
 
 
 

 
 
 

 نفیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیا

 1041سال دهم، شماره اول، بهار 
 

  مقاله پژوهشی

شناسی، بیوشیمیایی، هورمونی و اسپرمهای خونتاثیر هورمون اوالین بر برخی از شاخص

 در دریای خزر (Cyprinus carpio) شناختی مولدین نر ماهی کپور

 

 0عباسعلی آقایی مقدم ،3، عبدالجبار قزل3، مرادمحمد شکیبا2، طیبه عنایت غالمپور*1محمدنژاد مجید

 

 0011رداد متاریخ پذیرش:  0011 یبهشتاردتاریخ دریافت: 

 چکیده
هاي تاثیر غلظت بارهدر کافی اطالعاتنبود با توجه به کاربرد هورمون اوالین در مراکز تکثیر و پرورش ماهی کپور و 

. این استماهی امري ضروري این در تکثیر مصنوعی  اوالین هورمون بررسی کاراییمولدین کپور دریایی، بر  آن متفاوت

در ماهیان انجام پذیرفت.  گرم 57/0015±75/061ماهی کپور دریایی نر بالغ با وزن متوسط  قطعه 01بر روي  العهمط

 07/1و  0/1، 17/1، 1/1هاي هورمون اوالین با غلظتدر یک مرحله تحت تزریق  (ماهی قطعه 0 با )هر گروهگروه  0

یري از خون گاي بود. نمونهصورت صفاقی و در زیر باله سینه ر کیلوگرم وزن بدن قرار گرفتند. روش تزریق بهدگرم میلی

هاي غلظتتزریق د ش. بر اساس نتایج مشخص انجام شدساعت بعد از تزریق  01ماهیان در دو مرحله قبل از تزریق و 

اد و تعد (MCH)، غلظت متوسط هموگلوبین گلبولی (RBC) هاي قرمزتعداد گلبولثیري بر الین تامختلف هورمون او

هماتوکریت و گرانولوسیت در تمامی تیمارها پس  ،میزان هموگلوبین اما(. <17/1P) شتندا (WBC) هاي سفیدگلبول

هیچ که  ضمن این (.>17/1P) لین در خون ماهی کپور نر کاهش و میزان مونوسیت افزایش یافتااز تزریق هورمون او

 ،گلیسریدگلوکز و کلسیم افزایش و میزان تري ما میزان(. ا<17/1P) تاثیري بر میزان پروتئین کل و سدیم نداشت

هاي هورمون کورتیزول و هورمون میزان (.>17/1P) کاهش یافت مورد بررسیهاي غلظتدر  آلبومین و پتاسیم ،کلسترول

. (>17/1P) مورد مطالعه افزایش یافتهاي غلظتدر تمامی مولدین نر سترون در ژپرو و استرادیول ،جنسی تستوسترون

غلظت در  pH، گرم در کیلوگرممیلی 1/1 غلظتو اسپرماتوکریت در  میزان طول دوره تحرک اسپرم بیشترین همچنین

سدیم و  ،کلسیم وگرم در کیلوگرم میلی 07/1غلظت گلیسرید و آلکالین فسفاتاز در ، تريگرم در کیلوگرممیلی 0/1

و  17/1هاي غلظت(. نتایج این بررسی نشان داد >17/1P)د شمشاهده گرم در کیلوگرم میلی 17/1غلظت م در پتاسی

هاي هاي استروئیدي و شاخصهاي خونی، هورمونر کیلوگرم وزن بدن بهترین تاثیر را بر شاخصدگرم میلی 0/1

 دریایی نر داشتند. شناختی مورد مطالعه در کپوراسپرم

 .کپور نر، هاي استروئیدي، مولدخون، اسپرم، هورمون کلیدی: واژگان

 .دانشیار گروه شیالت، واحد بندرگز، ، دانشگاه آزاد اسالمی، بندرگز، ایران -0

 .دکتري شیالت، اداره شیالت دزفول، اداره کل شیالت خوزستان، سازمان شیالت ایران، دزفول، ایران -1

 .ان استخوانی سیجوال، بندرترکمن، ایراناداره کل شیالت استان گلستان، مرکز تکثیر و پرورش ماهی ،شیالت کارشناس ارشد -0

گرگان، موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، گرگان،  -هاي داخلیاستادیار مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب -0
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مقدمه

 یندآفر دیگر دارانهمهر مانند نماهیا در

 و خلیدا یستیز هنگآ لکنتر تحت تولیدمثل

 مسیرترین مهم. ستا محیطی ملاعو نیز

 يهاامندا و يمرکز عصبی سیستم بین تباطیار

 ست.ا مونیرهو سیستم، ها(دجنسی )گنا

 رمحو و یزردرون يهانمورهو مطالعه ینابنابر

 شتال دررا  ساسیا نقش هادگنا و هیپوفیز ،مغز

د کنمی یفاا نماهیا در تولیدمثل فهم ايبر

(Guedes-Alonso et al., 2017 در .)بیشتر 

 تکثیر حاصل ،هشد تولید نماهیا بچهمواقع 

 هغد ینا. هستند هیپوفیز رهعصا با مصنوعی

 در دهماآ رته صوهمیشه ب ،است انگر ربسیا

 قابل غیر يهاکنشبا وا و نیست سسترد

 داراي همچنین است. اههمر بینیپیش

 Mylonas et) است دالگنانتیآ يهانمورهو

al., 2010). آمیز غده هیپوفیز کاربرد موفقیت

در  Houssayدر تکثیر مصنوعی ماهیان توسط 

تنها روش  0150ابداع شد و تا سال  0101سال 

و تکنیک در تکثیر مصنوعی ماهیان محسوب 

 مانندروش در کشورهایی  بعدها این د.شمی

چین و بسیاري از  روسیه، آمریکاي شمالی، هند،

 یول. دش جایگزین ایران ملهج از کشورهاي دیگر

 از جملههیپوفیز ه غدد بررعلت معایب کا به

د در پین موجووتردوگناار مقدد در یاف زختالا

هاي نماوت و زمتفان هیپوفیز ماهیاي هاهغد

وري ضافی غیرضري اهانمورهو دجوو ،مختلف

ل حتماا ،هیپوفیزه غددر تکثیر مصنوعی اي بر

 ،تهیهدر مانی زیت ودمحد ،هال بیمارينتقاا

اف طرابافت زي سااجدد، غدل ستحصات امشکال

ماهی کاهش ارزش تجاري  دست،وسیله ه د بغد

ي هزینه باال ،هیپوفیزه غدل ستحصااز ابعد 

 ،نمورمقایسه با هودر فیز هیپویق رتز

جایگزین ل نبابه دشت که را وا دا ژوهشگرانپ

توسعه هر چند ابتدا  (.Fu et al., 2019) باشند

 هاي متفاوت کپورماهیان در جهان،تکثیر گونه

از اما  ،استفاده از غده هیپوفیز را افزایش داد

رسیدگی جنسی مولدین  يالقـا برايطرف دیگر 

کافی  توسط هیپـوفیز، باید از وجود مقادیر

در آن اطمینان ( GTHین )پورمون گنادوتروه

(. در سه دهه Arabac et al., 2001) داشت

در  GnRHa هايبه کارگیري سیستم گذشته

انواع مختلفی از ماهیان وحشی و پرورشی، به 

ب آنها سب به کارگیريکه ه است کار گرفته شد

گذاري، ، همزمانی در تخمکLHافزایش سطوح 

 سازي، کیفیتزرده یشافزافرآیند بلوغ نهایی، 

ریزي و بازماندگی الرو در ماهیان ماده تخم، تخم

 هو همچنین تغییرات استروئیدهاي جنسی شد

و در نرها هم سبب پیشرفت در است 
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تولید اسپرماتوزوآ و افزایش تحرک  ،سازياسپرم

ده شمایع منی وسیله افزایش تولید ه اسپرم ب

 (.Zidan et al., 2020) است

، مقادیر مصنوعیهاي هورمون استفاده از

ا . بندکهورمون را به مولدین عرضه می ثابتی از

هایی که در امر القاي تولیدمثل توجه به پیشرفت

در آبزیان صورت گرفته است، تعدادي هورمون 

 که پاسخ مناسبیاست ده شمصنوعی نیز عرضه 

                  اند. را در القاي تولیدمثل در ماهیان داشته

 Ovulin)به عنوان مثال هورمون اوالین 

Hormone ) حاضر مورد استفاده  مطالعهکه در

ز آمیموفقیت اثر بارهدر یهایقرار گرفت، گزارش

آن در القاي تکثیر و ایجاد ماهیانی با درصد 

 Clarias) ماهیبازماندگی باال در گربه

gariepinus)  توسطAyoola  و همکاران

(1101 ،)Ukwe و Abu (1106) ،Maradun 

 Mamndeyati( و 1101و  1105ن )او همکار

ضمن گزارش شده است.  (1105و همکاران )

هاي اثر هورمون بارهکه مطالعات زیادي در این

هاي خونی ماهیان )حیدري و مختلف بر شاخص

 ؛0010خارا و همکاران،  ؛0011همکاران، 

 Baghizadeh and؛ 0017زادمجید و وزیري، 

Khara, 2015؛ Ejraei et al., 2015 و )

شناختی )سیفی و همکاران، اسپرمهاي شاخص

 Betsy et؛ 0010گلمرادي و همکاران، ؛ 0011

al., 2019 ؛Zidan et al., 2020 بر روي )

 ماهیان مختلف انجام پذیرفته است. 

هاي در ایران از هورمون ،در حال حاضر

مصنوعی مختلف براي تکثیر ماهیان استفاده 

. از این استه یکی از آنها اوالین شود کمی

هورمون برخی مواقع سازمان شیالت ایران در 

مراکز بازسازي ذخایر ماهیان استخوانی از جمله 

مرکز سیجوال در بندرترکمن استان گلستان در 

 Cyprinus)دریایی  تکثیر مصنوعی ماهی کپور

carpio )د. هرچند کارایی این کناستفاده می

ه کارشناسان این مرکز در هورمون بنا به گفت

 دریایی به اثبات رسیده و قابل تکثیر ماهی کپور

تر تر و کاملاما نیاز به بررسی دقیقاست، قبول 

مختلف این هورمون بر کارایی هاي غلطتاثرات 

در منابع علمی داخلی تاکنون، . استتکثیر 

 هاي متفاوتتاثیر غلظت بارهدر اطالعاتی

هاي کیفی و لقاحی شاخصبر  اوالین هورمون

مولدین کپور دریایی در ایران گزارش نشده 

بررسی  حاضر به منظور ، مطالعهاز این رو. است

هاي خونی، برخی شاخصبر  نیاوالهورمون اثر 

ر کپو یماه تغییرات هورمونیو  شناختیاسپرم

 یی نر انجام پذیرفت.ایدر
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 هاروش و مواد

 تهیه ماهی مولد

 ماهی کپور قطعه 01 بر روي مطالعهاین 

نر بالغ در بهار ( Cyprinus carpio)دریایی 

در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان  0011سال 

کیلومتري شرق  7استخوانی مرکز سیجوال )

بندرترکمن، استان گلستان( انجام پذیرفت. 

دریایی از سواحل دریاي خزر  مولدین نر کپور

هاي تعاونی صیادي پره استان توسط شرکت

هاي حمل ماهی ان صید و توسط ماشینگلست

مجهز به کپسول اکسیژن به مرکز سیجوال 

انتقال داده شدند. ماهیان پس از انتقال به مرکز 

 و ندپرورشی بزرگ( قرار داده شد واندر ونیرو )

 فتنربراي سازگار شدن با شرایط جدید و از بین 

استرس به مدت دو هفته نگهداري شدند. در 

ماهیان انجام و وزن و طول  یسنجزیست ،ابتدا

گیري و ثبت و سن ماهیان نیز ماهیان اندازه

 )تشخیص ازتعیین شد. ماهیان نر مورد بررسی 

یه شکم و خروج اسپرم از منفذ حطریق مالش نا

، سال 00/0±01/1سن متوسط تناسلی( داراي 

گرم و طول  57/0161±57/017وزن متوسط 

 متر بودند.سانتی 05/01±50/0متوسط 

 

 هورمونوتراپی

  سازگاري  یندآفر تکمیل  از   پس  ،ادامه در 

          مختلف هاي غلظتتزریق مولدین نر با 

     از مطالعهانجام پذیرفت. در این هورمون 

 Ningbo Sansheng) تجارياوالین  هورمون

Pharmaceutical، غلظت استفاده شد.  (چین

 گرممیلی 7/1شرکت سازنده مقدار  پیشنهادي

ماده و  یوزن بدن در ماه لوگرمیهر ک يبه ازا

 Maradun et) بودنر  یمقدار در ماه نینصف ا

al., 2018). ،بهگروه  0ماهیان در  از این رو 

در یک  ،ماهی نر در هر گروه قطعه 0تعداد 

هاي غلظتهورمون اوالین با مرحله تحت تزریق 

گرم بر کیلوگرم میلی 07/1و  0/1، 17/1، 1/1

ن بدن قرار گرفتند. تزریق به صورت صفاقی و وز

پس از انجام  اي انجام شد.در زیر باله سینه

تزریق با انگشت شست کمی ناحیه تزریق ماساژ 

داده شد تا هورمون تزریق شده در زیر باله 

 د.شویکنواخت پخش 

 

 های خونیبررسی

هاي خونی و هورمونی شاخصبراي بررسی 

در دو مرحله صورت  گیري از خون ماهیاننمونه

پذیرفت. مرحله اول قبل از تزریق و مرحله دوم 

ساعت بعد از تزریق بود. براي  01 تا 01

 درابتدا ماهیان با پودر گل میخک  ،گیريخون

بیهوش شدند. گرم در لیتر میلی 111 غلظت

ساقه  سیاهرگسپس خونگیري از ماهیان از 
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 لیتريمیلی 7دمی با استفاده از سرنگ 

هاي خون نمونه .انجام پذیرفتارینه غیرهپ

            قرار داده شدند.  بالفاصله در محفظ حاوي یخ

            برايهاي حاوي خون لوله، در ادامه

 مانند تعدادشناسی هاي خونشاخصبررسی 

،  (RBC)قرمز و  (WBC)هاي سفیدگلبول

، حجم  (Hct)، هماتوکریت (Hb)هموگلوبین

متوسط  مقدار، (MCV) متوسط گلبول قرمز

، غلظت (MCH) قرمز گلبولدر هموگلوبین 

، (MCHC)گلبول قرمز در متوسط هموگلوبین 

هاي سفید )درصد شمارش افتراقی گلبول

و نیز جداسازي  ها(ها و گرانولوسیتمونوسیت

بیوشیمیایی سرم هاي شاخصسرم براي بررسی 

گلیسرید، میزان گلوکز، تري مانندخون 

دیم، ، آلبومین، کلسیم، سکل روتئینکلسترول، پ

( و 0011)شیرمحمدلی و همکاران، پتاسیم 

کورتیزول، استرادیول، پروژسترون  هايهورمون

محمدي و همکاران، و تستوسترون )خواجه

در آزمایشگاه مورد استفاده قرار گرفتند. ( 0010

بیوشیمیایی و هاي شاخصگیري براي اندازه

در دستگاه  رمسابتدا  ،هورمونی سرم خون

 ،Universal 320 ،Hettich) سانتریفیوژ

دقیقه، جداسازي  7دور در مدت  7111با  (آلمان

اد یایی بیوشیمی هايشاخصو مقادیر هر کدام از 

 Selecteraاتواناالیزر )به وسیله دستگاه شده 

XL ،Vital Scientifc ،هايو کیت( هلند 

متناسب  (فرانسه، Elitech Groupتشخیصی )

هاي هورمونی پذیرفت. میزان شاخصانجام  آن با

، 1800نیز با دستگاه تمام اتوماتیک هورمونی )

Tosoh شیرمحمدلی و ، ژاپن( تعیین شد(

 (.0011همکاران، 

 

 شناختیهای اسپرمبررسی

شناختی و اسپرمهاي شاخصبراي بررسی 

ساعت پس از  01-01بیوشیمیایی اسپرم نیز 

و شد انجام گیري تزریق هورمون اسپرم

طول دوره تحرک شامل هاي مورد نظر شاخص

هاي و شاخص اسپرم pH ،اسپرم، اسپرماتوکریت

به  گیري شدند.اندازهبیوشیمیایی در آزمایشگاه 

پس از  ،تحرک اسپرممنظور محاسبه طول دوره 

دادن یک قطره اسپرم بر روي الم، یک قطره  قرار

و  شد سازي و آغاز تحرک اضافهرقیق آب براي

 میکروسکوپ استفاده از مدت زمان تحرک کل با

همچنین  تا متوقف شدن حرکت موجی شکل و

هاي اسپرماتوزوآ درصد سلول 11 تا 17توقف 

به منظور محاسبه اسپرماتوکریت از د. ش ارزیابی

 سپس. برداري انجام شداسپرم مولدین نر نمونه

 7سانتریفیوژ به مدت میکرووسیله دستگاه ه ب

دقیقه در دور  01111 سرعتبا دقیقه و 

 میزان اسپرماتوکریت هر سپس. سانتریفیوژ شد
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 .دش کش مخصوص مشخصوسیله خطه نمونه ب

گلیسرید، سدیم، تريهاي شاخصهمچنین 

ا بو آلکالین فسفاتاز اسپرم  پتاسیم، کلسیم

)سیفی و گیري شدند اندازه هاي استانداردروش

 .(0011همکاران، 

 

 ی آماریهاتجزیه و تحلیل

 .آوري شدهاي جمعدر پایان تمامی داده

آماري با استفاده از هاي تجزیه و تحلیلکلیه 

براي و انجام شد  16 ویرایش SPSS افزارنرم

 Microsoft Excel افزاررسم نمودارها از نرم

استفاده شد. به منظور بررسی توزیع  2010

استفاده  Shapiro-Wilk ها از آزموننرمال داده

به  ،هانرمال بودن دادهس از اطمینان از پ شد.

 لیلحتمنظور مقایسه آماري تیمارها از آزمون 

و ( One-way ANOVA) طرفهواریانس یک

درصد  17اطمینان  حدر سط آزمون دانکنپس

(17/1>P)  محمدي و )خواجهاستفاده شد

 (.0010همکاران، 

 

 نتایج

هاي شاخصاز بررسی  به دست آمدهنتایج 

ر ددریایی  سی در مولدین نر ماهی کپورشنانخو

نشان داده شده است. بر اساس نتایج  0جدول 

مختلف هورمون هاي غلظتتزریق د شمشخص 

 MCHهاي قرمز، گلبولثیري بر میزان الین تااو

اما باعث ، (<17/1P) شتندا هاي سفیدو گلبول

هموگلوبین، هماتوکریت، تغییراتی در میزان 

MCV، MCHC و گرانولیست، مونوسیت      

که میزان  دادنتایج نشان  (.>17/1Pد )ش

هماتوکریت و گرانولوسیت در  ،هموگلوبین

لین در اتمامی تیمارها پس از تزریق هورمون او

و میزان  نر کاهش دریایی خون ماهی کپور

هورمون  بعد از تزریق .مونوسیت افزایش یافت

بیشترین کاهش میزان هموگلوبین و  اوالین

 گرم در کیلوگرممیلی 1/1غلظت ریت در هماتوک

گرم در میلی 07/1و کمترین کاهش در غلظت 

بیشترین میزان افزایش همچنین بود.  کیلوگرم

گرم در کیلوگرم میلی 1/1غلظت مونوسیت در 

گرم در میلی 07/1غلظت ین افزایش در کمترو 

کمترین میزان . ضمن این که بودکیلوگرم 

گرم میلی 07/1ت غلظکاهش گرانولوسیت در 

 17/1غلظت ین کاهش در بیشتر در کیلوگرم و

 .بود گرم در کیلوگرم پس از تزریقمیلی

از این بررسی در مورد به دست آمده نتایج 

هاي بیوشیمیایی سرم خون مولدین نر شاخص

نشان داده شده  1دریایی در جدول  ماهی کپور

طور که در جدول مشخص است  است. همان

اي بیوشیمیایی سرم خون نشان هنتایج شاخص

داد که تزریق هورمون اوالین باعث تغییراتی در 
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گلیسرید، کلسترول، آلبومین، کلسیم میزان تري

اما هیچ تاثیري بر  (،>17/1P)د شو پتاسیم 

(. <17/1P)میزان پروتئین کل و سدیم نداشت 

بر اساس نتایج پس از تزریق هورمون اوالین در 

میزان گلوکز و کلسیم  هاي مورد بررسیغلظت

گلیسرید، کلسترول، آلبومین و افزایش و تري

کمترین به طوري که  پتاسیم کاهش یافت.

گلیسرید بعد از تزریق در میزان کاهش تري

و بیشترین گرم در کیلوگرم میلی 1/1 تیمار

گرم در کیلوگرم میلی 07/1غلظت کاهش در 

 بود.

 

شناسی مولدین نر ماهی کپور دریایی های خونن اوالین بر شاخصهای مختلف هورمو: اثرات غلظت1جدول 

 (انحراف معیار ±)میانگین 

 تیمار 

 شاخص

2/4 (mg/kg) 22/4 (mg/kg) 3/4 (mg/kg) 32/4 (mg/kg) 

 بعد تزریق قبل تزریق بعد تزریق قبل تزریق بعد تزریق قبل تزریق بعد تزریق قبل تزریق

RBC 
(/μL310×) 

10/005 
a 01/1 ±  

07/001 
a 07/1 ± 

11/006 
a 76/1 ± 

11/005 
a 15/1 ± 

77/015 
a 11/5 ± 

07/005 
a 61/0 ± 

17/000 
a 01/1 ± 

70/005 
a 00/1 ± 

Hb 
(g/dL) 

01/07 

a 11/1 ± 
70/01 

b 11/1 ±  
07/00 

a 10/1 ± 
50/00 

a 00/1 ± 
17/00 

a 10/1 ± 
06/01 

b 15/1 ± 
07/01 

b 07/1 ± 
07/00 

c 10/1 ± 

Hct 
)%( 

11/07 
a 11/1± 

77/17 
d 11/1± 

17/00 
a 10/1 ±  

07/15 

c 01/1 ± 
17/07 

a 61/1 ±  
61/00 

b 76/1 ± 
50/05 

a 00/1 ±  
11/07 

a 50/±1 

MCV 
(fL) 

17/065 

b 60/1 ± 
07/060 

b 00/0 ±  
00/077 

c 16/1 ± 
07/070 

c 10/1 ±  
57/055 

a 60/1 ±  
57/050 

a 56/7 ±  
17/050 

a 10/0 ±  
01/050 

ab 71/±0 

MCH 
(pg) 

17/56 
a 05/0 ± 

07/56 
a 55/0 ± 

07/51 
a 16/0 ± 

07/51 
a 00/1 ± 

11/50 
a 05/0 ± 

07/50 
a 06/5 ± 

50/50 
a 01/1 ± 

15/50 
a 00/1 ±  

MCHC 
(g/dL) 

11/06 

a 51/1 ±  
05/05 

a 65/1 ±  
17/06 

a 05/1 ±  
65/01 

a 65/1 ±  
17/05 

b 10/1 ±  
00/05 

b 15/0 ±  
07/00 

ab 61/0 ±  
56/01 

ab 01/1 ±  

WBC 
(/μL310×) 

10/06 
a 15/1 ±  

57/05 
a 11/1 ±  

17/06 
a 06/1 ±  

00/05 
a 00/1 ±  

15/06 
a 15/1 ±  

00/05 
a 15/1 ±  

57/05 
a 15/1 ±  

11/05 
a 55/±1 

مونوسیت 
%() 

07/75 

c 05/0 ±  
01/65 

b 50/1 ±  
17/51 

a 16/0 ±  
17/50 

a 16/0 ±  
11/60 

c 15/1 ±  
11/65 

b 77/0 ±  
77/60 

b 60/1 ±  
60/65 

b 00/0 ±  

گرانولوسیت 
)%( 

77/00 

a 05/0 ±  
11/01 

a 50/1 ±  
57/11 

c 16/0 ±  
57/17 

b 16/0 ±  
57/05 

a 15/1 ±  
11/00 

a 77/0 ±  
07/07 

b 60/1 ±  
06/01 

a 00/0 ±  

 (.>17/1Pدار بین تیمارها است )حروف التین غیرمشترک در هر ردیف، نشان دهنده وجود اختالف معنی
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های بیوشیمیایی سرم مولدین نر ماهی کپور های مختلف هورمون اوالین بر شاخص: اثرات غلظت2دول ج

 (انحراف معیار ±دریایی )میانگین 

 تیمار 

 شاخص

2/4 (mg/kg) 22/4 (mg/kg) 3/4 (mg/kg) 32/4 (mg/kg) 

 بعد تزریق قبل تزریق بعد تزریق قبل تزریق بعد تزریق قبل تزریق بعد تزریق قبل تزریق

 گلیسریدتری
(mg/dL) 

67 

c 01/1 ±  
76 

c 00/0 ±  
010 

a 67/7 ±  
001 

a 10/0 ±  
005 

b 51/1 ±  
55   

b 10/0 ±  
110 

a 51/1 ±  
016 

a 00/00 ±  

 کلسترول
(mg/dL) 

11/155 
a 67/7 ±  

71/151 

a 10/0 ± 
70/151 

a 06/6 ±  
76/100 

c 70/0 ±  
11/165 

a 05/5 ±  
11/101 

b 67/7 ±  
70/150 

a 55/5 ±  
11/101 

b 67/7 ± 

 پروتئین کل
(mg/dL) 

57/0 
a 15/1 ±  

50/0 
a 00/1 ± 

15/0 
a 11/1 ±  

57/0 
a 15/1  ± 

57/0 
a 15/1  ± 

70/0 
a 11/1 ±  

57/0 
a 15/1 ±  

67/0 
a 15/1 ±  

آلبومین 
(g/dL) 

50/0 

b 16/1 ± 
50/0 

c 10/1 ± 
01/0 

a 11/1 ± 
00/0 

d 17/1 ± 
51/0 

b 11/1 ± 
01/0 

d 01/1 ± 
70/0 

c 10/1 ± 
01/0 

d 11/1 ±  

کلسیم 
(mg/dL) 

11/0 

b 05/1 ±  
71/6 

b 17/1 ±  
51/0 

b 00/1 ±  
10/6 

b 05/1 ±  
11/7 

b 00/1 ±  
05/5 

a 16/1 ±  
51/7 

a 01/1 ±  
70/5 

a 01/1 ±  

سدیم 
(mEq/L) 

11/070 
a 00/0 ±  

75/000 
a 5/1 ±  

77/076 
a 70/0 ±  

11/007 
a 51/1 ±  

11/070 
a 51/1 ±  

11/001 
a 00/0 ±  

11/071 
a 51/1 ±  

11/000 
a 00/±0 

پتاسیم 
(mEq/L) 

67/1 

a 15/1 ±  
71/1 

a 11/1 ±  
61/1 

a 11/1 ±  
17/1 

b 15/1 ±  
67/1 

a 15/1 ±  
77/1 

a 15/1 ±  
07/1 

b 15/1 ±  
11/1 

b 11/1 ±  

 (.>17/1Pدار بین تیمارها است )وجود اختالف معنیحروف التین غیرمشترک در هر ردیف، نشان دهنده 

 

 بیشترین کاهش کلسترول پس از تزریق در

و کمترین گرم در کیلوگرم میلی 17/1غلظت 

 د.بوگرم در کیلوگرم میلی 1/1غلظت کاهش در 

و  0/1هاي غلظتبیشترین افزایش کلسیم در 

و کمترین افزایش گرم در کیلوگرم میلی 07/1

 .بودگرم در کیلوگرم میلی 1/1غلظت در 

 غلظت همچنین بیشترین کاهش پتاسیم در

و کمترین کاهش در گرم در کیلوگرم میلی 17/1

گرم در کیلوگرم پس از تزریق میلی 0/1غلظت 

 بود. هورمون

هاي از بررسی شاخصبه دست آمده نتایج 

دریایی در جدول  استرس مولدین نر ماهی کپور

طور که در جدول  هماننشان داده شده است.  0

 باعث اوالین هورمون تزریق است مشخص

 شد کورتیزول و گلوکز میزان افزایش

(17/1P<) .بیشترین میزان افزایش که  به طوري

و گرم در کیلوگرم میلی 1/1غلظت گلوکز در 

گرم در میلی 17/1غلظت کمترین افزایش در 

 .بود بعد از تزریقکیلوگرم 
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 دریایی های استرس مولدین نر ماهی کپورمختلف هورمون اوالین بر شاخصهای غلظتات ر: اث3جدول 

 (انحراف معیار ±)میانگین 

 تیمار 

 شاخص

2/4 (mg/kg) 22/4 (mg/kg) 3/4 (mg/kg) 32/4 (mg/kg) 

 بعد تزریق قبل تزریق بعد تزریق قبل تزریق بعد تزریق قبل تزریق بعد تزریق قبل تزریق

 گلوکز
(mg/dL) 

11/010 

b 67/7 ±  
11/111 

b 00/0 ±  
11/116 

a 15/5 ±  
11/170 

a 15/5 ±  
71/010 

b 01/1 ±  
11/050 

c 15/5 ±  
70/006 

b 10/0 ±  
75/050 

c 10/0 ±  

کورتیزول 
(µg/dL) 

11/00    

ab 76/1 ±  
76/00 

c 76/1 ±  
11/06 

a 76/1 ±  
11/11 

b 15/1 ±  
17/01 

b 55/1 ±  
17/15 

a 60/1 ±  
07/00 

b 00/0 ±  
57/01 

b 55/1  ± 

 (.>17/1Pدار بین تیمارها است )حروف التین غیرمشترک در هر ردیف، نشان دهنده وجود اختالف معنی

 

س از پنیز بیشترین میزان افزایش کورتیزول 

گرم در میلی 0/1غلظت تزریق هورمون در 

 1/1غلظت و کمترین افزایش در کیلوگرم 

 ود.بگرم در کیلوگرم میلی

هاي هورمونی مولدین شاخصنتایج بررسی 

 آورده شده است. 0نر کپوردریایی در جدول 

هاي جنسی تستوسترون، نتایج بررسی هورمون

استرادیول و پروژسترون در مولدین نر ماهی 

دریایی نشان داد که با تزریق هورمون  کپور

مورد مطالعه میزان هاي غلظتاوالین در تمامی 

افزایش یافت  شده رسیهر سه هورمون بر

(17/1P< .) بیشترین افزایش هورمون

گرم در میلی 07/1غلظت تستوسترون در 

 1/1غلظت و کمترین افزایش در کیلوگرم 

 بعد از تزریق بود. همچنینگرم در کیلوگرم میلی

بیشترین افزایش استرادیول بعد از تزریق در 

و کمترین گرم در کیلوگرم میلی 0/1غلظت 

گرم در کیلوگرم، میلی 1/1غلظت  افزایش در

 17/1غلظت بیشترین افزایش پروژسترون در 

و کمترین افزایش در گرم در کیلوگرم میلی

 .بود ر کیلوگرمدگرم میلی 1/1غلظت 

هاي شاخصاز بررسی به دست آمده نتایج 

بیوشیمیایی هاي فراسنجهشناختی و اسپرم

 دریایی در جدول اسپرم مولدین نر ماهی کپور

طور که در جدول  هماننشان داده شده است.  7

 که داد نشان بررسی مشخص است نتایج

 باعث اوالین مختلف هورمون هايغلظت

، میزان طول دوره تحرک اسپرم در تغییراتی

، تري گلیسرید، آلکالین pHاسپرماتوکریت، 

د شسدیم و پتاسیم  ،کلسیم فسفاتاز،

(17/1P< .)
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 دریایی های سرم مولدین نر ماهی کپورختلف هورمون اوالین بر هورمونمهای غلظت: اثرات 0جدول 

 (انحراف معیار ±)میانگین 

 تیمار 

 شاخص

2/4 (mg/kg) 22/4 (mg/kg) 3/4 (mg/kg) 32/4 (mg/kg) 

 بعد تزریق قبل تزریق بعد تزریق قبل تزریق بعد تزریق قبل تزریق بعد تزریق قبل تزریق

تستوسترون 
(ng/dl) 

711 

a 50/00 ±  
501 

ab 66/00 ±  
175 

b 70/±00  
551 

ab 10/00 ±  
111 

b 11/01 ±   
500 

b 66/57 ±   
001 

a 50/70 ±  
0100 

b 01/001 ±  

 ولیاستراد
(pg/ml) 

55/60 

b 15/0 ±  
07/071 

b55/01 ± 
10/61 

b 05/5 ±  
07/710 

ab 06/00 ± 
67/71 

b 15/6 ±  
60/611 

a 00/±51 
01/010 

a 11/±70 
07/770 

ab 01/±00 

 پروژسترون
(ng/ml) 

07/1 

c 10/1 ±  
51/1 

d 16/1 ± 
17/1 

c 10/1 ±  
17/0 

a 00/1  ± 
70/1 

b 10/1 ±  
77/1 

b 10/1 ± 
17/1 

a 15/1 ± 
00/1 

c 11/1 ± 

 (.>17/1Pدار بین تیمارها است )حروف التین غیرمشترک در هر ردیف، نشان دهنده وجود اختالف معنی

 
شناختی و بیوشیمیایی اسپرم های اسپرمشاخصمختلف هورمون اوالین بر های غلظت : اثرات2جدول 

 (انحراف معیار ±)میانگین  دریایی مولدین نر ماهی کپور

 تیمار

 شاخص
2/4 (mg/kg) 22/4 (mg/kg) 3/4 (mg/kg) 32/4 (mg/kg) 

 a 71/0 ± 66/00 b 75/1 ± 00/01 b 71/0 ± 00/05 c 15/1 ± 00/00 )ثانیه(طول دوره تحرک اسپرم 

pH 
b 17/1 ± 50/5 b 00/1 ± 11/5 a 01/1 ± 11/5 b 06/1 ± 50/5 

 a 70/1 ± 00/60 a 10/0 ± 00/76 b 15/1 ± 66/00 b 11/0 ± 11/00 (%)اسپرماتوکریت 

 b 75/1 ± 00/0 b 75/1 ± 66/0 b 75/1 ± 00/0 a 71/0 ± 66/00 (mg/dL) تری گلیسرید

 b 75/1 ± 00/1 b 75/1 ± 66/0 b 75/1 ± 66/1 a 71/0 ± 66/01 (IU/L) آلکالین فسفاتاز

 b 10/1 ± 60/1 a 05/1 ± 00/0 b 11/1 ± 05/1 a 07/1 ± 15/0 (mg/dl)کلسیم 

 b 07/0 ± 66/07 a 75/1 ± 66/05 b 75/1 ± 00/07 c 71/0 ± 00/00 (mEq/L) سدیم

 a 11/1 ± 16/16 a 07/0 ± 00/17 a 00/1 ± 00/16 b 11/0 ± 00/10 (mEq/L) پتاسیم

 (.>17/1Pدار بین تیمارها است )حروف التین غیرمشترک در هر ردیف، نشان دهنده وجود اختالف معنی

بیشترین میزان طول دوره تحرک اسپرم در 

بیشترین  گرم در کیلوگرم،میلی 1/1غلظت 

گرم در کیلوگرم، میلی 0/1غلظت در  pHمیزان 

اي هغلظت در توکریتاسپرما میزان بیشترین

 گلیسیرید وتري میزان بیشترین ،17/1و  1/1

گرم در میلی 07/1غلظت آلکالین فسفاتاز در 
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هاي تغلظ در کلسیم میزان بیشترین کیلوگرم،

ن بیشتری گرم در کیلوگرم،میلی 07/1و  17/1

گرم در میلی 17/1غلظت میزان سدیم در 

هاي تظغلکیلوگرم و بیشترین میزان پتاسیم در 

 .بودگرم در کیلوگرم میلی 0/1تا  1/1

 

 بحث

لولی هاي سکه تغییر فراسنجهبا توجه به این 

و بیوشیمیایی خون در آبزیان تحت تاثیر 

 ،رمونوتراپی قرار داردوه مانندمتغیرهایی 

خونی در ماهیان هاي شاخصبنابراین بررسی 

باید اثرات  . از این رو،اهمیت خاصی دارد

هاي شاخصی در ماهیان بر روي تراپهورمون

)حیدري و  خونی آنها مورد مطالعه قرار گیرد

 برايحاضر نیز  مطالعه(. در 0011همکاران، 

مناسب هورمون اوالین  غلظتشناسایی و تعیین 

 به منظور تزریق در تکثیر مصنوعی ماهی کپور

هاي خونی و دریایی، اثرات آن بر شاخص

قرار گرفت. هورمونی مولدین نر مورد بررسی 

متاسفانه تاکنون  ،طور که گفته شد همان

هورمون اوالین در داخل کشور  بارهاي درمطالعه

 هايصورت نپذیرفته است، اما بررسی هورمون

مورد استفاده حاکی از ایجاد تغییرات در  دیگر

 به طوري است،هاي خونی ماهیان برخی شاخص

ر د تغییراتیتزریق هورمون هیپوفیز باعث  که

شناسی مولدین نر خونهاي شاخصرخی از ب

Baghizadeh andماهی کپور معمولی )  

Khara, 2015و مولدین نر ماهی کپور ) 

 (Ctenopharyngodon idella) علفخوار

(Ejraei et al., 2015 )دیگر  ايمطالعه در د.ش

شناسی هاي خوننیز میزان برخی از شاخص

 در( Acipenser stellatus)برون اوزونمولدین 

د شدچار تغییر  GnRHاثر تزریق هورمون 

به دست (. نتایج 0056زاده و همکاران، یونس)

از بررسی جاري نشان داد تزریق هورمون  آمده

هاي قرمز، تعداد گلبولثیري بر اتاوالین هیچ 

MCH اما  شت،ندا هاي سفیدو تعداد گلبول

هماتوکریت و گرانولوسیت در  ،میزان هموگلوبین

لین در ایمارها پس از تزریق هورمون اوتمامی ت

خون ماهی کپور نر کاهش و میزان مونوسیت 

بر اساس نتایج حیدري و همکاران  .افزایش یافت

 در در اثر تزریق هورمون هیپوفیز 0011در سال 

، گلبول MCV ،MCHCماهی کپور میزان 

لنفوسیت کاهش و میزان نوتروفیل  و سفید

جاري  مطالعهج که با نتایافزایش پیدا کرد 

اثر تزریق هورمون همچنین  مطابقت نداشت.

 شناسیخونبتا استرادیول بر تغییرات  -05

 ماه هفت از پسبرون جوان ماهی اوزون

 باعث 05 هورموناین  که نشان داد بردارينمونه

 هموگلوبین، خون، قرمز هايگلبول کاهش
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ها شاخص بقیه در د وش  MCHو  هماتوکریت

( که با 0010 همکاران، و )خارا شتندایري تاث

 بین جاري مطابقت داشت. درمطالعه نتایج 

 و هموگلوبین غلظتغالبا  خونیهاي شاخص

 به دهستن مرتبط یکدیگر به هماتوکریت درصد

 درصد هموگلوبین غلظت کاهش با که طوري

 همکاران، و )خارا یابدمی کاهش نیز هماتوکریت

ان هر دو جاري نیز میزمطالعه ( که در 0010

داشت. کاهش هموگلوبین  شاخص کاهش

تواند در نتیجه کاهش آهن باشد که متاسفانه می

 هبارمورد بررسی قرار نگرفت. درمطالعه در این 

مختلف هورمون اوالین بر هاي غلظتاثرات 

شناسی نتایج این بررسی خونهاي شاخص

 داده شده است،نشان  0طور که در جدول  همان

گرم در میلی 07/1 هايظتغلمشخص کرد که 

ر کیلوگرم د گرممیلی 17/1غلظت و کیلوگرم 

ر تغییهاي شاخصوزن بدن تاثیرات کمتري بر 

لظت غو بیشترین تغییرات در  شتنددا ،پیدا کرده

 ر کیلوگرم وزن بدن ایجاد شد. د گرممیلی 1/1

مطالعه تغییرات هورمونی و بیوشیمیایی 

ي جنسی و هاهورمون تغییر در سطوح مانند

هاي سرم خون از جمله موارد مرتبط یتالکترول

         نقش مهمی  با فیزیولوژي تولیدمثل است که

 Judycka et) در مطالعات پایه و کاربردي دارد

al., 2019) که تزریق  اندنشان داده. مطالعات

بیوشیمیایی هاي شاخصمختلف بر  هايهورمون

تزریق جمله خون ماهیان تاثیرگذار است. از آن 

باعث تغییر برخی از  HCGپریم و اواهورمون 

 ربیوشیمیایی سرم خون مولدین نهاي شاخص

,Metwally and Fouad) دش علفخوار کپور  

که با نتایج بررسی جاري مطابقت ( 2008

 از اینبه دست آمده که نتایج  طوريه داشت، ب

بیوشیمیایی سرم  هايشاخص بارهبررسی در

لین اتزریق هورمون اودر اثر  خون نشان داد که

گلوکز و میزان  مورد بررسیهاي غلظتدر 

 ،کلسترول ،گلیسریدکلسیم افزایش و تري

ي هیچ تاثیر اما کاهش یافت آلبومین و پتاسیم

 .بر میزان پروتئین کل و سدیم نداشت

در برابر  بیوشیمیاییهاي شاخصاغلب 

و  هستندزا بسیار حساس عوامل استرس

شدت این ه آنها معموال وابسته ببزرگنمایی 

(. نوسان Webb et al., 2002) استعوامل 

بیوشیمیایی خون از جمله تغییر هاي شاخص

حت که ت زیستیشاخص عنوان  سطوح گلوکز به

صید، دستکاري،  مانندثیر عوامل محیطی ات

حمل و نقل، نگهداري، تراکم باال، خواص 

اراي د گیرند،فیزیکوشیمیایی آب و غیره قرار می

 ؛0055 )بهمنی، استاهمیت بسزایی 

(. با افزایش 0011فرد و همکاران، حسینی

کورتیزول میزان گلوکز خون نیز سریعا افزایش 
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د که سطح شمشخص  ايمطالعه یابد. درمی

یزي در ماهی کپور کورتیزول در طی فصل تخم

( Saha et al., 2003یابد )معمولی افزایش می

جاري مطابقت داشت و میزان مطالعه که با نتایج 

مورد هاي غلظتو کورتیزول در تمامی  گلوکز

ار بیشترین افزایش در تیم ومطالعه افزایش یافت 

و کمترین افزایش در گرم در کیلوگرم میلی 1/1

ن که نشا بودر کیلوگرم دگرم میلی 17/1تیمار 

 استرس در اثر تزریق دهنده تاثیرات منفی کمتر

ر کیلوگرم بر ماهی نر دم گرمیلی 17/1غلظت 

تزریق مطالعه دیگري . در استدریایی  کپور

HCG  باعث افزایش سطح گلوکز پالسما در

 Sander)  مولدین نر ماهی سوف معمولی

lucioperca )د )گلمرادي و همکاران، ش

جاري مشابهت مطالعه ( که با نتایج 0010

. در یک بررسی تزریق هورمون شتدا

( و عصاره HCGانی )انسجفت گنادوتروپین 

                  هیپوفیز کپور بر ماهی سوف سفید

(S. lucioperca باعث افزایش میزان )

 ,.Falahatkar et alد )شکورتیزول و گلوکز 

 جاري مطابقت داشت.مطالعه ( که با نتایج 2010

گلیسرید به عنوان دو کلسترول و تري

ناد و بیوسنتز گترکیب مهم در طی تکامل 

 رد کلسترولروئیدهاي جنسی نقش دارند. است

 هب گلیسریدتري و جنسی استروئیدهاي سنتز

 در مهمی نقش تولیدمثل انرژي منبع عنوان

 .(Herme et al., 2002) دارند گناد مولدین

جاري در تمامی مطالعه در  مادهمیزان این دو 

مورد بررسی کاهشی بود که تغییرات هاي غلظت

نتیجه  تواندگلیسرید میکاهشی کلسترول و تري

 ثراتغییرات استروئیدهاي جنسی و بلوغ گناد در 

زادمجید و وزیري، ) باشدتزریق هورمون 

در  ماده(. با توجه به نقش مهم این دو 0017

 پس از هاساختن استروئیدهاي جنسی کاهش آن

هاي تزریق هورمون و افزایش میزان هورمون

          ن دو ایمصرف دلیل به تواند استروئیدي می

هاي استروئیدي باشد در ساختن هورمون ماده

           0و  1 هايکه این موضوع نیز در جدول

که در بین  به طوري شود.مشاهده می

مورد مطالعه بیشترین افزایش هاي غلظت

و  17/1هاي غلظتهاي استروئیدي در هورمون

از آن طرف بیشترین کاهش این دو  وبود  0/1

که نشان  بودهاي غلظتز در همین نی ماده

در ساختن هاي غلظتدهنده تاثیر بهتر این 

 .استاستروئیدهاي جنسی 

اثر  0011حیدري و همکاران در سال 

و تزریق هورمون  تراپیهورمون یت،جنس

هاي بیوشیمیایی خون شاخصبر برخی  هیپوفیز

Hypophthalmichthys)ماهی کپور سرگنده   

nobilis)  که گزارش کردندو دند کررا بررسی 
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قبل از  نردر مولدین  کلسیمو  میزان گلوکز

تزریق هورمون و پس از تکثیر مصنوعی داراي 

 هاي دیگرشاخصاما در  بود،اختالف معنادار 

زان می آنها بر اساس نتایجنداشت. اختالفی وجود 

)حیدري و همکاران،  کردگلوکز افزایش پیدا 

اما نی داشت. حاضر همخوامطالعه که با ( 0011

 کاهش داشت رکلسیم در جنس نمیزان 

جاري مطالعه که با ( 0011)حیدري و همکاران، 

 ،کلسترولمیزان که  ضمن این مطابقت نداشت.

در هر دو جنس نر و گلیسرید و پروتئین تري

تغییري ماده پس از تزریق هورمون هیپوفیز 

( که به غیر 0011)حیدري و همکاران،  نداشت

با نتایج این بررسی همخوانی نداشت.  ینئاز پروت

تغییر برخی از  0017زادمجید و وزیري در سال 

خون مولدین  بیوشیمیایی سرمهاي شاخص

را تحت ( Carassius auratus)ماهی قرمز 

 تزریق هورمون گنادوتروپین جفت انسان

(HCG) این که کردند اعالم و کردند بررسی 

ز، در جنس نر باعث افزایش گلوک هورمون

پروتئین، کلسیم، آلبومین و نیز کاهش کلسترول 

 که افزایش سطح گلوکز سرمد شگلیسرید و تري

خون هر دو جنس نر و ماده پس از تزریق 

دهنده بروز استرس در مولدین در  هورمون نشان

 که به غیر از پروتئیننتیجه تزریق هورمون است 

جاري مطابقت داشت. مطالعه و آلبومین با 

همچنین در یک بررسی دیگر تزریق اواپریم و 

HCG مرگلوکز س و باعث افزایش کورتیزول 

 Metwally) دشکپور علفخوار ماهی مولدین نر 

and Fouad, 2008)  حاضر مطالعه که با نتایج

هاي ها و بررسیسنجش هورمونهمسو بود. 

فیزیولوژیک سرم خون و نیز بررسی تاثیر عوامل 

ن به عنوان ادمثلی ماهیمحیطی و چرخه تولی

شاخصی در جهت تعیین وضعیت و مراحل 

جنسی در بررسی چرخه تولیدمثلی ماهیان 

(. 0055)بهمنی،  استبسیار حائز اهمیت 

در ماهیان استخوانی بر عملکرد  کورتیزول

عنوان  به و گذاردگامت اثر می رشد و تولیدمثل

ریزي کورتیکوستروئید مهمی که طی فصل تخم

تواند ایمنی ماهیان را سرکوب می شودمی تولید

 مطالعات (.Odhiambo et al., 2020) کند

 هورمون سطح پالسمایی افزایش یدوم زیادي

 در تولیدمثلی مهاجرت با همزمان کورتیزول

 عقیلی و همکاران،است ) استخوانی ماهیان

 و دستکاري جایی،هجاب طرفی صید، از. (0015

 به )دریا( طبیعی محیط از مولدها انتقال و نقل

 و میزان استرس افزایش باعث تکثیر مراکز

د. کورتیزول شومی کورتیزول افزایش آن متعاقب

 در اسمزي تنظیم فرآیند در دخالت بر عالوه

 متابولیکی هايفعالیت ماهیان استخوانی،

 از که دارد عهده به ماهی بدن در نیز را دیگري
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 به ،تحریک گلوکونئوژنز به توانمی جمله آن

 تخمریزي، و مهاجرت براي انرژي مینات منظور

هاي فعالیت افزایش و تغذیه کاهش دلیل به

کرد  اشاره مهاجرت، زمان در ماهی متابولیکی

(Mommsen and Walsh, 1988 .) مطالعه در

هاي غلظتجاري نیز میزان کورتیزول در تمام 

مورد مطالعه پس از تزریق در ماهی مولد نر 

نشان دهنده تواند میبود که  افزایش یافته

افزایش استرس در ماهی در اثر تزریق هورمون، 

بیهوشی، دستکاري و حمل و نقل ماهی باشد. 

 0/1غلظت البته این افزایش مقدار کورتیزول در 

 1/1 غلظتبیشترین و در گرم در کیلوگرم میلی

 ر کیلوگرم کمترین مقدار را داشت.دگرم میلی

 پروژسترون، هايهورموندر ماهیان استخوانی 

 و رشد سبب تستوسترون و (E2) استرادیول

اعمال را  این و دشونمی هااووسیت رسیدگی

 ,.Bosak Kahkesh et al) تحت کنترل دارند

ات مختلف حاکی از افزایش میزان مطالع .(2010

هاي استروئیدي در اثر تزریق هورمون هورمون

و با همساي مطالعهاست. به عنوان مثال در 

جاري پس از تزریق هورمون هیپوفیز در مطالعه 

ماهی کپور معمولی میزان تستوسترون و 

از جمله پروژسترون افزایش دیگر  ياستروئیدها

در بررسی  .(Kime and Dolben, 1985) یافت

مورد مطالعه هاي غلظتدر تمامی حاضر نیز 

 و استرادیول ،هاي جنسی تستوسترونهورمون

          یدریای ماهی کپورلدین نر موسترون در ژپرو

. لین افزایش یافتابا تزریق هورمون او

 فرآیندهاي از بسیاري استروئیدي، هايهورمون

 را  تعادل و رشد تولیدمثل، شامل فیزیولوژیک

 از بسیاري کنند. درمی تنظیم داراندر مهره

 و جنسی رفتار )استرادیول( هااستروژن هاگونه

 در، کنندمی تحریک هاماده را در سازيزرده

 رفتارهاي )تستوسترون(، هاآندروژن که حالی

 ندکنمی القا در نرها را اسپرماتوژنز و جنسی

(. در ماهیان، 0016)ایمانپور و زادمجید، 

 که در رشد استیک آندروژن قوي تستوسترون 

سازي و نمو جنسی ماهیان نر و پدیده اسپرم

 ،همکاران و يمحمدخواجه)نقش مهمی دارد 

و  دشوتستوسترون از بیضه ترشح می (.0010

         بیشترینزمان بلوغ ماهی به  مقدار آن در

هورمون نقش کلیدي  این .رسدمیزان خود می

تن ساخ برايهاي فولیکولی آنزیم کردن در فعال

        (. بهScott et al., 2010)ها دارد پروژستین

بر دخیل  هر حال هورمون تستوسترون، عالوه

بودن در روند اسپرماتوژنز، ممکن است در 

د نیز موثر باشدیگر هاي فیزیولوژیکی فعالیت

(Kommisrud et al., 2020 در .) مطالعه

هاي غلظتجاري میزان تستوسترون در تمامی 

مورد مطالعه پس از تزریق هورمون اوالین 
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افزایش داشت که نشان دهنده تاثیر مثبت این 

ان غلظت تستوسترون مولدین نر هورمون بر میز

هاي غلظت. در بین استدریایی  ماهی کپور

مورد بررسی بیشترین افزایش تستوسترون در 

و کمترین گرم در کیلوگرم میلی 17/1 غلظت

ر کیلوگرم بود. دگرم میلی 1/1غلظت افزایش در 

 اتمطالعدر برخی از مطالعه نتایج مشابه این 

که ارتباط  وريبه ط ،دوشمیدیده  دیگر نیز

داري بین سطح هورمون مثبت و معنی

تستوسترون در جنس نر ماهی باس دریایی 

اثر  در( Dicentrarchus labrax) اروپایی

د شمشاهده  GnRHa استفاده از هورمون

(Mylonas et al., 2010.) ي ماهی تیالپیا در

Oreochromis aureus، با ریزيتخم شروع 

 تستوسترون سطح افزایش با آب دماي افزایش

. (Katz and Eckestein, 1974) بود همراه

 نوسانات استرادیول تابع هورمون تغییرات

GTH-II نهایی بلوغ ابتدایی مراحل در و است 

 میزان GTH-II  افزایش با همزمان ها،اووسیت

 نیز تستوسترون و استرادیول هايهورمون

(. 0055)عباسی و همکاران،  یابدمی افزایش

 و ماده جنس غدد توسط هم استرادیول تاب -05

 ورط به. شودمی ترشح کلیه بین هايبافت از هم

 و ستا ویتلوژنز تحریک مسئول استرادیول کلی،

 قبل دوره در ماده جنسی غدد توسط همچنین

 Taghizadeh et) شودمی ترشح ریزيتخم از

al., 2013) .هورمون تستوسترون سبب          

استرادیول در خون ماهی بتا  -05افزایش 

و اسپرم شود  هااووسیترشد  باعثشود تا می

معبودي و ؛ 0017، پوراسماعیلیان و همکاران)

جاري نیز میزان مطالعه (. در 0015 ،همکاران

مورد مطالعه هاي غلظتاسترادیول در تمامی 

افزایش یافت که نشان دهنده تاثیر هورمون 

ر ر مولدین ناوالین بر میزان ترشح استرادیول د

هاي غلظتدریایی است. در بین  ماهی کپور

         غلظتمورد بررسی بیشترین افزایش در 

         و کمترین افزایشگرم در کیلوگرم میلی 0/1

کیلوگرم بود.  ردگرم میلی 1/1غلظت در 

ها که مسئول بلوغ نهایی تخمک پروژسترون

 ،ماهیان هستند بیشترنابالغ در جنس ماده 

در بلوغ نهایی اسپرم را توانند نقش مهمی می

)ایمانپور و زادمجید،  ایفا کنندنیز ماهیان 

 اند که در مراحلثابت کردهپژوهشگران  (.0016

 پروژسترون غلظت اووسیت، رسیدگی نهایی

؛ 0010آخوندیان و همکاران، ) یابدمی افزایش

Poortenaar et al., 2001). هاي از پروژستین

پروژسترون است  هیدروکسیان ديماهی مهم در

هورمون در ماهیان استخوانی  که مقدار این

لیتر سرم میلیهر نانوگرم در  0 اندک و کمتر از

نقش اندک این  دهنده نشان امر این .خون است
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 Scott etت )هورمون در فرآیند اسپرماتوژنز اس

al., 2010 )ن آجاري نیز میزان مطالعه در  و

س از تزریق هورمون اوالین بود که پ 0کمتر از 

هیدروکسی دي. مقدار آن افزایش یافت

 شودمی پروژسترون از بیضه و اسپرم بالغ ترشح

(Scott et al., 2010 )و با اثرگذاري بر 

 ،هاي یونی غشاي سیتوپالسمی اسپرمکانال

 Martyniuk) کندرا کنترل می تحرک اسپرم

et al., 2006 حاضر نیز تزریق مطالعه (. در

هورمون اوالین باعث افزایش غلظت پروژسترون 

د که بیشترین مقدار شدریایی نر  در ماهی کپور

افزایش هورمون پروژسترون در اثر تزریق 

گرم در کیلوگرم میلی 17/1غلظت هورمون در 

ر دگرم میلی 1/1غلظت و کمترین افزایش در 

 کیلوگرم بود.

کیفیت اسپرم یک متغیر بسیار مهم در 

 شودمی محسوب مولد ماهیانرورش مدیریت پ

(Aliniya et al., 2013 .)یفیت منی از ک

تواند میزان لقاح را تحت عواملی است که می

منی براي  هايویژگیتاثیر قرار دهد. مطالعه 

بیوشیمیایی که موجب حرکت  یندهايآفهم فر

ضروري است. تزریق  ،دشواسپرم و عمل لقاح می

 روي کیفیتتواند می هاي مختلفهورمون

شناختی ماهی تاثیر داشته اسپرمهاي شاخص

ن را آ اي که در برخی موارد کیفیتبه گونه باشد

مطالعه در . (Betsy et al., 2019) افزایش دهد

هاي شاخصجاري نیز هورمون اوالین بر برخی 

شناختی ماهی کپور دریایی نر تاثیر اسپرم

توانند روي محیطی خارجی می عوامل گذاشت.

  بگذارند. عواملی یفیت و حرکت اسپرم اثرک

باعث  توانندهاي موجود میا یونی pH مانند

 پالریزاسیون غشاي سلولی و باعث تحرک اسپرم

(. تحرک Gharaei et al., 2011) ماهیان شوند

اسپرم شاخص باروري موجود نر است، چرا که 

جهت حرکت و مدت زمان تحرک اسپرم باعث 

ا آمیز بر در لقاح موفقتوانایی سلول جنسی ن

باالتر بودن طول د. شوسلول جنسی ماده می

تواند شانس انجام لقاح تحرک اسپرم نیز می دوره

(. در Betsy et al., 2019) را افزایش دهد

بیشترین طول دوره تحرک اسپرم  بررسی حاضر

گرم در کیلوگرم و کمترین میلی 1/1در تیمار 

. بوددر کیلوگرم  گرممیلی 07/1یمار تمیزان در 

تواند در هاي متحرک میاسپرم درصد باالي

م سدیم و پتاسی هايیونغلظت نتیجه باال بودن 

اهی م باشد که نشان دهنده کیفیت باالي اسپرم

( 1110و همکاران ) Secer است، به طوري که

هاي متحرک با دادند بین درصد اسپرمنشان 

پتاسیم ارتباط  هاي سدیم ویونغلظت 

ودن ب اي که پایینیمی وجود دارد به گونهمستق

هاي سدیم و پتاسیم باعث کاهش غلظت یون
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هاي متحرک و در نتیجه کاهش اسپرم درصد

ر حاضمطالعه این امر در  .شودکیفیت اسپرم می

که کمترین مدت زمان  طوريه د بشنیز مشاهده 

حاوي کمترین مقدار غلظت تحرک اسپرم در 

گرم میلی 07/1غلظت )هاي سدیم و پتاسیم یون

ه به دست آمدر کیلوگرم( بود. بر اساس نتایج د

ر مولدین ن اسپرماتوکریتحاضر درصد مطالعه از 

وجود داشت  يآمار داریمعن اختالف مارهایت در

در  گرممیلی 17/1و  1/1هاي غلظتتزریق  و

ت در ریماتوکباعث افزایش میزان اسپر کیلوگرم

در گرم میلی 07/1و  0/1مقایسه با تیمارهاي 

 17/1و  1/1 تیمارهاي . اما بینکیلوگرم شد

و  0/1 تیمارهاي بین نیز ودر کیلوگرم گرم میلی

 داريمعنی تفاوتدر کیلوگرم گرم میلی 07/1

چنین نوساناتی در حجم اسپرم  نشد. دیده

ممکن است در نتیجه متغیر بودن مراحل 

 ههاي برسیدگی جنسی بین مولدین نر، روش

گیري هورمون )تزریق و ایمپلنت(، شرایط کار

مولدین  هاي زیستیویژگیمتفاوت محیطی و 

هاي شاخصیکی از  pH (.Burak, 2020باشد )

هاي ماهیان در گونه مهم فعال کننده اسپرم

گذارد است که روي قابلیت لقاح اسپرم تاثیر می

(Kommisrud et al., 2020 همبستگی .)

مایع سمینال و  pHداري بین مثبت و معنی

طول دوره تحرک اسپرم وجود دارد )ایمانپور و 

باالترین  ( که در بررسی حاضر0016زادمجید، 

در کیلوگرم گرم میلی 0/1در تیمار  pHمیزان 

با مطالعه ترکیبات پالسماي منی اطالعاتی بود. 

کنندگی رفتار و تحرک مکانیسم تنظیم درباره

 ماي منیترکیبات پالس. شد اسپرم درک خواهد

اح که داراي لقدارد ماهیانی  تاثیر بسیار مهمی بر

ممکن است ترکیبات  همچنین. هستند خارجی

 Iegorova etد )یونی در فصل تکثیر تغییر کن

al., 2018 .) هایی که یون ستاه دشگزارش

یم بازدارندگی یون پتاس کلسیم اثر و مانند سدیم

 و کنندمیبر تحرک اسپرم در ماهیان خنثی را 

ظرفیتی نسبت به سدیم بسیار  هاي دوکاتیون

اغلب (. 0011)سیفی و همکاران،  هستند موثرتر

ظرفیتی مانند کلسیم اثر  هاي دوکاتیون

یم براي جلوگیري از تاثیر یون پتاس آنتاگونیستی

 ,.Iegorova et al) بر تحرک اسپرم دارند

شترین میزان کلسیم جاري بیمطالعه (. در 2018

در گرم میلی 07/1و  17/1 يتیمارهادر 

 هايتیمارو بیشترین میزان سدیم در کیلوگرم 

و کمترین آن در در کیلوگرم گرم میلی 17/1

 . همچنینبوددر کیلوگرم  گرممیلی 07/1تیمار 

 گرممیلی 0/1تا  1/1 تیمارهاي در پتاسیم میزان

ر د اما ،نداشت داريمعنی تغییرات در کیلوگرم

میزان آن در کیلوگرم م گرمیلی 07/1تیمار 

ار دکمتر از سه تیمار دیگر بود و اختالف معنی
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هاي فعال پالسماي منی مانند . آنزیمداشت

یندهایی که انرژي را آآلکالین فسفاتاز براي فر

مانی، تحرک و باروري اسپرماتوزوآ براي زنده

 ,.Diaz et al) هستندد، مورد نیاز نکنفراهم می

 زفسفاتا آلکالین ي میزانجارمطالعه در  (.2019

در کیلوگرم گرم میلی 0/1تا  1/1 تیمارهاي در

-میلی 07/1تزریق  اما .نداشت داريمعنی تفاوت

 میزان افزایش باعث اوالیندر کیلوگرم  گرم

اري دد و تفاوت معنیشاسپرم  فسفاتاز آلکالین

 .تیمار دیگر داشت سه با

جاري نشان داد استفاده  در مجموع، مطالعه

برخی از  ز هورمون اوالین باعث تغییراتی درا

یدي و ئهاي استروخونی، هورمونهاي شاخص

ا د. بششناختی ماهی کپور نر اسپرمهاي شاخص

د که شحاضر مشخص مطالعه توجه به نتایج 

 بیشترگرم در کیلوگرم در میلی 1/1غلظت 

هاي هورمون بویژهمورد بررسی )هاي شاخص

از  ،ر مثبت را داشتاستروئیدي( کمترین تاثی

نهاد دریایی نر پیش براي تکثیر ماهی کپور این رو

گرم میلی 07/1غلظت که  د. ضمن اینشونمی

نیز داراي تاثیرات مثبت کمتري در در کیلوگرم 

گرم در میلی 0/1و  17/1هاي غلظتمقایسه با 

کت که پیشنهاد شر . با توجه به اینکیلوگرم بود

ر دگرم میلی 7/1سازنده هورمون تزریق 

کیلوگرم وزن بدن براي ماهیان ماده و نصف این 

که نتایج  و ضمن این بودمقدار براي ماهیان نر 

و  17/1هاي غلظتاین بررسی هم نشان داد که 

ر کیلوگرم وزن بدن بهترین تاثیر دگرم میلی 0/1

یدي و برخی ئهاي استرورا بر هورمون

 شناختی مورد مطالعه دراسپرمهاي شاخص

د شویم پیشنهاد ، بنابرایندریایی نر داشت کپور

 باالهاي غلظتهمسو با نظر شرکت سازنده از 

 دریایی در تکثیر براي تزریق مولدین نر کپور

 د.شومصنوعی استفاده 

 

 قدردانی و تشکر

هاي مالی دانشگاه آزاد اسالمی از حمایت

واحد بندرگز در اجراي طرح تحقیقاتی درون 

شود.تشکر و قدردانی می 061 دانشگاهی شماره
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منابع

 نیاموحدین.، سالمات  ا.، سواری م.، آخوندیان

تغییرات سطح . 1330م.ع.  ساالری ع. و

بتا  05هاي استروئیدي )پالسمایی هورمون

بتا هیدروکسی  11 آلفا 05استرادیول، 

  هاپروژسترون و کورتیزول( و الکترولیت

ل مختلف )کلسیم، سدیم و پتاسیم( طی مراح

ي تولیدمثلی ماهی کلمه خزري چرخه

(Rutilus rutilus caspicus در بندر ترکمن )

(: 10)6شناسی، اقیانوس .)جنوب دریاي خزر(

016-005. 

اي بر مقدمه. 1331ایمانپور م.ر. و زادمجید و. 

تکثیر ماهیان. انتشارات دانشگاه علوم کشاورزي 

 ص.057 .و منابع طبیعی گرگان

 از استرس اکوفیزیولوژي بررسی. 1331. م یبهمن 

 محور بر اثر طریق از  .H.P.I.  ،H.P.Gسیستم

 ایرانی ماهیتاس در تولیدمثل فرآیند و ایمنی

(Acipenser persicusرساله .) ،دکتري 

 ص.150. اسالمی آزاد دانشگاه

احمدنژاد م.  و. اسماعیلیان م.، خارا حپور

هاي جنسی و بررسی هورمون .1332

کولی مهاجر به تاالب مولد ماده شاه  شناسیبافت

، شناسی جانوري تجربیانزلی. مجله زیست

7(0:) 11-1. 

 و .ا خدابخش ،.ش قبادی ،.م.س فردحسینی

 حاوي هايجیره تاثیر .1332. م منصور رزاقی

 آنزیمی مکمل با همراه سویا آرد مختلف سطوح

 بیوشیمیایی و هماتولوژي هايشاخص بر آویزایم

 مجله. کمانرنگین آاليقزل ماهی خون سرم

 .00-70 (:0)1ایران،  دامپزشکی

اثر . 1332ح.  زادهح. و وهاب خارا ا.،حیدری 

هاي تراپی بر برخی فراسنجههورمونجنس و 

 سلولی و بیوشیمیایی خون کپور سرگنده

(Hypophthalmichthys nobilis).  مجله

 (:0)0، تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده

11-07. 

خواه ب.، رهبر م. خارا ح.، فالحتکار ب.، مکنت

 -05هورمون  اثرتزریق. 1333و احمدنژاد م. 

ماهی  بر تغییرات هماتولوژیک بتا استرادیول

 مجله (.Acipenser stellatusجوان ) برونازون

 .50-55(: 10)6 ،دریا شناسیزیست

ی ق.، زمینی ع. و فرخ محمدخواجه

هاي بررسی هورمون .1333 روزالشیدانی م.

جنسی و هیپوفیزي و فاکتورهاي استرس سرم 

 Acipenser) ماهی ایرانیمولدین تاس

persicus )مجله آبزیان و در سواحل گیالن .

 .00-01(: 05)7شیالت، 

و تغییر پاسخ ایمنی . 1332. ا وزیری و. و زادمجید

فاکتورهاي بیوشیمیایی و آنزیمی خون مولدین 

( Carassius auratus gibelio) ماهی قرمز

 تحت تزریق هورمون گنادوتروپین جفتی انسانی

(HCG)07-75(: 1)7 ،. علوم و فنون شیالت. 

 .سیفی ت.، ایمانپور م. ر.، جعفری و مخدومی چ

هاي مقایسه اثرات تزریق هورمون. 1334

و عصاره هیپوفیز روي  HCGاوواپریم، 
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شناختی مولدین نر کپور پارامترهاي اسپرم

(. مجله منابع Cyprinus carpioمولی )مع

 .77-60(: 0)60طبیعی ایران، 

شیرمحمدلی ح.م.، محمدنژاد م. و عالمی 

    ارتباط بین وزن و برخی. 1333رستمی ش. 

     شناسی و بیوشیمیاییهاي خوناز شاخص

اي نقره سرم خون ماهی کپور

(Hypophthalmichthys molitrix.)  محیط

 .100-105 (:1)01زیست جانوري، 

 .1313 ع. فرمتینش. و ریان ف.، ع عباسی
هاي جنسی در طی مراحل هورمون تغییرات

 Epinephelus coioidesرشد تخمدان ماهی 

(: 1)10زندگی، در خلیج فارس. پژوهش و سا

51-51. 

بررسی . 1333عقیلی ک.، یگانه س. و امینی ک. 

هاي یونی و هورمونی سرم خون تغییرات شاخص

 Cyprinusمولدین وحشی کپور دریایی )

carpio و مولدین دریایی پرورش یافته. نشریه )

(:     0)6شناسی کاربردي، هاي ماهیپژوهش

11-57. 

 پناهعفت ب.، رفالحتکا م.، سجادی ا.، گلمرادی

   . 1331م.  ینگودنژاد باحمزها. و کمایی 
 عصاره و انسانی گنادوتروپین هورمون تاثیر

 جنسی، هايهورمون سطوح بر کپور هیپوفیز

 در اسپرماتوزوا کیفیت و استرس هايشاخص

 برداريبهره مجله. سفید سوف ماهی نر مولدین

 .67-57(: 0)0آبزیان،  پرورش و

ادزاده ن.، سواری ع. و آژیر معبودی ح.، جو

ثیر تزریق سه اي تمقایسه. 1333م.ت. 

 اي عصاره غده هیپوفیز و هورمونمرحله

LHRHa2 اي عصاره با تزریق دو مرحله

 هاي بافتی، تولیدمثلیبرخی شاخص هیپوفیز بر

 استروئیدهاي جنسی مولدین نر و ماده شیربت و

(Arabibarbus grypus فصلنامه فیزیولوژي .)

 .05-16(: 1)00و تکوین جانوري، 

م.، کاظمی ر.، پوردهقان  بهمنی زاده م.،یونس

مطالعه سطوح . 1311بخش ح. م. و فیض

کورتیزول و فراسنجه هاي خونی در مولدان 

 پرورشی (Acipenser stellatus) اوزون برون
. GnRH در شرایط تکثیر مصنوعی با استفاده از

.50-10(: 0-0)6، مجله علوم و فنون دریایی
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Abstract  

Due to use of ovulin hormone in the carp breeding centers and lack enough information 

about the effect of its different concentrations on this fish broodstocks, evaluation of the 

effectiveness of ovulin hormone in artificial reproduction of carp is essential. This study was 

performed on 12 male broodstocks of carp with an average weight of 1307.85±169.57g. Fish 

in 4 groups (each group with 4 fish) were injected at doses of 0.2, 0.25, 0.3 and 0.35mg/kg 

body weight of ovulin hormone in one time. The injection method was performed peritoneally 

and below the pectoral fin. Blood samples were taken from fish in two times, before injection 

and 10 hours after injection. Based on the results, it was found that injection of different doses 

of ovulin hormone had no effect on red blood cell counts (RBC), mean corpuscular 

hemoglobin (MCH) and white blood cell counts (WBC) (P>0.05). However, the amount of 

hemoglobin, hematocrit and granulocytes in all treatments decreased in the blood of male 

broodstock after the injection of ovulin hormone and the percentage of monocytes increased 

(P <0.05). It had no effect on total protein and sodium (P>0.05). However, glucose and calcium 

levels increased and triglyceride, albumin and potassium levels decreased in the studied doses 

(P<0.05). The levels of cortisol and sex hormones testosterone, estradiol and progesterone in 

male broodstocks increased in all doses studied (P<0.05). Also, the highest sperm motility and 

spermatocrit were observed in 0.2 mg/kg, pH in 0.3 mg/kg, triglyceride and alkaline 

phosphatase in 0.35mg/kg and calcium, sodium and potassium in 0.25mg/kg (P<0.05). The 

results of this study showed that doses of 0.25 and 0.3mg/kg body weight had the best effect 

on blood indices, steroid hormones and sperm indices in male broodstocks of carp. 
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