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 چکیده
سازی یک  ش نگهداری ،گونهیکی از مهمترین مراحل اهلی  سیدن به بلوغ و تولیدمثل در این  یآن در محیط پرور ست.  شرایطو ر ه با طالعین ماا

ماهی  پرورش یافته در محیط اسددارا انماش شددد. برای این مو ددوگ، دو گروم (Sander luciopercaهدف تکثیر کنترل شدددم ماهی سددوف معمولی  

ماهی در هر  5و  شددامل دو تکرار گرومهر و  ،(IU/kg 200 مقداربه  HCGلقای هورمونی  تیریه شددامل گروم کنترل  بدون تیریه هورمون( و گروم ا

شد مخین شان داد .در نظر گرفته  صوصساعت  90تا  74ماهیان پس از  نتایج ن دار نبود. معنی تخمرییی کردند و اختالف بین دو گروم در این خ

ساعت سی از نقطه نظر  سیدگی جن شدم یدرجه در مولد-زمان ر شدم  9/1396 ± 2/157ن تیریه ن -ساعت 5/1261 ± 2/34و در مولدین تیریه 

ساعت بود  75 ± 0/0و در مولدین تیریه شدم  5/87 ± 7/17(. درصد پاسخ دهی ماهیان در مولدین تیریه نشدم = P 356/0درجه تعیین گردید  

 423/0 P =و در ماهیان  3/87 ± 5/3نیی در هر دو گروم اختالف معنی داری را نشددان نداد. درصددد لقا  در ماهیان بدون تیریه  ها(. کیفیت النه

شت ب توانمی با توجه به نتایج کسب شدم(. = P 412/0درصد بود   7/82 ± 4/5تیریه شدم   محیطرورشی با پدلیل تطابه کامل ماهی ه اذعان دا

 د خواهد داشت.وجو تخمرییی نییدر درجه حرارا مطلوب با حضور بستر مناسب  و صرفاًهورمونی  القایبدون  ولیسوف معممکان تکثیر ا ،اسارا
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Abstract 
One of the most important stages of domestication in each species is to maintain the animal in a rearing 

condition up to reaching to maturity and reproduction. Therefore, this study was performed with the aim of 

reproducing the pikeperch (Sander lucioperca) grown in a captivity condition. For this purpose, two groups of 

fish including control group (without hormone injection) and hormone induction group (HCG injection at 200 

IU/kg) were considered and each group consisted of two replicates and 5 fish in each tank. The results showed 

that the fish spawned after 74 to 90 hours, but the difference between the two groups in this regard was not 

significant. The latency time was determined in case of degree-hour in non-injected breeders to 1396.9 ± 157.2 

and in injected breeders to 1261.5 ± 34.2 degree-hours (P = 0.356). The response rate of fish in non-injected 

breeders was 87.5 ± 17.7% and in injected breeders was 75 ± 0.0% (P = 0.423). The quality of nests did not 

show any significant difference between the two groups. Fertilization rate was 87.3 ± 3.5% in non-injected 

fish and 82.7 ± 5.4% in injected fish (P = 0.412). According to the obtained results, it can be concluded that 

due to the complete adaptation of farmed fish to the captive rearing condition, it can be possible to propagate 

pikeperch without hormonal induction while the desired temperature and suitable spawning ground are 

available. 
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 مقدمه. 1
یکی از  (Sander lucioperca ماهی سدددوف معمولی 

 ،شددودمی محسددوبی طبیعی هام در محیطهی مهاگونه

ندم اکولوژیک جمعیت یک کنترل کن که بعنوان  ی هاچرا

شددددم و همننین در برخی  تلقیماهیان و آبییان مختلف 

 نقدداج جهددان بعنوان یددک مدداهی بددا ارزش در صدددیددد 

 ;Kubecka et al., 2009  شودمی ی در نظر گرفتهحتفری

Blecha et al., 2016.)  سفانه عوامل متعددی از جمله متأ

مناطه تخمرییی، موانع موجود در  نابودی ویه،بی رصددید 

سدددبب  ،ی زیسدددت محیطیهامسدددیر مهاجرا و آلودگی

 ی طبیعی این ماهی در مناطه مختلفهاکاهش جمعیت

  از جددمددلدده دریددای خددیر شدددددم اسددددت جددهددان

 Falahatkar et al., 2018.) 

جه آبیی پرور هه اخیر مورد تو ماهی طی دو د  اناین 

 ،که دارای سدرعت رشدد قابل قبول چرا ،قرار گرفته اسدت

و قیمت مناسب در بازار است. و کم استخوان گوشت لذیذ 

صورا متراکم  ستمهمننین ب سی شرفته قابل هادر  ی پی

ستپرورش  سوف هم اکنون  (.Fontaine, 2009  ا ماهی 

ی بتونی در برخی هادر اسدددتخرهای خاکی و حو دددنه

این  یننشدددود. همنمی کشدددورهای اروپایی پرورش دادم

ماهی با هدف بازسازی ذخایر در کشورهای مختلفی مورد 

گیرد. می و منابع آبی قرار هاتکثیر و رهاسددازی در دریاچه

های های بیرگ و دریاچهماهی در بسددیاری از رودخانهاین 

مال ایران نیی پارو یه و شددد ناطه نظیر روسددد ا و برخی م

ی اخیر به هاسددال طیبصددورا طبیعی پراکنش دارد ولی 

شمال ش مال آفریقا  مراکش و تونس( و برخی منابع آبی 

 ی فانگلسدددتددان معر ایتددالیددا و همننین ،اسدددیددانیددا

 ;Schlumberger and Proteau, 1996شددددم اسدددت  

Steenfeldt et al., 2015). 

سال  سیار زیاد ذخایر این ه و ب 1368از  دلیل کاهش ب

ماهی در دریای خیر، شدددیالا ایران با هدف بازسدددازی و 

سازی بنه ماهیان  سوف اقداش به تکثیر و رها حفظ ماهی 

ست. در این بین، آگرمی به منابع  2-1 بی مختلف نمودم ا

سب و با تعداد  صید مولدین منا یکی از تنگناهای موجود، 

نتقال آن به مرکی بازسددازی ی طبیعی و اهاکافی از محیط

از ذخایر ماهیان دریایی شددادروان دکتر یوسددف و حفاظت 

 که با هدف تولید بنه ماهی سددوف فعالیت پور سددیاهکل

. این در حالی اسدددت که حدود نیمی از نماید اسدددتمی

دلیل فقدان ه مولدین انتقال دادم شدددم از محیط طبیعی ب

نسددی و اطالعاا مربوج به و ددعیت بلوغ و رسددیدگی ج

ی ناشددی از صددید و انتقال به مرکی هاهمننین اسددتر 

پاسدددخ به هورمون ت ،تکثیر راپی و تکثیر کنترل شددددم 

 دهند.نمی

مدنظر آبیی پروری در  هداف  اهلی سدددازی یکی از ا

اسدددت. طبه  هاپرورش و تکثیر کنترل شددددم برخی گونه

سازی گونه ،تعریف شی به منظور تولید غذا هااهلی  ی وح

 دمثددل، مراقبددت و نگهددداری و ت ددذیدده شددددامددل تولیدد

ست   شدم ا شرایط کنترل   ;Hale, 1969موجوداا تحت 

Duarte et al., 2007 .) له یای مختلفی از جم افیایش میا

زمان تنظیم (، تولیدمثل  الشددده رشدددد  کمیت و کیفیت

ای و سدددرمایهی هاو هیبریدگیری( و هیینهتکثیر بندی 

کارگری( کاری  زمانطول  جاری  ناا در پرورش و  حیوا

شدم  ستکاری بهتر کنترل و امکان اهلی  آنها، عواملی یا د

 جانوران را توجیهاهلی سدددازی  شدددوند کهمی محسدددوب

کنترل با در ماهیان،  .(Liao and Huang, 2000  کندمی

یدمثل ی متمادی بطور موفقیت آمییی در هانسدددل ،تول

سارا  ستمحیط ا شدم ا سازی بلذا. ایماد  سطح اهلی  ر ، 

شی شدم روی ماهیان پرور سا  کارهای انماش  تواند می ا

 (.Teletchea and Fontaine, 2014  باشدمتفاوا 

ید آبییان،  یدایماد تنوگ در علم آبیی پروری و تول  تول

 85دارای اهمیت فراوانی اسدددت. این در حالی اسدددت که 

گونه اسدددت  15 متعله بهدرصدددد تولید جهانی ماهیان 

 Bostock et al., 2010 .)ای،در راستای تنوگ بخشی گونه 

به شددروگ در آغاز رام  ،پروژم اهلی سددازی ماهی سددوف در

 ینگهدار این ماهی ووحشددی  مولدینتکثیر کنترل شدددم 

ستی سازگاری آنهابنه ماهیان و  ماهیان شد.  با غذای د

نگهداری پرورشی  شرایطسوف تا رسیدن به سن بلوغ در 

نر و مادم به سددن بلوغ  مولدین ،سددال 2و پس از  شدددند

ند   ید ماش (. Falahatkar, unpublished dataرسددد با ان
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عنوان جایگیین ه مولدین اهلی شددددم ب، هافعالیت گونهاین

ی تکثیر در هابرای مولدین وحشدددی در برنامه یمناسدددب

ستفادم قرار گیرندها میتفریخگام . این امر در توانند مورد ا

صوص  ( Morone saxatilis ماهیان نظیر با  از برخی خ

  رسددددیدددم اسددددت انددمدداشنددیددی پددیددش تددر بدده 

 Hodson and Sullivan, 1993.)  ،با توجه به میایای لذا

سازی یک گونه وجود داردهامتعددی که در گاش  ،ی اهلی 

سد می نظره ب  ،پرورش با محیط سازگاری مولدینمکان ار

در بنه ماهیان تولیدشددددم از رشدددد حداکثری و ایماد 

اهداف مختلف پرورش در نیل به برای  یپرورشددد مولدین

 ،ی آبیی پروری وجود خواهد داشت. در این بینهاسیستم

ی هادرک مناسدددب از چگونگی تکثیر و تعیین نیازمندی

یت نه تکثیر کنترل شددددم هامدنظر از اولو ماش بهی ی ان

 گردد.می محیط اسارا تلقی درمولدین پرورش یافته 

سددوف معمولی، تخمرییی  ترین روش در تکثیرقدیمی

عی  ی ب هی ط کی اسددددتدمددا خرهددای خددا ت   ر اسدددد

 Steffens et al., 1996)  که دارای معایبی از جمله کاهش

نه و عدش امکان پیش بینی تولید الرو و بنرخ لقا  و بقا 

. (Zakęś and Demska-Zakęś, 2009  استماهی حاصله 

ما در حال حا دددر، نیمه کنترل شددددم و تکثیر عمدتاً  ا

شدددود می در شدددرایط تفریخگدداهی انمدداشمصدددنوعی 

 Schlumberger and Proteau, 1996 ،) شتربطوری که  بی

سترهای ب قرار دادنبا مولدین با و یا بدون استفادم از هورمون و 

طبیعی و مصدددنوعی در محیط پرورش، تحریک به مناسدددب 

 (.Kucharczyk et al., 2007  شوندمی تخمرییی

در ارتباج با چگونگی تکثیر مولدین  مطالعاا متعددی

هورمون و دوز نوگ وحشددی سددوف معمولی با هدف تعیین 

ی انکوباسدددیونی این ماهی هاو نیازمندیتیریه مناسدددب 

ست شدم ا  Falahatkar et al., 2009; Zakęś and  انماش 

Demska-Zakęś, 2009; Golmoradizadeh et al., 2011, 

2012; Ershad Langroudi et al., 2012;  

Falahatkar and Poursaeid, 2014 ،)عه طال ما م در ای ا

به تخمرییی یک  لدین پرورشددددر  مورد تحر وجود  یمو

 ،با محیط اسدددارا یندارد. نظر به تطابه مولدین پرورشددد

از ماهیان کنترل محور تولید  گونهرسدددد در این می بنظر

نیاز ممکن است و بعضاً حتی  یردمثلی راحت تر صورا گ

گونه ای که تمربیاتی راجع ه ب ،القای هورمونی نباشددددبه 

دمایی برای القای ماهی سدددوف نیی -به دسدددتکاری نوری

. (Hermelink et al., 2016گویای این مسددداله اسدددت  

سی نحوم القای تولید پژوهش بنابراین،  حا ر با هدف برر

سارا  ساله پرورش یافته در محیط ا سوف دو  مثل ماهی 

 ثلی انماش پذیرفت.بر عملکرد تولید م

 

 هامواد و روش. 2

 ینگهدار یستمو س یپرورش ماه .2.1

مصددنوعی مولدین سددوف وحشددی نیمه  پس از تکثیر

، 1396ار  در سددال  سدددانتقال یافته از دریاچه پشددت 

ستخرهای خاکی منتقل و پس از صالروهای حا  45له به ا

به وزن  روز ید 2-3پرورش  مان  ندگرش رسددد با و همی

ی بتونی هابنه ماهیان، بخشی از آنها به حو نه رهاسازی

 انتقالسانتیمتر  40 سانتیمتر و عمه آبگیری 185با قطر 

ی معمول با غذای دستی تطابه هاو طبه روشدادم شدند 

به مدا  سدددال در این  2 اطالعاا منتشدددر شددددم( و 

نگهداری و ت ذیه شدددند. آب مخازن در طول  هاحو ددنه

اش تامین شدددد. ماهیان تحت سددداین دورم از رودخانه دی

سا شرایط شتند. در  ن و فتوپریودیک طول طبیعی قرار دا

قای تکثیر، مایش ال دما، اکسدددیژن محلول مییان  دورم آز

یب   pHو جه سددددانتیگراد C 4/1 ± 5/14°به ترت  ، در

mg/L 5/0 ± 3/9 بود.  9/7 ± 3/0و در لیتر  گرشمیلی

نشددان  1در شددکل  دورم آزمایشطی  ی آبنوسدداناا دما

 دادم شدم است.

اطمینان و با بررسی و عیت رسیدگی جنسی ماهیان 

 هیستولوژیکبه سن بلوغ با استفادم از مطالعاا  ناز رسید

شدم( شر  ماهیان نر و مادم از همدیگر جدا  ، اطالعاا منت

شکمی در حمم ناحیه ر اسا  گردیدند. تعیین جنسیت ب

 وها، فشددار به ناحیه شددکمی و خرود اندکی اسددیرش مادم

 در نرها انماش شد. تر شکم کمی تیرم
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 نوسانات دمای آب در طول دوره آزمایش در تحقیق حاضرنمودار  -1شکل 

 

 یشآزما یطراح .2.2

عدد  5مادم و عدد ماهی  4 بتونی گرد هر حو نهدر 

 نسددبت جنسددی موردبدین ترتیب، شددد.  معرفینر ماهی 

ف به  25/1دم ااسدددت ته شددددد  1نر  مادم در نظر گرف

 Schlumberger and Proteau, 1996) . متوسدددط وزن

ست. برای این  1مولدین نر و مادم در جدول  شدم ا آوردم 

رفته شدددد که در گروم مطالعه دو گروم  تیمار( در نظر گ

سرش فیییولوژی اول، ماهیان  صد 9/0با  و در گروم دوش  در

ما، تهران، ایران   HCGهورمون با به مییان کار  )IU/kg 

ای  سینه هدر ناحیه بال واحد بر کیلوگرش وزن ماهی(  200

و بصورا داخل صفاقی تیریه شدند. برای هر تیمار نیی دو 

ب. ماهیلحاظ گردیدتکرار  مخین(   دوز اان قبل از تیریه 

ppm 150 خک پودر عصدددارم  در لیتر گرشمیلی گل می

 .بیهوش شدند

 ( پرورشی در دو گروه آزمایشیSander luciopercaوزن )گرم( مولدین نر و ماده سوف معمولی )میانگین  -1جدول 

 تیریه شدم تیریه نشدم تعداد 

5/116 ± 7/25 10 نر  5/17  ±3/109  

119±  4/26 8 مادم  2/20  ±130  

 

 یرعملکرد تکث .2.3
نه هاماهی به حو ددد طه ی هاپس از تیریه  مربو

شدند و ازب به ازای هر جفت دو روز پس از تیریه، گرداندم 

با چمن  میک عدد النه مصدددنوعی سددداخته شدددد ،مولد

قرار دادم  هادر حو ددنه m 7/0 × 7/0مصددنوعی به ابعاد 

تا زمان تخم رییی در مخازن نگهداری شدند  هاشد. ماهی

خارد شدند.  هاو پس از اطمینان از تخم رییی از حو نه

 هورمون،زمان رسدددیدگی نهایی پس از تیریه مدا طول 

تخم  موفقیتسددداعت تا زمان تخمرییی و درصدددد -درجه

خم در هر حو نه ی حاوی تهاهدم تعداد النهارییی با مش

ید.  بت گرد نهث یت تخمرییی روی ال با  هاهمننین کیف

مشدداهدم و ددعیت تودم تخم پخش شدددم روی النه و بر 

شاخص النه خوب   سه  سا   (، النه متوسط درصد 100ا

( ارزیابی شددد درصددد 25( و النه  ددعیف  درصددد 75 

 Pourhosein Sarameh et al., 2012 .) برای تعیین درصد

تعدادی تخم به همرام  ،تخمریییسدداعت پس از  24لقا ، 
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ی لقا  یافته و هاو تعداد تخمشددد پوشددش النه برداشددته 

زیر لوپ شمارش و درصد لقا   در پتری دیش وننیافته در

 بوسیله فرمول زیر محاسبه گردید:

 درصد لقا  =

100 × 
 افتهیلقا   یهاتعداد تخم - افتهیلقا  ن یهاتعداد تخم

 هاتعداد کل تخم

 

 هاداده یآمار یلو تحل یهتجز .2.4
صدهادادم زدر ابتدا ا صورا در شد  Arcsin ی ب گرفته 

با آزمون ها  مال بودن آن و   Kolmogorov-Smirnovو نر

کنترل   Leveneزمونآبا اسدددتفادم از  هاهمگنی واریانس

با  تیمارمقایسدده دو  ،پس از اطمینان از شددروج فو  شددد.

در سطح   Independent Samples t-testاستفادم از آزمون

با استفادم از نرش افیار  هاتحلیلبررسی شد. کلیه  درصد95

SPSS  22نسددخه  SPSS, Armonk, NY, USA انماش )

 .پذیرفت

 

 یجنتا. 3
سدداعت به  90تا  74مدا زمان رسددیدگی ماهیان از 

مامید نشددددم این  ، بطوری که در مولدین تیریهطول ان

یانگین  قدار بطور م لدین تیریه  3/96 ± 8/10م و در مو

شکل  87 ± 4/2شدم  (. = P 356/0الف؛  2ساعت بود  

درجه نیی در مولدین -این زمان از نقطه نظر سددداعتطول 

شدم  شدم  9/1396 ± 2/157تیریه ن و در مولدین تیریه 

 2درجه تعیین گردید  شددکل -سدداعت 5/1261 ± 2/34

 (.= P 356/0ب؛ 

 

 

ها ساعت تا زمان رسیدگی جنسی )ب(، درصد پاسخ دهی مولدین )ج(، کیفیت النه-های مدت زمان رسیدگی جنسی )الف(، درجهنمودار -2شکل 

 تکثیر.( پرورشی تزریق شده و نشده در فصل Sander lucioperca)د( و درصد لقاح )ه( در مولدین ماهی سوف )
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 2ادامه شکل 

 

درصددد پاسددخ دهی ماهیان در مولدین تیریه نشدددم 

 75 ± 0/0و در مولدددددین تیریدددده شدم  5/87 ± 7/17

در هر  هاکیفیت النه(. = P 423/0د؛  2درصد بود  شکل 

دو گروم مولدین تیریه شدم و تیریه نشدم یکسان و برابر 
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. درصد (= P 898/0د؛  2 شکل درصد تعیین شد  5/37با 

و  3/87 ± 5/3در گروم ماهیان بدون تیریه  هالقا  تخم

درصددد بود و  7/82 ± 4/5در گروم مولدین تیریه شدددم 

 (.= 412/0Pم؛  2اختالف معنی داری را نشان نداد  شکل 

 

 و نتیجه گیری بحث. 4
مثل ک تولیدموفقیت تحری ر نشان از نتایج مطالعه حا

ساله با استفادم از تیریه  2سوف معمولی  یمولدین پرورش

صفاقی هورمون شدم   HCGداخل  نیی بود. ماهیان تیریه ن

عوامل متعددی با وجود النه مصددنوعی تخم رییی نمودند. 

در رسددیدن ماهی به سددن بلوغ و رسددیدگی جنسددی نقش 

که از این موارد ند  بدن، می دار ندازم  یک، ا به ژنت توان 

شدددرایط زیسدددت محیطی و ت ذیه ای ماهی اشدددارم کرد. 

شرایط پرورشی  شدم و تطابه یافته با  سوف اهلی  ماهیان 

شتند و  گرش 120در حدود در تحقیه حا ر اندازم ای  دا

سال به سن بلوغ و شرایط رسیدگی جنسی نایل  2پس از 

اندازم  دهدمی ننشا های فرانسهدر آبشدند. مطالعه قبلی 

به ها و در مادم 35 به این ماهی در اولین سن بلوغ در نرها

 گنادیشاخص . (Goubier, 1975  رسدمی سانتیمتر 40

سا  اندازم ماهی  صد  15-22بین مادم بر ا  ینیدیکدر در

 مقدار در نرها به حدوداین اما  ،رسددددمی تخمریییزمان 

 د یددرسدددد خددواهددددر هددمددان زمددان یددک درصددددد 

 Schlumberger and Proteau, 1996) .،در مطالعه حا ر 

مادم  ماهیان  ماهیان نر  5/7این مییان در  درصدددد و در 

 که بنظر بود  اطالعاا منتشر نشدم( نیدیک به یک درصد

سیری در این سن رشد مناسب گنادی را ماهیان رسد می

 .کردم باشند

برای  هسال 3-4ولدین ماز  ، بیشترر بسیاری از مناطهد

در  حداقل یوزننرها شددود که می عملیاا تکثیر اسددتفادم

حد هامادم و 6/0 حد ند. اولین کیلوگرش  8/0 در  دار

در سدددومین سدددال زندگی مشددداهدم  الًوتخمرییی معم

، این درحالی اسددت که در شددرایط تکثیر مولدین شددودمی

ماهیان مورد استفادم سوف وحشی در ایران نیی عمدتاً سن 

. باشددددمی ل و وزنی بیش از یک کیلوگرشسدددا 4باالی 

تحت شددرایط مناسددب و دمای گیارش شدددم اسددت که 

ثل ،مطلوب ید م ناطه جنوبی تمی تول ند در برخی م وا

یی مشدددداهدددم شددد 2فرانسدددده در  ن گی  ل   دوسددددا

 Schlumberger and Proteau, 1996.)  در مطالعه فعلی

سدددالگی به  2در  گرمی 120نیی ماهیان با وزن میانگین 

سیدگی  شان از و عیت مطلوب ر سیدند که ن سن بلوغ ر

 جنسی این ماهی در شرایط پرورشی دارد.

ی برنامه تکثیر هاتهیه مولدین مناسددب یکی از دغدغه

از جمله سوف معمولی  هاو بازسازی ذخایر بسیاری از گونه

ست.  صنوعی از ا سوف جهت تکثیر م عمدم مولدین ماهی 

ماشدددوندمی یدصدددمناطه طبیعی   ،برخی مناطهدر  ، ا

 رهای ددددددنگهداری شددددم در اسدددتخوحشدددی ماهیان 

یی ن نمی خدداکی  قرار گیرنددتوا تفددادم  مورد اسددد  د نددد 

 Zakęś and Demska-Zakęś, 2009در وماً( ماهیان عم 

صید دو صل پاییی یا نیدیک بهار  شایان ذکر شوند. می ف

ست که ستقیماً  ا صل تخمرییی م شدم در ف صید   مولدین 

اما مولدین  ،قابل اسددتفادم در تکثیر مصددنوعی خواهند بود

شدم در پاییی را  ستخرهای خاکی یا مخازن باید صید  در ا

هدار ناسدددب نگ ماد شدددرایط م مان ای تا ز  کرد  یبتونی 

 ;Horvath et al., 1984  و مددورد تدد ددذیدده قددرار داد

Szczepkowski and Zakęś, 2003 که احتماالً این شیوم )

یدمثل اثر منفی نگهداری  کارایی تول ممکن اسدددت روی 

بگذارد. معموالً مولدین مادم وحشدددی در محیط اسدددارا 

له یال هاکیا دارای تخم بدون تیریه هورمون اوو ی سددد

 ;Zakęś and Szczepkowski, 2004شددددونددد  نددمددی

Kucharczyk et al., 2007; Křist'an et al., 2013 در ،)

نر وجود ندارد. ی دددددداین خصدددوص اطالعاتی در مورد ماه

ی نگهداری شدم در هامادمدر دهند می شاندتمربیاا قبلی ن

شدم سیله هورمون تحریک ن سارا که بو تخمک  ،اندمحیط ا

یدم  ,Zakęś and Szczepkowski  شدددودنمی گذاری د

 نمایندمی و یا تعداد بسیار محدودی تخمک گذاری (2004

 Salminen et al., 1992.)  اسددت همننین گیارش شدددم

بدلیل محیط پرتنش اسددارا و فقدان بسددتر مناسددب  که

سوف قادر  ،حرارتی ایدم آل-تخمرییی و رژیم نوری ماهی 

و به  (Kucharczyk et al., 2007  به تخمرییی نیسدددت
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همین دلیل اسددتفادم از هورمون برای تکثیر الیامی اسددت. 

در مطالعه حا دددر تفاوتی در تیریه یا عدش تیریه مولدین 

تولید مثل ایماد نشددد و عمدم ماهیان تخمرییی  در القای

ند.  تایج همننین کرد کان این ن عه نشددددان داد ام طال م

استفادم از ماهیان پرورش یافته در محیط اسارا در تکثیر 

شدم وجود دارد.  ستر عدش وجود کنترل  شی از  یهاا نا

ی متعدد روی مولدین هاحمل و نقل و دسددتکاری ،صددید

 یکارای دتوانمی مولدین وحشددیدر مقایسدده با  یپرورشدد

چراکه پیش  ،(Schreck, 2010تولید مثل را افیایش دهد  

صرف  استر ی جنسی در پاسخ به هاهورمون سنتی ساز

 تواند سددببمی شددکلشددود و به این می کورتییول تولید

 گردد هاتوقف رسددیدگی جنسددی و کاهش کیفیت گامت

 Falahatkar and Poursaeid, 2014; Żarski et al., 2020). 

یک هی هاهورمون به تحر تاالمو ، هییوفیی و یقادر  و

هستند و رسیدگی نهایی و همیمانی اووالسیون را  گنادها

ستفادمهادر بین هورمون د.نکنمی در ماهی القا  ،ی مورد ا

سب ترین آنها سوف منا شخیص دا HCG برای  شدم دت م 

ست این هورمون  (.Zakęś and Demska-Zakęś, 2009  ا

القای تخمرییی  سددببتواند می وعمل کردم  LHمشددابه 

سوف ماهیان  ستهخصوصاً را ربسیاری از ماهیان گوشتخوا

 هورموناز میایای این  .شدددود یاز جمله سدددوف معمولو 

تولید مثل و  یتوان به کارایی باال در تحریک و همیمانمی

 رسدددای بهنسدددبت  خوننیمه عمر طوالنی تر در جریان 

(. در Ohta and Tanaka, 1997  اشدددارم کرد هاورمونه

مطالعه حا ددر نیی نظیر سددایر مطالعاا انماش شدددم روی 

موجب پاسخ مناسب القای تکثیر در  HCGسوف ماهیان، 

شی گردید. بنظر سدمی سوف معمولی پرور با اثر   HCGر

سطح گ ستقیم بر  سببمی نادم  یونستحریک اووال تواند 

سیال شدن تخم نیازی به  و شود در حفرم شکمی هاکیا 

 ی هییوفیی نیسددتهاو یا فعالیت گنادوتروپین LH ذخیرم

 Zohar and Mylonas, 2001.) 

در این تحقیه هر دو گروم ماهیان تیریه شدم و تیریه 

صنوعی تخمرییی نمودند.  شدم به خوبی و با وجود النه م ن

شان قبلی مطالعاا  در جنس دو هر تیریه به نیاز دهندم ن

  بود مصدددنوعی تکثیر در سدددوف وحشدددی مولدددین

 Blecha et al., 2016)، به نیاز مطالعاا برخی اینکه گو 

یه هیددان در تیر ثر چندددان را نر مددا می مو نندددن   دا

تایج(. Zakęś and Demska-Zakęś, 2009 از   تحقیه ن

Blecha نشان وحشی سوف ماهی در( 2016  همکاران و 

 عملکرد بر بیشدددتری مثبت اثراا جنس دو هر تیریه داد

صد شامل تولیدمثلی سخ در صد مولدین، دهی پا  لقا ، در

 نسبت مولد هر ازای به حاصله الروهای تعداد و تفریخ نرخ

 نیی نرها دارد بطوری که در مادم جنس صدددرفاً تیریه به

 افیایش تراپی هورمون تاثیر تحت اسدددیرش حمم و کیفیت

صد لقا  با تیریه هر دو  .یابدمی ست که در این درحالی ا

( Blecha et al., 2016  درصد 4/80جنس نر و مادم برابر 

( گیارش شدم است اما عدش Ronyai, 2007  درصد 87تا 

به  به جنس نر سدددبب کاهش این مقدار  تیریه هورمون 

عه  درصدددد 6/71 ( و 2016و همکاران   Blechaدر مطال

 ( شد.2013و همکاران   Křist'anدر مطالعه  درصد 2/84

تا  7/82محدودم  نیی درحا دددر درصدددد لقا  در مطالعه 

قرار داشددت که برای مولدین پرورشددی در  درصددد 3/87

گردد. می مقایسدده با مولدین وحشددی دامنه مطلوبی تلقی

سیدگی در هر دو گروم تقریباً سان و فاقد  مدا زمان ر یک

اا مشدددابه روی علطااختالف معنی دار بود. این مدا با م

  HCG تدیریدهمدرحدلدده سددددوف وحشددددی بددا یددک 

 Křist'an et al., 2013 تددیریدده مددرحددلدده ( و یددا دو 

 Ronyai, 2007 به بود. همننین مان ( نیی مشدددا مدا ز

به مولدین وحشی  IU/kg 500 با تیریه رسیدگی جنسی

گیارش سدداعت  94درجه سددانتیگراد  15در دمای سددوف 

 .(Blecha et al., 2016  شدم است

 یون و پاسدددخ دهی در سدددوف وحشدددی سدددنرخ اووال

 بدده صددددورا مددیددانددگددیددن  HCGتددحددت تددیددمددار 

  درصدددد 93( و Křist'an et al., 2013  درصدددد 5/88

 Kucharczyk et al., 2007 75( و در تحقیه حا ر بین 

در  درصد 5/87در مولدین پرورشی تیریه نشدم و  درصد

شابه  شدم بود که تقریباً م سایر نتایج به با مولدین تیریه 

با توجه به پاسددخ دهی باالی مولدین . دسددت آمدم اسددت

ش توان این می هورمون،بدون تیریه تحقیه حا ر  یپرور

شرایط پ سطح رورمورد را به تطابه کامل با  سارا،  ش و ا
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پایین و  ید اسدددتر   نادوتروتول حد  هاینپمییان گ در 

سب شدن ،منا سیری  سی در  برای  طول دورم تکامل جن

برای  بروز دمای مطلوباین گروم نسدددبت داد که تنها با 

مثل در القای تولید سددبببسددتر تخمرییی،  وجودتکثیر و 

یاین گروم گ ناسددددب  د.رد یت م مای آب در بروز کیف د

تواند بسددیار تاثیرگذار باشددد. دمای مناسددب می تخمرییی

رش گیا C14-16°تولیدمثل برای ماهی سدددوف وحشدددی 

ست   القای  ،(. بنابراینKucharczyk et al., 2007شدم ا

ما مان تکثیر و حتی می تخمرییی در این د ند به را ند  توا

. موفقیت تخمرییی بدون تیریه هورمون نیی کمک نماید

مای  در یان پرورشدددی در د ماه قای  حا دددر ال عه  طال  م

C° 9/16-3/13  سخ شاید یکی از دالیل پا شد که  انماش 

در کنار  این مورد،دهی مناسدددب مولدین بدون تیریه نیی 

با شددرایط پرورش و وجود بسددتر  ماهیانتطابه مناسددب 

 مناسب برای تخمرییی باشد.

 ،یا فناورانه تکنیکی به لحاظاین امکان  ،در حال حا ر

و بسددیاری از میارگ تکثیر برای تهیه  درمالی و آموزشددی 

شدم وجود ندارد و باید این  ر د شرایطتولید ماهیان اهلی 

سیر  سعه م شودتو اطالعاا  .برای همه عالقمندان فراهم 

چندانی در ارتباج با رسدددیدگی ماهی سدددوف معمولی در 

های مختلف پرورشددی وجود ندارد و موفقیت در سددیسددتم

مورد نیاز برای  برای دسدددتیابی به مولدین ،این شدددرایط

 یکی از ،یپرورش الرومرحله  از تکثیر و تولید بنه ماهی

س سی در د سا سازی  نخستهای ی به فازتیابنکاا ا اهلی 

یت مناسددب فو تولید پایدار الرو و بنه ماهی با کی سددوف

 شود.می محسوب

ی هاشددداخصبا توجه به اینکه هینگونه اختالفی در 

شدم و عملکرد تولیدم انداز شی  گیری  سوف پرور مثل در 

ر به ظو ننشددد سدداله تیریه شدددم و یا کنترل مشدداهدم  2

 تهیددههییندده بدداالی  ،هورموناسدددتر  زا بودن تیریه 

قت گیر بودن  ،هاهورمون کار پروسددده و تیریه و نیروی 

شدددود در اینگونه مولدین با می درگیر در آن، پیشدددنهاد

 بستر تهیهبا  ،ای مناسب و حضور جنس مخالفدم تنظیم

ناسدددب برای تخمرییی قای ت ،م یدوال  با این روشمثل  ل

محور  کدرک بهتر عملکرد فیییولوژی جهتود. شدددایماد 

تاالمو  ناد،-هییوفیی-هییو یهبا  رخ دادمراا یت ی گ  ته

و تخمرییی در این  اووالسددیونبسددتر مناسددب در هنگاش 

برای   مناً شود. بررسیتواند در مطالعاا بعدی می ماهی

های ی بیشدددتر در تشدددکیل گلههادسدددتیابی به موفقیت

ش ستگام  ،در آیندم یمولدین پرور سن  ژنوتییی،باید به خا

مدیریت لقا ، ت ذیه  ،مولد و همننین اندازم تخم مو انداز

 مسائل بهداشتی نیی توجه نمود. مولدین و

 

 تشکر و قدردانی
سوف سازی ماهی  ستای پروژم اهلی   این مطالعه در را

یت با حما عاونت پژوهشدددی و هاو  مالی و تمهییاتی م ی 

ستان گیالن  شیالا ا شگام گیالن و ادارم کل  فناوری دان

ی این دو ممموعه هاانماش پذیرفت که الزش است از حمایت

در انماش این تحقیه تشکر نماییم. همننین در این پروژم، 

پرسددنل بسددیاری از مرکی بازسددازی و حفاظت از ذخایر 

ماهیان دریایی شادروان دکتر یوسف پور سیاهکل ژنتیکی 

 یاری رسدددان ما بودند که از زحماا این افراد نیی قدردانی

 گردد.می
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