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 چکیده

( Perca fluviatilisسوف حاج طرخان ) یمثل ماه دیتول یالقادر  hCGو  TMOvaprimدو هورمون پژوهش حاضر به منظور تعیین اثر 

وزن  نیانگیمولد ماده با م 14از  اول ماریدر تشناختی این ماهی انجام گرفت. و همچنین بررسی پارامترهای اسپرم اسارت طیدر مح

 ماریدر تتزریق شدند.  TMOvaprim با هورمونوزن بدن  لوگرمیک یبه ازا تریلیلیم 5/0با دوز استفاده شد و مولدین  گرم 4/17±3/99

 ی هربه ازا hCGی هورمون الملل نیواحد ب 500دوز گرم استفاده شد و مولدین با  8/103±8/19زن مولد ماده با میانگین و 5از  دوم

منظور تعیین پارامترهای اسپرم گونه تزریقی انجام نشد. بهتزریق شدند. در هر دو تیمار آزمایشی در مولدین نر هیچوزن بدن  لوگرمیک

 4/1586) ی مولدیندگیزمان رس نیترعیسر ،گرم استفاده شد. طبق نتایج 0/92 ± 1/13نر با میانگین وزن  مولد قطعه 10 شناختی نیز از

که درصد جوابدهی در مولدین در حالی (،>05/0P) دیمشاهده گرد hCG ماریدر ت درصد( 100) و باالترین درصد جوابدهی ساعت( -درجه

و  درصد لقاح، دهیتعداد در گرم تخم آبکش نیانگیمی، هر ماه یبه ازا دهیوزن تخم آبکش نیانگیمدرصد بود. در  TMOvaprim 3/64تیمار 

(. بر اساس نتایج میانگین حجم اسپرم ماهی سوف <05/0Pداری بین دو تیمار آزمایشی مشاهده نشد )یی تفاوت معنیمدت زمان تخم گشا

ثانیه،  4/155±7/57فعالیت اسپرم  درصد، میانگین مدت زمان 5/80±31/15میلی لیتر، میانگین تحرک اسپرم  3/1±1/1حاج طرخان 

دست آمد. نتایج نشان داد هب 9/41±7/29 ×910درصد و میانگین غلظت اسپرماتوزوئید میلی لیتر/ 3/84±4/11میانگین اسپرماتوکریت 

تر است. با توجه به مناسب TMOvaprimدر شرایط اسارت از هورمون  سوف حاج طرخانبرای القای تخم ریزی مولدین  hCGهورمون 

 استفاده شود. سوف حاج طرخان نیمولدریزی شود از این هورمون در القای تخمتوصیه می hCGاثرات مطلوب تر هورمون 
 

 .یانلقاح، سوف ماه یزی،اسپرم، تخم ر کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

های مختلف از یک سو پروری گونهرشد و توسعه آبزی

های وحشی آبزی از سوی دیگر سبب و تهدید گونه

ماهیان با کیفیت افزایش نیاز به تولیدمثل و تولید بچه

های جدید و مناسب برای شده است. توجه به گونه

های بسته ها در محیط پروری و پرورش آنآبزی

-ق از شرایط تولیدمثلی و نیازمندیمستلزم درک دقی

های القای های پرورشی است. امروزه استفاده از روش

های مختلف برای افزایش بازدهی و هورمونی و محرک

های زیادی را در همزمانی تکثیر مصنوعی موفقیت

های مختلف در شرایط کنترل شده تولید انبوه گونه

 (.Żarski et al., 2015ایجاد نموده است )

( Perca fluviatilisماهی سوف حاج طرخان )

شیرین بوده که در بسیاری از ای گوشتخوار در آبگونه

مناطق اروپا و برخی نقاط آسیا از جمله مناطق شمالی 

ایران پراکنش دارد. با توجه به رشد مطلوب، خوش 

 پروریمکان تکثیر در اسارت، توسعه آبزیخوراکی و ا

ماهی در کشورهای مختلف اروپایی رو به گسترش  این

 ,.Kestemont et al., 2015; Żarski et al)است 

. در ایران عمده پراکنش طبیعی این ماهی در (2017

خارا )امیرکالیه است استان گیالن و تاالب های انزلی و 

که با فشارهای صیادی و آلودگی (1384و همکاران، 

های محیط زیست در خطر نابودی قرار گرفته است. 

همین دلیل، توجه به حفظ نسل و بازسازی ذخایر به
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 این گونه ارزشمند ضروری است.

-دین صید شده از محیطها، مولدر بسیاری از گونه

یل دلیافته در محیط اسارت بههای طبیعی و یا پرورش 

د باشنشرایط نامناسب موجود قادر به تولیدمثل نمی

(Zohar and Mylonas, 2001) این عدم موفقیت .

فشار  تغذیه نامناسب، علتاغلب به در تولیدمثل

استرس ناشی از اسارت و فراهم نشدن محیط مناسب 

 Merrifieldکند )بروز میریزی مولدین برای تخم

and Ringø, 2014) .این موضوع خصوصاً در گونه 

تواند منجر به عدم های حساس به استرس می

ریزی و کیفیت پایین اووالسیون ماده ها و یا عدم اسپرم

 ,Donaldson and Hunter)اسپرم در نرها گردد 

1983). 

برای افزایش راندمان تکثیر مصنوعی و همزمانی 

های یر، استفاده از تیمارهای هورمونی و روشتکث

تواند منجر به ارتقای این صنعت گردد. مناسب می

های مختلفی نظیر آنالوگ های سنتتیک آزاد هورمون

های ( و گنادوتروپینaGnRHکننده گنادوتروپین )

ریزی موفق در بسیاری خاص سبب اووالسیون و اسپرم

است. با وجود  های آب شیرین و دریایی شدهاز گونه

در تحریک تولیدمثل در  GnRHاثرگذاری مطلوب 

عنوان عامل هبسیاری از مهره داران، حضور دوپامین ب

ها در برخی ماهیان جلوگیری کننده عمل گنادوتروپین

استخوانی، عملکرد این هورمون در تکثیر مصنوعی را 

با عدم موفقیت همراه کرده است. بنابراین استفاده از 

های دوپامینی در کنار این هورمون برای یستآنتاگون

 Lin et)هایی الزامی است القای تولیدمثل چنین گونه

al., 1986; Peter et al., 1988) این روش که .

Linpe ها از جمله نام دارد امروزه در بسیاری از گونه

et  Droriگیرد )کپورماهیان مورد استفاده قرار می

al., 1994: Dorafshan et al., 2003: Heyrati et 

al., 2007های مختلفی برای (. تاکنون از هورمون

همزمانی اووالسیون و یا تکثیر خارج از فصل در گونه 

 Kouril and)ه شده است سوف حاج طرخان استفاد

Hamackova, 1999; Kucharczyk et al., 

1996; Kucharczyk et al., 2001; Rónyai and 

Lengyel, 2010; Żarski et al., 2017). 

اوواپریم هورمونی مایع حاوی آنالوگ هورمون آزاد 

 sGnRH = Salmonکننده گنادوتروپینی ماهی آزاد )

Gonadotropin-Releasing Hormone به مقدار )

لیتر و دارای آنتی دوپامین میکروگرم در میلی 20

میلی گرم در میلی لیتر است  10به مقدار  دامپریدون

صورت تزریق داخل عضالنی یا هکه قابل استفاده ب

طور مستقیم بر روی هیپوفیز هداخل صفاقی است و ب

ها . امروزه این هورمون در بسیاری از گونهگذارداثر می

هورمون  با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است.

 hCG = Human) کوریونیک گنادوتروپین انسانی

Chorionic Gonadotropin نیز هورمونی با هدف )

 = LHکننده ) ینیزهلوتئالقای ترشح هورمون 

Luteinizing Hormone در انسان مورد استفاده )

گیرد اما تجربیات موفقی در القای تولیدمثل در قرار می

های مختلف ماهی خصوصاً راسته سوف ماهیان و گونه

 ,.Targońska et alود دارد )های دریایی وجگونه

2014.) 

های در معرض با توجه به اهمیت حفاظت از گونه

های خطر و عدم موفقیت تکثیر مصنوعی در محیط

های مناسب و دستیابی به اسارت، استفاده از هورمون

     نرماتیوهای تکثیر در هر گونه امری ضروری تلقی 

ثیر القای تکگردد. این مطالعه به مقایسه بررسی اثر می

 و TMOvaprimمصنوعی با استفاده از دو هورمون 

hCG  بر عملکرد تکثیر ماهی سوف حاج طرخان

سازی روش تکثیر در محیطپرداخته است تا با بهینه

های کنترل شده بتوان به تولید انبوه این ماهی با هدف 

بازسازی ذخایر آن اقدام نمود. همچنین پارامترهای 

نر سوف حاج طرخان در این شناختی جنس اسپرم

 تحقیق در زمان تکثیر مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 هامواد و روش

حاضر در اسفند ماه بررسی ماهی و شرایط نگهداری: 

در مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر  1396سال 

ژنتیکی ماهیان دریایی شادروان دکتر یوسف پور 

سوف حاج  سیاهکل انجام پذیرفت. ابتدا مولدین
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-وسیله نصب تله مخروطی در مسیر رودخانهبه طرخان

سیله وهای منتهی به تاالب انزلی صید شدند و سپس به

خودروی دارای مخزن اکسیژن به مرکز منتقل شدند 

 2مدت دقیقه(. مولدین نر و ماده به 150)مدت انتقال 

هفته قبل از بررسی میزان آمادگی برای تکثیر در 

و در دو مخزن بتونی با حجم آبگیری شرایط کارگاه 

 صورتلیتر در دقیقه به 10-15لیتر با دبی آب  800

جداگانه نگهداری شدند. در طی هفته اول سازگاری با 

شرایط کارگاه، از غذای زنده برای تغذیه مولدین 

فیتوفاگ به  قدانگشت ماهی قطعه بچه 2استفاده شد )

ابق، آمادگی ازای هر مولد(.  پس از پایان دوره تط

مولدین ماده با بررسی ظاهری، بررسی میزان نرمی 

سطح شکمی و بررسی منفذ تناسلی سنجیده شد 

(Żarski et al., 2017) ،پس از انتخاب مولدین ماده .

صورت تصادفی انتخاب شد و پس از بیهوشی مولد به 3

 میلی 200وسیله عصاره پودر گل میخک )دوز کامل به

گرم در لیتر( با برش ناحیه شکمی وضعیت گناد مورد 

برداری از تخمدان تعداد بررسی قرار گرفت و با نمونه

گرم  1وسیله وزن کردن در گرم تخمک هر سه مولد به

گرم و شمارش  001/0دارای دقت  یتخمک با ترازو

ها تعیین گردید. میزان آمادگی مولدین تعداد تخمک

نر با بررسی منفذ تناسلی و فشار آرام به ناحیه شکمی 

 .(Żarski et al., 2017)تعیین گردید 

ین در اهای تکثیر: القای هورمونی و تعیین شاخص

های مختلف بر منظور تعیین اثر هورمونمطالعه به

تکثیر نیمه مصنوعی ماهی سوف حاج طرخان از دو 

تیمار هورمونی مختلف استفاده شد. در تیمار اول از 

 ,TMOvaprim (Syndel, Nanaimoهورمون 

Canada)  لیتر به ازای کیلوگرم وزن میلی 5/0با دوز

ین ا بدن مولدین ماده استفاده شد. به منظور تعیین اثر

مولد ماده با میانگین وزن  14ار از هورمون در این تیم

مولد نر با میانگین وزن  28گرم و  4/17±3/99

گرم استفاده گردید. در تیمار دوم از  1/14±6/83

( با Karma-hCG, Tehran, Iran) hCGهورمون 

واحد بین المللی به ازای کیلوگرم وزن بدن  500دوز 

 1با  hCGهورمون مولدین ماده استفاده شد. ابتدا 

 نیلدوزن مو لوگرمیک یبه ازای ولوژیزیسرم ف تریلیلیم

به حجم رسانیده شد و سپس عملیات تزریق انجام 

مولد ماده با میانگین وزن  5گرفت. در این تیمار از 

مولد نر با میانگین وزن  10و  8/19±8/103

گرم استفاده شد. در هر دو تیمار، تزریق  5/15±0/86

 وسیلههصورت داخل صفاقی بهدر زیر باله شکمی ب

ر دلیل آمادگی مولدین نسرنگ انسولین انجام گرفت. به

ها انجام نگرفت. پس از گونه تزریقی برای آنهیچ

های بتونی مدور با تزریق، مولدین هر تیمار به حوضچه

 50متر مربع و ارتفاع  7/2متر، سطح سانتی 185قطر 

 30ا هحوضچه تقل گردیدند. ارتفاع آب درمتر منسانتی

لیتر در دقیقه بود.  5-10متر و میزان دبی آب سانتی

بالفاصله پس از پایان تزریق مولدین ماده، مولدین نر 

ها اضافه شدند. در حوضچه تیمار به حوضچه

Ovaprim  ریزی و در تیمار النه تخم 3ازhCG  2از 

ریزی استفاده شد. میانگین دما در طی دوره النه تخم

گراد، میانگین اکسیژن درجه سانتی 4/0±2/13

و دوره  pH 4/7-1/7گرم در لیتر، میلی 8/0±1/11

 بود. D12:L12نوری 

منظور ها بهدر طی دوره پس از تزریق، حوضچه

ها از روز سوم تا هفتم ریزی احتمالی ماهیمشاهده تخم

شدند بررسی میبار ساعت یک 12پس از تزریق هر 

(Targońska et al., 2014 در صورت مشاهده .)

ریزی ثبت گردیده ریزی هر ماهی، زمان دقیق تخمتخم

وسیله توری چشمه هها به آرامی بو سپس دسته تخم

با  یوسیله ترازوهریز به سطل دارای آب اضافه شده و ب

 شدند. در ادامه پس از اندازهگرم وزن می 01/0دقت 

 گیری میانگین وزن تخم آبکشیده به ازای هر ماهی،

زن و لهیوسهبمیانگین تعداد در گرم تخم آبکشیده 

 001/0دقت  یبا ترازو دارا آبکشیده گرم تخم 1کردن 

مدت زمان  .دیگرد نییها تعو شمارش تعداد تخمگرم 

تزریق، درصد رسیدگی مولدین، درصد جوابدهی به 

 های زیروسیله فرمولهگشایی بلقاح و مدت زمان تخم

 :(Pankhurst et al., 1996)محاسبه شدند 

میانگین درجه ساعت( =  -مدت زمان رسیدگی )درجه

ه تزریق تا تخم ریزی بر مدت زمان از لحظ ×حرارت 
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 حسب ساعت

های )تعداد ماهی × 100درصد جوابدهی مولدین = 

 ریزی کرده(های تخمتعداد ماهی /تزریق شده 

تعداد تخم  /ها )تعداد کل تخم × 100درصد لقاح = 

 های لقاح یافته(

میانگین درجه روز( = -گشایی )درجهمدت زمان تخم

گشایی بر ظه لقاح تا تخممدت زمان از لح ×حرارت 

 حسب روز

ین منظور تعیبههای اسپرم شناختی: تعیین شاخص

مولد نر  قطعه 10، تعداد پارامترهای اسپرم شناختی

 سپو  دیگرد دیص ی از مخزن مولدینصورت تصادفبه

رام میخک با فشار آ گل پودر عصاره وسیلههب بیهوشی از

گیری انجام شد. سپس به ناحیه شکمی عملیات اسپرم

شامل حجم اسپرم، مدت زمان ی مربوطه پارامترها

 و غلظت تیاسپرماتوکر درصد ،تحرکدرصد  ت،یفعال

قرار گرفت. حجم اسپرم توسط  یمورد بررس اسپرم

رصد و د نییمنظور تعشد. به نییتع لیترمیلی 2سرنگ 

 Olympus) ینور کروسکوپیاز م تیعالمدت زمان ف

Corporation, Tokyo, Japan و کرنومتر استفاده )

بدین صورت که بالفاصله پس از اضافه کردن آب  شد.

 وسیله تخمین چشمیهکارگاه به اسپرم، درصد تحرک ب

 100ارزیابی شد و مدت زمان فعالیت نیز تا زمانی که 

درصد اسپرماتوزوآها از حرکت ایستادند با کرنومتر ثبت 

 نییتع یبرا (.Alavi et al., 2010گردید )

 زانیبه م تیاسپرماتوکرکرویم یهالوله تیاسپرماتوکر

و پس از مسدود کردن  دیسه چهارم با اسپرم پر گرد

مخصوص، از دستگاه  ریها با خملوله یانتها

 ,Hawksley, Marlborough) وژیفیکروسانتریم

England) پالسما از اسپرم استفاده  یجداساز یبرا

درصد (، سپس g 3500در دور  قهیدق 10) شد

. شد نییمخصوص تعکش توسط خط تیاسپرماتوکر

ار و نئوب تومتریغلظت اسپرم از الم هماس نییتع یبرا

 برای این منظور اسپرم استفاده شد. ینور کروسکوپیم

 9/0با سرم فیزیولوژی  10000به  1هر ماهی به نسبت 

میکرولیتر از آن به الم  10درصد مخلوط گردید و 

 ×40هماسیتومتر اضافه شد و شمارش با بزرگنمایی 

 ,.Alavi et alی انجام گرفت )نور سکوپکرویم

2007.) 

ابتدا نرمال بودن داده ها با استفاده از : هاداده تحلیل

-Kolmogorovاسمیرنف )-کولموگروفتست 

Smirnov )مقایسه قرار گرفت. سپس  یمورد بررس

 مستقل tآزمون با استفاده از  های دو گروهمیانگین

(Independent-Samples T-Testدر سطح ) 

با  زهایآنال یدرصد انجام گرفت. تمام 95 نانیاطم

 ,SPSS (IBM Corporationاز نرم افزار  ادهاستف

New York, USA  ) تمامی  انجام گرفت. 23نسخه

انحراف معیار  ± نیانگیمصورت ههای درون متن بداده

 بیان گردیده اند.

 

 نتایج

 سوف ماده مولدین تولیدمثلیپارامترهای  1در جدول 

حاج طرخان ارائه شده است. طبق نتایج، در مدت زمان 

 داری بین دو تیمار آزمایشی بهرسیدگی تفاوت معنی

ترین زمان که سریعطوری(، به>05/0Pدست آمد )

 hCGساعت( در تیمار -درجه 4/1586رسیدگی )

مشاهده گردید. همچنین باالترین درصد جوابدهی 

مشاهده شد و تفاوت  hCGدرصد( در تیمار  100)

(. P>05/0نشان داد ) TMOvaprimداری با تیمار معنی

 دهیوزن تخم آبکش نیانگیمدر تعداد در گرم تخمک، 

، دهیتعداد در گرم تخم آبکش نیانگیمی، هر ماه یبه ازا

 دارییی تفاوت معنیگشامدت زمان تخمو  درصد لقاح

 (.<05/0Pبین دو تیمار آزمایشی مشاهده نشد )

پارامترهای اسپرم مربوط به  جینتا 2جدول 

دهد. را نشان می سوف حاج طرخان شناختی مولدین

بر اساس نتایج میانگین حجم اسپرم ماهی سوف حاج 

 لیتر اندازهمیلی 3/1±1/1طرخان در آزمایش حاضر 

گیری شد. همچنین میانگین تحرک اسپرم 

درصد و میانگین مدت زمان فعالیت  31/15±5/80

ثانیه بود. بر طبق مشاهدات  4/155±7/57 اسپرم

درصد و میانگین  3/84±4/11میانگین اسپرماتوکریت 

(  9/41±7/29×910لیتر /غلظت اسپرماتوزوئید )میلی

 دست آمد.به



 و همکاران فالحتکار                              ماده سوف حاج طرخان ینمثل مولدیدتول یبر القا hCGو  TMOvaprimاثر  

17 

 

 بحث 

ماهی سوف حاج  در مطالعه حاضر القای تولیدمثل

 TMOvaprimطرخان در محیط اسارت با دو هورمون 

مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به پاسخ  hCGو 

درصدی مولدین  100تر به تزریق و جوابدهی سریع

گونه استنباط توان این، میhCGالقاء شده با هورمون 

ریزی در ماهی نمود که این هورمون برای القای تخم

مناسب تر  TMOvaprimاز هورمون سوف حاج طرخان 

های مختلفی برای القای باشد. تاکنون از هورمونمی

استفاده شده است  سوف حاج طرخانتولیدمثل ماهی 

(Żarski et al., 2015) براساس آخرین نتایج ارائه .

شده، باالترین نرخ بازدهی در القای تولیدمثل ماهی 

های د از استفاده از آنالوگبع سوف حاج طرخان

دست به hCG( و هورمون GnRHa) GnRHهورمون 

و  Kucharczyk. (Żarski et al., 2017)آمده است 

را در  TMOvaprimاثر هورمون  (2015همکاران )

بررسی  طرخانسوف حاج  یماهتکثیر مصنوعی 

نمودند و میانگین درصد جوابدهی مولدین به هورمون 

درصد گزارش  85تا  50را طبق مرحله رسیدگی بین 

نمودند. در این تحقیق نیز درصد جوابدهی مولدین به 

 درصد بود که با TMOvaprim 3/64القاء با هورمون 

و  Targonskaخوانی دارد. نتایج این محققین هم

ماده سوف حاج  نیمولد( پس از القای 2012همکاران )

 + GnRH)آنالوگ  TMOvopelهای هورمونبا  طرخان

 hCGو  TMOvaprim( پس از القا با دو هورمون Perca fluviatilisمقایسه پارامترهای تولیدمثلی مولدین ماده سوف حاج طرخان ) -1جدول 

 انحراف معیار(. ±در محیط اسارت )میانگین 

 شاخص ها

 تیمار

Ovaprim hCG 

 5 14 ماهی تعداد

 8/103 ± 8/19 3/99 ± 4/17 )گرم(وزن  نیانگیم

ml/kg 005  5/0 قیتزر زانیم  IU/kg 

 4/1586 6/2481* ساعت( -مدت زمان رسیدگی )درجه

 100* 3/64 درصد جوابدهی مولدین

 7/942 ± 0/25 3/958 ± 5/27 کتعداد در گرم تخم

 41 ± 3/6 38 ± 2/6 به ازای هر ماهی )گرم( دهیوزن تخم آبکش نیانگیم

 3/310 ± 5/3 3/315 ± 5/4 دهیتعداد در گرم تخم آبکشمیانگین 

 7/96 ± 2/4 3/93 ± 9/2 درصد لقاح

 5/137 0/143 روز(-مدت زمان تخم گشایی )درجه

 باشد.دار میعالمت * بیانگر اختالف معنی

 .فصل تکثیر( طی n=10( نگهداری شده در محیط اسارت )Perca fluviatilisپارامترهای اسپرم شناختی مولدین سوف حاج طرخان ) -2جدول 

 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین پارامترها

 1/13 0/92 111 65 )گرم( وزن نیانگیم

 1/1 3/1 8/3 1/0 حجم اسپرم )میلی لیتر(

 3/15 5/80 100 50 فعالیت اسپرم )درصد(

 7/57 4/155 271 59 مدت زمان فعالیت )ثانیه(

 4/11 3/84 1/96 1/70 اسپرماتوکریت )درصد(

 7/29 9/41 0/90 5/12 ×(910/تریل یلی)م غلظت اسپرماتوزوئید
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 CPH (Carpها(، حامل + آنتاگونیست دوپامین

Pituitary Homogenate،) TMOvaprim  وhCG ،

ی در تیمارهای دگیدر مدت زمان رس یداریتفاوت معن

ترین زمان کردند و سریعهورمونی مختلف گزارش 

مشاهده نمودند. همچنین  hCGرسیدگی را در تیمار 

Kucharczyk ( اثر دو هورمون 1996و همکاران )

CPE (Carp Pituitary Extract و )hCG  را در

سوف حاج  یماهریزی تیمارهای مختلف در القای تخم

زمان ترین مورد بررسی قرار دادند و سریع طرخان

راستا با همگزارش نمودند.  hCGیمار ی را در تدگیرس

با  نیمولد یپس از القا زیدر مطالعه حاضر ن جینتا نیا

در مدت زمان  یترمطلوب جینتا hCGهورمون 

با این حال  .دیمشاهده گرد یو درصد جوابده یدگیرس

رم تعداد در گ نیانگیمه، دیوزن تخم آبکش نیانگیمدر 

یی گشاتخممدت زمان و  درصد لقاح، دهیتخم آبکش

داری مشاهده نشد. بین دو تیمار آزمایشی تفاوت معنی

دهد مولدینی که با هورمون این نتایج نشان می
TMOvaprim شوند در صورتی که به تزریق القاء می

پاسخ مثبت دهند میزان لقاح و کیفیت تخم آنها تفاوت 

 hCGقابل توجهی با مولدین القاء شده با هورمون 

نخواهد داشت، به عبارتی دیگر طبق نتایج این پژوهش 

ی بر اثر سوئ TMOvaprimالقای مولدین با هورمون 

گذارد. با این حال درصد مولدینی ها نمیکیفیت تخم

که به این هورمون پاسخ می دهند کمتر از هورمون 

hCG  بوده که استفاده از این هورمون را محدود خواهد

( برای القاء 2017و همکاران ) Żarskiساخت. براساس 

رسیدگی مولدین سوف حاج طرخان نیازی به استفاده 

باشد و استفاده از های دوپامین نمیاز آنتاگونیست

 یالقا برای ییبه تنها GnRHیا  hCGهورمون 

است. طبق گزارشات این  یکاف ی این ماهیگذارتخمک

نون تاک نیدوپام یهاستیآنتاگون محققین، استفاده از

اثرات مثبتی در پی  سوف حاج طرخاندر القاء ماهی 

نداشته است، بر همین اساس هم راستا با نتایج بررسی 

که دارای  TMOvaprimرسد هورمون نظر میحاضر به

باشد برای القای می نیدوپام یهاستیآنتاگون

کاربردی  hCGتولیدمثل این ماهی به اندازه هورمون 

گناد اثر  یرو ماًیمستق hCGچرا که هورمون  ،نیست

 تیفعال ایو  LH ریبه ذخا یازیگذارد و نیم

 مسیندارد. در واقع مکان یزیپوفیه یهانیگنادوتروپ

ترشح  تیفعال شیافزا قیاز طر hCGعمل هورمون 

 مونسنتز هور شیو افزا یکولیفول الیتلیاپ یهاسلول

 وجبتبع آن ماست که به یدیاستروئ یجنس یها

 ودشیشده م قیتزر نیها در مولد تیاووسرشد  شیافزا

(Hodson and Sullivan, 1993)در  جهی. در نت

ناد تر گ عیسر کیهورمون باعث تحر نیا ،بررسی حاضر

( و GnRHمشتقات  یدارا یهاهورمونبه )نسبت 

شده  سوف حاج طرخان نیتر در مولدپاسخ مناسب

 ،قبلی شده انیموارد ب عالوه بر اساس نی. بر هماست

 وننسبت به هورم hCGتر هورمون اثرات مناسب
TMOvaprim توان به تفاوت در یپژوهش را م نیدر ا

 نسبت داد. نیز هورمون نیعملکرد ا

سوف  یحجم اسپرم ماه نیانگیماین بررسی در 

 یریگاندازه تریل یلمی 3/1±1/1حاج طرخان 

حجم اسپرم  نیانگیم( 2007و همکاران )  Alaviد.ش

لیتر عنوان میلی 7/2±51/0 را سوف حاج طرخان یماه

( 2010و همکاران ) Alaviکرده اند. در بررسی دیگری 

فصلی اسپرم  در ماهی سوف حاج طرخان که تغییرات

ر د راحجم اسپرم  نیانگیماین ماهی را بررسی نمودند، 

لیتر گزارش کرده اند. بر اساس میلی 12/0-85/0بازه 

 اسپرم تحرک نیانگیمنتایج تحقیق حاضر 

 تیمدت زمان فعال نیانگمی و درصد 31/15±5/80

 Alavi. طبق مطالعات بود هثانی 4/155±7/57اسپرم 

بیشترین درصد تحرک  (2010، 2007و همکاران )

ثانیه اول  45در سوف حاج طرخان  یماهاسپرم در 

این ماهی در  اسپرم شود و درصد تحرکمشاهده می

و  Krolباشد. همچنین درصد می 20کمتر از  60ثانیه 

سوف  یماهدر  اسپرم تیفعال( درصد 2006همکاران )

گزارش  5/27-71/86بازه را در حاج طرخان 

نیز  (1998و همکاران )  Kucharczykنمودند.

به ازای هر کیلوگرم وزن بدن  اسپرم تحرک نیانگیم

درصد عنوان  6/19±6/0را سوف حاج طرخان  یماهدر 

سوف حاج طرخان  یدر ماهاند. در این مطالعه کرده
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 نیانگمی و درصد 3/84±4/11 تیاسپرماتوکر نیانگیم

 9/41±7/29× 910/تریل یلیم دیغلظت اسپرماتوزوئ

و همکاران   Henrotteگیری شد. در مطالعهاندازه

 در سوف حاج طرخان تیاسپرماتوکر( درصد 2010)

 یلیم دیغلظت اسپرماتوزوئ نیانگو می 06-08در بازه 

گزارش شد. در همین راستا،  1/46-9/58×910/ تریل

Alavi ( 2007و همکاران) غلظت  نیانگیم

 ×910/ تریلیلیمرا  در سوف حاج طرخان دیاسپرماتوزوئ

 Steinmannو   Wirtzگزارش نمودند. 1/3±2/29

 در سوف دیغلظت اسپرماتوزوئ نیانگیم زی( ن2006)

 میلیدر هر  8/18-5/127×910بین  حاج طرخان را

گیری نمودند. با توجه به موارد بیان شده لیتر اندازه

در مطالعات  پارامترهای اسپرم شناختیتفاوت در 

 نوع نمونه وعلت تفاوت در زمان تواند بهیمختلف م

 یهاتفاوت، نیمولد یدگیمرحله رسسن و  ،یبردار

یی و شرایط نگهداری و همچنین اثر تیمارهای دما

اده از تیمارهای هورمونی مختلف آزمایشی و استف

 باشد. مختلف

نتایج این مطالعه اطالعات مناسبی در زمینه 

پارامترهای اسپرم شناختی ماهی سوف حاج طرخان 

دهد. با این حال تاالب انزلی در اختیار محققین قرار می

های آتی در برای تکمیل این نتایج الزم است پژوهش

زمینه بررسی خصوصیات کمی، کیفی و بیوشیمیایی 

اسپرم و تاثیر این پارامترها بر موفقیت تکثیر این ماهی 

ماهی سوف حاج طرخان  یانجام گیرد. در زمینه القا

 hCGو  TMOvaprimدر شرایط اسارت با دو هورمون 

نیز نتایج نشان داد که مولدین القاء شده با هورمون 

hCG ه اند. با توجه بتری به تزریق داشتهناسبپاسخ م

تر ریزی سریعدرصدی و همچنین تخم 100جوابدهی 

شود از ، توصیه میhCGالقا شده با هورمون  نیمولد

سوف حاج  یماهاین هورمون برای القای تولیدمثل 

در مراکز تکثیر ماهی با هدف تولید انبوه این طرخان 

های آن عیتماهی در جهت حفظ ذخایر ارزشمند جم

 استفاده گردد.
 

 

 

 تشکر و قدردانی

 از نویسندگان این پژوهش بر خود الزم می دانند

 یکیژنت ریو حفاظت از ذخا یمرکز بازسازپرسنل 

سیاهکل به  پور وسفیشادروان دکتر  ییایدر انیماه

 خصوص مهندس بهمن مکنت خواه و مهدی رحمتی

 از سایرنمایند. همچنین بدین وسیله  قدردانی و تشکر

دوستانی که نقش به سزایی در پیشبرد اهداف در این 

 تحقیق داشتند قدردانی می گردد.
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Abstract  
This study was conducted to determine the effect of OvaprimTM and hCG hormones on induction of Perca 

fluviatilis in captivity, as well as examination of spermatological parameters of this fish. In the first treatment, 14 

females with an average weight of 99.3±17.4 g were injected with a dose of 0.5 ml kg-1 body weight with 

OvaprimTM hormone. In the second treatment, 5 females with an average weight of 103.8±19.8 were injected at 

the dose of 500 international units per kg body weight with hCG hormone. In both experimental treatments, 

injections not performed in male broodstock. In order to determine the spermatological parameters, 10 males with 

an average weight of 92.0±13.1 g were used. According to the results, the fastest maturation time (1586.4 degree-

hour) and the highest percentage of response (100%) were observed in hCG treatment (P<0.05). While the 

percentage of response in ovaprimTM treatment was 64.3%. The significant differences were not observed between 

two treatments in the average weight of swollen egg per fish, the average number of swollen egg per gram, 

percentage of fertilization, and hatching duration (P>0.05). Based on the results of this study, mean sperm volume 

of Perca fluviatilis was 1.3±1.1 ml, mean sperm activity was 80.5±15.31%, mean motility time was 155.4±57.7 

seconds, mean percentage of spermatocrit was 84.3±11.4, and the mean spermatozoid concentration was 

41.9±29.7×109 ml-1. The results of this study showed that to induce spawning of Perca fluviatilis broodstock in 

captivity hCG is more suitable than ovaprimTM. Considering the desirable effects of hCG, it is recommended that 

to induce spawning of Perca fluviatilis broodstock this hormone can be used. 
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