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 Introduction: Fish sterilization methods are normally used aiming increase growth rate and 

avoiding early and undesirable breeding. Sex reversal and sterilization due to steroid hormones 

are some of the most common methods in culture of ornamental fish. Also, the difference in 

the sensitivity of livebearers and oviparous fish to hormone treatments has been well discussed 

previously. Therefore, the present study was conducted to compare the sterilization due to oral 

treatment of 17-alpha-methyl testosterone (MT) in the livebearer, Poecilia reticulata and the 

oviparous, Cichlasoma nigrofasciatum.  

Materials & Methods: Guppy and Cichlid fries were divided into seven groups and were fed 

at the first external feeding by commercial diet contains 30, 60, 100, 150, 200, 300 and 0 

(control) mg of hormone 17 alpha-methyl Testosterone per kilogram of food respectively, 6 

times a day for 40 days. Each treatment was performed with three replications and 40 fish. The 

hormone was added to the food by the alcohol dry method. After the hormonal treatment period, 

the gonads of the fish were examined histologically.  

Results: The results of present study showed that 300 MT hormone per kg of food caused in 

97.6% of sterilized individuals in cichlid, which had a significant difference with other 

treatments (P<0.05). Also, 300 mg of the hormone per kg of food caused 37.7% of sterilized 

individuals in guppy, which had a significant difference with other treatments (P<0.05). The 

results showed that there is a direct and significant relationship between increasing the 

concentration of hormones and the production of sterility. Also, the results showed that cichlid 

is more sensitivity to the hormone than a guppy. 

Conclusion: In conclusion, it can be argued that the oral treatment of MT causes sterilized 

populations, which can avoid early and undesirable breeding. As a result, reducing the fish 

culture period is useful in terms of time and economic efficiency for fish culture. 
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د. تغییر شونجام مینامطلوب او  تر و جلوگیری از تولیدمثل زودهنگامبا هدف دستیابی به رشد بیش سازی ماهیان معموالًعقیم مقدمه: 

ت در چنین تفاوهم ،باشدیپروری ماهیان زینتی مهای مرسوم در آبزیهای استروئیدی یکی از روشسازی با هورمونجنسیت و عقیم

 اییسهقامدف بررسی هاضر با ح این پژوهشگذار به تیمار هورمونی به اثبات رسیده است. بنابرزا و تخممیزان حساسیت ماهیان زنده

و  Poecilia reticulata یگوپ زایدر گونه زنده (MT) تستوسترونمتیل-آلفا17خوراكی هورمون  تیمار ناشی از میزان بروز عقیمی

 رفت.، انجام پذیCichlasoma nigrofasciatumسیچالیدگورخری  گذارگونه تخم

 غذیه خارجیتمان با اولین زهمو هر گروه  شدند تقسیم نهگروه جداگا هفت در گورخریسیچالید وماهیان گوپی بچه ها:مواد و روش

ازای تستوسترون بهمتیل–لفاآ 17گرم هورمون ( میلیهدشا) 0و  300، 200، 150، 100، 60، 30استفاده از غذای واجد  با ترتیبهب

. پس از پایان ه ماهی انجام شدقطع 40 . هر تیمار با سه تکرار و تعدادغذادهی شدندروز  40مدت بهوعده در روز  6 ،اهر كیلوگرم غذ

 .شناسی قرارگرفتبافت مورد بررسیماهیان گناد دوره تجویز هورمون، 

هی در ما و %6/97 تولیدمنجر به  گورخریدر ماهی سیچالیدازای هر كیلوگرم غذا به MT هورمونگرم میلی 300 تیماركه نشان داد نتایج  نتایج:

نتایج نشان داد كه رابطه مستقیم  چنینهم ،(>05/0P) داری داشتكه با سایر تیمارها اختالف معنی عقیم گردیدراد اف %7/37 تولیدگوپی منجر به 

ری از ص تاثیرپذیوپی درخصوگداری بین افزایش غلظت هورمون و تولید افراد عقیم وجود دارد. ماهیان سیچالیدگورخری در مقایسه با و معنی

 دادند.  تری نشانهورمون حساسیت بیش

ترتیب های عقیم شده و بدینتوان بیان نمود كه استفاده از غذای حاوی هورمون سبب ایجاد جمعیتگیری كلی میدر نتیجه گیری و بحث:نتیجه

وری هها به اندازه فروش، به لحاظ بهرنتیجه كاهش مدت زمان الزم برای رسیدن ماهیدرشود. از تولیدمثل زودهنگام و نامطلوب جلوگیری می

 های تکثیر و پرورش مفید است.زمانی و اقتصادی برای كارگاه
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 قدمهم
های فعالیت ای ازشاخه عنوانهزینتی ب امروزه آکواریوم و ماهیان       

پروری به یک صنعت بزرگ و تجارتی سودآور تبدیل شده است آبزی

(. ماهیان زینتی آب شیرین در مناطق مختلفی از جهان یافت 1)

برداری و تکثیر و پرورش وند و در صنعت آکواریوم مورد بهرهشمی

گیرند. این ماهیان عموماً بومی مناطق استوایی هستند، ولی قرار می

تاکنون (. 1) بود خواهند زندگی و تولیدمثل در شرایط آکواریوم قادر به

درخصوص تغییر جنسیت هورمونی ماهیان انجام  تحقیقات متعددی

ماهیان  مهم هایگونه روی که هاییپژوهش این میان است و از پذیرفته

اند، شاخص و انجام گرفته (تیالپیا خصوص ماهیبه)زینتی و خوراکی 

اخیر محققین  هایالوه در سالعهب ،(5، 4، 3، 2) اندتوجه بوده مورد

ارزشمندی روی  موضوع، تحقیقات داخل کشور نیز با توجه به اهمیت

اند که اغلب خوراکی انجام داده زینتـی وهای مختلف ماهیان گونه

ده ر شها منتشهای آنجنسیت با موفقیت همراه بوده و گزارش تغییر

ماهیان عقیم  ماهی، پرورش هایگونه بسیاری از در. (9، 8، 7، 6) تاس

سازی روش چنین عقیمهم .ددنبال دارهتری را برشد و بازدهی بیش

شمار به  نامطلوبهای زودهنگامِمثلمناسبی برای جلوگیری از تولید

پروران سازی را در محققین و آبزی. این امر انگیزه عقیم(10) آیدمی

از خانواده  Poecilia reticulata ماهی گوپی(.  11برانگیخته است )

Poeciliidae ماهی سیچالید گورخری  زا است.و زندهCichlasoma 

nigrofasciatum  از خانواده Cichlidaeهر دو  .باشدگذار میو تخم

ماهگی و در  6تر از طور معمول در کمبهگونه ماهی مورد اشاره 

شوند و در طول دوره زندگی تقریباً همواره کوچک بالغ می هایاندازه

ستند و در هر بار تعداد قابل توجهی الرو و بچه در حال تولیدمثل ه

های جمعیت ایجاد ماهیان این در بنابراین .(10 ،12) کنندمی تولید ماهی

طلوب جلوگیری ممثل زودهنگام و نااز بروز تولیدعقیم  جنس یاتک

 .شودر و بازارپسندتر میتکند، این امر سبب تولید ماهیان درشتمی

تواند سبب افزایش لذا استفاده از روش مستقیم تیمار هورمونی می

ها به ماهیتری را برای تولیدکنندگان این وری شده و سود بیشبهره

زا و سازی در دو گروه زندهدر این آزمایش عقیم .همراه داشته باشد

احی پژوهش شده که در نوع طر ای بررسیصورت مقایسههگذار بتخم

 باشد. انجام شده، قابل توجه بوده و دارای نوآوری می

 

 هاروشمواد و 
آکواریوم  42منظور انجام این آزمایش از به: شرایط آزمایش       

درجه  28±1آب  دمایطول دوره آزمایش  درلیتری استفاده شد.  40

 گرممیلی 170±10 تر ازکم و سختی 3/8تا  5/7بین  pHگراد، سانتی

وسیله هوادهی مداوم در حد همیزان اکسیژن محلول ب بود. در لیتر

نیترات و آمونیاک نیز در  میزان غلظت نیتریت، داری شد.اشباع نگه

ها و استفاده از زئولیت در درصد آب آکواریوم20اثر تعویض روزانه 

دوره روشنایی  طول شد. حفظ گرم(میلی 02/0>) مطلوب حد در فیلترها،

ساعت بود.  24ساعت در طی  8ول دوره خاموشی ساعت و ط 16

 صورت کامالً تصادفی از میان ماهیان موجود در کارگاهماهیان بهبچه

انتخاب شدند. به این منظور  پرورش ماهی بهار واقع در شهر تهران

ماهیان گوپی، مولدین در توری پالستیکی با آوری بچهبرای جمع

که نوزادان پس از طورید. بهمتر قرار داده شدنمیلی 5های چشمه

شدند اما مولدین توانایی خروج را نداشتند. تولد از توری خارج می

ماهیان از خطر خورده شدن توسط مولدین در امان ترتیب بچهبدین

 سفالی ماندند. اما جهت تأمین الروهای سیچالید گورخری، کوزهمی

از آکواریوم  ریزیریزی مربوط به این مولدین پس از اتمام تخمتخم

 ها خارج و در مخزن دیگری با هوادهی و اضافه نمودن متیلن بلوآن

معموالً درجه  28. در دمای ندشدقرار داده  ) ppm1 )با غلظت 

و  ماهی با شنای آزادروز بعد به بچه 3به الرو و  روز 3ها پس از تخم

 ند. دشتبدیل  تغذیه فعال

اهی مبچه 40 برای انجام آزمایش: غذادهی و تیمار هورمونی       

 جامدر روز انغذادهی در شش نوبت  .آکواریوم قرار داده شددر هر 

 نسهفرا شرکت بیومار آغازین ساخت مورد استفاده پودر رفت. غذایپذی

سه هیان مابچه وگوپی روزه یکماهیان بچه % پروتیین خام( بود. 40)

ستفاده ا ترتیب باهگروه ب گروه تقسیم و هر 7به هریک سیچالید روزه 

رم گ( میلیهدشا) 0و  300، 200، 150، 100، 60، 30واجد  غذای از

زمان هم ،اازای هر کیلوگرم غذمتیل تستوسترون به –آلفا17هورمون 

وش ربا استفاده از MT شدند. هورمون غذادهیتغذیه خارجی  با اولین

 افه شدذا اضغ( به Alcohol Dry Methodسازی توسط الکل )خشک

وی نیاز توسط ترازمورد . به این منظور مقدار هورمون (10، 12)

 هدرج 96گرم توزین و در الکل اتیلیک  0001/0دقت دیجیتال به

رت صوهبکامالً حل شد. محلول الکلی هورمون  کننده()فاقد مواد تلخ

با آن مخلوط گردید. این عمل  یکنواخت روی غذا اسپری شده و

غذا  به چندین بار تکرار شد تا تمامی مقدار الکل در نظر گرفته شده

ی و آورساعت و تبخیر کامل الکل، غذا جمع 24از  پساضافه گردد. 

تیمارهای  غذای مخصوص داری شد. بهیخچال نگه آزمایش در طول در

 د ازشد و بع هاضاف )بدون هورمون( مقدار مساوی الکلشاهد نیز به

 همه ترتیبها استفاده شد. به این برای تغذیه ماهی سازیخشک

ون ورمهتیمارها غذای کامالً یکسانی را دریافت کردند و فقط مقدار 

تیمار  تعیین افراد عقیم در ماهیان تحت(. 3) ها متفاوت بوددر آن

 شناسی مشخص شد. های بافتوسیله آزمایشهب
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 فی واین آزمایش در قالب طرح تصاد: تجزیه و تحلیل آماری       

ماهی  عدد 15برای این منظور از هر تیمار  در سه تکرار انجام شد.

شناسی به های بافتصورت تصادفی صید شده و جهت آزمایشهب

ه سیلوهآنالیزهای آماری و رسم نمودارها ب آزمایشگاه ارسال شدند.

  انجام شد. EXCEL 2010و  SPSS 16افزارهای نرم
 

 نتایج
و ایجاد افراد عقیم  شناسیهای بافتاطالعات حاصل از بررسی       

 ماهیان گوپیبچهشامل  تیمار هورمونی آزمایش تحت ماهیان مورد در
ه شده ارائ 1جدول به تفکیک در  ،ماهیان سیچالید گورخریهچبو 

 بروز عقیمی را در ،یشناسهای بافتنتایج حاصل از بررسی است.
 17ماهیان سیچالید گورخری و گوپی با تجویز خوراکی هورمون 

 و در ماهیان گوپیدرگروه بچه .ودمتیل تستوسترون تایید نم -آلفا
ازای هر کیلوگرم هورمون به گرممیلی 100و  60، 30 حاوی هایتیمار

مشاهده نشد. اما در های مورد بررسی در گروهعقیم  ، هیچ فردغذا
 ازای هرگرم هورمون بهمیلی 300و  200، 150 های حاویتیمار

 افراددرصد  7/37 ودرصد  11 ،درصد 2/2 ترتیببهکیلوگرم غذا 
شاهد )بدون  گروه در .مشاهده شد های ذکر شدهدر گروه عقیم

گروه )بچه این  در عقیم یافت نگردید. فردکردن هورمون( نیز اضافه 
گرم هورمون به میلی 100و  60، 30 های حاویماهیان گوپی( تیمار

ند داشتنداری اختالف معنی ازای هر کیلوگرم غذا با گروه شاهد

(05/0P>) گرم هورمون میلی 300و  200، 150 های حاویتیمار و
داری را با گروه شاهد نشان ازای هرکیلوگرم غذا اختالف معنیبه

 خصوصهمبستگی در آزمون ضریب توجه به نتایج با (.>05/0P) دادند
گرم هورمون میلی 300تا  150)از  بین افزایش غلظت هورمون رابطه

توان بیان نمود ارتباط می ،عقیم افرادو ایجاد  (کیلوگرم غذا ازای هربه
داری بین افزایش غلظت هورمون و افزایش درصد معنی مستقیم و

یچالید ماهیان س)بچه دومدرگروه  (.>05/0Pوجود دارد ) عقیم افراد
ازای هر گرم هورمون بهمیلی 60و  30های حاوی تیمار در گورخری(

 ،100های حاوی تیمارعقیم مشاهده نشد. اما در  فردکیلوگرم غذا 
به  کیلوگرم غذا ازای هرگرم هورمون بهمیلی 300و  200، 150

عقیم  افراد درصد 6/97 و درصد 5/55 ،درصد 6/26 ،درصد 6/6 ترتیب
 فردبدون اضافه کردن هورمون( نیز ) شاهدگروه  رد. مشاهده شد

ماهیان سیچالید گورخری( گروه )بچهاین  در عقیم یافت نگردید.
ازای گرم هورمون بهمیلی 300و  200، 150 ،100تیمارهای حاوی 

  داری را با گروه شاهد نشان دادندمعنی اتاختالف هرکیلوگرم غذا
(05/0P<و .)ازای میلی گرم هورمون به 60و  30حاوی تیمارهای  لی

(. <05/0P) نداشتند شاهد گروه را با داریمعنی غذا اختالف کیلوگرم هر
بین افزایش  رابطه خصوصدرهمبستگی  ضریب آزمون توجه به نتایج با

توان بیان نمود ارتباط مستقیم می ،عقیم افرادهورمون و ایجاد  غلظت
گرم میلی 300تا  100از )داری بین افزایش غلظت هورمون و معنی

وجود  عقیم افرادافزایش درصد  و( ازای هرکیلوگرم غذاهورمون به
 (.>05/0Pدارد )

 

 متیل تستوسترون -آلفا17تحت تیمار هورمونی سیچالید گورخری  و ماهیان گوپی ی درعقیم بروز میانگین درصدمقایسه  :1جدول 

 گونه مورد آزمایش
 گرم/کیلوگرم غذا()میلی تیمار هورمونی

 300 200 150 100 60 30 )شاهد( 0

 Poecilia reticulate a 0 a 0 a 0 a 0 b 2/2 c 11 d 7/37گوپی 

 Cichlasoma nigrofasciatum a 0 a 0 a 0 b 6/6 c 6/26 d 5/55 e 6/97سیچالید گورخری 
 باشد.می (>05/0P)دار یحروف التین متفاوت بیانگر اختالفات معن

 
 

 بحث
تر و با هدف دستیابی به رشد بیش سازی ماهیان معموالًعقیم       

شود. تغییر زودهنگام و نامطلوب انجام می هایمثلجلوگیری از تولید
های های استروئیدی یکی از روشسازی با هورمونجنسیت و عقیم
توجه  (. با14، 13، 10باشد )پروری ماهیان زینتی میمرسوم در آبزی

های استروئیدی در ماهیان پذیری متفاوت به هورمونبه حساسیت
 ایحاضر با بررسی مقایسه پژوهش (،14، 13 ،10) گذارزا و تخمزنده

متیل  -آلفا17خوراکی هورمون  تیمار ناشی از زان بروز عقیمیمی
 و Poecilia reticulataی گوپ زایزنده در گونه (MT) تستوسترون

به  Cichlasoma nigrofasciatum سیچالید گورخری گذارتخمگونه 
 36مدت به در یک بررسی ،Farahmand گرفت.عنوان مدل، انجام 

روز پس از تفریخ در کپور  49را MT  مونتجویز خوراکی هوراثر روز 

 بروز عقیمی را در ماهیانجام داده و  (Cyprinus carpio)معمولی 
 خوراکیبا تجویز  ،Amini Charmahini. (6) تایید نمود معمولیکپور

روزه ماهی ماهیان یکبچه مولدین و روز در 30مدت به MT هورمون
 ،Pandianو  George .(8) تایید نمود بروز عقیمی را در گوپی گوپی

 روز در 20مدت بهMT هورمون یلوگرمگرم بر کمیلی 200 با تجویز

وجود  نیز Cichlasoma nigrofasciatum گورخری سیچالید ماهیانبچه
 Blazquez(، 5و همکاران ) Galvez .(15) این رابطه را تایید نمودند

ترتیب روی ( در آزمایشات مشابهی به17) و همکاران Lee( و 16)
(، ماهی باس دریایی Oreochromis aureusآبی ) تیالپیای ماهیانبچه

 Salmoماهیان آزاد اطلس )( و بچهDicentrachus labranاروپایی )

salar افزایش بروز عقیمی را با افزایش تجویز هورمون گزارش )
گونه که در همانخوانی دارند. نمودند که با نتایج تحقیق جاری هم

میزان غلظت هورمون  مشخص است با افزایش حاضر نیز تحقیق نتایج
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MT، البته این میزان در  سازی نیز افزایش یافته است.میزان عقیم
تفاوت در  تری برخوردار بوده است.کم میزانمراتب از ماهی گوپی به

ار به تیمار هورمونی توسط ذگزا و تخممیزان حساسیت ماهیان زنده
نتایج . (16، 14، 13، 10) محققین مختلف به اثبات رسیده است

دلیل خصوصیات فیزیولوژیک و میزان هگویای این واقعیت است که ب
های عقیم در ماهی گوپی ایجاد جمعیت مقاومت به تأثیر هورمون،

اما در  .(11، 4) االتری از هورمون نیازمند استبه تجویز دوزهای ب
گرم هورمون جمعیتی میلی 300ماهی سیچالید گورخری تجویز 

عقیم ایجاد نموده است. اختالف در میزان تأثیرگذاری هورمون در 
ای و اختالفات میان توان در اختالفات میان گونهاین دو ماهی را می

البته با توجه به  .(14، 13، 11، 10، 4) ها جستجو نمودادهخانو
گزارشات تحقیقات مشابه، یادآوری این مطلب که تجویز خوراکی 

تغییر جنسیت  بر عالوه عیمصنو انواع خصوص ازهجنسی ب هایهورمون
گردد، بسیار حائز اهمیت می تلفات نیز افزایش بروز سازی سببعقیم و

که به محققین یا تولیدکنندگانی که هدف طوریبه .(19، 3) باشدمی
ونی مستقیم هورم ماهیان با روش تیمار های عقیم انواعتولید جمعیت

شود میزان غلظت تیمار هورمونی را با عنایت به را دارند، توصیه می
ها تعیین آن جنسی تغییرپذیری طور دورهنظر و همین ماهی مورد گونه

جنس یا عقیم با حداقل های تکنمایند. مسلماً دستیابی به جمعیت
صرفه خواهد تلفات ممکن، مطلوب بوده و از نظر اقتصادی مقرون به

گیری کرد که تأثیرپذیری توان چنین نتیجهاز بحث اخیر می بود.
 MT سیچالیدها )خانواده سیکلیده( در مورد تجویز خوراکی هورمون

باشد، تر میمراتب بیشهزا )خانواده پوسیلیده( بزنده ماهیان نسبت به
هورمون که تجویز خوراکی با توجه به این، Piferrerمطابق با گزارش 

MT شود، از طرفی همانبا هدف نرسازی انجام می عمدتاً یانماه در 
طور شود تجویز دوزهای زیاد، بروز عقیمی را بهکه مشاهده میطور

توان بیان گیری کلی میدر نتیجه. (11) دهدمیداری افزایش معنی
های نمود که استفاده از غذای حاوی هورمون سبب ایجاد جمعیت

زودهنگام و نامطلوب جلوگیری  مثلترتیب از تولیدشده و بدین عقیم
ها به نتیجه کاهش مدت زمان الزم برای رسیدن ماهیشود. درمی

های وری زمانی و اقتصادی برای کارگاهاندازه فروش، به لحاظ بهره
اساس نتایج حاصل از این بررسی تکثیر و پرورش مفید است. لذا بر

متیل  –آلفا17گرم هورمون میلی 300دوز  تجویز خوراکیتوان از می
سیچالید  در ماهی سازیعقیم برای اغذ کیلوگرم هر ازایتستوسترون به

مستقیم با توجه به رابطه گوپی  کرد. اما برای ماهی استفادهگورخری 
عقیم  افرادافزایش درصد  بین افزایش غلظت هورمون و دارو معنی
گرم یمیل 300مطالعات آتی از دوزهای باالتر از  در .گرددمی پیشنهاد

استفاده گردد تا دوز مورد نظر برای  ازای هرکیلوگرم غذاهورمون به
 دست آید.هسازی بباالترین درصد عقیم
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