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چکیده

کلیدواژگان
تستوسترون ،پارامترهای اسپرم شناختی ،پلت کلسترولی( EVAc ،کوپلیمر اتیلن وینیل استات) ،ماهی قرمز.

 نویسنده مسئول ،رایانامهehsan.ahmadifar@gmail.com :

دوره ششم ،شماره اول ،بهار ( 29صفحات )92-92

این پژوهش به منظور ارزیابی اثرات روشهای مختلف ایمپلنت و تزریق  LHRHaروی برخی خصوصیات زیست شناختی منی شامل تراکم
اسپرم ،درصد اسپرماتوکریت ،پی اچ و طول دوره تحرک اسپرم در طی اسپرمیشن ،حجم اسپرم دهی در طی دوره  06روز بعد از تیمار و
تغییرات هورمون تستوسترون در روزهای بعد از ایمپلنت و تزریق (اسپرمیشن 64 ،7 ،و  )06روز بعد از تیمار در ماهی مولد نر ماهی قرمز در
خارج از فصل تکثیر انجام شد 4 .تیمار شامل :تزریق  ،EVAc ،LHRHaپلت کلسترولی و تیمار شاهد در نظر گرفته شد .تراکم اسپرم در
بین تیمارها تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشت ( .)P ≤9090باالترین درصد اسپرماتوکریت در تیمارهای  EVAcو تزریق LHRHa
مشاهده شد ( .)P ≥9090ایمپلنت  EVAcبطور معنی داری سبب افزایش حجم اسپرم دهی در مقایسه با سایر تیمارها در طی  06روز بعد از
تیمار شد ( .)P ≥9090طول دوره تحرک بطور معنی داری در تیمار  EVAcنسبت به سایر تیمارها باالتر بود ( .)P≥9090بین  pHدر
تیمارهای مختلف یا گروه شاهد (تزریق سرم فیزولوژی) تفاوت معنی داری مشاهده شد به طوری که پایین ترین میزان در تیمار شاهد
مشاهده شد( .)P ≥9090تغییرات هورمون تستوسترون در طی اسپرمیشن در تیمارهای  EVAcو تزریق  LHRHaتفاوت معنی داری نسبت
به سایر تیمارها داشت ( ،)P ≥9090و در روزهای  7،64و  06روز بعد از تیمار به تدریج مقدار این هورمون در سرم خون مولدین نر ماهی
قرمز کاهش یافت .نتایج نشان داد استفاده از هورمون  LHRHaبه روش  EVAcتاثیر معنی داری روی برخی ترکیبات منی ،اسپرمیشن و
افزایش هورمون تستوسترون در طی اسپرمیشن در تکثیر خارج از فصل ماهی مولد نر قرمز دارد.
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در سه دهه گذشته  GnRHa-delivery systemsبه
کار گرفته شده در انواع مختلفی از ماهیان وحشی و
پرورشی ،که کاربرد آنها سبب افزایش سطوح ،LH
همزمانی در اووالسیون ،FOM ،زیاد شدن زرده سازی،
کیفیت تخم ،تخم ریزی و بازماندگی الرو در ماهیان
ماده و همچنین تغییرات استروئیدهای جنسی شده و
در نرها هم سبب پیشرفت در اسپرمیشن ،افزایش
میلت ،تولید اسپرماتوزوآ و افزایش تحرک اسپرم
بوسیله افزایش تولید پالسمای سمینال شده است
( .)12همچنین مدیریت مولدین نر در بسیاری از گونه
های ماهیان بستگی به مورفولوژی گناد و فیزولوژی
تولید اسپرم در آن ماهی دارد (.)3
دستکاری فرایندهای تولید مثلی می تواند با انواع
تیمارهای هورمونی صورت گیرد ( .)12به عنوان مثال،
نشان داده شده که هورمون سنتتیک LHRHa
پتانسیل زیادی در تحریک اووالسیون و اسپرمیشن در
تعداد زیادی از ماهیان استخوانی دارد ( 33و .)21
همچنین هورمون  LHRHaمزایایی از جمله (:)2
دکاپپتیدهای کوچکی هستند که به سیستم ایمنی
آسیب نمی رسانند و می توانند بدون کاهش کارایی
بارها و بارها استفاده شوند ( :)1در ماهیانی که در
مراحل رسیدگی پایینتری قرار دارند ،سبب آزاد سازی
 LHبرای غلبه بر اختالل غدد درون ریز می شود تا
رسید گی نهایی اووسیت و اووالسیون را افزایش دهد
( :)3در یک سطح باالتری از محور  HPGعمل می کند
و یک تحریک متعادل تری از رویدادهای تولید مثلی
ارائه میدهد ( :)4در فرم خالص سنتز می شود و (:)5
میتوان بطور موفقیت آمیز در طیف گسترده ای از
ماهیان استفاده کرد ( .)12همچنین تیمارهای
 LHRHaسبب یک افزایش کوتاه مدتی در سطوح
استرادیول و تستوسترون پالسما در ماهیان می شوند
( 13 ،21و .)31

ماهی قرمز ( )Carassius auratusاز خانواده کپور
ماهیان ( )Cyprinidaeمی باشد و به لحاظ شرایط
زیستی و تغذیه ای شبیه کپور معمولی می باشد (.)3
تکثیر و پرورش ماهی قرمز به منظور تامین ماهی
کوچک مورد نیاز سر سفره هفت سین نوروزی و اهداف
تحقیقاتی چندین سال است که رونق یافته و نیاز به
آن هر سال بیشتر احساس می شود ( .)2این ماهی به
طور گسترده در مطالعات تولید مثلی و کنترل
هورمونی مورد استفاده قرار می گیرد (.)3
تیمارهایی هورمونی با استفاده از روش تزریق ،بطور
موفقیت آمیزی تا کنون برای کنترل تکثیر ماهیان
استفاده گردیده اما وجود مشکالتی در این روشها اعم
از ( )2ماهیان باید در مراحل پیشرفته ای از توسعه
هورمونی در زمان تیمار باشند ( )1برای پاسخ موفق از
سوی ماهیان در زمان تیمار ،اغلب دو بار کاربرد
هورمون الزم است در نتیجه ماهیان بطور زیادی
دستکاری میشوند که این عمل باعث وارد آمدن
استرس زیادی به آنها میشود ( )25بنابراین نیاز داریم
برای تحریک رسیدگی جنسی در ماهیان از تکنولوژی-
هایی استفاده کنیم که کمترین جابجایی و دستکاری
ماهی را انجام دهیم.
توسعه روشهای فارماکولوژیکال برای تحریک
رسیدگی در ماهیان اولین بار توسط پرفسور هوسای
که برنده جایزه نوبل فیزولوژی در سال  2794شد
انجام شد .در صنعت آبزی پروری توجه به کیفیت تخم
یا الرو نسبت به اسپرم بیشتر می باشد این در حالی
است که کیفیت هر دو گامت (اسپرم و تخمک) روی
موفقیت لقاح و بقای الروها موثر می باشد (.)13
عوامل محیطی مانند فصل ،دما ،شوری ،تغذیه و
کیفیت آب بر کیفیت اسپرم از لحاظ فیزولوژیکی و
بیوشیمیایی تاثیر می گذارد ( .)1محققین دریافتند
استفاده از روش EVAcو میکروسفری در Striped bass
سبب افزایش LHپالسما شد .همچنین این ایمپلنتها
سبب افزایش استروئیدهای پالسما و رسیدگی اسپرم
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در تحریک اووالسیون و تولید اسپرم در زرده سازی و
مراحل اولیه اسپرماتوژنز تاثیر می گذارند (.)12

بدین شرح بود( :پی اچ  ، 9/51+1/3 :اکسیژن محلول:
 ،9/9+1/1 mg/lسختی کل  )111+23 mg/l :و در

محققین گزارش کردند که استفاده از روش ایمپلنت

شرایط  24ساعت روشنایی و  21ساعت تاریکی در

برای انتقال  GnRHaدر ماهی باس دریایی
) (Dicentrarchus labraxتولید اسپرم را برای  19روز

پژوهشکده دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی
گرگان تا شروع آزمایش نگهداری شدند .ماهیان به

بدون تغییر غلظت اسپرم ،درصد اسپرم متحرک و

میزان  %3وزن بدن با غذاهای مخصوص ماهی قرمز

توانایی لقاح اسپرماتوزوآ افزایش داد ( .)15مشکل

(انرژی ،تایلند) تغذیه شدند ،سپس ماهیان نر و ماده

پروتکلهای تزریق  LHRHaماندگاری کم این هورمون
در چرخه تولید مثلی می باشد .ایمپلنت ها به نحوی

در آکواریوم های  35لیتری مجهز به سیستم تنظیم
کننده نوری و دمایی قرار گرفتند .در ابتدا یک کمون

طراحی شده اند که هورمون  LHRHaرا برای یک دوره
چندین هفته ای به آرامی رها می کنند (.)33
با استفاده از کنترل شرایط محیطی مانند دما و
دوره نوری می توان فرایند گامتوژنز در مولدین را تحت
کنترل در آورد و در هر زمان از سال که نیاز باشد،
اقدام به تولید تخمک ،اسپرم و یا الرو نمود ( .)4از
طرفی اندازه گیری سطوح هورمون های جنسی در

سرمایی  21درجه سانتی گراد با استفاده از کاهش
دمایی به صورت مرحله ای و به میزان حداکثر  1درجه
سانتی گراد در روز اعمال گردید .همزمان با کاهش
دما ،نور نیز با دامنه  1ساعت روشنایی و  23ساعت
تاریکی با استفاده از کاهش تدریجی  25دقیقه در روز،
تنظیم گردید ( .)35ماهیان به مدت  21روز در شرایط
ذکر شده نگهداری شدند .پس از پایان دوره کمون

سرم ماهیان استخوانی شاخص مناسبی جهت بررسی
روند رشد و تکامل تخمدان محسوب می شود ( .)27در
مقاله حاضر از روشهای ایمپلنت ( EVAcو پلت های
کلسترولی) و تزریق  LHRHaهمراه با تغییرات دمایی
و نوری برای تحریک اسپرمیشن و تغییرات هورمون
تستوسترون در تکثیر خارج از فصل ماهی قرمز
استفاده شده است.

سرمایی ،به منظور تحریک اووالسیون درجه حرارت
آب با استفاده از افزایش تدریجی به میزان حداکثر 1
درجه سانتی گراد در روز ،به حدود  11درجه سانتی
گراد افزایش داده شد ( .)33همزمان با افزایش درجه
حرارت دوره نوری نیز با استفاده از افزایش تدریجی
 25دقیقه در روز ،به دامنه  1ساعت تاریکی و 23
ساعت روشنایی تغییر داده شد .ماهیان به مدت 1
هفته در شرایط ذکر شده نگهداری شدند ( .)2تنظیم
دوره نوری و درجه حرارت به ترتیب توسط المپهای
فلورسنت  11واتی متصل به یک زمان سنج دیجیتالی

مواد و روشها
تهیه و توزین ماهیها

تعداد  311ماهی مولد قرمز با میانگین وزن 5/43
 39/3+گرم و مولدین ماده با میانگین وزنی
 91/1+3/21از مرکز پرورش ماهیان آکواریومی در

و یخچال مجهز به سیستم گرمایی (هیتر) صورت
گرفت.
برای آماده سازی ایمپلنت ها از هورمون ،LHRHa
آلبومین سرم گاوی و اینولین (سیگما ،آلمان) ،اتیلن
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در این ماهی شد بطوری که حجم میلت  1روز بعد از
تیمار کردن با ایمپلنت افزایش یافت .سیستم های
GnRHa-deliveryنشان دادند عالوه بر کارایی داشتن

گرگان در سال  2371گرم تهیه شدند .ماهیها در
تانکهای فایبرگالس ( 2متر قطر 1/5 ،متر عمق ) قرار
گرفتند .میانگین فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب
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وینیل استات ،کلسترول ،گلوکز ،کره کاکائو و  ...و بر
طبق روش ارائه شده توسط سایر محققین انجام شد
( 11و .)19

(موسسه رازی ،تهران) هم به عنوان یک آنتی دوپامین
در این مطالعه در هر تیمار استفاده شده بود.
روش اندازه گیری هورمون تستوسترون

تزریق و ایمپلنت ماهی قرمز

ماهیها با  25ppmعصاره گل میخک بیهوش
شدند ،سپس تزریق و ایمپلنت در تیمارها ( :تزریق با
سرم فیزیولوژی  EVAc ، %1/9شامل  11میکروگرم/
کیلوگرم وزن بدن  LHRHaبا  41میکرو گرم /کیلوگرم
وزن بدن متوکلوپرماید ،پلتهای کلسترولی شامل 11
میکروگرم/کیلوگرم وزن بدن  LHRHaبا 41
میکروگرم/کیلوگرم وزن بدن متوکلوپرماید و تزریق
 211میکروگرم/کیلوگرم وزن بدن  LHRHبا 41
میکروگرم  /کیلو گرم وزن بدن متوکلوپرماید) صورت
گرفت .در گروه شاهد  LHRHتزریق بصورت داخل
صفاتی ،اما در تیمارهای ایمپلنت ،ایمپلنتها با دستگاه
ایمپلنتر بصورت داخل عضالنی انجام شد .هر گروه از
تیمارها شامل  21عدد ماهی ماده بود .از متوکلوپرماید

خون گیری مولدین توسط سرنگ از ناحیه ساقه
دمی صورت گرفته و به محفظه های حاوی مواد ضد
انعقاد خون ( )CBCمنتقل و پس از انتقال لوله های
 CBCبه آزمایشگاه ،با استفاده از سانتریفیوژ نمودن
آنها پالسمای خون استخراج شد و توسط جعبه
یونولیت حاوی یخ به آزمایشگاه شیمی دانشگاه علوم
کشاورزی و منایع طبیعی گرگان انتقال داده شد ،در
ادامه نمونه ها در فریزر  -91درجه سانتی گراد جهت
آنالیز هورمونی نگهداری گردید .هورمون تستوسترون
با دستگاه االیزا ریدر و سنجش جذب نوری در طول
موج  451نانومتر و رسم منحنی های مخصوص مقادیر
هورمون ها سنجیده شد (.)24

جدول  -1تیمارهای آزمایشی ،تعداد ماهیان هر تیمار ،مواد و دوز مصرفی آن برحسب میکروگرم/کیلوگرم وزن بدن

تیمارها

تعداد ماهیان

موادمصرفی

دوز مواد مصرفی

شاهد
تزریق LHRHa
پلت های
کلسترولی

21
21

سرم فیزیولوژی()%1.9
 + LHRHaمتوکلوپرماید
پلت های کلسترولی+
متوکلوپرماید

 211میکروگ
211میکروگرم 211 +میکروگرم

21

11میکروگرم 211 +میکروگرم
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تجزیه و تحلیل آماری داده به دست آمده در قالب
طرح کامال تصادفی و با استفاده از نرم افزار  SPSSو بر
اساس آزمون دانکن در سطح  %5انجام پذیرفت.
نتايج
پارامترهای اسپرم شناختی منی ماهی قرمز نر در
شکلهای  3،5،4،3،1،2نمایش داده شده است.
نتایج آنالیز واریانس و مقایسه میانگین  PHدر

تیمارهای مختلف در شکل  2نشان داد که بین  PHدر
تیمارهای مختلف اختالف معنی داری وجود داشت
( ، )P≥ 1/5به گونه ای که در تیمار سوم ()EVAc
باالترین  PHمشاهده شد .همانگونه که در شکل 1
مشاهده می شود بین اسپرماتوکریت در تیمارهای
مختلف مولدین ماهی قرمز اختالف معنی داری وجود
داشت ( ،)P≥ 1/5به گونه ای که درصد اسپرماتوکریت
در تیمارهای سوم ( )EVAcو دوم (تزریق  )LHRHaبه
ترتیب نسبت به سایر تیمارها باالتر بود.
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همانطور که در شکل  3مشاهده میشود بین طول
دوره حرکت در تیمارهای مختلف مولدین نر ماهی
قرمز اختالف معنیداری وجود داشت ( ،)P≥1/5به
گونهای که طول دوره تحرک در تیمار سوم ()EVAc
نسبت به سایر تیمارها باالتر بود .تغییرات هورمون
تستوسترون در شکل  4نشان داده شده است ،این
شکل نشان میدهد مقدار این هورمون طی اسپرمیشن
در تیمارهای تزریق  LHRHaو  EVAcتفاوت
معنیداری با سایر تیمارها داشته و در زمانهای 24 ،9
و  12مقدار این این هورمون به تدریج کاهش یافت.
نتایج آنالیز واریانس و مقایسه میانگین تراکم اسپرم
بین تیمارهای مختلف مولدین ماهی نر قرمز در شکل
 5نمایش داده شده است .همانگونه که در شکل
مشاهده می شود بین تراکم اسپرم در تیمارهای
مختلف اختالف معنی داری وجود نداشت (.)P≤1/5
نتایج آنالیز واریانس و مقایسه میانگین حجم اسپرم
بین تیمارهای مختلف در طی  12روز پس از تیمار در
شکل  3نشان داده شده است ،همانگونه که در شکل
مشاهده میشود بین حجم اسپرم بین تیمار سوم
( )EVAcو سایر تیمارها اختالف معنی داری وجود
داشت (.)P≥ 1/5

شکل  -3طول دوره تحرک اسپرم در تیمارهای مختلف

شکل  -4مقدار تستوسترون در تیمارهای مختلف

شکل  -1پی-اچ مایع منی در تیمارهای مختلف

شکل  -6حجم اسپرم دهی در زمانهای مورد بررسی در تیمارهای
شکل  -2اسپرماتوکریت در تیمارهای مختلف

مختلف

دوره ششم ،شماره اول ،بهار ( 29صفحات )92-92

شکل  -5تراکم اسپرم در تیمارهای مختلف
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تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر بکارگیری
هورمون  LHRHaدر تکثیر خارج از جنس نر ماهی
قرمز ( )Carassius auratusانجام شد .تزریق LHRHa
و بخصوص ایمپلنت  EVAcبرای تکثیر خارج از فصل
ماهی قرمز ( )Carassius auratusموفقیت آمیز بود .از
مزایای ایمپلنت این است که فقط یک جابجایی در
مولدین انجام می شود و این سبب وارد آمدن استرس
کمتر می شود در حالی که در روشهای تزریق نیاز به 1
تزریق داریم و طبیعتا استرس بیشتری به مولدین وارد
می شود ( LHRHa .)11سبب تحریک ،آزاد سازی
گنادوتروپینها ،هورمون  ،FOM ،LHاووالسیون و
اسپرمیشن می شود (.)Mylonas et al., 2010
همچنین فعالیتهای  LHRHaدر یک سطح باالتری از
گناد-هیپوفیز-هیپوتاالموس انجام میشود که میتواند
تحریک باالنس شده بیشتری از رویدادهای تولید مثلی
فراهم کند و بطور مستقیم و غیر مستقیم روی رها
سازی هورمون های دیگر اثر میگذارد ( .)9در تحقیق
حاضر پارامترهای کیقی اسپرم در  4تیمار متغیر بود.
تراکم اسپرم در مایع سمینال عموما برای ارزیابی
کیفیت اسپرم استفاده می شود .تخمین صحیح غلظت
اسپرم برای بسیاری از آزمایشات در رابطه با لقاح ماهی
و نگهداری اسپرم ضروری است ( .)13در تحقیق حاضر
تفاوت معنی داری بین تیمارها از لحاظ تراکم اسپرم
مشاهده نشد ( شکل  .)5در مطالعه حاضر درصد
اسپرماتوکریت در تیمارهای تزریق  LHRHaو EVAc
نسبت به سار تیمارها بود ( شکل  ،)1تغییرات غلظت
اسپرماتوکریت در بین گونه های مختلف متفاوت است،
از طرفی برخی محققین گزارش کردند که استفاده از
ایمپلنت  EVAcسبب کاهش میزان اسپرماتوکریت در
کفشک ماهی ) (Hipoglossus hipoglossusگردید
( .)32همچنین بطور مشابهی در  North Sea plaiceکه
 GnRHaلود شده بود روی پلت های میکروسفری اگر

چه افزایش یافت میزان پالسمای سمینال اما سبب
کاهش در میزان اسپرماتوکریت شد ( .)23پی -اچ یکی
از پارامترهای مهم فعال کننده اسپرم در گونه های
ماهیان است که روی قابلیت لقاح اسپرم تاثیر می
گذارد ( .)5همبستگی مثبت و معنی داری بین پی-اچ
مایع سمینال و طول دوره تحرک اسپرم وجود دارد (1
و  .)31در تحقیق حاضر پی-اچ مایع سمینال در تیمار
 EVAcبرابر با  1/2و در تزریق  LHRHبرابر با  1بود
که نسبت به گروه شاهد ( )9/1باالتر بود .که با
مطالعات صورت گرفته توسط کلیر واتر و کرایم
( )2771همخوانی دارد ،مطالعات این محققین بر روی
ماهی فالندر زرد ) (Pleuronectes ferrugineusنشان
دادند که پی -اچ مایع سمینال و طول دوره تحرک در
این ماهی در اثر استفاده از ایمپلنت  GnRHaافزایش
یافت .طول دوره تحرک به عنوان شاخص کیفی اسپرم
مطرح می باشد و فاکتورهای متعددی مانند غلظت
یون (سدیم ،پتاسیم ،کلسیم و منیزیم)  ،فشار اسمزی،
درجه حرارت ،پی-اچ ،نسبت رقیق سازی و پارامترهای
درون سلولی روی طول دوره تحرک اسپرم اثر گذارند
( .)1در تحقیق حاضر ،طول دوره تحرک در تیمارهای
مختلف تفاوت معنی داری را نشان داد بطوریکه در
تیمار  EVAcنسبت به سایر تیمارها باالتر بود ،این
نتایج با مطالعه کلیر واتر وکرایم ( )2711همخوانی
داشت که نشان داد استفاده از ایمپلنت  GnRHaسبب
افزایش تولید اسپرم شده برای  17روز بدون اثر گذاری
روی چگالی اسپرم ،اما بطور معنی داری درصد اسپرم
متحرک و طول دوره حرکتی را در ماهی فالندر زرد
) (Pleuronectes ferrugineusبهبود بخشید .همچنین
محققین دریافتند که طول دوره تحرک اسپرم در
ماهیان شاهد و ایمپلنت شده بعد از بکارگیری
ایمپلنت GnRHaدر ماهی تون اقیانوس اطلس تفاوت
معنی داری نداشت ( .)11به طور کلی تحقیقات
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مختلف روی انواع گونه های ماهیان به منظور تاثیر
روش های تزریق  GnRHaروی حجم اسپرم دهی
صورت گرفت است.
لویس ماریا گارسیا ( )2772نشان داد که استفاده
از روش تزریق  LHRHaسبب افزایش حجم اسپرم در
ماهی ) rabbit fish (Siganus gultatusشد .دابروسکی
و همکاران ( )2774گزارش دادند تزریق LHRHa
همراه با پیموزاید در تکثیر خارج از فصل در ماهی
سوف ) (Perca flavescensسبب افزایش حجم اسپرم
در این ماهی شد .همچنین )Takashima et al (1984
گزارش کرد که استفاده از آنالوگ  LHRHaسبب
افزایش حجم اسپرم در ماهی کپور شد .همچنین
) Kestemont (1989نشان داد استفاده از میکروگرم
 LHRHaبه ازای هر کیلوگرم وزن بدن در این ماهی
در ترکیب با پیموزاید سبب شد افزایشی در حجم
اسپرم در ماهی ( )Gobio gobioدیده نشود.
بطور کلی در ماهیان نر استفاده از تزریق یکباره
 LHRHaاثرات مثبتی روی اسپرمیشن دارد اما فقط
برای چند روز این می تواند مفید باشد برای ماده هایی
که در طول سال چند بار ریپ می شوند ،نیاز داریم به
اسپرم بیشتر و تولید اسپرم بیشتر در طول سال تا
داشته باشیم یک تخم ریزی کارآ و تکثیر موفق هو و
همکاران ( )1125روشهای مختلف افزودن LHRHa
(تزریق و ایمپلنت) را روی اسپرمیشن ماهی نر
 Epinephelus akaaraارزیابی کردند .نتایج این مطالعه
نشان داد که کل میزان حجم اسپرم دریافتی در
تیمارهای ایمپلنت بطور معنی داری افزایش داشت در
مقایسه با سایر تیمارها بدون تغییر در غلظت و کیفیت
اسپرم (تراکم و طول دوره تحرک) در این مطالعه آنها
دریافتند تا  41روز بعد از تیمار کل میزان حجم اسپرم
دریافتی در تیمارها بررسی شد که بدین صورت بود
ایمپلنت>تزریق>شاهد.
نوسانات در حجم اسپرم ممکن است در نتیجه
متغیر بودن مراحل رسیدگی جنسی بین مولدین نر،

روشهای بکارگیری هورمون ( )14و شرایط متفاوت
محیطی و خصوصیات بیولوژیکی مولدین باشد (.)13
نتایج مطالعه حاضر نیز نشان داد که استفاده از تیمار
ایمپلنت  EVAcسبب افزایش حجم اسپرم دریافتی از
ماهی تا  12روز بعد از تیمار داشت که با نتایج فوق
همخوانی داشت.
سنجش استروئیدهای جنسی همراه با شاخص
گنادوسوماتیک در بررسی سیکل تولید مثلی استفاده و
به نوعی کلید شناسایی مراحل تکامل گناد هستند
( .)21در تحقیق حاضر هورمون تستوسترون در
تیمارهای تزریق  EVAc .LHRHaو پلت کلسترولی
میزان آن بعد از اسپرمیشن کاهش یافت .در واقع
کاهش هورمون تستوسترون پس از اسپرمیشن با
کاهش درجه حرارت آن مطابق بود.
محققین نشان دادند استفاده از تزریق LHRHa
برای تکثیر خارج از فصل ماهی سوف (Perca
) flavescensسبب افزایش هورمون تستوسترون تا 41
ساعت بعد از تزریق شد و سپس کاهش یافت ( )22که
با نتایج مطالعه ما همخوانی داشت .همچنین ارتباط
مثبت و معنی داری بین شاخص گنادوسوماتیک و
سطح هورمون تستوسترون در ماهیان نر ماهی باس
دریایی در اثر استفاده از ایمپلنت  GnRHaدیده شد.
در مولدین ماهی قرمز نر ()Carassius auratus
پلتهای کلسترولی نشان دادند که در تحریک اسپرم
ریزی اثرات ضعیف تری دارند در مقایسه با روش
 EVAcو تزریق  LHRHaکه این میتواند به نسبت
سلولز وکلسترول استفاده شده در ساخت پلتهای
کلسترولی که سبب آزاد سازی آرام این هورمون در
بدن ماهی شده بستگی داشته باشد .در بسیاری از
گونه های ماهیان  ،دما به عنوان یک فاکتور مهم برای
توسعه گنادی ،تکثیر و تخم ریزی خارج از فصل به
حساب می آید .دما به عنوان یک فاکتور تنظیم کننده
روی ساختار استروئیدهای جنسی نقش دارد
(.)29محققین گزارش کردند که ماهی قرمز وقتی که
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دمای آن به حدود  11درجه سانتی گراد برسد ،یا
ماهی از آب سرد به آب گرم انتقال داده شود،
اووالسیون در عرض چند روز اتفاق می افتد (.)11
محققین گزارش کردند دستکاریهای دمایی و نوری
همراه با تزریق اوواپریم سبب تکثیر خارج از فصل در
ماهی قرمز ( )Carassius auratusمیگردد ( .)34نتایج
تحقیق حاضر نشان دادن روش ایمپلنت  EVAcبرای
انتقال هورمون  LHRHaدر تکثیر خارج از فصل ماهی
قرمز به عنوان یک گونه مدل بسیار مناسب است .در
شرایط طبیعی ،تخم ریزی ماهی قرمز در فصل بهار و
در درجه حرارت باالی  11درجه سانتی گراد صورت
می پذیرد ،ولی در صورتی که مولدین رسیده در دمای
 21درجه سانتی گراد نگهداری شوند ،از تخم ریزی
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آنها ممانعت شده و میتوان در خارج از فصل تکثیر با
افزایش درجه حرارت و تنظیمات نوری مولدین را به
اسپرمریزی و تخمریزی تحریک نمود ( .)33در مطالعه
حاضر ،ماهی قرمز توسط تغییر شرایط محیطی (درجه
حرارت و نور) و استفاده از تیمارهای هورمونی ذکر
شده تکثیر گردید.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله نگارندگان مقاله مراتب تشکر و قدردانی
را از مسئولین محترم سالن آبزی پروری و آزمایشگاه
ماهی شناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان اعالم میدارند.
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