولدین بدون تزریق 
پاسخ ماهیان ماده بعد از تزریق از  زمانمدتنگردید. 

میانگین  طورهبساعت متغیر بود، اما  30تا  22
ساعت طول کشید تا مولدین به القاي  8/0±9/25

یري از مولدین گتخمهورمونی پاسخ دهند. بعد از 
 از هر مولد ماده، میانگین وزن تخمک استحصالی

گرم) و تعداد تخمک  5/3-5گرم ( 2/0±2/4
در هر گرم تخم گزارش شد. همچنین  7/23±0/445

 7/1869±7/183هماوري مطلق و نسبی به ترتیب 
تخم به ازاي گرم  وزن مولد ثبت  4/22±9/3عدد و 

 شد.
نتایج مربوط به پارامترهاي اسپرم شناختی 

 دادهنشان  2در جدول  رازي مولدین نر سیاه ماهی
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است. در مطالعه حاضر، تمامی مولدین نر به  شده
میانگین  طوربهتزریق اواپریم پاسخ مثبت نشان دادند. 

شید تا مولدین نر به القاي ساعت طول ک 7/0±8/24
تا  70هورمونی پاسخ دهند. میزان تحرك اسپرم از 

درصد بین ماهیان نر متغیر بود و میانگین  90
درصد ثبت شد. مدن زمان تحرك نیز از  1/3±7/80

 72±0/12ثانیه تفاوت داشت و میانگین  119تا  39
ثانیه ثبت گردید. همچنین اواپریم توانست تراکم 

درصد و اسپرماتوکریت  4/91±4/1اسپرمی 

نر القا کند. رازي  درصد را در سیاه ماهیان 3/5±3/26
ریزي در مولدین گروه کنترل مشاهده گونه اسپرمیچه

  نشد.
یدمثلی مولدین تولنتایج مربوط به پارامترهاي 

نشان داده شده است.  3در جدول  ی رازيسیاه ماه
یر بود و درصد متغ 95تا  75بین  هاتخمنرخ لقاح 
درصد ثبت گردید. نرخ تخم  5/86±8/1میانگین 

درصد متغیر بود و میانگین  95تا  80گشایی بین 
میانگین  ،هایبررسدرصد ثبت شد. طبق  8/1±5/88

 ).Capoeta raziiیزي مولدین ماده سیاه ماهی رازي (رتخماثر اواپریم بر پارامترهاي  - 1جدول 

 شماره ماهی
وزن مولد 

)g( 
 زمانمدت

 رسیدگی (ساعت)
وزن 
 )gتخمک (

تعداد تخمک 
 در گرم

هماوري مطلق 
 (عدد تخمک)

هماوري نسبی 
(عدد تخمک به 

 وزن مولد)
1 79 26 4 510 2040 8/25 
2 63 25 5/5 550 3025 48 
3 63 24 2/5 490 2548 4/40 
4 4/98 28 9/4 440 2156 9/21 
5 121 27 4 480 1920 8/15 
6 120 23 5/3 390 1365 3/11 
7 85 22 3 500 1500 6/17 
8 82 29 6/3 400 1440 5/17 
9 100 25 7/3 390 1443 4/14 

10 110 30 2/4 300 1260 4/11 
 ±میانگین 

 انحراف معیار
7/6 ± 1/92 8/0 ± 9/25 2/0 ± 2/4 7/23 ± 445 7/183 ± 7/1869 9/3 ± 4/22 

 نکردند. يزریتخم گرم 2/87 ± 6وزن  نیانگیماده با م یماه اهیس نی* مولد

 ).Capoeta raziiمولدین نر سیاه ماهی رازي ( شناختیاسپرماثر اواپریم بر پارامترهاي  - 2جدول  

 اره ماهیشم
وزن مولد 

 (گرم)

 زمانمدت
رسیدگی 
 (ساعت)

میزان 
 تحرك (%)

 زمانمدت
 تحرك (ثانیه)

تراکم اسپرم 
(%) 

اسپرماتوکریت 
(%) 

1 60 23 70 39 90 52 
2 70 24 90 44 95 24 
3 80 26 90 73 90 19 
4 80 27 70 119 90 15 
5 80 25 80 112 95 12 
6 80 27 80 62 85 25 
7 80 22 85 55 95 37 

 ±میانگین 
 انحراف معیار

3 ±  7/75 7/0 ± 8/24 1/3 ± 7/80 0/12 ± 72 4/1 ± 4/91 3/5 ± 3/26 

 نکردند. يزریاسپرم گرم 74 ± 3/3وزن  نیانگینر با م یماه اهیس نیمولد    *
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عدد  2/1668±6/173تعداد الرو به ازاي هر مولد 
 محاسبه گردید.

 
 بحث 

تواند در سه سطح یمیدمثل در ماهیان تول
پوفیز و گناد کنترل شود، بنابراین هیپوتاالموس، هی

 موردي مختلفی براي تنظیم هورمونی ماهیان هاروش
-یري هورمونکارگبهگیرد. توسعه و یمقرار  استفاده

یدمثلی در ماهیان این تولي هانقصتراپی براي رفع 
یدمثل، تولکند تا عالوه بر امکان یمامکان را فراهم 

ل داشته باشد، زیرا یدمثل هم به دنباتولبهبود کارایی 
بسیاري از ماهیان به دلیل عواملی مانند استرس و 

قادر به تکمیل  هاآنعدم تأمین نیازهاي طبیعی 
ریزي در شرایط رسیدگی جنسی و تخم و اسپرم

). در Zohar and Mylonas, 2001اسارت نیستند (
در  رازي ماهییدمثل سیاهتولالقاي  ،مطالعه حاضر

لیتر اواپریم به یلیم 5/0اده از محیط اسارت با استف
ی قرار گرفت تا با بررس موردازاي کیلوگرم وزن بدن 

یدمثلی در ماهیان تولاستفاده از این ماده عملکرد 
 ی قرار گیرد. بررس مورد

القاي رسیدگی جنسی در سیاه پیش از این، 
ماده با استفاده از اواپریم طی دو مرحله  رازي ماهی
-). گزارش1397ی و فالحتکار، است (فرض شده انجام
زیادي از اثر مثبت اواپریم در القاي اووالسیون و  هاي

یزي در مولدین وحشی کپورماهیان وجود دارد رتخم
)., et alb; Targońska  a, 2008., et al Żarski

ساعت بعد از  9/25±8/0در مطالعه حاضر  .)2011
 ترکوتاهیزي انجام شود که رتخمتزریق طول کشید تا 

رسیدگی در مطالعه فرضی و فالحتکار  زمان مدتاز 
 زمان مدت Capoeta trutta) بود. در گونه 1397(

بار تزریق ساعت بعد از یک 70/12±74/7رسیدگی 
 ,.Zadmajid et alاست ( شده گزارشاواپریم 

و همکاران  Żarski مطالعه). همچنین در 2017
 مدت) 2011و همکاران (  Targońska) و2009(

ماهیان سر مخروطی رسیدگی براي کپور زمان
)Leuciscus leuciscus (29 ،Leuciscus idus 

است. به نظر  شده ثبتساعت  40و ماش ماهی  37
رسد که مرحله جنسی، دفعات تزریق و گونه ماهی یم
رسیدگی  زمانمدتتواند دلیل اصلی تفاوت یم

ضر باشد. در مطالعه حا رازي جنسی در سیاه ماهی
 2/4±2/0( به ازاي هر مولد آمدهدستبهوزن تخمک 

عدد) و  7/1869±7/183گرم)، هماوري مطلق (
عدد تخمک به ازاي وزن مولد) در  4/22±9/3نسبی (
 که قبالً ) 1397فرضی و فالحتکار ( مطالعه بامقایسه 

تر بود. القاي یینپاانجام شده روي سیاه ماهی 
منجر  Chondrostoma nasus یزي در ماهیرتخم

عدد تخمک به ازاي وزن هر  8/36±3/4به هماوري 
). در مطالعه et al Żarski ,.2008مولد گردید (

 ).Capoeta razii( يی رازماه اهیس نیمولد یدمثلیتول يبر پارامترها میاواپراثر  – 3 جدول

 تعداد الرو به ازاي مولد نرخ تخم گشایی (%) نرخ لقاح (%) شماره ماهی
1 90 95 1938 
2 85 90 2722 
3 95 90 2293 
4 90 85 1832 
5 85 90 1728 
6 80 85 1160 
7 75 95 1425 
8 85 95 1368 
9 90 80 1154 

10 90 80 1008 
 8/1662 ± 6/173 5/88 ± 8/1 5/86 ± 8/1 انحراف معیار ±میانگین 
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گرم بود  1/92±7/6حاضر میانگین وزن مولدین 
) 1397که در مطالعه فرضی و فالحتکار (یدرحال

گرم گزارش شد. بنابراین تفاوت در  25/23±97/228
نین اختالفاتی اثرگذار تواند در بروز چیموزن مولدین 

ماهی در ي مولدین سیاهدرصد صدباشد. پاسخ 
مطالعه حاضر همسو با مطالعات صورت گرفته روي 

است (فرضی و فالحتکار،  Capoetaي جنس هاگونه
). این موفقیت در Zadmajid et al., 2017؛ 1397

مرتبط با اثر تحریکی اواپریم  هاتخمکدستیابی به 
 LHي گنادوتروپینی مانند اههورمونروي ترشح 

است که توانسته رسیدگی نهایی را در ماهیان القا 
 ). Breton et al., 1990کند (

یدمثلی، لقاح تولي هاروشبراي استفاده کارآمدتر 
گشایی موفق و انجماد اسپرم نیاز به مصنوعی، تخم

یفیت مناسب است. مطالعه حاضر، ک بامایع منی 
القاي رسیدگی جنسی اولین مطالعه جهت بررسی 

نر با استفاده از تحریک هورمونی  رازي ماهیسیاه
است. مطالعه حاضر نشان داد که مولدین نر وحشی 

-به اسپرمبه رسیدن به مرحله در محیط اسارت قادر 
نیستند و تحریک هورمونی براي دستیابی به  ریزي

گردد. با یمتوصیه  رازي اسپرم مولدین نر سیاه ماهی
درصدي مولدین نر بعد از صد  دهیوابتوجه به ج

توان گفت که هورمون اواپریم اثرات مثبتی یمتزریق، 
نر دارد  رازي روي القاي رسیدگی جنسی سیاه ماهی

است.  شده انجامبا موفقیت  هاآنو اسپرم گیري در 
پریم روي القاي رسیدگی جنسی اثرات مثبت اوا

است.  شده گزارشماهیان نر مختلفی کپور
Zadmajid ) از اواپریم براي 2018و همکاران (

 Capoetaبررسی القاي رسیدگی جنسی ماهی 
damascina  استفاده کردند و نشان دادند که یک

تزریق از اواپریم منجر به القاي رسیدگی جنسی و 
 شده ثابتاستروئیدوژنز در این ماهی گردیده است. 

است که هورمون اواپریم اثر محرك روي تولید 
هاي درونی دارد، روي هیپوفیز اثرات ادوتروپینگن

کند و به دنبال آن حجم اسپرم و یمخود را اعمال 
بر را بهبود رهاسازي اسپرماتوزوآ به درون لوله اسپرم

). نتایج مشابه در Mylonas et al., 1997( بخشدیم
 Barbusماهیان سر مخروطی، سس ماهی (کپور

barbus لیتر یلیم 5/0ریق ی بعد از تزماه اردك) و
) ,2012., et alCejko ; 2008., et alJamróz 

 3/0) و سفیدك سیستان بعد از تزریق 2018 ,2014
) 1393نژاد و همکاران، لیتر اواپریم (عربیلیم

 است.  شدهگزارش
ي کیفی هاشاخصیکی از  عنوانبهتحرك اسپرم 

را  هاتخممهم اسپرم است که توانایی بارور کردن 
). در  et alRurangwa ,.2004کند (یمس منعک

این مطالعه به ترتیب میانگین درصد تحرك و زمان 
ثانیه ثبت شد.  72±12/0درصد و  7/80±1/3تحرك 
که اواپریم روي تحرك اسپرم اثرات  شدهگزارش

بسزایی دارد. نکته حائز اهمیت طول عمر و درصد 
تواند یمماهی است که تحرك باالي اسپرم سیاه

را افزایش  هاتخمکیدمثلی و بارور کردن تولفقیت مو
ي مختلف هاگونهتحرك در  زمانمدتدهد. درصد و 

دهد؛ زمان یمکپور ماهیان مقادیر متفاوتی را نشان 
 Carrasius auratus (36تحرك در ماهی طالیی (

 Capoeta)، در 1397ثانیه (صابري اصل و همکاران، 
damascina، 80 ) ثانیهZadmajid et al., 2018( 

نژاد و همکاران، ثانیه (عرب 57و در سفیدك سیستان 
است. همچنین میزان تحرك در  شده ثبت) 1393

)، 1390درصد (سیفی و همکاران،  77کپور معمولی 
درصد (صابري اصل و همکاران،  93در ماهی طالیی 

1396 ،(Leuciscus idus 80 ) درصدJamróz et 
2008., al ( درصد 61) و ماش., et alCejko 
عنوان بهنیز تراکم اسپرم  است. شده گزارش) 2008

زیرا بارور  ،مطرح است یدمثلیک فاکتور مهم در تول
 یرپذها را امکانکردن تعداد بیشتري از تخمک

 حاضر، در مطالعه ). et alCejko ,.2012( کندیم
درصد بود. تراکم  4/91±4/1تراکم اسپرم به میزان 

 19×  710ماهیان تیمار شده با اواپریم (باال در کپور
ي دیگر گزارش هاهورمونلیتر) نسبت به در میلی

، صابري اصل و 1390شده است (سیفی و همکاران، 
). نتایج پارامترهاي اسپرم شناختی 1396همکاران، 
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در این مطالعه نشان داد که هورمون اواپریم قادر است 
ماهی نر را ریزي در سیاه سازي و اسپرمکه اسپرم

به  یابیو دست ینمولد یریتمد تحریک کند که در
در لقاح  یتموفق یجهنت و در یفیتک با يهااسپرم

 .باشدیاثربخش م
 یمبا اواپر شدهیک تحر مولدینمطالعه حاضر،  در

 و) درصد 5/86±8/1( لقاح باالي نرخبا  ییهاتخم
خ نر .کردند تولید) را درصد 5/88±8/1( گشاییتخم

ماهیان تیمار شده با و تخم گشایی باال در کپورلقاح 
-؛ جاسم1389شده است (راهداري،  گزارشاواپریم 

et al Shoaib ,.2014 ;؛ 1395نژاد و همکاران، 
Zadmajid et al., 2017 نتایج گویاي این امر .(

اي در افزایش ینهبهلیتر اواپریم اثر یلیم 5/0است که 
د، از طرف دیگر کنیمکمیت و کیفیت تخم ایجاد 

نرخ لقاح تا حد زیادي توسط کیفیت تخمک و اسپرم 
). 1390گیرد (سیفی و همکاران، یمیر قرار تأثتحت 

-ت اواپریم روي اووالسیون و اسپرمبا توجه به اثر مثب
گونه  ینا، نرخ لقاح نیز در رازي ماهیریزي سیاه

مقادیر باالیی را نشان داد. در بسیاري از موجودات 
ی بر روي نرخ لقاح، توجهقابلتخمدانی نقش  مایع
الرو دارد  يگشایی، کیفیت تخم و همچنین بقاتخم

)2019., et al Zadmajid .(پیشنهاد  بنابراین
گردد مطالعات تکمیلی در خصوص اثرات اواپریم یم

بر پارامترهاي بیوشیمیایی و یونی مایع تخمدانی 
ورمون بر صورت گیرد تا مکانیسم دقیق عملکرد این ه

گشایی مشخص گردد. در این پارامترهاي لقاح و تخم
به ازاي  8/1662±6/173مطالعه تعداد الروها برابر با 

مثبت اواپریم بر بهبود عملکرد  بود. عملکردهر مولد 
گشایی و میزان باالي الروهاي تولیدي لقاح، تخم

ماهی گویاي نقش مهم اواپریم بر عملکرد الروي سیاه
کیفیت  تواند در تولید بچه ماهیان بایمه باشد کیم

 نقش بسزایی ایفا نماید.
 

 گیرينتیجه
ید صنتایج این مطالعه ثابت کرد که القاي سیاه ماهی 

شده از محیط طبیعی با اواپریم براي استحصال 

است.  کارا یفیت باال مناسب وک باهاي زنده و گامت
ورمون لیتر هیلیم 5/0ي امرحلهبنابراین تزریق یک 

با اثر مثبت  ماهیاواپریم به ازاي کیلوگرم وزن سیاه
ریزي ، اسپرمموجب اووالسیون تواندیروي هیپوفیز م

. نکته حائز ماهی گردددر سیاه یزيرو القاي تخم
هاي نر و اهمیت در این مطالعه دستیابی به گامت

ماده در یک تزریق با اواپریم بدون تکرار کردن تزریق 
ته در ماهیانی که از محیط وحشی صید است. این نک

گردند و ممکن است به محیط اسارت حساسیت یم
با توجه به نشان دهند بسیار مهم و کاربردي است. 

 ،گشایی باال و در دسترس بودننرخ لقاح و تخم
در مراکز تکثیر براي بازسازي ذخایر و  تواندیم اواپریم
اده قرار استف مورداین گونه بچه ماهی  انبوه تولید
گردد که مطالعات مربوط به نوسانات یم. توصیه گیرد

هورمونی مولدین، انتوژنی و پرورش الروي در 
بازسازي ذخایر و یا تولید  هدف باتحقیقات آینده 

 ماهی در دستور کار قرار گیرد.انبوه سیاه
 

 تشکر و قدردانی
از مسئولین محترم دانشکده منابع طبیعی دانشگاه 

نین آقاي مهندس حسینعلی زمانی به گیالن و همچ
دلیل در اختیار قرار دادن امکانات کارگاهی و 

 گردد. یمآزمایشگاهی در این تحقیق تشکر 
 

 منابع
 کاهکش بساك ا.، ساري عسکري ح.، معبودي ا.، نژادجاسم

 غده عصاره و اواپریم هورمون یرتأث مقایسه .1395ف. 
 ماهی مثلییدتول يهاشاخص بر کپور ماهی هیپوفیز

. نشریه )Hipophthalmichthys molitrixفیتوفاگ (
 دانشگاه ،پرورييآبز توسعه در نوین هاي آوري فن
 .1-10: 4آزادشهر،  واحد اسالمی، آزاد
. مروري بر 1398نژاد م.، یلقی س. اده ه.، احمدزحسین

و انواع  پرورييآبزدر  استفاده مورد يهاهورمون
 پرورييآبزدر ایران. علوم تجویز هورمونی  يهاروش

 .17-34: 3پیشرفته، 
سنجابی م.،  خدابنده شلمانی ل.، معبودي ح.، عسکري

. مقایسه تأثیر 1393زاده م. بساك کاهکش ف.، یونس
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همراه با آنتی دوپامین  GnRHآنالوگ هورمون 
دامپریدون به روش لینپه با عصاره هیپوفیز ماهی کپور 

اهی آمور تکثیر م يهاشاخصمعمولی بر 
)Ctenopharyngodon idella مجله شیالت .(

 .69-76: 8دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر، 
خوال ع.، دژندیان س.، ماهی صفت ف.، امیري سندسی ا.، 

. تعیین دوز مناسب تزریق هورمون 1393شریفیان م. 
) جهت افزایش راندمان تکثیر Ovaprimeاواپریم (

: 23می شیالت ایران، مصنوعی اردك ماهی. مجله عل
15-1. 

. بررسی القاي تکثیر مصنوعی ماهی 1389راهداري ع. 
) سیستان با Schizothorax zarudnyiسفیدك (
نامه کارشناسی سنتتیک. پایان يهاهورموناستفاده از 

 176ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، ، 
 صفحه. 

و  HCG يهاهورمون. مقایسه 1389پور ر. زکریا
Ovaprim  در القاي رسیدگی جنسی ماهی کپور
). پایان نامه کارشناسی Cyprinus carpioمعمولی (

ارشد، دانشگاه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسالمی 
 صفحه. 125واحد الهیجان، ، 

. 1390سیفی ت.، ایمانپور م.ر.، جعفري و.، مخدومی چ. 
 و hCGاواپریم،  يهاهورمونمقایسه اثرات تزریق 

شناختی مولدین ه هیپوفیز روي پارامترهاي اسپرمعصار
). نشریه شیالت، Cyprinus carpioنر کپور معمولی (

64 :63-55. 
. مقایسه 1397زاده و.، ایمانپور م. صابري اصل ا.، تقی

و عصاره هیپوفیز  HCGاواپریم،  يهاهورموناثرات 
شناختی ماهی ماهی باربوس روي پارامترهاي اسپرم

). توسعه Carassius auratus gibelio(قرمز 
 .63-74: 12، پرورييآبز

هاي داخلی ایران. انتشارات . ماهیان آب1378عبدلی ا. 
 صفحه. 272موزه طبیعت و حیات وحش، 

. 1393نژاد س.، قرایی ا.، غفاري م.، راهداري ع. عرب
بررسی تغییرات کیفی اسپرم ماهی سفیدك سیستان 

)Schizothorax zarudnyi در پاسخ به القاي (
: 27هاي سلولی و مولکولی، هورمونی. مجله پژوهش

617-611. 
. اثرات سن و 1397عقیلی، ك.، یگانه، س.، امینی، ك. 

 ,Cyprinus carpioوزن مولدین ماهی کپور (

Linnaeus 1758 صید شده از دریا و مولدین دریایی (
پرورش یافته در استخرهاي خاکی روي برخی 

یدمثلی. فصلنامه علمی پژوهشی محیط ولتخصوصیات 
 .171-176: 10زیست جانوري، 

. القاي رسیدگی جنسی 1397فرضی ر.، فالحتکار ب. 
ماهی با استفاده از اواپریم. مجله تحقیقات منابع سیاه

 .71-78: 9طبیعی تجدید شونده، 
فالحتکار ب.، اکبري نرگسی ع.، گروهی د.، عفت پناه ا. 

 یدمثلتولبر القاي  hCGو  MTOvaprim. اثر 1397
 Percaمولدین ماده سوف حاجی طرخان (

fluviatilis Linnaeus, 1758 نشریه علوم .(
 .14-22: 6، پرورييآبز

فالحتکار ب.، عفت پناه ا.، مکنت خواه ب.، طلوعی م.، 
. تکثیر مصنوعی ماش ماهی 1389 کوچارچیک د.

)Aspius aspius taneatusبا استفاده از القاي ( 
و عصاره غده هیپوفیز. دهمین  Ovaprimهورمونی 
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Abstract  
In this study, 17 females (90.1±4.4 g) and 14 males (74.8±2.1 g) broodstock of Razi Siah Mahi (Capoeta razii) 
were captured by cast net from Shalmanroud River in Guilan Province during the reproduction season and kept 
in controlled condition. After the adaptation to hatchery condition, 0.5 mg Ovaprim (20 µg sGnRH analogue 
and 10 mg domperidone per ml) per kg body weight (BW) was injected in the basal pectoral fin region to 10 
females and 7 males at one stage. Moreover, other 7 females and 7 males were not injected (as control). All fish 
were checked 6 h interval and female fish showed positive response to hormone induction 25.9±0.8 h following 
the injection; while no spawning was observed in control group. All males showed positive response to 
hormone-therapy and spermiation was observed after 24.8±0.7 h, while no spermiation was observed in control 
group. After spawning and spermiation, spermatological parameters and reproductive performance were 
evaluated. The average of obtained oocyte weight and the number of oocytes were determined as 4.2±0.2 g and 
445.0±23.7 oocyte g-1, respectively. Absolute and relative fecundities were calculated as 1869.7±183.7 and 
22.4±3.9 oocyte per g BW, respectively. The examination of spermatological parameters showed motility time 
72.0±12.0 s, motility rate 80.7±3.2%, sperm density 91.4±1.4% and spermatocrit 26.3±5.30%. After 
insemination, fertilization rate, hatching rate and the number of larvae per spawner were recorded as 86.5±1.8%, 
88.5±1.8%, and 1662.8±173.6 larva, respectively. The results of this study showed that Ovaprim successfully 
induced maturation in female and male Capoeta razii at a single dose in captivity and it can be used in 
hatcheries for stock rehabilitation and mass production of fry. 
 
Keywords: Artificial reproduction, Captivity condition, Ovaprim, Fertilization rate, Spermatological 
parameters.
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