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  چکیده
. گذارندیاثر م یکسان یهااز بدن بر گونه یرونب یطت آنها هستند که در محمشتقا یا یهورمون یمولکول هاییگنالس ،هافرومون

و  یجنس یینها یدگیو روند رس یبر القاء فرومون  (PGF2α) فرومون یبه عنوان ماده حاو یتیصب یاثر عصاره تخمدان ماه
 یوزن یانگیننر با م یانت. ماهشده اس یسهمختلف مقا یمارهایو در ت سیبرر یماه ینجنس نر ا یاسپرم یهاشاخص ییراتتغ

 48)به مدت  یطبا مح یانو پس از آداپته شدن ماه ندشد یرهاساز یتریل  300 یبرگالسفا هایحوضچه در گرم 45±200
( که هر یمارگروه ت 3و  ینگروه شاهد پروستا گالند یکگروه تحت کنترل،  یک) یگروه تجرب 5در  هایشساعت(، آزما
 یتربر ل گرمیلیم 15و   10، 5 یمارمختلف از عصاره تخمدان در سه ت یهانر بالغ بود، انجام شد. غلظت یعدد ماه  9گروه شامل 

طول و وزن انجام  یریگبا اندازه یانماه یومتریشدند و ب یهوشب یانساعت ماه 24به صورت حمام به آب  اضافه شد. پس از 
مثبت آنها در  یرو تاث یتخمدان یهاعصاره یاز القاء فرومون یحاک یجتاشد. ن ینتوز یانگناد  ماه یری،خونگ مشد. پس از انجا

 گرمیلیم 15و  10 یمارسطح هورمون تستوسترون در ت ینو همچن یکبود. شاخص گنادوسومات یاسپرم یهانرخ شاخص یشافزا
(. تراکم اسپرم و p>001/0داشت ) داریمعن  یش( نسبت به شاهد افزاPGF2α) ندینپروستاگال یمارت ینو همچن یتربر ل

سرعت تحرک  یهاشاخص یول ند،نسبت به شاهد داشت داریی( کاهش معنT3) یتربر ل گرمیلیم 15 یماردر ت یتاسپرماتوکر
 یمارهات یهدر کل یاسپرم ده یاز خود نشان ندادند. حجم نسب دارییاسپرم و درصد تحرک اسپرم نسبت به شاهد اختالف معن

 یز(. تجوp>001/0مشاهده شد ) T3 یمارنسبت به شاهد در ت دارییمعن یشقرار گرفت و افزا یفرومون عصاره یرتحت تاث
  .یدگرد یتجرب یهاگروه امینر در تم یتیصب یماه یمثل یدمنجر به کنترل تول یعصاره فرومون

 
 Sparidentex hasta، نیپروستاگالند فرمون، صبیتی، ماهی :کلیدی لغات
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  مقدمه
 ییایمیش باتیترک عملکرد و تیماه نهیزم در دانش کسب

 آنها نقش و انیماه ییایبو ستمیس بر هافرومون ژهیوهب و
 ابزار عنوان به تواندیم یماه یولوژیزیف و رفتار در
. گردد محسوب ییایدر انیماه پرورش یبرا یتیریمد

 یکشاورز یهاآفت تیریمد حوزه در هافرومون امروزه
 حوزه در یحت و( Shani, 2000) دارند فراوان یکاربردها

 یهاطیمح در ناخواسته و هرز انیماه تیجمع تیریمد
 ،وجود نیا با(. Li et al., 2002) دارند کاربرد زین یعیطب
 و هاهورمون کاربرد به توجه نیشتریب انیآبز خصوص در

 آنها پرورش و ریتکث و مثل دیتول حوزه در هافرومون
 (.  Mylonas et al., 2010) است شده عطوفم

زا کنترل درون یندهایفرآ لهیوسهب انیماهدر  دمثلیتول
 از یطیمح عوامل قیطر از یداخل یندهایفرآ نیگردد. ایم
شوند. با توجه به یم کیتحر ییغذا عوامل و دما نور، لیقب

 دیکه تول است دهیامر آشکار گرد نیاطالعات موجود ا
 لهیوسهداران بمهره ریهمانند سا انیماهدر  یسلول جنس

 غده(، پوتاالموسی)ه مغز شامل زیر درون غدد ستمیس
 کنترل ستمیگردد. سیم کنترل یجنس غدد و زیپوفیه

دار بر اساس محور باله انیماه در دمثلیتول زیر درون غدد
مشابه پستانداران  ،یغدد جنس -زیپوفیه -پوتاالموسیه
 نیهورمون آزاد کننده گنادوتروپ الموسپوتایباشد. هیم

(GnRH) 1غده نی. اکندیم دی( را تولزیپوفی)مؤثر بر ه 
که  2(GTHs)نیگنادوتروپ یهاهورمون یرهاساز و سنتز

 سمت به( ضهی)تخمدان و ب یغدد جنس کنترل هانقش آن
سنتز  یهانیگنادوتروپ .باشدیم یجنس یهاسلول دیتول

 یچرخه خون درون ز،یپوفیده هغ یهاشده در گنادوتروپ
 یهارندهیگ به اتصال قیو از طر شوندیمترشح  یطیمح

و  دوژنزیاستروئ ندیسبب القاء فرآ ،یواقع در غدد جنس
 ستمیس عمدهنقش  لیگردد. به دلیم انیماهگامتوژنز در 
عمل  از یآگاه ،یجنس یهاسلول دیدر تول زیغدد درون ر

، به استفاده انیماه ثلدمیتول یهورمون میکنترل و تنظ
 یماه یمصنوع ریمختلف در تکث یهاهورمون از نهیبه

 (.1380 ،یصحاف زاده نیحس) نمود خواهد یانیشا کمک

                                                           
1 Gonadotropin-releasing hormone 

2 Gonadotropin hormones 

 در کیفارماکولوژ عوامل از یکیها به عنوان نیپروستاگالند
یمورد استفاده قرار م انیدر ماه یزیتخم ر یرفتارها القاء

کننده  ءنوان عامل القابه ع هاهورمون نی. از ارندیگ
. شودیمماده استفاده  انیدر ماه یزیتخم ر یرفتارها

ها در تیساوو رسیدگیها در زمان نیپروستاگالند
 خون انیبافت تخمدان سنتز و به جر قیاز طر ،تخمدان

در معموالً  ونیگذار که اووالستخم انید. در ماهنشویم رها
در  هابالغ بعد یهاتیو اووس ردیپذ یمتخمدان صورت 

 یهانیپروستاگالند ابند،ییها لقاح مخارج از بدن با اسپرم
 برو  ابندییمخون به مغز انتشار  انیجر قیحاصله از طر

و با فعال  شوندیم مستقرحاصله در مغز  یهارندهیگ
 را یرفتار اثرات سلسله کیها در مغز رندهیگ نینمودن ا

 یزیرتخم یبه رفتارها توانیکه از جمله م کنندیم القاء
 یساز(. فعالSorensen and Goetz, 1993) نمود اشاره
 انیماه زیپوفیاز ه GTH-IIترشح  یو فرومون یرفتار

 یاست. هنگام دهینر کامالً به اثبات رس انیامروزه در ماه
 ،یگذارها در حال تخمکنر همزمان با ماده یکه ماه
خون  GTH-II زانیم ،کندمیخود را خارج  یهااسپرم

ماده  انیماهـ یفرومون یهاگنالینر در پاسخ به س یماه
 8-12 ری(، با تأخ17α,20β-DP ،PG-F2α1 ـژهیوه)ب

 ،یاتجربه یط اگر نی. همچنرسـدیسـاعت به حـداکثر م
 قیتزر PG-F2α آنهاکه به  ییهانرها را در معرض ماده

 یازهایدر پ ir-GnRH، تراکم دیقرار ده ،شده است
ساعت  2آنها، بعد از  پوتاالموسیتلنسفال و ه ،ییایبو

موضوع هنوز مشخص نشده است که  نی. اابدییم شیافزا
 اتیتجرب یط ییمغز جلو ir-GnRH ریدر مقاد راتییتغ

 یهاستمیها بر سفرومون میمستق ریاز تأث ی، ناشمذکور
 جهیدر نت میمستق ریبه صورت غ ایاست  GnRH ینورون

 نیدر ا .دیآیماده بوجود م انیبا ماه یررفتا یهاانکنشیم
نر،  ییطال یدر ماه TNاند که نشان داده قاتیرابطه تحق
حساس  یزیردر طول رفتار تخم یلمس یهابه محرک

آزاد خاور دور، مقدار  یدر ماه گر،ید یسوباشد. از یم
sGnRH-mRNA، در طول مهاجرت به  ییدر عصب انتها

دهنده دخالت  ه نشانک ابدی یم شیافزا ایطرف در
 یاثرات خارج یانجیدر م ینورون ستمیس نیا یاحتمال

خواهد شد  یهورمون راتییاست که منجر به مهاجرت و تغ
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پروستا  ژهیوهها بفرومون (.1396 همکاران، و انیعر)
 شوندیمساخته  یماه داکتیدر تخمدان و اوو هانیگالند

-زیپوفیه -موسپوتاالیمحور ه یبر بخش فوقان ریو با تاث
قزل آال،  رینظ یانیرا در ماه یزیرتخم یگناد رفتارها

 Stacey and) کنندمی کیقرمز حوض تحر یسوف و ماه

Goetz, 1982در زمان  فتارهار میامر سبب تنظ نی(. ا
کمک  یمثل دیتول تیو به موفق شودیم یماه یزیرتخم
ها و فرومون ری( به تاث2016و همکاران ) Yabuki. کندمی

اشاره  یماه ییایبو ستمیس قیعملکرد آنها در مغز از طر
 باتیماده، ترک یگورخر یکه در ماه افتندیکردند و در
در تخمدان  و در زمان  PGf2α رینظ ینیپروستاگالند

ادرار سبب جلب  قیکه از طر ابندییم شیمثل افزا دیتول
جنس نر  یمثل دیتول کیو تحر شوندیجنس مخالف )نر( م

 قیفرومون از طر نید. آنها ثابت کردند که اندنبال داررا ب
 یهابر لوب یگذار ریدر جنس نر و تاث ییایبو ستمیس
سازد. یرا فعال م کیولوژیزیف یرهایمغز، مس ییایبو

در بدن جنس نر  β-P20 17αهورمون   زانیم شیافزا
 β-P20و  PGF2α یهاسطح فرومون شیاز افزا یناش

17α قیاز طر یاسپرم تیالیو س یگدیسبب رس ،در آب 
 یبررس فهد با حاضر هشوپژ .شودیم LHهورمون  ریتاث
 یبر هورمون ها یتیصب یماه یتخمدان رعصارهیتاث

 در جنس نر انجام شد.  یاسپرم یو شاخص ها یدیاستروئ

 
 کار روش و مواد

 عدد 120 تعداد فرومون یحاو یبافت عصاره هیبه منظور ته
 یتی( ماده صبگرم 140-950 ماده )با وزن یماه

((Sparidentex  hasta یها، اسکلهیبوم ادانیاز ص 
پس از  انیماه تخمدان. دیگرد هیته دیو مراکز خر یادیص

گرم از هر نمونه( با هم مخلوط  2-5)به وزن  یبردارنمونه
 یهاعصاره هیته یبرا گرادیسانتدرجه  -20 یو در دما

گراد درجه سانتی -80 زریفر در و روز 60به مدت  یبافت
 ییزداخیمورد نظر پس از  یهاشد. عصاره ینگهدار
 آنهاو خرد کردن  یدر مراحل مختلف جنس ها،عصاره

درصد و بافر فسفات  15با متانول  کن،مخلوط لهیوسهب
به  همزنو با استفاده از  بی( ترکPH=5/7مول ) 1/0

با  هاعصاره سپس. دندیگرد هیته همگنصورت بافت 

و  فوژیسانتر قهیدور در دق 3000با  فوژیستفاده از سانترا
 ماندهیاز مواد جامد باق عیفاز ما قهیدق 10مدت  هب

(. در مرحله بعد با Prasain et al., 2013شد ) یجداساز
دست هب عیدرصد با ما 50استفاده از استون به نسبت 

انجام و  فوژیمجدداً با استفاده از سانتر یریگآمده، عصاره
 به هگزان با ییباال محلول سپس. دیگرد هیته هیعصاره ثانو

 یبرا دهایپیل یحاو محلول و دیگرد بیترک یمساو نسبت
 نیپروستاگالند فرومون سنجش جهت شگاهیآزما به ارسال
 یجنس یدگیمراحل مختلف رس یها. عصارهآمد بدست

 مورد نیگالند پروستا سنجش یبرا یتیصب ماده یماه
 Sorensen et al., 2003; Prasain) رفتگ قرار یابیارز

et al., 2013 .) 
 یتیصب یبافت تخمدان ماه یهافرومون در عصاره ریمقاد

با  (HPLCباال ) ییبا کارا عیما یکروماتوگراف روش با
 Agilent 1200 series (Agilent استفاده از دستگاه

Technologies, Santa Clara, CA)  بر اساس روش  و
Stephen رفتیپذ صورت صیتخل در )2019مکاران )و ه .

 با را متانول یحاو عصاره تریل کرویم 200منظور نیا یبرا
 4 در طیمح یدما و مخلوط درصد 1/0 کیفرم دیاس

توازن  یبرقرار ی. برادیگرد ینگهدار وسیسلس درجه
درصد با  1/0 کیفرم دیبا اس  Hydro RP-C18ستون 

 قهیدق 5 مدت به و هقیدر دق تریل یلیم 2/0 انیجر زانیم
 به تریکرولیم 20 زانیم به هاعصاره سپس و انجام قیتزر

 استاندارد یمنحن میترس با هاشکل. شدند قیتزر ستون
در عصاره نیپروستاگالند ریو مقاد قرارگرفتند زیآنال مورد

 یدگیرس مختلف مراحل در یتیصب یماه تخمدان یها
 .(Stephen et al., 2019) دندیگرد محاسبه یجنس

به  زین 1کیشاخص گنادوسومات ایارتباط وزن گناد  معموالً
شاخص ساده از بلوغ و مراحل رشد گناد مورد  کیعنوان 

شاخص بلوغ یک روش غیر مستقیم  .ردیگیاستفاده قرار م
 انیشاخص در پا نیا ریزی است.برای تخمین فصل تخم

از شد. هدف  یبررس نیاز مولد یریگدوره و در زمان نمونه
 یو رشد وزن یجنس یدگیمراحل رس یکار بررس نیانجام ا

 باشد.یم تخمدان یدگیرساز  یگناد ناش

                                                           
1 Gonadosomatic index 
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( براساس فرمول GSI) یگناد شاخص درصد قیتحق نیدر ا
 (:Biswas, 1993) دیمحاسبه گرد یهر ماه یبرا لیذ

×100 

WG: )گرم( وزن گناد، W: یوزن کل بدن ماه  )گرم( 
هورمون  یدیسطوح استروئ یریگاندازهبه منظور 

( استفاده RIA)  «یاس منویا ویراد»تستوسترون از روش 
 تیهورمون مذکور از ک یریگ. جهت اندازهدیگرد

Immunotech ژن  یآنت نیب یبراساس واکنش رقابت که
 یموجود در نمونه سرم )تستوسترون( جهت اتصال به آنت

شده  ید طراحفاز جام رضد تستوسترون موجود د یباد
ژن  یحاصل از اتصال آنت ی. پرتو دهدیاست، استفاده گرد

فاز جامد با گاما کانتر  یباد یدار )تستوسترون( با آنتنشان
LKB و پردازش شد. در  یریگساخت کشور فنالند اندازه

 یبراتورهایاستاندارد کردن روش از کال یضمن، برا
Immunotech ریمقاد ،بیترت نیبد .استفاده شد 

 دیگزارش گرد تریل یلیها برحسب نانوگرم بر مهورمون
(Ottobre et al., 1989.) 

 
 یماربندیت

 هایحوضچه در گرم 200±45 یوزن یانگیننر با م یانماه
و پس از آداپته  ندشد یرهاساز یتریل  300 یبرگالسفا

 هایشساعت(، آزما 48) به مدت  یطبا مح یانشدن ماه
گروه شاهد  یکوه تحت کنترل، گر یک) یگروه تجرب 5در 

عدد  9( که هر گروه شامل یمارگروه ت 3و  ینپروستا گالند
مختلف از عصاره  یهانر بالغ بود، انجام شد. غلظت یماه

 یمارهاینام ته ب یتربر ل گرمیلیم 15و  10، 5تخمدان )

1 T، 2T 3 وT) صورت حمام به آب اضافه شد. به 
 

 هاهداد آماری یلو تحل یهتجز روش
 گنادو یهاشاخص در اختالف و تفاوت یبررس یبرا 

با  یاسپرم یهاشاخص و ولیاستراد هورمون و کیسومات
 زیآنال یاز روش آمار و  SPSS استفاده از نرم افزار

برای ( و one-way ANOVA) طرفه کی انسیوار
 Duncan Multiple) دانکن آزمون از نیانگیم سهیمقا

Range Test) از نرم  زیشکل ن میترس یبرا .استفاده شد
 .دیاستفاده گرد Excelافزار 

  نتایج
 یتیصب یبافت تخمدان ماه یهاعصاره در فرومون ریمقاد

باال نشان  ییبا کارا عیما یکروماتوگراف با( %95)باراندمان 
 280معادل   نیپروستاگالندمقدار  نیشتریداد که ب

  (.1)شکل  باشدیم تریلیلیم بر کروگرمیم
 

 

 

صبیتی ماهی تخمدان عصاره در پروستاگالندین شناسایی مایع فاز کروماتوگرافی نتایج  :1 شکل  
Figure 1: Results of liquid phase chromatography Identification of prostaglandins in ovarian extract of  Sparidentex 

hasta 
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 نشان یفرومون عصاره یها ماریت در انیماه گناد یبررس
(. 2 شکل) است افتهی شیافزا ها یماه ضهیب حجم که داد

 همچنان یول بودند دهیشاهد رس ماریدر ت هاضهیب
ضهیب ییانتها بخش در یخون عروق و یجنس یهاطناب

 دوز با 3 ماریت به مربوط انیماه ضهیب در. دیگرد مشاهده
 قابل ضهیب طول در حجم شیافزا نیپروستاگالند یباال

 .بود مشاهده
 

 

 
 یافته  حجم افزایش ها لیتر بیضه بر گرممیلی 15 غلطت با فرومون حاوی عصاره با حمام ساعت 24 از پس صبیتی نر ماهی بیضه  :2 شکل

 .  است مشاهده قابل اندکی فشار با اسپرمی سیالیت و
Figure 2: Male testis of  Sparidentex hasta after 24 hours immersion exposed with pheromone extract (concentration 

of 15 mg / l). The testicles are enlarged and sperm fluid is visible with slight pressure. 

 
 یها ماریت در کیداد که شاخص گنادوسومات نشان جینتا

 نیشتریب(. p<001/0) .بود داریمعن اختالف یدارا مختلف
 در گرم 15) 3 شماره ماریت به وطمرب درصد 8/2 با مقدار

که با شاخص  بود( فرومون یحاو عصاره تریل
 گرمیلیم 5) خالص نیگالند پروستا ماریت کیگنادوسومات

 نیهمچن. نداشت اختالف درصد 9/2 زانیم به( تریل بر
 شاهد ماریت با  3 و 2 یمارهایت نیب  داریمعن اختالف
 ( .3)شکل  نشد مشاهده

 عدمدهنده رمون تستوسترون نشانهو یبررس جینتا
با  یهورمون در مواجهه ماه نیقابل مالحظه ا راتییتغ

 ماریت و شاهد گروه با سهیمقا درفرومون  یحاو یهاعصاره
 نیوجود ا نی.  با ا(p>001/0) بود خالص نیگالند پروستا

 یلیم 5 غلظت با فرومون ی)حاو T3 یمارهایهورمون در ت
 رینسبت به سا نیپروستاگالند ماریت و( تریل یلیم بر گرم

 (. 4)شکل  داد نشاناندک  شیافزا مارها،یت

 یشناخت اسپرم یپارامترها یریگ اندازه جینتا
( در اسپرم تراکم اسپرم، تحرک سرعت ت،یاسپرماتوکر)

 . است شده داده نشان 7 الی 5 یهاشکل
متر  کرویم 160±7 شاهد ماریت در اسپرم تحرک سرعت
 6پس از  T2 ماریسرعت در ت نی. ادیگردثبت  هیدر ثان

 در متر کرویم 50±4) دیمقدار خود رس نیبه کمتر قهیدق
در سرعت  داریمعن اختالف وجود انگریب، 5(. شکل هیثان

 یمارهایت نیمختلف ب یزمان یهاتحرک اسپرم در دوره
 باشدیشاهد م ماریفرومون و ت یکننده عصاره حاو افتیدر
(001/0>p) .ماریاول در ت قهیحرک اسپرم در دقت سرعت 

T3 از خود نشان نداد  داریشاهد اختالف معن ماریبا ت
(001/0<p) .هااسپرم تحرک سرعت زین قهیدق 3 از پس 

و  T1 یمارهایت نیب داریو اختالف معن بود باال همچنان
T2 ماریشاهد و ت یمارهایبا ت T3  مشاهده شد

(001/0>p) .سرعت در دیشد افت قهیدق 6 گذشت با 
 ژهیوهب مارهایو در تمام ت شد مشاهده هااسپرم تحرک

 .  (p<001/0)مشاهده شد  یداریاختالف معن T2 ماریت
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 مختلف  تیمارهای در( سوماتیک گنادو) گنادی رشد شاخص مقایسه  :3 شکل

 (باشدمی درصد 5 سطح در معنادار اختالف وجود دهنده نشان مختلف انگلیسی حروف)
Figure 3: Comparison of gonadal growth index (somatic gonadal) in different treatments 

 (Different English letters indicate a significant difference at the level of 5%) 

 

 
مختلف  تیمارهای در صبیتی ماهی نر جنس در تستوسترون سطح مقایسه  :4 شکل  

 ( باشدمی درصد 5 سطح در معنادار اختالف وجود دهنده نشان ختلفم انگلیسی حروف)
Figure 4: Comparison of testosterone levels in males and females of Sparidentex hasta   in different treatments 

(Different English letters indicate a significant difference at the level of 5%) 
 

 جینتا. دیگرد ثبت  قهیدق 2/11 اسپرم تحرک زمان مدت
 نیب در اسپرم تحرک درصد نیانگیم نیب که داد نشان

 وجود داریمعن اختالف یتیصب یماه در مختلف یمارهایت
ها  ماریت یتحرک اسپرم در تمام درصد. (p<001/0) دارد

 ماریرا نسبت به ت یداریمعن شیافزا قه،یدق 1پس از 
 و 3 قیدقا در روند نیا(. 6ود نشان داد )شکل شاهد از خ

 زمان گذشت با تحرک درصد یول بود مشاهده قابل زین 6
 داشت. یامالحظه قابل کاهش مارهایت یتمام در

 جی. نتاشودیم مشاهده 7 شکل در تیاسپرماتوکر راتییتغ
 انیدر ماه تیاسپرماتوکر زانیدهنده کاهش منشان

و  T2 یمارهاینسبت به ت PG و T3 یهاماریدر ت یتیصب
T1 باشدیشاهد م ماریو ت (001/0>p). 
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مختلف تیمارهای در اسپرم تحرک سرعت مقایسه  :5 شکل  

(باشدمی درصد 5 سطح در معناداری اختالف وجود دهنده نشان مختلف انگلیسی حروف)  
Figure 5: Comparison of sperm motility in different treatments 

Different English letters indicate a significant difference at the level of ( 5%) 

 

 
مختلف تیمارهای در اسپرم تحرک درصد مقایسه :6 شکل  

(باشدمی درصد 5 سطح در معناداری اختالف وجود دهنده نشان مختلف انگلیسی حروف)  
Figure 6: Comparison of sperm motility in different treatments 

Different English letters indicate a significant difference at the level of (5%) 
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مختلف تیمارهای در اسپرماتوکریت مقایسه  :7شکل   

(سطح در معناداری اختالف وجود دهنده نشان مختلف انگلیسی حروف)  

Figure 7: Comparison of spermatocytes in different treatments 

(Different English letters indicate a significant difference in level) 

 
  بحث
 محصوالت مصرف برای تقاضا افزایش و جمعیت رشد

 ماهیان یپروریآبز صنعت تا است دهیدریایی موجب گرد

 هایسازمان و کشورها توجه مورد و بدیا دریایی گسترش

فقر قرار  کاهش و تغذیه وضعیت بهبود در مسئول جهانی
 هند اقیانوس غرب فارس، خلیج صبیتی بومی . ماهیردیگ

 آبهای این گونه یستگاهز است. هند کشور ساحلی آبهای و

 دارانمهره از عمدتاً  و است عمیق آبهای و عمق کم ساحلی

 ارزش دارای صبیتی ماهی .کندمی پوستان تغذیه سخت و

 در آن پرورش و یرتکث و بوده است شیالتی و اقتصادی

 برخوردار خاصی اهمیت از فارس کشورهای حاشیه خلیج

و پروش  ریتکث ندی(. فراHussain et al., 1981است )
است که از  یو خارج یوابسته به عوامل متعدد داخل انیآبز

و  کیولوژیزیف راتییکه سبب تغ یجمله عوامل خارج
. باشندیها مفرومون گردد،یمولد م انیدر ماه یرفتار
 یافتگی تخصص و تکامل از یحاک یعلم یهایبررس

 ریتاث به زین امر نیا که است زمان یتوال در هافرومون
. دارد یبستگ جانوران ستیز بر یخارج و یداخل عوامل

 جانور یسو از مثل دیتول در موثر یهافرومون مثال، یبرا
 دارد دنبالهب را فرومون کننده افتیدر جانور منافع ،دهنده

 یرفتارها بروز و یمثل دیتول کیتحر سبب کهیطورهب
 گرددیم دیجد نسل جادیا در شتریب تیموفق یبرا مربوطه

(Sorensen and Stacey, 1999وجود فرومون .)یها 
متعلق به  یهاها و از جمله گونهاز گونه یاریدر بس یجنس

 ,Loseyگزارش شده است ) Hypsoblenniusجنس 

 یدر ماه PGF2αاز نوع  یجنس یهاومونفر (.1969
Paradise fish یبا نام علم  Macropodus 

opercularis گرفته قرار مطالعه مورد و ییشناسا
 که است شده ثابت امروزه(.  (Villars et al., 1985اند

سه نقش  توانندیم هانیپروستاگالند رینظ ییهافرومون
نقش اول آنها  :شندداشته با انیمثل آبز دیدر تول یاساس

منجر  که است یموضع یهادر عملکرد به عنوان هورمون
نقش دوم به  ،گردد یمتخمدان  یکولیفول کیبه تحر

 یزیرتخم یرفتارها کیو تحر ونیزمان اووالس شیافزا
 به ،آنها به عنوان فرومون در آب سوم نقش و دارد تعلق

 مربوط نر جنس در یجنس یرفتارها کیتحر و یدگیرس
  (.Sorensen and Goetz, 1993) گرددیم

 در 15K-PGF2α مشتق ژهیوهب و هانیپروستاگالد
 نر انیماه یاسپرم یبازده در و یزیرتخم یندهایفرا

 هورمون سطح شیافزا سبب حال نیع در و دارند دخالت
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LH شوندیم نر درجنس (Wyatt, 2014 .)نیهمچن 
 و( PGF2α) نیدپروستاگالن رینظ ییهافرومون یرهاساز
 قرمز یماه ماده جنس ادرار قیطر از آن یهاتیمتابول

(Carassius auratus ،)یبرا یماه نر جنس جلب سبب 
 (. Appelt and Sorensen, 2007) گرددیم مثل دیتول

 زانیم شی( به افزا1388) یلرستان و ینیحس
شده  ینر نگهدار یکپور معمول انیدر ماه تیاسپرماتوکر

ماده  ینر مواجهه داده شده با ماه انیبا ماه سهیدر مقا
 انیاز ماه یفرومون ناش ریتاث انگریامر ب نیاشاره نمودند. ا

شدن  قینر و احتمال رق یماه یمثل دیماده بر دستگاه تول
در  تیاسپرماتوکر زانیو به تبع آن کاهش م یتوده اسپرم

انجام شده  قاتیماده بوده است. در تحق انیمجاورت ماه
 نیدر بهتر زوتوراکسیش یدر ماه تیاسپرماتوکر انزیم
که با  دیدرصد ثبت گرد 58/36( میاووپرا قی)تزر ماریت

و با حجم آن رابطه معکوس  میتعداد اسپرم رابطه مستق
 یبررس با نیمحقق(. 1395 همکاران، و نژادداشت )عرب

 بر فرومون عنوان به آنها مشتقات و هانیپروستاگالند ریتاث
 نر (Salmo salar) سالمون یماه یمثل دیتول یاهیژگیو

 شیافزا فرومون افتیدر با یماه اسپرم حجم که افتندیدر
 قیتحق جی(. نتاMoore and Waring, 1996) افتی

موجود در عصاره بافت  یهاوجود فرومون انگریحاضر ب
 . باشدیم یتیصب یتخمدان ماه

 یداراکه  T3 ماریدر ت تیاسپرماتوکر زانیم نیهمچن
مقدار را از خود  نیبود، کمتر یتراکم فرومون نیشتریب

و  یمن عیشدن ما قیرق لینشان داد که احتماالً به دل
 با مواجهه از پس اسپرم یینها یسازآماده یآن برا یریآبگ

اثر  ه( ب2001)Young و  King. است بوده فرومون
 – α,20β –17 dihydroxy -4ی استروژن باتیترک

pregen -3 – one زیو ن  gonadotropin  releasing 

hormone analog ندیفرا و اسپرم حجم راتییبر تغ 
 اشاره کردند. 1یریبگآ قیطر از اسپرم یینها یسازآماده

( در خصوص 2011و همکاران ) Cabrita راموضوع  نیا
 یماه ماده جنس ادرار در موجود یهافرومون ریتاث

  Senegalese sole (S. senegalensis) ییایدر کفشک
. نمودند اثبات زین اسپرم حجم و تیاسپرماتوکر راتییتغبر 

                                                           
1 Miltatiom 

 باتیترک یبر روند استفاده از برخ یشواهد مبن ،ییسواز 
روند  عیدر تسر (PGF2α) هانیپروستاگالند رینظ یفرومون

 انیدر انواع ماه 2ها اسپرم یینها یدگیو رس یریآبگ
 ;Moore and Waring, 1996) دارد وجود یاستخوان

Yabuki et al., 2016 .) ًبه تیاسپرماتوکر نییتع معموال 
 اسپرم تراکم یابیارز یبرا آسان و عیسر کیتکن عنوان

 درصد نیباالتر ،حاضر مطالعه در. شود استفاده تواندیم
 نییپا به مربوط ماریت و شاهد ماریت در تیاسپرماتوکر

 دست آمد.ههورمون ب یدوز عصاره حاو نیتر
 ،انجام دادند )1994(همکاران  و Staceyکه  یقیتحق در
 از حاصل یفرومون ترشحات و هاگرفتند که عصاره جهینت

 رینظ هانیتواند بر ترشح گنادوتروپیم ماده انیماه ادرار
FSH هورمون  ژهیو بوLH یشیافزااثر  زیپوفیاز آدنوه 

 (.  Stacey et al., 1986; Stacey et al., 1994بگذارد )
 و فرومون یحاو یتیصب یماه تخمدان عصاره

 یتخمدان یهاعصاره خاص، طور بهبود.  نیپروستاگالند
 و یدیاستروئ یهاهورمون انواع یدارا انیماه

 و یمثل دینها بر روند تولآ ریکه تاث بوده هانیپروستاگالند
 ریتاث قیاز طر یجنس یهاهورمون سطوح راتییتغ

 یهارندهیو گ ینینادو تروپگ یهاسلولبر  دهایاستروئ
بافت  در هانیپروستاگالند میمستق ریتاث ای( D2) ینیدوپام

 دهیبه اثبات رس قبالً  یموضع یهابه عنوان هورمون ضهیب
 وجود(. Sorensen and Goetz, 1993است )
 بروز در آنها ریتاث و انیماه در یجنس یهافرومون
 به دهیسالمون ادهخانو یهاگونه انواع در یجنس یرفتارها
 انجام قاتیتحق در(. Honda, 1982) است دهیرس اثبات
 عنوان به هانیپروستاگالند زانیم شیافزا موضوع شده

 یزیرتخم و تخمدان نیتکو ندیفرا یط یجنس فرومون
 Cetta) است دهیرس اثبات به زیپوفیه کیتحر از یناش

and Goetz, 1982 .) 
Honda (1982به وجود فرومون )اشاره  انیها در ادرار ماه

( به 1995و همکاران ) Appeltداشت و به دنبال آن 
به عنوان فرومون  انیدر ادرار ماه هانیوجود پروستاگالند

 یها برااز فرومون انیاز ماه یاریبردند. بس یپ یمثل دیتول
 دعوت ،یسازالنه رینط یمثل دیتول یها ندیفرا یهمزمان

                                                           
2 Capacitation 
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 تاً ینها و یریگجفت و یابیجفت یرفتارها مخالف، جنس
 یندهایفرا یط 1فعال یهااسپرم جادیا قیطر از موفق لقاح

Spermiation  وSpermiogenesis  کنندیاستفاده م 
(Liley, 1982; Stacey et al., 1986; Stacey et al., 

1994 .) 
 مثل دیتول میتنظ در یمهم نقش هاهورمون معموالً

 همکاران و Kidd یبررس در. کنندیم فاءیا انیماه
 بر  PGf2α نیپروستاگالند یموضع هورمون ریتاث( 2013)

 یرفتارها(، Astatotilapia burtoni)  دیچالیس یماه
 قیتحق نیا در. نمود اثبات را یماه نیا نر و ماده جنس

 نر جوان انیماه با همراه عمدتاً  فرومون فاقد جوان انیماه
 ماده انیماه ن،یاگالندپروست زیتجو با یول بودند ستیهمز

 و بزرگتر نر انیماه به لیتما شده داده قرار معرض در
 . دادندیم نشان را یجنس دهیرس

 یهاگونه از که S. senegalensis) ) کفشک یماه در
 نر جنس یریقرارگ معرض در با باشد،یم یپروریآبز مهم

 از یباالتر سطح از هافرومون و ماده جنس حضور در
 به نسبت یباالتر بقاء و اسپرم حجم اسپرم، تحرک درصد

 ;Cabrita et al., 2011) بودند برخوردار شاهد انیماه

Hubbard, 2014.) انیماه دادن قرار معرض در نیهمچن 
-17α,20β) مترشحه یهافرومون با حوض قرمز نر

dihydroxy-4- pregnen-3-one )ماده یماه ادرار در 
 هااسپرم تحرک سرعت زین و پرماس دیتول شیافزا به منجر

 Olsén (.DeFraipont and Sorensen, 1993) شودیم
 عیما ریتاث سهیمقا و یبررس با زی( ن2001) همکاران و

 سالمون یماه در نیپروستاگالند و ادرار ،یتخمدان
(Salmo salar) نیا معرض در که یینرها افتند،یدر 

 از یباالتر طحس یدارا یهمگ بودند، گرفته قرار باتیترک
 17،20β-dihydroxy-4-pregnen-3-one هورمون

17,20β-P خصوص در و بودند شاهد ینرها به نسبت 
 در زانیم نیشتریب ketotestosterone-11 هورمون

  و  PGF2α  یهافرومون با گرفته قرار معرض در ینرها
 Olsén) شد مشاهده یماه ادرار و یتخمدان عصاره مخلوط

et al., 2001). 

                                                           
1 Capacitation 

شاخص نیب داد، نشان قیتحق نیا در آمده بدست جینتا
غلظت افتیدر با یتیصب یماه گونه یشناخت اسپرم یها
 گرم یلیم 15 و10،5) فرومون یحاو عصاره مختلف یها
 جادیا داریاختالف معن (2αPGf) نیپروستاگالند( تریل در

 تیالیس بر بیترک نیا تریل بر گرمیلیم 15غلظت  ریشد و تاث
 با جینتا نیا. دیگرد اثبات ساعت 24 از پس هاسپرما

عصاره ری( در خصوص تاث2001) Sajwanو   Bhattجینتا
 Barilius یاسپرم ماه تیبر فعال یتخمدان یها

bendelisis، با توجه به همزمان نبودن . دارد مطابقت
ساالنه  یتی،صب ینر و ماده ماه ینمولد یجنس یدگیرس
دهندگان و به پرورش دییاز ینگهدار یهاینههز
استفاده از  بنابراین،شود. یم یلتحم یانآبز یرکنندگانتکث

تواند در همزمان یم یتیماده صب یعصاره تخمدان ماه
 و باشدگذار  یرجنس نر تاث یهااسپرم یسازو فعال یساز

 . نماید یلرا تسه یاییدر یانماه یرتکث یهاکارگاه مدیریت

 
 یتشکر و قدردان

 و یعلم معاونت یفناور ستیاز ستاد توسعه ز لهیوسنیبد
 یهانهیاز هز یبخش نیدر تام یجمهور استیر یفناور

 گردد.  یم یپروژه تشکر و قدردان
 
 منابع 

 مثل دیتول یولوژیب .1380 ،.ه ،یصحاف زاده نیحس
 جهاد نشر مؤسسه. رانیا یهایماه بر دیتأک با یماه

 .ص272 ان،تهر واحد یدانشگاه جهاد به وابسته

 pH سهیمقا .1388.، ر ،یلرستان. و ش.س ،ینیحس
نر و  نیمتفاوت مولد نیو سرم خون در سن یمن عیما

اسپرم کپور  یفیک یاثر مولد ماده بر پارامتر ها
 التیش ی(. مجله علمCyprinus carpio) یمعمول

  .44-35(:4)22 ران،یا
DOI:10.22092/isfj.2010.115530 

اثر  .1388.، س ،ح. و لرستانی ،س.ش.، خارا ،یحسین
 یمختلف قزل آال نیسن نیمولد یریفواصل اسپرم گ

بر تحرک  (Oncorhynchus mykiss) کمان نیرنگ
تخم.  فصلنامه  یو چشم زدگ تیاسپرم، اسپرماتوکر
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 ،)شیالت( یپروریفن آوریهای نوین در توسعه آبز
3(3:) 41 – 50. 
.، ع ،یراهدار. و م ،یغفار.، ا ،ییقرا.، س نژاد، عرب

 دکیسف یماه اسپرم یفیک راتییتغ یبررس. 1395
 ,Schizothorax zarudnyi Nikolskii) ستانیس

 یها پژوهش مجله .یهورمون القاء به پاسخ در( 1897
(، رانیا یشناس ستیز)مجله  رانیا یمولکول و یسلول
27(4:)611-617 . 

 .1396،.س ،یالیکوه. و خ ،یراسخ ،.ش ان،یعر
 موسسه. انیماه در دمثلیتول ینولوژینوروآندوکر

 .ص335 کشور، یالتیش علوم قاتیتحق
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Abstract 
Pheromones are molecular signals of hormones or their derivatives that affect the same species in the 

environment outside the body. The effect of ovary extract of psyllium as a pheromone-containing 

substance (PGF2α) on pheromone induction and the process of final sexual maturation and changes in 

male sperm indices of this fish have been investigated and compared in different treatments. Male fish 

with an average weight of 45 ± 200 g were released in 300 liter fiberglass ponds and after adapting the 

fish to the environment (for 48 hours), the experiments were performed in 5 experimental groups (one 

control group, one prostate gland control group and 3 groups Treatment) in which each group 

consisted of 9 adult male fish. Different concentrations of ovarian extract were added to the water in 

three treatments of 5, 10 and 15 mg / l as a bath. After 24 hours, the fish were anesthetized and fish 

biometrics was performed by measuring length and weight. After blood sampling, fish gonads were 

weighed. The results showed that pheromone induction of ovarian extracts and their positive effect on 

increasing the rate of sperm counts. Gonadosomatic index as well as testosterone levels at 10 and 15 

mg / l treatment and prostaglandin treatment (PGF2α) were significantly increased compared to the 

control (p <0.001). Sperm density and spermatocrit in the treatment of 15 mg / l (T3) had a significant 

decrease compared to the control, but the indices of sperm motility rate and sperm motility percentage 

compared to the control did not show a significant difference. Relative sperm volume in all treatments 

was affected by pheromone extract and a significant increase was observed compared to the control in 

T3 treatment (p <0.001). Administration of pheromone extract resulted in control of male reproductive 

fish reproduction in all experimental groups. 

 

Kewords: Sparidentex hasta, Pheromone, Prostaglandin. 
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