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  برداري و پرورش آبزیان بهره

 1394 تابستان، دوم م، شمارهچهارجلد 
http://japu.gau.ac.ir  

 

ماهی سیبري هاي جنسی با برخی خصوصیات بیولوژیکی گناد در تاسارتباط هورمون
)Acipenser baeri (و ) ماهی استرلیادAcipenser ruthenus( 

  
  4و محمد پوردهقانی 3زاده تقید ، وحی2، محمدرضا ایمانپور1هاجر آذرین*

گروه شیالت، دانشگاه  استاد2 ،ارشد گروه شیالت، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان کارشناسیدانشجوي 1
 ،استادیار گروه شیالت، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان3 ،علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

  تحقیقات ماهیان خاویاري دکتر دادمان، گیالن، رشتانستیتو 4
  7/7/1392 تاریخ پذیرش:؛  10/10/1391 تاریخ دریافت:

  1چکیده
ماهیان مـاده   زنبتا استرادیول و پروژسترون) با و-17، تستوسترونهاي جنسی (ارتباط بین هورمون  

یک، شـاخص گنادوسـومات  درصد لقاح، میـزان تخـم سـیال،    خصوصیات بیولوژیکی گناد (و برخی از 
) Acipenser ruthenusاسترلیاد (ماهی ماده از جمعیت مهاجر  10) در شاخص قطبیت و قطر تخمک

رد بررسـی  مو 1391 ) در بهارAcipenser baeriماهی سیبري (ماهی ماده از جمعیت مهاجر تاس 5و 
بتـا اسـترادیول و شـاخص     -17 سطح سرم داري بیندر ماهی استرلیاد ارتباط منفی معنی قرار گرفت.

                            بتا استرادیول و پروژسـترون    -  17  ،          تستوسترون                     . ارتباط بین هورمون)>05/0P( قطبیت مشاهده گردید
            دار نبـود.                      یـن ارتبـاط معنـی                                                                    با میزان تخم سیال، درصد لقاح و شاخص گنادوسوماتیک مثبت بود امـا ا 

                                                                                       همچنین هورمون  پروژسترون با وزن بدن، شاخص قطبیت و قطر تخمک نیز داراي ارتباط مثبت بـود  
         وزن بدن،       متغیر    4                 بتا استرادیول با   -  17                             در ماهی خاویاري سیبري هورمون           دار نبود.                   که این ارتباط معنی

            دار نبـود.                          که این ارتباطـات معنـی     ،    داشت             ارتباط منفی                                       میزان تخم سیال، درصد لقاح و شاخص قطبیت 
    دار                                                                         تنها با شاخص گنادوسوماتیک داراي ارتباط منفی بود که این ارتباط نیز معنـی           تستوسترون         هورمون

                                                             
  Azarin2010@yahoo.com: همسئول مکاتب*
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                                                                                            نبود. هورمون پروژسترون نیز با وزن بدن، میزان تخم سیال، درصد لقـاح، شـاخص گنادوسـوماتیک و    
           دار نبود.    معنی       ارتباط      این                                    شاخص قطبیت داراي ارتباط مثبت بود که 

  
هاي جنسی، درصد لقاح، شاخص ، هورمونماهی سیبريتاس، ماهی استرلیاد :هاي کلیديواژه

  گنادوسوماتیک
  

  مقدمه
ماهیـان  هـاي بـا ارزش خـانواده تـاس    عنـوان یکـی از گونـه    ه) بAcipenser ruthenusاسترلیاد (  

)Acipenseriformes ( کـه از   شـود محسـوب مـی   یاري آب شـیرین ماهیان خاو ترین گونه کوچکو
منـاطق سردسـیري در   هـاي شـیرین   در آب کـه  اسـت پتـادروموس   شرایط زیستی جزو ماهیان ظلحا

 کنـد ریزنـد زنـدگی مـی   هایی که به دریاي سیاه، آزوف و دریاچـه خـزر (ولگـا و کـورا) مـی     رودخانه
 1383) در اواخر اسفند ماه سال Acipenser baeriتاس ماهی سیبري ( ).2006و همکاران،  1پترسون(

ماهیان از کشور مجارستان وارد ایران شد و بـه  هاي تاسدر راستاي فراهم نمودن بانک ژنی تمام گونه
پذیري باال نسبت به شرایط محیطـی و پرورشـی، نـرخ رشـد بـاال، تحمـل تـراکم بـاالي          انعطافدلیل 
اسـت   ت توجه زیادي را به خود جذب کردهرسیدگی جنسی در اسار و امکان دستیابی بهسازي  ذخیره

  ).1389(مرشدي و همکاران، 
هـاي  منظور یافتن چگونگی افزایش میزان بقاي این ماهیان و باال بردن رانـدمان هچـري، تـالش   به  

 ).2005و همکاران،  2(بیکر است بسیاري روي مراحل اولیه تکامل این گروه از ماهیان متمرکز گردیده
تواند سـودمند باشـد تـا از    دهندگان ماهی میهاي مربوط به کیفیت تخم براي پرورشاز طرفی بررسی

هـاي پـرورش و   گشایی، بهبـود بخشـیدن بـه تکنیـک    قد، مدیریت تخماین طریق تولید ماهیان انگشت
افـزایش میـزان    همچنین براي). 2003، 3(گونچارو شده را مورد ارزیابی قرار دهند کیفیت ماهیان تولید

  انکوباسـیون هـاي  بر رشد و بقاي تخـم ثیرگذار أتبقا در مراحل مختلف این ماهیان، مطالعه فاکتورهاي 
  ).1997، 4(ویلیوت باشد، الرو و مراحل باالتر از اهمیت بسزایی برخوردار میشده

                                                             
1- Peterson 
2- Baker 
3- Goncharov 
4- Williot 
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نماینـد. تحـت   ایفا می ها اووسیتتکامل  بتا استرادیول نقش بسیار مهمی را در -17سترون و وتست  
سـترون  وهـاي الیـه تکـا تست   ، سـلول )GTH-1( شده توسط غده هیپوفیزهاي ترشحگنادوتروپینثیر أت

آرومـا تـازه   هاي مسـیر اسـتروئیدزایی    آنزیمثیر أت تحتسترون در الیه گرانولوزا ونمایند. تستترشح می
بتـا   -17 ).2007و همکـاران،   1(میونپـل  ددگرمی بتا استرادیول در الیه گرانولوزا -17 تبدیل به شده و

نمایـد. در بسـیاري از   استرادیول در چرخه تولیدمثلی ماهیان ماده وقایع مهم تولیـدمثلی را کنتـرل مـی   
 سـازي افـزایش  بتا استرادیول پالسما طی مرحلـه زرده  -17ماهیان تلئوست گزارش گردیده که میزان 

سازي را بتا استرادیول سنتز و آزادسازي پروتئین زرده -17 یابد.یابد اما طی مراحل بلوغ کاهش میمی
طـور مسـتقیم از   توانـد بـه  هورمون پروژسترون می). 2002، 2(لی و یانگ نمایدتوسط کبد تحریک می

کننـده  ون تحریـک ساز هورمـ عنوان پیشسازي فرایند بلوغ را تسریع بخشد و یا بهطریق تحریک زرده
بررسی ارتبـاط بـین تغییـرات    ). 2008و همکاران،  4(بیتلی) عمل نماید VSOH3سازي تخمدان (زرده

ارزشـی را بـراي درك کنتـرل     هـاي جنسـی پالسـما ابـزار بـا     مربوط به تکامل گناد با میزان استروئید
ند ماهیان خاویـاري فـراهم   هاي باارزش مانآندوکرینی تولیدمثل و در نتیجه براي بازسازي ذخایر گونه

جوانب بیولوژي و فیزیولـوژي ماهیـان خاویـاري     خصوص همه نیاز به اطالعات درهمچنین  آورد.می
خصوص تولیـدمثل   مطالعه در). 2009؛ نظري و همکاران، 2011(ایمانپور و باقري، است افزایش یافته

ویژه با بهبـود  نماید بهایر کمک میپروري در پرورش و بازسازي ذخهاي باارزش به صنعت آبزيگونه
مانند ماهیان  با ارزشتولید تخم و بقاي الروي به ماهیان  بازدهها درجهت باالتر بردن بخشیدن پروتکل

 هـاي جنسـی  تبـاط بـین هورمـون   بررسـی ار لذا این مطالعه بـا هـدف    نماید.تواند کمک خاویاري می
گنـادي  خصوصـیات  برخـی از  وزن ماهیان مـاده و  با  بتا استرادیول و پروژسترون) -17سترون، و(تست

ماهی در تاس(درصد لقاح، شاخص گنادوسوماتیک، شاخص قطبیت، میزان تخم سیال و قطر تخمک) 
  انجام شد.) Acipenser ruthenus) و استرلیاد (Acipenser baeriسیبري (

  
  
  

                                                             
1- Meunpol 
2- Lee and Yang 
3- Vitellogenesis stimulating ovarian hormone 
4- Betteley 
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  هامواد و روش
مولد ماده سـیبري بـا میـانگین     5و         کیلوگرم    5 / 7 ±    131 / 7مولد ماده استرلیاد با میانگین وزنی  10  

المللـی  ثیر و پرورش انسـتیتو تحقیقـات بـین   بخش تکاز      1391                    کیلوگرم در بهار سال    6 ±  1 /  41وزنی 
وضعیت تولید مثلی مولدین مـاده براسـاس   رشت) تهیه گردید.  -(گیالنماهیان خاویاري دکتر دادمان 

  به سمت قطب حیوانی مورد ارزیابی قرار گرفت.  قطر تخمک و میزان مهاجرت ژرمینال وزیکول
عـدد تخمـک از    15-20گیري موقعیت ژرمینال وزیکول توسط شاخص قطبیت، تعداد براي اندازه  

بـرش صـورت   رویشی  -در امتداد محور قطب حیوانی دقیقه جوشانده شده و 2مدت  بههر مولد ماده 
دار موقعیت هسته مورد مشاهده قرار گرفت.  میکرومترگرفت و زیر یک میکروسکوپ مجهز به عدسی 

مینـال  : فاصـله بـین ژر  aمحاسبه گردیـد، کـه    PI=a/A × 100شاخص قطبیت تخمک توسط فرمول 
باشـد. محاسـبه   رویشـی مـی   -: قطر تخمک در امتداد محور قطب حیـوانی Aوزیکول و غشا سلول و 

      : وزن Wg   که   GSI = Wg/W × 100گرفت: شاخص گنادوسوماتیک با استفاده از این فرمول صورت 
       باشد.             : وزن ماهی میW  و       گناد
گیـري  انـدازه شده از محوطه شکمی ماهیـان مـاده    هاي رهابراي تعیین میزان تخم سیال، وزن تخم  
  عدد تخمک به ازاي هر مولد توسط لوپ مدرج تعیین گردید.  20همچنین قطر تخمک نیز در  .شد
ر ماهیان مولد، عصاره غده هیپوفیز کپور معمولی مورد اسـتفاده قـرار   جهت القاي تکثیر مصنوعی د  

گـرم بـه   میلی 2گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن به ماهیان ماده و میلی 5این منظور، مقدار  بهگرفت. 
لوژیکی سازي با سرم فیزیو مخلوطوسیله  بهازاي هر کیلوگرم وزن بدن به ماهیان نر از هورمون مربوطه 

سـاعت   12در ماهیان ماده در دو مرحله و بـا فاصـله    تزریق درصد به عضله پشتی تزریق گردید. 9/0
 درصد مابقی تزریق 90درصد میزان هورمون و در مرحله دوم  10طوري که در مرحله اول  بهانجام شد 

ـ   گرفت صورت اي و یـک مرحلـه  صـورت   ه. ماهیان نر نیز در دو گروه مورد تزریق قرار گرفتنـد کـه ب
درجـه   5/16دمـاي آب در زمـان تزریـق مولـدین      همزمان با مرحله دوم تزریق به ماهیـان مـاده بـود.   

سـاعت مولـدین مـورد معاینـه و      2ساعت پس از تزریق دوم به ماهیان مـاده، هـر    24بود. گراد  سانتی
  .ها قرار گرفتندبازبینی جهت رسیدگی نهایی و استحصال تخمک

اطمینان از کیفیت مواد تناسلی استحصالی، از اسپرم دو ماهی براي لقاح تخمک هـر مولـد مـاده     با  
دقیقه با آب بـا   5مدت  بههاي معمول در تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاري استفاده و این دو طبق روش

دقیقـه   20مـدت   بههم مخلوط و پس از این مدت جهت رفع چسبندگی با محلول آماده شده گل رس 
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هـاي لقـاح یافتـه بـه     دقیقه و با چند بار آبکشـی تخـم   25مدت  بهمورد شستشو قرار گرفتند. در پایان 
  جهت طی مراحل انکوباسیونی منتقل شدند.یوشنچکو  انکوباتورهاي

 عدد تخم برداشته شد 100طور تصادفی حدود ساعت پس از لقاح، به 3براي محاسبه درصد لقاح،   
سـلول   4هـاي داراي  درصد فیکس گردید، درصد مونواسپرمی تنها براي تخم 10و در محلول فرمالین 

  مدنظر قرار گرفت.
لیتر) میلی 2خون ( ، با استفاده از یک سرنگ از باله دمی ماهیان ماده نمونهقبل از تزریق ماهیان ماده  

 20دور در  5000ند. بعد از جداسـازي ( هپارینه نگهداري شدهاي غیرروي یخ و در ویال گرفته شد و
که به آزمایشگاه شیمی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگـان   هاي سرم تا زمانیدقیقه)، نمونه

بتـا   -17سترون، وهاي تست. میزان هورمونگراد نگهداري شدنددرجه سانتی -45منتقل گردند در دماي 
و بـا دسـتگاه    DRGهاي هورمـونی  با استفاده از کیتاده استرادیول و پروژسترون سرم خون ماهیان م

 گیري شدند.االیزا اندازه
افزارهاي کامپیوتري  نرمترتیب توسط  بهها و رسم جداول تجزیه و تحلیل داده آماري: تجزیه و تحلیل

SPSS  وExcel ماده و  هاي جنسی با طول و وزن ماهیانهورمونشد. براي بررسی ارتباط میان  انجام
  استفاده شد.  SPSSافزار در نرم P>05/0از آماره پیرسون در سطح خصوصیات بیولوژیکی گناد 

 ruthenus  گناد و خصوصیات بیولوژیکی هاي جنسیمقادیر هورمونمیانگین و انحراف معیار  نتایج:
Acipenser  2جدول  ی گناد درکهاي جنسی با خصوصیات بیولوژیو ارتباط بین هورمون 1در جدول 
  آمده است.

  

  .)Acipenser ruthenusوحشی ( استرلیادماهی انحراف معیار پارامترهاي مورد بررسی در  ±میانگین  -1جدول 
انحراف معیار ±میانگین  هامتغیر   

7/5  ± 7/131  وزن (کیلوگرم) 

65/52  ± 4/38  میزان تخم سیال (گرم) 
60/44  ± 77/31  درصد لقاح 

03/10  ± 2/7 (درصد) شاخص گنادوسوماتیک   

5/8  ± 6/1 (درصد) شاخص قطبیت   
3/2  ± 1/0 متر)قطر تخمک (میلی   
5/1  ± 8/0 لیتر)(نانوگرم در میلی سترونوتست   

12/0  ± 1/0 لیتر)(پیکوگرم در میلی بتا استرادیول - 17   
29/0  ± 3/0 لیتر)(نانوگرم در میلی پروژسترون   
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در ماهی استرلیاد وحشی هاي جنسی و خصوصیات بیولوژیکی گناد ط متقابل بین هورمونارتبا -2جدول 
)Acipenser ruthenus(  

 پروژسترون 
لیتر)(نانوگرم در میلی  

استرادیول بتا  - 17  
لیتر)(پیکوگرم در میلی  

سترون وتست  
لیتر)(نانوگرم در میلی  

 

125/0  408/0-  215/0-  وزن بدن (کیلوگرم) 

015/0  368/0  276/0  میزان تخم سیال (گرم) 
191/0  296/0  026/0  درصد لقاح 

065/0  436/0  264/0 (درصد) شاخص گنادوسوماتیک   

141/0  706/0-  * 103/0- (درصد) شاخص قطبیت   
221/0  208/0  164/0- متر)قطر تخمک (میلی   

*P<0.05  
 

ن با سه متغیر ارتباط منفی داشت: سترووگردد، هورمون تستمشاهده می 2طور که در جدول  همان  
- 17داري بین دار نبود. ارتباط منفی معنیوزن بدن، شاخص قطبیت و قطر تخمک، اما این ارتباط معنی

بتا  -17سترون، وارتباط بین هورمون تست. )>05/0P( بتا استرادیول و شاخص قطبیت مشاهده گردید
ال، درصد لقاح و شاخص گنادوسوماتیک مثبت بود اما این استرادیول و پروژسترون با میزان تخم سی

پروژسترون با وزن بدن، شاخص قطبیت و قطر تخمک نیز داراي ارتباط  دار نبود. هورمون ارتباط معنی
  دار نبود.مثبت بود که این ارتباط معنی

در  baeri Acipenserگناد  هاي جنسی و خصوصیات بیولوژیکیمیانگین و انحراف معیار مقادیر هورمون  
  آمده است. 4جدول  هاي جنسی با خصوصیات بیولوژیکی گناد درو ارتباط بین هورمون 3جدول 

  

  .)Acipenser baeri( سیبريماهی انحراف معیار پارامترهاي مورد بررسی در  ±میانگین  -3جدول 
انحراف معیار ±میانگین  هامتغیر   

6 ± 41/1  وزن (کیلوگرم) 

492 ± 09/292  میزان تخم سیال (گرم) 
4/49  ± 51/29  درصد لقاح 

96/10  ± 5/11 (درصد) شاخص گنادوسوماتیک   
4/7  ± 6/3 (درصد) شاخص قطبیت   

27/1  ± 75/0   لیتر)(نانوگرم در میلی سترونوتست 

03/0  ± 01/0   لیتر)(پیکوگرم در میلی بتا استرادیول - 17 

08/1  ± 28/1 لیتر)وگرم در میلی(نان پروژسترون   
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  .)Acipenser baeri( سیبريدر ماهی هاي جنسی و خصوصیات بیولوژیکی گناد ارتباط متقابل بین هورمون -4 جدول
 پروژسترون 
لیتر)(نانوگرم در میلی  

بتا استرادیول  - 17  
لیتر)(پیکوگرم در میلی  

سترون وتست  
لیتر)(نانوگرم در میلی  

 

448/0  333/0-  610/0 ن بدن (کیلوگرم)وز   

584/0  035/0-  385/0  میزان تخم سیال (گرم) 
292/0  283/0-  200/0  درصد لقاح 

137/0  611/0  240/0- (درصد) شاخص گنادوسوماتیک   

141/0  589/0-  540/0 (درصد) شاخص قطبیت   
 

 بتا -17 دهد که در ماهی خاویاري سیبري هورموننشان می 4نتایج ارائه شده در جدول   
متغیر ارتباط منفی داشت: وزن بدن، میزان تخم سیال، درصد لقاح و شاخص قطبیت که  4با استرادیول 

گنادوسوماتیک داراي ارتباط منفی بود  سترون تنها با شاخصودار نبود. هورمون تستاین ارتباط معنی
ال، درصد لقاح، هورمون پروژسترون نیز با وزن بدن، میزان تخم سی دار نبود.این ارتباط معنی که

  دار نبود.شاخص گنادوسوماتیک و شاخص قطبیت داراي ارتباط مثبت بود که این ارتباط معنی
  

  بحث
و  1(تالبوت باشدتولیدمثل مصنوعی ماهیان خاویاري براساس تحریک هورمونی بلوغ گامت می  

لید تعداد باالیی از پروري تودر آبزي هدف از القا اووالسیون با تزریق هورمون ).2011همکاران، 
برده شده، دوز هورمون یا پروتکل  کار بهباشد. کیفیت تخم به نوع هورمون با کیفیت باال میهاي  تخم

صنعت آبزي پروري که  ییآنجااز ). 2008(بیتلی و همکاران، کار برده شده و یا هر دو بستگی دارد  به
رو و ماهیان نوجوان متکی خواهد بود، دانستن بیولوژي و فیزیولوژي در آینده به پرورش مصنوعی ال

  رسد.نظر می بههاي باارزشی مانند ماهیان خاویاري ضروري تولیدمثلی گونه
-11سترون (وکتو تست - 11)، E2بتا استرادیول ( -17در ماهیان تلئوست سه هورمون استروئیدي،   

KT پروژسترون (بتا دي هیدروکسی  -20آلفا،  -17) وDHP (استروژن، آندروژن و  عنوانبهترتیب   به
هاي صورت گرفته در داخل بدن و در شرایط آزمایشگاهی اند. بررسیپروژستین تشخیص داده شده

ها نقش مهمی را ایفا سازي و رشد تخمکترتیب در مرحله پیش زرده به E2و  KT-11نشان داد که 
                                                             
1- Talbott 
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و همکاران،  1(پیغانباشد براي القا بلوغ نهایی تخمک ضروري می DHPکه  صورتی کنند درمی
اند. بنابراین هاي جنسی در مراحل اولیه تکامل گناد ماهیان مورد تشخیص قرار گرفتهگیرنده). 2012

ثیرگذار أتتوانند در مراحل اولیه رشد ماهیان و همچنین روي فعالیت گناد جنسی میهاي  هورمون
مثبت هورمون ارتباط در ماهی استرلیاد وحشی ). 2006و همکاران،  2(راماچاندرا ردي باشند

، درصد لقاح و شاخص بتا استرادیول و پروژسترون با میزان تخم سیال -17سترون، وتست
ن، شاخص هورمون پروژسترون با وزن بددار نبود. گنادوسوماتیک مشاهده شد اما این ارتباطات معنی

بود. در ماهی خاویاري ندار قطبیت و قطر تخمک نیز داراي ارتباط مثبت بود که این ارتباط معنی
سیبري تنها هورمون پروژسترون با وزن بدن، میزان تخم سیال، درصد لقاح، شاخص گنادوسوماتیک و 

عنوان کلید  بهدن وزن ب دار نبود.شاخص قطبیت داراي ارتباط مثبت بود که این ارتباطات نیز معنی
، که در این بررسی میزان هورمون باشدهاي اکولوژیکی و فیزیولوژیکی موجود میکننده ویژگیتعیین

و همکاران،  3(ساکوموتو دار نبودپروژسترون همزمان با افزایش وزن بدن، افزایش یافت که معنی
2001.(   

 )Penaeus monodonپیکر (در میگوي ببري غولبتا استرادیول و پروژسترون با تکامل تخمدان  - 17بین   
هاي استروئیدي در دار گزارش گردید. همچنین بین تکامل تخمدان و میزان هورمونارتباط مثبت معنی
(حبیبی و  دار گزارش شد) یک ارتباط مثبت معنیMarsupenaeus japonicasمیگوي کوروما (

نیز یک  S. mollidsپروژسترون در تخمدان  بین شاخص گنادي و میزان هورمون ).1998، 4هوگارد
هاي فیزیکی علت فرایند بهتواند نتایج منفی می ).2002(لی و یانگ،  ارتباط معکوس گزارش گردید

هاي مربوط به بیهوش نمودن ماهیان ها در مخازن و دستکاريداشتن آندرگیر در انتقال ماهیان، نگه
ه باعث ایجاد استرس فیزیکی شده و روي میزان گلوکز و هاي خون باشد کآوري نمونهبراي جمع

) 2011(دست آمده توسط ایمانپور و باقري با نتایج به نتایج ماگذارد که میثیر أتهورمون سرم خون 
گردد مانند کنترل ها درگیر میدر دیگر عملکرد Tدر تکامل گناد نقش دارد،  E2که  این با مطابقت دارد.

(حیدري و گناد و رفتار مهاجرتی ماهیان خاویاري  -هیپوفیز -منفی محور هیپوتاالموس فیدبک مثبت و
  ).2010همکاران، 

                                                             
1- Peyghan 
2- Ramachandra Reddy 
3- Sakomoto 
4- Habibi and Huggard 
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هاي گنادي با استفاده از فیدبک منفی از آزادسازي تعدادي از مطالعات ثابت نمودند که استروئید  
GTH است که نمایند. در این خصوص، نشان داده شده از هیپوفیز پستانداران جلوگیري می

آورد. همچنین نشان عمل می بهجلوگیري  GTHاز ترشح  GnRHسترون با اختالل در آزادسازي وتست
طور مستقیم با عمل کردن در سطح هیپوفیز باعث تحریک ترشح سترون بهوداده شده است که تست

GTH هاي گنادي بر تولید شود. تاثیرات مثبت و منفی استروئیدمیGTH ست ثابت در ماهیان تلئو
سترون با وزن بدن، وهورمون تست در ماهی استرلیاد وحشی ).1999(امیري و همکاران، است شده

بتا استرادیول با شاخص قطبیت داراي ارتباط منفی بود  -17شاخص قطبیت و قطر تخمک و هورمون 
ري سیبري هاي ماهیان خاویاري مانند ماهی خاویادار نبود. در دیگر گونهکه این ارتباطات معنی

)Acipenser baeriهاي پالسما مرتبط بود ) فرایند رشد تخمک نسبت به استروژن با غلظت آندروژن
  ).2010(یوسفیان و همکاران، 

گرفته شدند که میزان عصاره هیپوفیز هاي خون قبل از تزریق ماهیان ماده با ، نمونهاز طرفی  
پالسما در  E2سازي، میزان اشد. در مرحله زردهبسازي کم میاستروئیدهاي جنسی پیش از مرحله زرده

سازي پالسما همراه با پیشرفت مرحله زرده E2یابد. میزان به تدریج افزایش می Tماهیان ماده نظیر 
سترون پالسما با پیشرفت بلوغ ویابد. میزان تستشدت کاهش مییابد و در مرحله بلوغ بهافزایش می

 - 4- بتا دي هیدروکسی 20، 17میزان هورمون القا کننده بلوغ (که  صورتی یابد درتخمک کاهش می
  ).2007(میونپل و همکاران، یابد ان) به سرعت افزایش می -3-پروژنن

) میزان درصد لقاح، شاخص قطبیت و شاخص گنادوسوماتیک را 2010محمد نظري و همکاران (  
 ± 56/3و  60/6 ± 72/0، 96/63 ± 27/31ترتیب  به) Acipenser persicusماهی ایرانی (در تاس

) با 2009شفیعی ثابت و همکاران ( گزارش نمودند که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد. 69/24
طی فصل ) Rutillus frisii kutum(هاي استروئیدي ماهی سفید هورمونبلوغ جنسی و بررسی 

طور  بهسترون وبتا استرادیول و تست -17ي گنادي، بیان نمودند که تغییر در میزان استروئیدهاریزي  تخم
  .باشدداري با تکامل تخمدان و افزایش میزان شاخص گنادوسوماتیک مرتبط میمعنی
بیان نمودند که اختالفات موجود در پارامترهاي خونی ماهیان ) 2001( همکارانساکوموتو و   
برداري، روش صید، شرایط اسارت و  نمونهي دیگري مانند تکنیک متغیرهاثیر أتتحت تواند  می
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ها باشد. از طرف دیگر فاکتورهایی مانند فتوپریود، درجه حرارت، هاي مربوط به آنالیز نمونهتکنیک
  ).1985، 1(لوتئوس هستندثیرگذار أتب روي کیفیت تخم آ pHشوري و 

ها تماس با محیط پیرامون خود هستند و در نتیجه، فیزیولوژي بدن آنطور مداوم در ماهیان به  
ماهیان خاویاري هاي فیزیولوژیکی سرم خون گیرد. فهمیدن شاخصقرار میثیر أتمداوم تحت طور  به

هاي نرمال تکثیر، پرورش و بازسازي ذخایر باشد زیرا شاخصپروري در ایران با اهمیت میبراي آبزي
هاي انتخاب تواند در برنامهشده میسازد و همچنین بررسی فاکتورهاي ذکرها را آشکار میگونه این

  باشد.ثر ؤممولدین و رشد و تکامل الرو 
  

  منابع
1. Amiri, B., Maebayeshi, M., Adachi, M., Moberg, G.P., Doroshov. S.I., and 

Yamauchi, K. 1999. In vitro steroidogenesis by testicular fragments and ovarian 
follicles in a hybrid sturgeon, Bester. Fish Physiology and Biochemistry. 21: 1-
14. 

2. Baker, D.W., Wood, A.M., Litvak, M.K., and Kieffer, J.D. 2005. Hematology 
of juvenile Acipenser oxyrinchus and Acipenser brevirostrum at following 
forced activity. Journal of Fish Biology. 66: 208-221. 

3. Betteley, K.A., Watson, G.J., Hannah, L., and Bentley, M.G. 2008. Aspects of 
gametogenesis, oocyte morphology and maturation of the lugworm Arenicola 
marina (Annelida: Polychaeta) in relation to commercialized procedures to 
extend the breeding season. Aquaculture. 279: 131-141. 

4. Brooks, S., Tyler, C., and Sumpter, J. 1997. Egg quality in fish: what makes a 
good egg. Fish Biology and Fisheries. 7: 387-416. 

5. Goncharov, B.F. 2003. Application of the model system of hormonal 
stimulation of the sturgeon oocyte maturation and ovulation in vitro for solving 
some fundamental and applied problems. Russian Journal of Developmental 
Biology. 34: 75-83.  

6. Habibi, H.R., and Huggard, D.L. 1998. Testosterone regulation of gonadotropin 
production in goldfish. Comparative Biochemistry and Physiology. 119: 339-
344. 

7. Heidari, B., Roozati, S.A., and Yavari, L. 2010. Changes in plasma levels of 
steroid hormones during oocyte development of Caspian Kutum, Rutilus frisii 
kutum. Animal Reproduction. 4: 373-381. 

8. Imanpoor, M.R., and Bagheri, T. 2011. Correlations between biochemical 
factors of coelomic fluid with biological characteristics of gonad, fertilization 

                                                             
1- Lutes 



 و همکاران هاجر آذرین
 

27 

success, hatching rate and larval size in Caspian kutum, Rutilus frisii kutum. 
World Journal of Fish and Marine Sciences. 3: 107-111. 

9.  Lee, W.K., and Yang, S.W. 2002. Relationship between ovarian development 
and serum levels of gonadal steroid hormones, and induction of oocyte 
maturation and ovulation in the cultured female Korean spotted sea bass, 
Lateolabrax maculatus. Aquaculture. 207: 196-183. 

10.  Lutes, P.B. 1985. Oocyte maturation in white sturgeon, Acipenser 
transmontanus: some mechanisms and applications. In: North American 
Sturgeons. Pp: 87–92. Edited by F.P. Binkowski and S.I. Doroshov. Dr. W. 
Junk Publishers, Dordrecht, Netherlands. 

11.  Meunpol, O., Iam-Pai, S., Suthikrai, W., and Piyatiratitivorakul, S. 2007. 
Identification of progesterone and 17α-hydroxyprogesterone in polychaetes 
(Perinereis sp.) and the effects of hormone extracts on penaeid oocyte 
development in vitro. Aquaculture. 270: 485-492. 

12. Mohammad Nazari, R., Ghomi, M.R., and Aquiloni, L. 2010. Interrelationships 
among Egg, Larvae and Maternal Characteristics in Persian Sturgeon, 
Acipenser persicus. Brazilizn archives of biology and technology. 5: 1093-
1095. 

13. Morshedi, V., Ashouri, G., Bahmani, M., Yavari, V., Pourdehghani, M., and 
Yazdani, M.A. 2010. Effect of short time hungery periods on Some 
Hematological Parameters of Huso huso Fingerlings. Caspian Ecology 
Conference. Sari, Iran. 51p. In persian 

14.  Nazari R.M., Sohrabnejad, M., and M.R., Ghomi. 2009. The effect of maternal 
size on larval characteristics of Persian sturgeon, Acipenser persicus. 
Aquaculture Research, 40: 1083-1088. 

15.  Peterson, D., Vecsei, P., and Hochleithner, M. 2006. Threatened fishes of the 
world: Acipenser ruthenus (Acipenseridea). Environmental biology fishes, 2p. 

16.  Peyghan, R., Gooraninejad, S., Shahriari, R., and Jamshidi, Z. 2012. Feeding 
effect of cholesterol in the diet on sex hormones concentrations and the gonads' 
growth of yearling common carp (Cyprinus carpio). Iranian Journal of 
Veterinary Medicine. 6: 23-28. 

17.  Ramachandra Reddy, P., Kiranmayi, K., Thanuja Kumari, K. and Sreenivasula 
Reddy, P. 2006. 17α-Hydroxyprogesterone induced ovarian growth and 
vitellogenesis in the freshwater rice field crab, Oziotelphusa senex senex. 
Aquaculture, 254: 768-775.  

18. Sakomoto, K., Lewbart, G.A., and Smith, T.M. 2001. Blood chemistry values of 
juvenile Red pacu, Piaractus brachypomus. Veterinary Clinical Pathology. 30: 
50-52. 

19.  Shafiei Sabet, S., Imanpoor, M.R., Aminian, B., and Gorgin, S. 2009. Study on 
sexual maturity and levels of gonad steroid hormones in female kutum, Rutilus 



 1394 تابستان) 2)، شماره (4برداري و پرورش آبزیان ( بهره
 

28 

frisii kutum (Kamenskii, 1901) during spawning season from river Sefid-Rood 
of the southern Caspian Sea. Journal of Cell and Animal Biology. 3: 208-215. 

20.  Talbott M., Van Eenennaam, P. Linares-Casenave, J., Doroshov, I., Guy, S. 
Struffenegger, P., and Webb, A.H. 2011. Investigating the use of plasma 
testosterone and estradiol-17β to detect ovarian follicular atresia in farmed 
white sturgeon, Acipenser transmontanus. Aquaculture. 315: 283-289. 

21.  Williot P. 1997. Effects of incubation media on maturation of isolated ovarian 
follicles of siberian sturgeon, Acipenser baeri induced by sturgeon gonadotropic 
preparation or 17α, 20β-Dihydroxyprogesterone. Comparative Biochemistry 
and Physiology. 3: 285-293. 

22.  Yousefian M., Sheikholeslami, M., Amiri, M., Hedayatifard, A.A., Dehpour, 
H., Fazli, M., Ghiaci, S.V., and Najafpour, S.H. 2010. Serum biochemical 
parameters of male and female Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss cultured 
in Haraz River, Iran. World Journal of Fish and Marine Sciences. 2: 513-518. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


