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 چکیده
به عنوان یکی از گونه  (Acanthopagrus arabicus) عربی ماهی شانک باله زرددر مطالعه حاضر به منظور ارتقاء بازده تولید 

عصاره هیپوفیز کپور و ترکیبی از هیپوفیز ، HCG ،LHRH-A2پرورش در قفس اثر تزریق هورمون های  برایهای مناسب 
انجام شد  تیمارهای هورمونی و گروه کنترل در سه تکرار. بررسی قرار گرفتن ماده مورد بر روی مولدی LHRH-A2کپور و 

گرم  675و  310وجود داشت. میانگین وزن نرها و ماده ها به ترتیب  1به  1قطعه ماهی با نسبت جنسیت  30که در هر تکرار 
تخم ریزی در تمامی تانک ها اتفاق شدند. ساعت تزریق  24با دوز مشابه در فاصله زمانی دو بار ماده  ماهیان در هر تکراربود. 
هماوری نسبی در تیمار  دتر و در بازه زمانی کوتاه تری اتفاق بیافتد.تخم ریزی زو سبب شدند یمارهای هورمونیت . همهافتاد

 ندکمترین هماوری نسبی را داشت HCGو  گروه کنترلو تر بود معنی داری از بقیه تیمارها باال هورمون ترکیبی به طور
(05/0>p .)بازماندگی هم چنین  داد.نترل تفاوت معنی داری را نشان نمختلف و گروه ک در تیمارهای درصد تخم های شناور

چالش گرسنگی  در این مطالعه .نداشتگروه کنترل اختالف معنی داری  هورمونی باتیمارهای  بین 35و  10 روزهای الروها در
ساعت بعد از شروع  72و  60، 48، 36، 24، 12در  به طوری که درصد بازماندگی الروها ،انجام شد روی الروهای سه روزه

 .نشان ندادمختلف اختالف معنی داری بعد از شروع چالش گرسنگی در تیمارهای درصد بازماندگی الروها  .محاسبه شد چالش
نسبت  CPEو  LHRH-A2تزریق ترکیب هورمونی  ،نشان داد که در القای تخم ریزی ماهی شانک زرد باله عربی مطالعهاین 

  موثرتر است.در ارتقاء کمیت تخم ها بدون تاثیر بر کیفیت آن ها  HCGهورمون ها به تنهایی و هورمون این به هر کدام از 
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 مقدمه
میلیارد نفر می رسد در  9به  2050جمعیت جهان تا سال 

 Heilig et) سال هستند 40از این افراد زیر  22%حالیکه 

al., 2013).  تهدید برای امنیت یک  افزایش جمعیتاین
، یکی از راهها برای حل این تهدید در آینده استغذایی 

(. Godfray et al., 2010) پروری استبدون شک آبزی
 پرشتابپرورش ماهی بین همه صنایع تولید غذا در جهان 

هایی که  . مطابق با این رشد سریع، تنوع گونههاستآنترین 
 Cabrita et) در حال افزایش هستندنیز پرورش می یابند 

al., 2009 .) در برنامه توسعه شیالت ایران سهم ماهیان
درصد در نظر  2/1دریایی در افزایش تولید در حدود 

گرفته شده است. اما با توجه به رشد جمعیت و افزایش 
ل و روز افزون تقاضا و بازار پسندی ماهیان دریایی در داخ

با  یاییکه تولید ماهیان در رسد نظر میب ،از کشورخارج 
تواند سهم  توجه به وسعت مناطق دریایی ایران می

بیشتری را بخود اختصاص دهد. در راستای هدف توسعه 
خانواده شانک ماهیان از مهمترین  ،پروری صنعت آبزی

ماهیان دریایی با ارزش اقتصادی، با قابلیت پرورش و 
 ؛1390)مرمضی و اسکندری،  افزایش تولیدات می باشد

Karimi et al., 2014.) در قفس  شانک باله زرد عربی
 ,.Ahmad et alهای شناور دریایی رشد مناسبی دارد )

های دریایی با قابلیت با عنایت به اهمیت گونه  (.2018
 پروری و نیاز تحقیقاتی کشور در توسعه صنعت آبزی

ماهی شانک  مطالعهخصوص مطالعات کاربردی، در این 
گونه ای از خانواده شانک  (A. arabicus)زرد باله عربی 

 ماهیان، به عنوان گونه مورد مطالعه در نظر گرفته شد.
شناخته ( A. latus)عنوان شانک باله زرد ه این گونه ب قبالً
گونه از شانک باله زرد اما در مطالعات جدید چهار  .شد می

(A. latusجدا شده )  :اندA. latus ()شرق آسیا ،A. 

longipinnis  ،)شمال خلیج بنگال(A. arabicus 
)شمال غرب  A. morrisoni)خاورمیانه ایران و پاکستان(، 

 ;Iwatsuki, 2013) )خلیج فارس( A. sheimاسترالیا( و 

Siddiqui et al., 2014.)  گونه غالب شانک باله زرد در
 Esmaeili et) است A. arabicusآبهای ساحلی ایران 

al., 2014; Doustdar et al., 2018.) 

 ،ریزی تخم ءالقا دهد یکی از راهکارهای مطالعات نشان می

تولید و بازماندگی الروها در کارگاههای  افزایش عملکرد

بکارگیری  ،و شیرین تکثیر تجاری ماهیان آب شور

های دخیل در تولید مثل جهت آماده سازی  هورمون

هیپوفیز از سال (. Zaki et al., 2007مولدین است )

در تحریک تولید مثل و وادار کردن ماهی به تخم  1930

 یهیپوفیز استخراج .است استفاده قرار گرفته ریزی مورد

از ماهیان بالغ و آماده تولید مثل به طور موفقی برای 

 است های مختلفی از ماهیان استفاده شده تکثیر گونه

(Hossain et al., 2006; Barrero et al., 2008; 

Dhara and Saha, 2013)،  اما فعالیت های غیر قابل

موفقیت بینی این هورمون، تهیه هیپوفیز و تنوع در  پیش

 ;Dunham et al., 2000) استفاده از عصاره هیپوفیز

Zohar and Mylonas, 2001 استفاده از گنادوتروپین )

بخشی . دسترسی آسان و اثر ( را رواج دادHCGانسانی)

قابل قبول این هورمون در القای تخم ریزی تعداد زیادی 

ه از گونه های ماهی سبب کاربرد بیشتر این هورمون شد

 ,.Haniffa and Sridhar, 2002; Sahoo et al) است

این هورمون برای اما قیمت باال و عدم کارایی  .(2007

هورمون های محققان را وادار به تکثیر با برخی از گونه ها، 

 کرد (LHRHیا  GnRHگنادوتروپین )آزاد کننده 

(Peter et al., 1988 .)LHRH به  و آنالوگ های آن

های  سال تنهایی یا در ترکیب با هورمون های دیگر،

تخم ریزی ماهیان استفاده  ءجهت القازیادی است که 

 (. Zohar and Mylonas, 2001)شوند  می

عملکرد تخم ریزی ماهی مقایسه با هدف مطالعه حاضر 

 و یاد شده هورمون های تزریق شانک باله زرد عربی هنگام

 انجام شد.های دو تایی از آنها به طور همزمان  ترکیب

از این آزمایش اطالعات بنیادین در  نتایج بدست آمده

ها در  تخم ریزی و باال بردن کیفیت تخم ءزمینه القا

برای تکثیر این تواند  میکه  کند محیط اسارت ایجاد می

مورد استفاده قرار  ای ماهیان با قرابت گونهسایر و  ماهی

  گیرد.
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 کارمواد و روش 
 و نگهداری مولدین صید

این مطالعه با همکاری دانشگاه علوم و فنون دریایی 

خرمشهر و شرکت آبزی پروری درنا مهر قشم انجام 

در کارگاه تکثیر شرکت آبزی محل انجام آزمایش پذیرفت. 

و پروری و گردشگری درنا مهر قشم واقع در جزیره قشم 

آوری  طالعه با جمعم بود. 1394آن سال شروع زمان 

مولدین وحشی از دریا حدود شش ماه قبل از فصل تکثیر 

شروع شد. مکان دقیق صید بخش شمال غربی جزیره 

 مولدین بود.حوالی جنگل های حرای روستای گوران قشم 

از خرداد تا تیر  با تورهای گوشگیر شناور، قالب و گرگور

ماهیان تازه  صید و به محل کارگاه منتقل شدند. 94ماه 

نی مستطیل وبت مترمکعبی 8 ابتدا در مخازن صید شده

انتقال شکل مجهز به هوادهی واقع در سالن سرپوشیده 

یک تا دو هفته طول می کشید تا ماهیان تازه صید یافتند. 

 شده به شرایط جدید عادت و شروع به غذا خوردن کنند.

ین غذادهی به صورت دستی و با ماهی مرکب، میگو، سارد

. ماهیان هر و صدف تا حد سیری ماهیان انجام گرفت

تانک از نظر رفتار تغذیه ای، مدت زمان شروع و پایان 

تغذیه و میزان اشتها در هر وعده غذایی، سالمت ظاهری 

هنگام تغذیه، عالئم و بیماری و بدشکلی ظاهری و هر نوع 

تعویض آب  عالئم غیر طبیعی مورد بررسی قرار می گرفت.

لیتر در  12با دبی ساعته  24ن مرحله از نظر زمانی در ای

آب شور کنار دریا چاه  ،منبع تامین آب و شد انجامدقیقه 

بیعی شبانه روزی و از طریق پنجره شرایط نوری ط بود.

 14های تعبیه شده روی دیوارهای سالن تامین می شد. 

. تعیین جنسیت شدندروز قبل از شروع آزمایش ماهیان 

از طریق فشار قسمت شکمی و خارج  در این مرحله نرها

اما جنسیت  .اسپرمی قابل تشخیص بودندشدن آزاد مایع 

و وضعیت تکامل اووسیت ماده ها از طریق نمونه برداری از 

تخمدان مشخص شد. به این صورت که بوسیله داخل 

کردن یک سوند پالستیکی انعطاف پذیر از راه منفذ 

اووسیت های تخمدان برداشته  زتناسلی نمونه کوچکی ا

پس از تعیین  (.Black and Black, 2013) شد

 1به  1با نسبت جنسی ماهیان مولد نر و ماده  ،جنسیت

 Abu-Rezq et) به مخازن تخم ریزی مدور انتقال یافتند

al., 2013 قطعه  30(. در هر مخزن تخم ریزی تعداد

تخم ریزی . مخازن قرار داده شد ماده( 15نر و  15) ماهی

ای شکل با رنگ زمینه مشکی و با حجم  استخرهایی دایره

میانگین وزن برای ماهیان  متر مکعب بودند. 6آبگیری 

در گرم بود.  310±65و  675±127ماده و نر بترتیب 

تانک تخم ریزی ماهیان یک بار در روز تا حد سیری با 

و صدف( برای همه  خوراک مشابه )میگو ، اسکوئید ، ماهی

 .تیمارها غذا دهی می شدند

 
 تزریق هورمون

 1مطالعه در جدول  تیمارهای هورمونی بکار رفته در این

 که هر تیماری تیمار 5این آزمایش در  است. شده ارائه

تزریق ها در بافت ماهیچه تکرار بود انجام گرفت.  3 شامل

جایی باله پشتی در فاصله بین خط جانبی و  ای و دقیقاً

 شد انجام ،اهی از همه جا بیشتر استکه ارتفاع بدن م

(Abu-Rezq et al., 2013.) ماده دو  در هر تکرار ماهیان

ساعت تزریق شدند.  24بار با دوز مشابه در فاصله زمانی 

واحد  HCG ( 1000میزان تزریق هورمون ها به صورت 

 LHRH-A2 (20بین المللی/کیلوگرم(، 

گرم/کیلوگرم(، میلی  9/0) CPEمیکروگرم/کیلوگرم(، 

Mix (CPE 3/0 +میلی گرم/کیلوگرمLHRH-A2 10 

میلی لیتر گروه کنترل نیم  بود. در( میکروگرم/کیلوگرم

هورمون  .درصد تزریق شد 7/0محلول نمک کلرید سدیم 

 IBSA( محصولی از شرکت HCG) گنادوتروپین انسانی

-LHRH-A2 (D-Ala6 GnRH Pro9. سوییس بود

Net )چینی شرکتساخت  تزریق شده به مولدین 

Sansheng  .هیپوفیز کپور خشک شده  یغده هابود

 آبزیان آسیا بودند. ایرانی تشرک متعلق به
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 (A. arabicusتیمارهای هورمونی بکار رفته برای القای تخم ریزی مولدین ماده شانک باله زرد ) :1 جدول
Table 1: Hormonal treatments used to induce spawning in A. arabicus  

ماده مورد  نام تیمار

 استفاده

میانگین وزن ماهیان ماده 

 تیمار شده )گرم(

 فاصله تزریق دوز تزریق

 )ساعت(

 تعداد تزریق

HCG HCG  202±642 واحد بین  1000 

 المللی/کیلوگرم
24 2 

LHRH LHRH-A2 177±672 میکروگرم/کیلوگرم 20   24 2 
CPE 628±189 عصاره هیپوفیز کپور  9/0  

 میلی گرم/کیلوگرم

24 2 

MIX LHRH-A2+CPE 195±668 میلی گرم 3/0  CPE  10و 

 LHRHمیکروگرم

24 2 

Cntrl 656±170 آب نمک درصد 7/0میلی لیتر نمک  5/0   24 2 

 تخم ریزی و جمع آوری تخم 
و ساعات اولیه بامداد انجام معموال تخم ریزی در شب 

ی ریخته شده به همراه آب از طریق لوله ها . تخمدش می
 .شد آوری تخم هدایت می ن توری جمعسر ریز به درو

در طول مدت دمای آب وجود نداشت.  برکنترلی 

درجه  22±2قسمت در هزار، دما  35±1ریزی شوری  تخم

 ± 75/0 و اکسیژن محلول pH 1/0 ± 9/7گراد،  سانتی

برای ثبت شروع . بودقسمت در میلیون در نوسان  75/6

، توری جمع کنند رسیدگیتخم ریزی جهت محاسبه دوره 
تخم هر کدام از استخرها هر دو ساعت یکبار چک می شد. 

این فاصله زمانی به ساعت برای هر کدام از استخرهای به 

هماوری نسبی از تقسیم تعداد کل طور جداگانه ثبت شد. 

ها را  این تخمهایی که  تخم های ریخته شده به وزن ماده

 Zakeri et) محاسبه شد (n=3) در هر تکرار ،اند ریخته

al., 2009).  در استوانه های مدرج تخم های مرده و لقاح
های زنده و  در پایین و تخم ،تر بودند که سنگین نیافته

بندی  با توجه به درجه یافت. لقاح یافته در باال تجمع می

 ثبت شدهای مرده و زنده  استوانه مدرج حجم مجموع تخم

-Abu) دیگردمحاسبه  د تخم های زنده و شفافو درص

Rezq et al., 2013.)  

 
 انکوباسیون و پرورش الرو 

های زنده برای طی مرحله انکوباسیون به داخل  تخم

معلق در هراستخری انتقال می استوانه های پارچه ای 

جذب کامل ریخ و تقریبا همزمان با فسه روز بعد از ت. یافت

ای به داخل استخر  کیسه زرده الروها از استوانه های پارچه

با آب پر  که قبالً متر مکعب 8با حجم  یمستطیل شکل

د. ش رهاسازی می ،بود ا جلبک اضافه شدهو به آنه بود شده
 عدد در لیتر بود 30تراکم اولیه الروها در این استخرها 

(Abu-Rezq et al., 2013.) در این  پرورش الروها

 و( 2008) و همکاران Abu-Rezqروش  مطابقمطالعه 

مطابق روش )جلبک، روتیفر و آرتمیا(  ندهتولید غذای ز

Abu-Rezq ( انجام شد.1997و همکاران )  طول مدت

پارامترهایی که  سایر روزگی الروها بود. 35این مطالعه تا 
 ءاندازه گیری نرخ بقا شد شامل محاسبهن مطالعه ای در

، 12در  روزه 3الروهای  بر بعد از انجام چالش گرسنگی

و درصد  بعد از شروع چالش ساعت 72و  60، 48، 36، 24

 .بود روز بعد از تفریخ 35و  10الروها در بازماندگی 

 
 روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها

آنالیز واریانس یک طرفه جهت بررسی اختالف بین 

میانگین متغیرها درون تیمارها انجام شد. پس از مشاهده 

از پس  ANOVA% در آزمون 5تفاوت معنی دار در سطح 

های  برای مقایسات چندگانه استفاده شد. دادهتوکی آزمون 

انحراف استاندارد بیان  ±این مطالعه به صورت میانگین 

ی محاسبات آماری در این مطالعه از نرم افزار ند. برا شد
SPSS  استفاده شد 19ویرایش. 

 



   5 / شمارهبیست و هشت سال                                                مجله علمی شیالت ایران                                               

 

41 

 نتایج
تعداد روزهای  نتایج مربوط به دوره رسیدگی، 2در جدول 

 و تخم ریزی، هماوری نسبی، درصد تخم های شناور
روز بعد از تفریخ در 35و  10بازماندگی الروها در 

گیری  اندازهنشان داده شد.  تیمارهای مختلف هورمونی
بعد از جذب کیسه  گرسنگیچالش شروع با  ءبقا درصد
 72و  60، 48، 36، 24، 12روزه در  3روی الروهای  زرده

  .است ارائه شده 3در جدول  بعد از شروع چالش ساعت
 

روز بعد از تفریخ  35و  10هماوری نسبی، درصد تخم های شناور، بازماندگی الروها در دوره رسیدگی، تعداد روزهای تخم ریزی،  .2جدول

 (A. arabicusدر تیمارهای مختلف هورمونی ماهی شانک باله زرد عربی )
Table 2: Latency period, spawning days, relative fecundity, buoyant egg percentage and survival rate in 10 and 35 

days post-hatching in different Hormonal treatments in A. arabicus 

تعداد روزهای  نام تیمار

 تخمریزی

 هماوری نسبی درصد تخم شناور

1000× 

 دوره رسیدگی

 )ساعت(

 35بازماندگی 

 روزگی )درصد(

 10بازماندگی 

 روزگی )درصد(
HCG b12/2±2/12 16±35/59 cd211±1209 c15/1±66/50 93/2±82/13 5/3±2/44 

LHRH b57/0±33/14 8/18±18/48 b320±1613 b5/3±66/81 3/6±87/14 22/4±32/41 
CPE b57/0±33/15 2/19±43/51 bc214±1430 bc8/13±96 5/6±42/16 27/4±85/43 
MIX b57/0±33/12 8/17±25/54 a510±2162 bc46/14±33/67 25/4±85/14 05/8±75/45 

CNTRL a51/2±66/27 41/13±37/53 d135±998 a29±33/177 08/4±77/15 82/5 ± 45 

 (.p>05/0) در یک ستون با حروف مشابه اختالف معنی دار وجود ندارد               
 

 

روزه ماهی  3ساعت از شروع چالش گرسنگی روی الروهای  72و  60، 48، 36، 24، 12بازماندگی با گذشت میانگین درصد . 3جدول

 (.3=)تعداد شانک باله زرد عربی
Table 3: Mean Survival rate after 12, 24, 36, 48, 60 and 72 hours from starting starvation challenge in 3 days post-

hatching larvae in A. arabicus (n=3) 

 ساعت72 ساعت 60 ساعت48 ساعت36 ساعت24 ساعت12 تیمار
HCG 17/10 ± 3/88 22/11 ± 04/66 47/8 ± 94/45 63/6 ± 6/30 57/6 ± 57/16 27/5 ± 05/6 

LHRH 57/4 ± 59/90 44/4 ± 91/73 5/6 ± 73/50 46/5 ± 11/33 47/6 ± 97/13 08/5 ± 98/5 
CPE 2/3 ± 44/92 54/4 ± 65/70 03/5 ± 42/51 92/4 ± 89/30 95/5 ± 85/12 28/3 ± 90/4 
MIX 37/3 ± 07/93 36/4 ± 94/70  7/5 ± 97/52 77/7 ± 65/33 44/5 ± 20/17 92/4 ± 04/6 

CNTRL 46/4 ± 16/93 16/8 ± 19/68 51/10 ± 23/47 66/6 ± 95/28 78/4 ± 34/17 13/4 ± 55/7 
P VALUE 061/0 053/0 087/0 108/0 201/0 06/0 

 
 بحث

نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان داد که تزریق 
ریزی ماهی شانک باله زرد عربی الزامی هورمون برای تخم 

و  طبیعینیست به این مفهوم که این ماهی به صورت 
این مسئله با  ،بدون نیاز به هورمون هم تخم ریزی می کند

گونه مشابه  بر (2009)و همکاران  Zakeriمطالعه 
 مطابقت دارد.

 آخرین تیمار روز دیرتر از 4گروه کنترل در نهایت 
(LHRH)  تخم ریزی کرد.  روز بعد از شروع آزمایش 7و

تواند به  میرتر تخم ریزی کردن گروه کنترل دی ،در واقع

در پالسمای ( GtH) دلیل کمبود سطح گنادوتروپین ها
ماهیان این گروه باشد که در این مرحله به شدت برای 

 Richter et) بلوغ نهایی تخم و اووالسیون ضروری است

al., 1987 بین تیمارهای هورمونی در مجموع تیمار .)
LHRH  تیمارها  سایرتری نسبت به  طوالنی رسیدگیدوره

و کال  LHRHدر هورمون دوره این داشت. طوالنی بودن 
GnRH  ها یکی از معایب استفاده از این هورمون ها در

القای تخم ریزی در تکثیر مصنوعی ماهیان است که این 
 مسئله توسط محققین زیادی گزارش و شرح داده شده

(Peter et al., 1988 ; Brzuska and Adamek., 
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1999; Brzuska and Grzywaczewski., 1999) .
. مدت را داشت دگیرسیکوتاه ترین دوره  HCG تیمار

( در تیمار با عصاره هیپوفیز Latency) زمان جوابدهی
 LHRH-A2  در مقایسه با تیمار با هورمون (CPE) کپور

 کوتاه تر بود. علت آن توسط محققینی در مطالعات مختلف
 LHRH-A2که  است به این صورت توضیح داده شده

 دارای اثر روی هیپوفیز مولدین است در حالیکه عصاره
دوره  یم گنادی است که احتماالًقهیپوفیز دارای اثر مست

 LHRH-A2تر در ماهیان تحت تیمار با  طوالنی رسیدگی
 به آن مربوط می شود.

در این مطالعه هماوری نسبی در مولدینی که با هورمون 
به طور  ،( تزریق شده بودندLHRH-A2 + CPEترکیبی )

معنی داری از بقیه تیمارها باالتر بود. گزارشی از استفاده 
اما  .این ترکیب هورمونی در خانواده اسپاریده وجود ندارد

همین ترکیب هورمونی در خانواده  برمطالعاتی 
بنی توسط محمدیان و همکاران کپورماهیان و ماهی 

که نتایج آن با مطالعه حاضر است انجام گرفته  (1393)
ریزی  به تخم ءالقا LHRH-A2مولدینی که با  .مشابه است
تعداد تخم بیشتری نسبت به آنهایی که با  ،شده بودند

HCG منطبق بر تولید کردند این هم ،شده بودند ءالقا 
 بر (2016)و همکاران  El-Hawarryنتیجه ای است که 

بدست  (Clarias gariepinus) گربه ماهی افریقایی
ریزی را  دوره تخمدر این مطالعه تزریق هورمون . آوردند
روز  11-15تر کرد بطوریکه تیمارهای هورمونی  کوتاه
 25-30های گروه کنترل حالیکه تکرارریزی کردند در  تخم

 common dentexدر ماهی  ریزی کردند. روز تخم
(Dentex dentex )ریزی بدون نیاز  در محیط اسارت تخم

های القای  روش اما با .می پذیردهورمون انجام به تزریق 
و  شود میریزی تیمارهای مختلف همزمان  هورمونی تخم

برای ابد بطوریکه ی کمیت و کیفیت گامت ها افزایش می
بلوغ نهایی  ءمنجر به القا GnRHاستفاده از هورمون  مثال،

 (.Pavlidis, 2000)برابر شدن هماوری شد  10تخمک و 
شده از  صید( A. latus) تولید مثل شانک باله زرد ءدر القا

 10) میلی لیتر بر کیلوگرم 5/0اواپریم در دوز  طبیعت
 HCG( موثرتر از تزریق sGnRHمیکروگرم بر کیلوگرم 

واحد بر کیلوگرم( بود. از  1000)در دوزهای مختلف تا 

میلی  5/0نظر هماوری، درصد لقاح و تفریخ بکار گیری 
ریزی  تخم ءکیلوگرم اواپریم موثرترین راه برای القالیتر به 

 (.Leu and Chou, 1996می باشد ) A. latusدر ماهی 
در  هماوری نسبی شاخصپایین بودن  های علتیکی از 

عصاره هیپوفیز  یا HCGدر ماهیانی که با این مطالعه 
با  HCG تیمار شاخص هماوری نسبی ر)د اند تزریق شده

CPE تواند بروز  ( میاختالف معنی داری وجود نداشت
واکنش های ایمنی شناختی باشد که با ایجاد پادتن علیه 

کاهش کارایی تزریق را  ،غدد جنسیهورمون های محرک 
های  کوچک آنالوگ می دهد. در حالیکه اندازه نسبتاً

GnRH شود که هنگام استفاده از آنها  باعث می
(. 1381 ،)ستاری ریک نشودتحهای ایمنی شناسی  واکنش

ماهیان مولد بنی ماده با وزن بیش از یک کیلوگرم در 
فصل تولید مثل به دلیل وجود شاخص ایمنی سرمی 

از نسبت به ماهیان کوچکتر و نرها  M ایمنوگلبولین
های و  دستکاری توانایی ایمنی باالتر در مواجه با استرس،

 ،این عامل مهم دنبالبه  ند.زا برخوردار انواع عوامل بیماری
از توان تولید  ماهی از توان بدنی و بازماندگی باال و احتماالً

، )خدادادی و همکاران برخوردار است مثلی بسیار خوبی
 دلیل)که به  ممکن است ماهیان شانک ماده .(1388

مانند وزن های باالیی دارند(  بودنهرمافرودیت پیش نر 
از ماهیان در فصل تولید مثل مانند ماهی بنی به  بسیاری

واکنش های ایمنی شناختی  HCGو  CPEهورمون های 
 برها تاثیر مناسبی  هورمون تری داشته باشند و این قوی

در این مطالعه ماهی شانک باله زرد اشته باشد. آنها ند
عربی اختالف معنی داری را در درصد تخم شناور برای 

 داد. نشان نمیو گروه کنترل ف هورمون های مختل
از دیگر پارامترهایی است که کیفیت الروهای  ءنرخ بقا 

 .(Salami et al., 1994کند ) را بررسی می یتولیدماهی 
کیفیت تخم یک فاکتور اصلی در تعیین درجه موفقیت 

 Kjorsvik et) تفریخ و نرخ بازماندگی الرو ماهیان است

al., 1990 )اختالف معنی داری بین  در این مطالعه هیچ
 10 الروهای تیمارهای مختلف و گروه کنترل در ءنرخ بقا

 روز بعد از لقاح مشاهده نشد. 35و 
( به تغذیه endogenousدر زمان تغییر از تغذیه داخلی )

( مقداری از زرده هنوز باقی مانده exogenousخارجی )
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است که ترکیبات آن در طول مدت زنده مانی الرو خیلی 
مهم است. گرسنگی یکی از دالیل اصلی تلفات در طول 
 زمانی است که الرو از تغذیه داخلی به خارجی می رود

(Bailey et al., 1995 مقدار و ترکیب زرده بقای الرو را )
( تحت تاثیر قرار می دهد starvationدر زمان گرسنگی )

 Kucharczykالرو به کیفیت تخم بستگی دارد ) ءپس بقا

et al., 1997).  عدم غذادهی الرو ماهیان بعد از جذب
( می تواند راهی Starvation challengeکیسه زرده )

. چالش گرسنگی در برای تخمین کیفیت تخم باشد
مطالعه حاضر هیچ تفاوت معنی داری را بین تیمارهای 

کیفیت تخم های تولیدی از ) مختلف نشان نمی داد
 .(ابه استتیمارهای مختلف مش

و ترکیب  HCG ،LHRH ،CPEها شامل  هورمونتمامی 
بکار رفته در این آزمایش  (LHRH + CPE) هورمونی
و ترغیب ماهیان ماده به تکمیل بلوغ  ریزی تخم ءبرای القا

سریعتر و بیشتر و در نتیجه  نهایی اووسیت و تخمگذاری
اما تاثیر  ند.ریزی موثر بود کوتاه کردن بازه زمانی تخم

هم  پارامترهای تولید مثل با برهورمون های مختلف 
استفاده از هورمون  این بررسی نشان داد. متفاوت بود

هر کدام از آن  به نسبت( LHRH-A2+CPEترکیبی )
در ارتقاء  HCGها به تنهایی و هورمون  هورمون

بدون  افزایش کمیت تخم های امترهای تولید مثلی وپار
در ماهی شانک زرد  ها و الروهای تولیدیآن تاثیر بر کیفیت

 مزیت های بیشتری دارد.عربی باله 
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Abstract 

Arabian yellowfin sea bream (Acanthopagrus arabicus) is a candidate for cage culture. In this 

study to improve spawning performance (in quality and quantity) the effects of using human 

chorionic gonadotropin (HCG), Luteinizing hormone-releasing hormone analogues (LHRH-

A2), carp pituitary extract (CPE) and a combination of CPE plus LHRH-A2 in females were 

investigated. The hormone treatments and control were tested in triplicates. Each replicate 

was stocked with 30 fish with a sex ratio of 1:1 and the average weights were 675g and 310g 

for females and males, respectively. In each trial, females were injected twice with the same 

dose in 24 hours between of either. Spawning occurred in all tanks and the use of all 

hormones successfully induced spawning in a shorter time. Relative fecundity was found to 

be significantly elevated in the mix treatment (p<0.05). Fish in the control group and HCG 

treatment showed the lowest relative fecundity. Buoyant egg percentage was not significantly 

affected by different hormones. Results of survival rate percentage in 10 and 35 DPH did not 

show any significant different between treatments and control group (p>0.05). Starvation 

challenge was designed for 3 DPH larvae. Survival rate of larvae in 12, 24, 36, 48, 60, 72 

hours after starting challenge did not differ significantly among treatments (p>0.05). The 

present study revealed the best spawning performance of A. arabicus was achieved at a 

combination of CPE plus LHRH-A2, This hormone combination increases the quantity of 

produced eggs without affecting their quality. 
 
Keywords: Induce spawning; Arabian yellowfin seabream, Hormone treatment, Spawning 

performance, Gonadotropins.  
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