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سیستمهاي رسانش پایدار هورمون جهت همزمانی در اووالسیون، بروز پدیده بلـوغ نهـایی و فراینـد سـاخت وتیلـوژنین         

پلت هـاي  ( EVAcروش پلت هاي کلسترولی و  GnRHaاز جمله سیستم هاي پایداردریافت هورمون . استفاده می شود

در بسیاري از ماهیان از جمله ماهیان خاویاري اووالسـیون،  . می باشند ) لوله اي شکل  از پلیمر مشترك اتیلن واستات وینیل

اسپرم ریزي و تخم ریزي در شرایط پرورشی بصورت کامل صورت نمی گیـرد و تزریـق و کاشـت هورمـون بـراي القـاي       

در واقع ناتوانی یـا  . تخمریزي و اسپرم ریزي و همزمانی آزادسازي گامتها در گارگاه هاي پرورش ماهی امري ضروري است

عدم کار یا مشکالت تولید مثلی در ماهیان پرورشی مثل عدم بلوغ نهایی اووسیت ها در ماده ها و کـاهش حجـم و کیفیـت    

بطور گسـترده اي بـه عنـوان یـک      GnRHaهورمون . اسپرم در ماهیان نر از جمله مشکالت ماهیان در امر تکثیر می باشد

در دو دهه گذشته سیستم هاي آزاد سازي یـا تحویـل   . محرك در روند تشکیل اسپرم و تخمک در ماهیان استفاده شده است

GnRHa    توسعه یافته و کاربرد آن ها در کنترل تولید مثل در گونه هاي متفاوتی از ماهیان پرورشی افـزایش یافتـه اسـت .

توسعه روش هایی مانند کاشت هاي جامد از کلسترول یا پلی اتیلن وینیل استات و پلی الکتید گلیکولید که موارد ذکر شده 

GnRHa  از این رو ایـن تحقیـق   . آزاد می کنند در حال گسترش است) از چند روز تا چند هفته(را براي یک دوره زمانی

از این رو توانایی داریم که نیاز سازمان شیالت ایران، بخـش  . صورت گرفت EVAcدر خصوص اولین بار در ایران براي 

.خصوصی و محققین را در کشور تامین نمائیم

شیالت            

قابل مذاکره است                                                                                        


