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 مقدمه 

از اهمیت زیادی برخوردار است. وجود اختالف اندازه در دو جنس  ماهیان سردابیکنترل جنسیت در پرورش 

نر و ماده و نیز بلوغ زودرس و عوارض ناشی از آن شامل کاهش رشد، تلفات همراه با بلوغ و تغییرات 

ر آنها جنسیت  به صورت نامطلوب در کیفیت گوشت همگی باعث می شوند که پرورش جمعیت هایی که د

دارای فواید اقتصادی بیشتری نسبت به جمعیت های مخلوط عادی  ،کنترل شده استیا عقیم  تک جنسی و

با  امروزه در بسیاری از کشور های دنیا موضوع پرورش ماهیان تک جنس در دستور کار قرار دارد وباشد. 

ثیر تادر پرورش قزل آال ی کشور این پروژه در تقویت اقتصاد تولید  هزینه آمد وتوجه به کاهش فاصله در

جنس نر قبل از  جنس ماده قزل آالی رنگین کمان دارای میزان رشد واندازه بزرگتری می باشد و. بسزایی دارد

بالغ میشوند .این دوعامل باعث تنوع بسیار زیادی دراندازه  اینكه به اندازه مناسب برای خرید و فروش برسد،

خصوصی پرورش ماهی تمایل بسیار زیادی   به همین دلیل موسسات .ماهیان و کاهش میزان تولید می گردد

برای تولید جمعیتهای یكنواخت از ماهیان ماده دارند. درکل دو روش اصلی برای ماده سازی ماهیان وجود دارد 

که ماده سازی هورمونی با هدف استفاده می باشد  )ماده زایی(درمان درطول ژینوژنز که شامل هورمون درمانی و

. شده و به نتیجه مطلوب رسیده استنند آزاد ماهیان آزمایش برخی گونه ها ما دراستروئیدهای جنسی  از

صورت کروموزومی است، مثل هایی که در آنها سیستم تعیین جنسیت به  براین استفاده ازاستروئیدها درگونهبنا

           . ، باعث نرسازی و ماده سازی می شودآزاد قزل آال وی ماه

 

 قزل آالی رنگین کمان ماهی
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 الی رنگین کمان                                           آمزایای تولید ماهی تمام ماده قزل 

امروزه در اکثر کشورهای تولید کننده ماهی قزل آال برای اقتصادی بودن پرورش ،اقدام به تولید ماهیان تک 

جنس تمام ماده و یا عقیم می نمایند. زیرا ماهیان ماده از رشد سریعتر ی نسبت به ماهیان نربرخوردار می باشند 

الی  1ماهگی و ماهیان نر در  71الی  71عنی در سن چون ماهیان ماده نسبت به ماهیان نر دیرتر بالغ می گردند ی

ماهگی بالغ می شوند. در هنگام بالغ شدن بخش زیادی از انرژی بدن که باید صرف رشد گردد برای تشكیل  9

گنادها صرف می گردد و در نتیجه در این مرحله ماهی دچار توقف رشد خواهد شد که این وضعیت برای 

اشت. ماهیان ماده قبل از بالغ شدن به وزن بازاری خواهند رسید و به بازار عرضه ماهیان ماده وجود نخواهد د

خواهند شد و این شرایط باعث می شود که رشد بهتر و سریعتری نسبت به ماهیان نر داشته باشند و این سریع 

 .دزودتر به بازار عرضه شوالرشد بودن ماده ها باعث می گردد که هزینه کمتری را شامل گردد و 

 

 

 

 ماهی نر و ماده قزل آالی رنگین کمان

 

 



5 

 

 روشهای هورمونی کنترل جنسیت 

دو روش درمان كه  ، تزریق و غوطه وري استفاده می شود غذایی به منظور كنترل جنسيت از سه روشِ درمان

روش هاي رایج عملی در تغيير  (جریان هی در حمام آب ساكن یا آب در حالتعداد زیاد ما )و غوطه وريِغذایی 

جنسيت ماهی می باشد . روش غوطه وري براي آن دسته ازماهيها مناسب است كه تمایز جنسی آنها در مرحله ي 

جنينی یا در طول مراحل الروي انجام گيرد این درحالی است كه روش درمان غذایی )بكار بردن هورمون از طریق 

 صورت می گيرد.خارجی تمایز جنسی در هنگام آغاز تغذیه رود كه  غذا( بيشتر براي گونه هایی بكار می

 ماده، جنس به ماهی جنسيت تغيير براي و نتستوسترو متيل آلفا 71هورمون  براي تغيير جنسيت ماهی به جنس نر از 

دارند. در روش اول از  ییتفاوت ها یكدیگردو روش با  این .گردد می استفاده استرادیول بتا 71طبيعی  ازهورمون

خواهد شد، امّا در روش دوّم از آندروژن استفاده  یجادتک جنس ا يتو در نسل اوّل جمع شود یاستروژن استفاده م

دغدغه استفاده از  يزباشد، در ضمن مصرف كنندگان ن یم يازتک جنس به دو نسل ن يتجمع يدتول يشود و برای م

دغدغه  یناند كه ا يدهعق ینمصرف كرده اند را ندارند. گرچه دانشمندان بر ارشد هورمون  یندكه در فرا ییها یماه

سطح  ی،دهد پس از گذشت چند ساعت از مصرف خوراک هورمون یمطالعات نشان م یراندارد، ز یعلم يمبنا

 .يستن يريكه قابل اندازه گ یابد یكاهش م يهورمون در بدن به قدر
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 هورمون تستوسترون 

 یژهوبو يدياستروئ يآنها هورمونها ینگذار بوده،كه مهمتر يرتاث يانماه يتجنس ييردر تغ يمتعدد يهورمونها امروزه

انواع   يزو مشتقات مربو طه و ن یولاستراد يرراستا انواع هورمونها و دارو ها نظ ینباشند. در ا یم یجنس يها يداستروئ

راي تغيير جنسيت در روش غير مستقيم ب .یند نما یدرا  تشد یدر ماه  يتجنس يريتوانند ، تغ یم ياهیگ يداروها

 يها از هورمون تستوسترون.هورمون متيل گرد می استفادهتستوسترون  متيل آلفا 71هورمون  از  ، ماهی به جنس نر

در  يدیگل يها هورمون از سلول ین. ادهد یم يلسازنده آن كلسترول تشك یاست ،كه ساختمان اصل يدياستروئ

كنترل  شود یترشح م يپوفيزه یقدام يها كه از سلول یگريو ترشح آن توسط هورمون د شود یترشح م يضهبافت ب

ساخته شده  هاي ينپروتئ یاز كاهش اثرش، با برخ يريدر بافت هدف و جلوگ ياثرگذار ي. تستوسترون براشود یم

شده و از جدار سلول  يبموجود در بافت ترك ايه يرندهگ یاشده و بعد از انتقال به اعضاء هدف  يبدر كبد ترك

 . كند یم یجادعبور كرده و آثارش را ا

 به روش غیرمستقیم تولید ماهیان تمام ماده

عبارتست از آمیزش ماهیهای طبیعی با ماهیهایی که از قبل با بكار بردن  :روش غیر مستقیم یا کنترل ژنتیکی جنسیت ▪

        یافته اند.تغییر جنسیت به ماهی نر  هورمون 

  روش غیر مستقیم                
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 در مزارع سردابی:اعمال  تغییر جنسیت مزایای 

 كمان  نيرنگ يجنس ماده نسبت به جنس نر قزل آالرشد  يبرتر .7

 جنس نر  بلوغ زودرسبرطرف نمودن مشكالت مربوط  .2

 مقاومت به بيماري .3

 كيفيت گوشت باالتر جنس ماده نسبت به جنس نر .4

 آال بهبود توان توليد مزارع پرورش ماهی قزل .5

درصدي  21تا  71اقتصادي بودن و بازارپسندي  توليد ماهيان هم اندازه با توجه به تقاضاي بازار و افزایش  .6

 قيمت فروش جنس ماده نسبت به نر

 مستقیم:غیر به روش  تولید بچه ماهی تمام ماده دستورالعمل

 مشخصات خوراک 

 يداز كارخانجات تول مورد نياز براي هورمون تراپی و طی دوران مختلف پرورشیخوراک توصيه می شود  -7

 . گردید يهته اكسترود يغذا

و ساخت غذاي هورمونی، از غذاي كارخانه اي  استفاده شود كه  تا الروها جهت تغذیه توصيه می شود  -2

 سایز مختلف باشد. 3رسيدن الرو به وزن یک گرم داراي 

 چشم زده  یو تخم ها ینمشخصات مولد

تخم  ياتعمل يبرا يردر فصل تكث كيلوگرم 3 وزن آنها با وزن متوسط ساله سال 5تا  3  مولدین  انتخاب -7

 یكش

 هيچ گونه عالئمی از بيماري و بدون  ظاهري سالم  باانتخاب مولدین جهت استحصال تخم   -2

تكثير و استاندارد ل بر اساس پروتك  اسپرم گيري و لقاحمراحل مختلف تكثير از جمله تخم گيري، انجام  -3

 پرورش ماهی قزل آالي رنگين كمان 

 به سالن انكوباسيون جهت طی دوره انكوباسيون انتقال تخم -4

 گرم  یکعدد آنها  77تا  71وزن هر  با ميلی متر 6 قطرتخم هاي چشم زدهمناسب يانگين م -5
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 ميلی گرم است.   725تا  721یی گشا بعد از تخم يسه زردهك ي دارايالروهامناسب وزن   -6

                

 تخم چشم زده                                                استخر مولدین                                                                                

 نحوه غذادهی

 می یابد.روز ادامه  61 وفعال شروع  یهاز زمان تغذ يانماه یغذاده -7

درصد  يانهمزمان با رشد ماهو  گرددمحاسبه  ییغذا دبر اساس جداول استاندار یدرصد غذاده  -2

 یابد.كاهش  یغذاده

 یبار در روز غذاده 8، بار در روز و در انتها  75 یغذاده ي درمان هورمونیدر ابتداتوصيه می شود   -3

 گيرد.صورت 

 ی گرم در كيلوگرم به ازاي هر كيلوگرم غذا محاسبه شده می باشد.ميزان هورمون مورد نياز یک ميل -4

 

 الرو زیر گرم
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 غذا به هورمون نمودن اضافه

روي غذاي ماهی بر  آلفا متيل تستوسترون71هورمون پري نمودن سبراي تک جنس نمودن از روش ا .7

 .استفاده شود

در الكل  را (غذا  كيلوگرمازاي هر به)یک ميلی گرم مورد نياز هورمونميزان  ،براي حل كردن هورمون .2

 % حل نمایيد.  66اتيليک 

هورمون را به مدت دو كه  شودبه این صورت عمل مي درالكل هورمون در خصوص چگونگی حل كردن  .3

هم و در طول این دو ساعت چند بار ظرف  دادهساعت در الكل درون ظرف در بسته در دماي اتاق قرار 

 . زده می شود

 استفاده نمود.به مدت ده دقيقه   می توان در صورت موجود بودن دستگاه هم زن برقی آزمایشگاهی  .4

 .باشد می سی سی 211غذا كيلو هر ازاي به نياز مورد الكل مقدار .5

 .شود پهن گسترده و نازک قطر با و پالستيک روي بر باید غذا .6

%  21مرحله و هر بار   5اسپري در   كهشوددر خصوص نحوه بكارگيري هورمون به این صورت عمل می  .1

دقيقه خشک شود. پس از مخلوط  كردن غذا )زیرورو كردن( مجددا غذا پهن و  71محلول اسپري و  در 

  اسپري انجام گردد.

 گردد مخلوط غذا تمام با كامالً هورمون تا گيرد می صورت دفعه چندین اسپري نمودن هورمون روي غذا .8

غذاي حاوي هورمون در ظرف سربسته در داخل یخچال و یا و خشک شدن غذا،   مرحله این اتمام از پس .6

 در جاي خنک نگهداري شود.

شروع غذادهی هورمونی از زمانی آغاز شود كه نيمی از الروها از كف سينی بلند شده و شروع به شناي  .71

 .فعال نمایند

 روز انجام گردد. 61مدت  روزه به 21دوره  3بار  و  در 75تا  71تعداد دفعات غذادهی روزانه  .77
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 روش اسپری کردن غذای هورمونی بر غذا

  

          

 روش اسپری کردن غذای هورمونی بر غذا                                                                  توزین هورمون جهت هورمون درمانی            
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 و اتمام فاز اول تک جنس سازی تعیین جنسیت

تا زمانی كه غدد جنسی آنها رشد یافته و به  تک جنس شدهپس از پایان دورة تجویز هورمون، ماهيان  .7

 شوندبرسد، با غذاي فاقد هورمون تغذیه  تشخيص جنسيتاندازة مناسب براي بررسی 

 يانگناد ماهو  انجام  يومتريب،  گرم 31ماهيها به وزن  بچه پس از رسيدنجهت تایيد تک جنس سازي ، .2

گناد نر به شكل لوله اي نازک و گناد ماده به شكل غده هاي گردد.می انجام  يتجنس يينو تع خارج گردد

 ميباشد.

می به اتمام  صحت تغيير جنسيت و اطمينان از یافته( پس از تشخيص يتجنس ييرنر تغ يانماه يدتول)فاز اول  .3

  براي فاز دوم تک جنس سازي بصورت جداگانه نگهداري گردد. و بچه ماهيان جهت مولد سازي سدر

ادامه  و رسيدگی جنسی گنادها به  زمان بلوغ یافته يتجنس ييرنر تغ يانماه يدنتا رس تغيير جنسيتفاز دوم  .4

 دارد.

 

 

 گناد نر به شکل لوله ای نازک و گناد ماده به شکل غده ای
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 فاز دوم و نحوه تولید تخم تک جنس

 يمجرا ی( ،با توجه به اینكهسن دوسالگپس از رسيدن ماهيان هورمون درمانی شده به رسيدگی جنسی)  .5

 ضهياز ب مياسپرم به طور مستق جهيوجود ندارد، درنت ایاست و  بسته افتهی تيجنس رييماده تغ انيماه اسپرم بر

پس از تشخيص ماهيانی كه لوله اسپرم بر بسته دارنداز طریق معاینه  نی.بنابراشوديخارج نم انيماه نیا يها

 یگنادها با عمل جراح هفتگی ماهی ها، و حذف ماهيانی كه در معاینه داراي اسپرم و لوله اسپرم باز هستند

 .گردد یكشته شده خارج م افتهی تيجنس رييماده تغ انياز ماه

از  ار دستبا فش مایع اسپرمیو سپس  شوديبا دست چالنده م يريجهت اسپرم گگناد خارج شده در ابتدا   .6

 .جدا شوند يا ضهيب يتا بافت ها می شودعبور داده  يمتر یليم 2تا  7الک  کی

مولد ماهيان تغيير جنسيت یافته )داراي گناد نر و ژنتيک ماده ( با بدست آمده از از آميزش اسپرم در نهایت  .1

 می شود.تخم تک جنس ماده  در نسل دوم توليد  ،تخمک مولدین ماده معمولی

 ..تخم توليد شده تمام ماده می باشد .8

 

         

 گناد ماهی ماده                                                                               گناد ماهی نر  
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