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های بیوشیمیایی سرم خون با برخی از خصوصیات بررسی ارتباط بین شاخص

و ماهی استرلیاد  (Acipenser baeri)بیولوژیکی گناد در تاسماهی سیبری 
(Acipenser ruthenus) 
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 :چکیده

توان از وضعیت خونی ماهیان خاویاری میباشد، لذا با شناخت صحیح ماهی بسیار تاثیرگذار می های خونی در فیزیولوژیشاخص

تحقیق حاضرر هترت بررسری ارت ران برین فاایورهرای       . راندمان حفظ، بازسازی، تکثیر و پرورش این ماهیان ارزشمند را افزایش داد

با وزن ماهیان ماده و برخی از خصوصیات بیولوژیکی گناد ( گلوازالسیم، منیزیوم، پروتئین ال، السیرول و )بیوشیمیایی سرم خون 

ماهی ماده از همعیت متاهر اسریرلیاد   9در ( درصد لقاح، میزان تخم سیال، شاخص گنادوسوماتیک، شاخص قط یت و قطر تخمک)

(Acipenser ruthenus ) ماهی ماده از همعیت متاهر تاسماهی سی ری  3و(Acipenser baeri )صورت گرفت 1391ر در بتا .

چنین ارت ان هم(. P<50/5)داری بین السیم خون با قطر تخمک و درصد لقاح مشاهده گردید در ماهی اسیرلیاد ارت ان منفی معنی

داری نیز بین ارت ان منفی معنی(. P<51/5)داری بین السیم خون با میزان تخم سیال و شاخص گنادوسوماتیک وهود داشت منفی معنی

قطر تخمک، میزان تخم سیال، ارت ان بین السیرول خون با (. P<50/5)ن ال با قطر تخمک و میزان تخم سیال وهود داشت پروتئی

داری برین  در ماهی خاویاری سی ری ارت ان منفی معنری  .دار ن وددرصد لقاح و شاخص گنادوسوماتیک مث ت بود اما این ارت ان معنی

مشاهده داری بین پروتئین ال و شاخص گنادوسوماتیک چنین ارت ان مث ت معنیهم( P<50/5)گلواز خون و وزن بدن وهود داشت 

 ان مث ت بود اه این ارت ان السیم خون با وزن بدن، شاخص قط یت، میزان تخم سیال و درصد لقاح دارای ارت(. P<50/5) گردید

دار زان تخم سیال و درصد لقاح منفی بود اه این ارت اطات معنیارت ان بین پروتئین ال و السیرول خون با وزن بدن، می. دار ن ودمعنی

 .ن ود
 

 های بیوشیمیایی سرم خون، کلسیم، درصد لقاح، شاخص گنادوسوماتیکماهی استرلیاد، تاسماهی سیبری، شاخص :کلیدیکلمات 

 پست الکترونیک نویسنده مسئول:Azarin2010@yahoo.com 

mailto:Azarin2010@yahoo.com


 .....های بیوشیمیاییبررسی ارتباط بین شاخص                                                                          و همکاران        آذرین

79 
 

 :مقدمه
ه بت ( Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758)استترلیاد  

ارنش ختتانواده تاستتماهیان  هتتای بتتا  عنتتوان یکتتی ان گونتته  

(Acipenseriformes )ترین گونته ماهیتان خاویتاری    و کوچک

شود که ان لحاض شرایط نیستتی زت و   آب شیرین محسوب می

هتای شتیرین منتا      ماهیان پوتامودروموس است  کته در آب 

هایی که به دریای سیاه، آنوف و دریاچته  سردسیری در رودخانه

و  Peterson)کنتد  ننتدگی متی  ری نتد  متی ( ولگتا و کتورا  )خ ر 

در ( Acipenser baeri)تاستماهی ستیبری   (. 6002همکاران، 

در راستای فراهم نمودن بانک ژنی  3131اواخر اسفند ماه سال 

های تاسماهیان ان کشور مجارستان وارد ایتران شتد و   تمام گونه

دلیل انعطاف پذیری باال نسبت به شرایط محیطی و پرورشی، به

سانی و امکان دستیابی ، تحمل تراکم باالی خخیرهنرخ رشد باال

ختود زتذب   به رسیدگی زنسی در اسارت توزته نیتادی را بته   

 (.3131مرشدی و همکاران، )است کرده

ی زوانتتب بیولتتوژی و نیتتان بتته ا  عتتات درخهتتو  همتته

 استتتت فی یولتتتوژی ماهیتتتان خاویتتتاری افتتت ای  یافتتتته    

(Billard  وLecointre ،6003؛Baker  6002اران، و همک.)  ان

 رفی توزه به مرگ و میر ماهیان خاویاری  ی تکامل الروی و 

و برای یتافتن   باشدای برخوردار میزنینی ان اهمیت قابل توزه

چگونگی اف ای  می ان بقتای ایتن ماهیتان و بتاال بتردن بتانده       

های بسیاری روی مراحل اولیه تکامل این گتروه ان  شتفریخ، ت 

(. 6000و همکتاران،   Gisbert)استت  ردیتده ماهیان متمرکت  گ 

دهندگان متاهی  های مربوط به کیفیت تخم برای پرورشبررسی

قتد،  تواند سودمند باشد تا ان این  ری  تولید ماهیان انگشتمی

هتای پترورش و   گشایی، بهبود بخشیدن به تکنیکمدیریت تخم

شتتده را متتورد ارنیتتابی قتترار دهنتتد   کیفیتتت ماهیتتان تولیتتد 

(Imanpoor  وBagheri ،6033.) 

شناختی ابت ار ارنشتمندی زهتت بررستی     پارامترهای خون

باشد و تحت تتاییر تعتداد نیتادی ان    وضعیت س مت ماهیان می

عوامل درونی و بیرونی مانند گونته و نتداد، درزته حترارت آب،     

های نوری، چرخه تولیدمثلی، نرخ متابولیک، سن، استرس، دوره

. هتا قترار دارد  شده در تعیتین آن ادهوضعیت تغذیه و روش استف

ماهیان تحت تطاب  با آب شور دستخوش تغییرات فی یولوژیکی 

گردند و به ایتن  بین کلیوی می-هیپوفی -در محور هیپوتاالموس

هتای  هتا، ستلول  ترتیب تغییراتی در عواملی نظیتر للظتت یتون   

 یهافرایندکلسیم و منی یم در . شودمیایجاد  هماتوکریتکلراید و 

چنتین بتین ستطوح    هم. بیولوژیکی خون ماهی ضروری هستند

کلسیم پ سمای ختون بتا بلتون زنستی ماهیتان متاده ارتبتاط        

مقادیر یون کلستیم محلتول در پ ستمای    . تنگاتنگی وزود دارد

خون ماهیان ماده نوسان نیادی را در  ول دوره نندگی زانور ان 

های ختونی  متران  رفی تج یه و تحلیل پارا. دهدخود نشان می

باشتد، نیترا نشتان داده    های زدید میترین روشیکی ان باارنش

های فی یولوژیک وابسته بته گونته و   است که مقدار شاخصشده

مطالعتتته (. 3110عبتتتدالهی و ایمتتتانپور، )زنستتتیت هستتتتند 

پروری در ارنش به صنعت آب ی های بادرخهو  تولیدمثل گونه

خهتو  بتا بهبتود    اید بته نمپرورش و بانسانی خخایر کمک می

ها در زهت بتاالتر بتردن بتانده تولیتد تختم و      بخشیدن پروتکل

بقای الروی به ماهیان در معرض خطتر انقتراض ماننتد ماهیتان     

ایتن مطالعته بتا هتدف بررستی      . نمایتد تواند کمک خاویاری می

کلسیم، منی یوم، )ارتباط بین فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون 

با ونن ماهیان ماده و برختی ان  ( ول و گلوک پروتئین کل، کلستر

درصد لقتاح، میت ان تختم ستیال،     )خهوصیات بیولوژیکی گناد 

در ( شاخص گنادوستوماتیک، شتاخص قطبیتت و قطتر تخمتک     

و استتتترلیاد ( Acipenser baeri)متتتاهی ستتتیبری  تتتتاس

(Acipenser ruthenus )انجام شد . 

 

 :هامواد و روش
 23/2 ± 06/311نگین وننتی  مولد ماده استرلیاد بتا میتا   1

 31/2 ± 26/3مولد ماده سیبری با میانگین وننتی   1کیلوگرم و 

ان بخ  تکثیر و پترورش انستتیتو    3113کیلوگرم در بهار سال 

تهیه ( رشت)المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان تحقیقات بین

وضعیت تولیدمثلی مولدین ماده براساس قطر تخمتک و  . گردید

ژرمینال ونیکول به سمت قطب حیتوانی متورد    می ان مهازرت

 . ارنیابی قرار گرفت

عتدد   32-60گیتری شتاخص قطبیتت، تعتداد     برای انتدانه 

دقیقته زوشتانده شتده و در     6متدت  تخمک ان هر مولد ماده به

رویشی برش صتورت گرفتت و نیتر     -امتداد محور قطب حیوانی

ه یک میکروسکوپ مجه  به عدسی میکرومتر دار موقعیت هستت 

 .مورد مشاهده قرار گرفت

 PI=a/A × 100شاخص قطبیتت تخمتک توستط فرمتول     

فاصله بین ژرمینال ونیکول و لشا ستلول  : aمحاسبه گردید، که 

. باشدمیرویشی -قطر تخمک در امتداد محور قطب حیوانی: Aو 

محاسبه شاخص گنادوسوماتیک با استفاده ان این فرمول صورت 

ونن : Wونن گنتاد و  : Wgکته   GSI = Wg/W × 100: گرفت

 .باشدماهی می
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 (Van Eenennaam ،0212 وChapman )گیری شاخص قطبیت در تخمک ماهیان خاویاری اندازه: 1شکل 

 

هتای رهاشتده ان   برای تعیین می ان تخم ستیال، ونن تختم  

عفتت   و ف حتکار( گیری شدمحو ه شکمی ماهیان ماده اندانه

عتدد   60قطتر تخمتک نیت  در    چنتین  هم(. 3110پناه کمایی، 

 . تخمک به انای هر مولد توسط لوپ مدرج تعیین گردید

زهت القای تکثیر مهنوعی در ماهیان مولتد، عهتاره لتده    

به این منظتور،  . هیپوفی  کپور معمولی مورد استفاده قرار گرفت

گرم به انای هر کیلوگرم ونن بدن به ماهیان ماده میلی 2مقدار 

ان ای هر کیلتوگرم ونن بتدن بته ماهیتان نتر      گرم به انمیلی 6و 

 1/0سانی با سرم فی یولوژیکی وسیله مخلوطهورمون مربو ه به

ت ری  در ماهیتان متاده در   . درصد به عضله پشتی ت ری  گردید

 وری که در مرحله ساعت انجام شد به 36دو مرحله و با فاصله 

ابقی درصد م 10درصد می ان هورمون و در مرحله دوم  30اول 

ماهیان نر نی  در دو گروه مورد ت ری  قرار . ت ری  صورت گرفت

نمتان بتا مرحلته دوم    ای و هتم صورت یک مرحلته هگرفتند که ب

دمتای آب در نمتان ت ریت  مولتدین     . ت ری  به ماهیان ماده بود

ستاعت پتا ان ت ریت  دوم بته      61. گراد بوددرزه سانتی 2/32

رد معاینه و بانبینی زهتت  ساعت مولدین مو 6ماهیان ماده، هر 

 و ف حتکتار (ها قرار گرفتند رسیدگی نهایی و استحهال تخمک

با ا مینان ان کیفیتت متواد تناستلی     (.3110عفت پناه کمایی، 

استحهالی، ان اسپرم دو ماهی برای لقاح تخمک هر مولتد متاده   

هتای معمتول در تکثیتر مهتنوعی     استفاده و این دو  ب  روش

دقیقه با آب با هم مخلوط و پتا ان   2مدت هماهیان خاویاری ب

این مدت زهت رفع چسبندگی با محلول آماده شتده گتل رس   

در پایان به متدت  . دقیقه مورد شستشو قرار گرفتند 60مدت به

هتای لقتاح یافتته بته     کشتی تختم  دقیقه و بتا چنتد بتار آب    62

انکوباتورهای یوشنچکو زهت  ی مراحل انکوباستیونی منتقتل   

 تور  ساعت پا ان لقاح، بته  1ای محاسبه درصد لقاح، بر .شدند

عدد تخم برداشته شد و در محلول فرمالین  300تهادفی حدود 

های درصد فیکا گردید، درصد مونواسپرمی تنها برای تخم 30

این آنمایشات در آنمایشتگاه    .سلول مدنظر قرار گرفت 1دارای 

ماهیتان   تحقیقتات بتین المللتی    موسسهفی یولوژی و بیوشیمی 

قبتل ان ت ریت     .خاویاری دکتتر دادمتان رشتت انجتام پتذیرفت     

ماهیان ماده با استفاده ان یک سرنگ ان باله دمی ماهیتان متاده   

های لیر هپارینته  گرفته شد و در ویال( لیترمیلی 6)خون  نمونه

ریخته و در داخل ف سک همراه بتا یتخ بته آنمایشتگاه منتقتل      

 60دور در  2000)هتا  دن نمونته پا ان ستانتریفیوژ کتر  . گردید

رویی و شفاف لوله بود زداستانی و   سرم خون که بخ ( دقیقه

میت ان  . گراد فریت  گردیتد  درزه سانتی -60به سرعت در دمای 

منی یوم، کلیسم، پروتئین کل، کلسترول و گلوک  سرم ختون بتا   

متری های پارس آنمتون و بتا استتفاده ان روش استپکتوفتو    کیت

این آنمایشتات نیت  در آنمایشتگاه    . یری قرار گرفتگمورد اندانه

شیمی دانشگاه علوم کشاورنی و منتابع  بیعتی گرگتان انجتام     

 .)6001و همکاران،  Turker)گرفت 

 اف ارهاینرمتوسط  ترتیببه زداول رسم و هاداده تحلیل و تج یه

برای بررسی ارتباط میان . انجام شد Excelو  SPSSکامپیوتری 

بیوشتتیمیایی ستترم ختتون بتتا ونن ماهیتتان متتاده و پارامترهتتای 

 P<02/0خهوصیات بیولوژیکی گناد ان آماره پیرسون در سطح 

 .استفاده شد  SPSSاف ار نرمدر 
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  :نتایج

میانگین و انحراف معیار پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون 

 .آمده است 3و خهوصیات بیولوژیکی ماهی استرلیاد در زدول 

پارامترهتای بیوشتیمیایی سترم ختون و      ارتباط متقابل بین

آمده  6خهوصیات بیولوژیکی گناد در ماهی استرلیاد در زدول 

ارتباط بین منی یوم خون با ونن بدن و شتاخص قطبیتت   . است

و ارتباط بین گلوک  خون با قطر تخمک، می ان تختم   مثبت بود

چنین شاخص گنادوسوماتیک معکتوس  سیال، درصد لقاح و هم

 .دار نبودارتبا ات معنی اما اینبود 

است، کلسترول بتا  نشان داده شده 6که در زدول  ورهمان

: دار نبتود متغیر ارتباط مثبت داشت، اما این ارتبا تات معنتی   1

قطتتر تخمتتک، میتت ان تختتم ستتیال، درصتتد لقتتاح و شتتاخص   

ارتباط منفی بین پروتئین کل با قطر تخمتک و  . گنادوسوماتیک

 . دار بتود ت کته ایتن ارتبتاط معنتی    ال وزود داشمی ان تخم سی

داری بین کلسیم با قطر تخمتک و  منفی معنیچنین ارتباط هم

کلسیم با می ان تخم سیال (. P<02/0)درصد لقاح وزود داشت 

داری داشتت  ادوسوماتیک نی  ارتباط منفتی معنتی  و شاخص گن

(03/0>P .) معتتادالت رگرستتیونی و ضتتریبR
بتتین برختتی ان  2

میتانگین و انحتراف معیتار     .استت آمتده  1ل هتا در زتدو  پارامتر

پارامترهای بیوشیمیایی سترم ختون و خهوصتیات بیولتوژیکی     

 .است ارائه شده  1ماهی سیبری در زدول 

 
 انحراف معیار خصوصیات بیولوژیکی گناد و پارامترهای بیوشیمیایی خون در ماهی استرلیاد ±میانگین : 1جدول 

(Acipenser ruthenus) 

 هامتغیر انحراف معیار ±میانگین 

23/2  ± 06/311  (کیلوگرم)ونن  

16/6 ±  (مترمیلی)قطر تخمک   31/0 

63/3  ± 41/3  (درصد)شاخص قطبیت  

3/21  ± 31/11  (گرم)می ان تخم سیال  

11/63  ± 12/36  درصد لقاح 

2/30  ± 14/2  (درصد)شاخص گنادوسوماتیک  

63/0  ± 02/0  (لیتردسی/ گرممیلی)گلوک   

32/0  ± 02/0  (لیتردسی/ گرممیلی)کلسترول  

31/0  ± 03/0  (لیتردسی/ گرممیلی)منی یوم  

30/0  ± 06/0  (لیتردسی/ گرممیلی)پروتئین کل   

21/0  ± 34/0  (لیتردسی/ گرممیلی)کلسیم  

 

هی استرلیاد ارتباط متقابل بین پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون و خصوصیات بیولوژیکی گناد در ما: 0جدول 

(Acipenser ruthenus) 

 منی یوم گلوک  کلسترول پروتئین کل کلسیم 

331/0 (کیلوگرم)ونن   313/0-  131/0-  223/0  366/0  

-411/0 (مترمیلی)قطر تخمک  * 442/0- * 030/0  026/0-  003/0-  

303/0 (درصد)شاخص قطبیت   302/0-  111/0-  114/0  023/0  

-342/0 (گرم)می ان تخم سیال  ** 230/0- * 311/0  624/0-  612/0-  

-433/0 درصد لقاح * 214/0-  664/0  602/0-  320/0-  

-411/0 (درصد)شاخص گنادوسوماتیک  ** 204/0-  626/0  116/0-  311/0-  
*(02/0 >P )* * (03/0 >P) 



 

 (Acipenser ruthenus)بین برخی از پارامترها در ماهی استرلیاد  R2معادالت رگرسیونی و ضریب : 3جدول 
R

2
 همبستگی معادله رگرسیونی 

R
2
= 23/0  Y= - 361/23 X+ 222/21  درصد لقاح و کلسیم 

R
2
= 21/0  Y= - 23/61 X+ 113/61  شاخص گنادوسوماتیک و کلسیم 

R
2
= 26/0  Y= - 3463/0 X+ 3432/6  قطر تخمک و کلسیم 

R
2
= 42/0  Y= - 62/343 X+ 11/321  می ان تخم سیال و کلسیم 

R
2
= 21/0  Y= - 1332/2 X+ 3321/6  قطر تخمک و پروتئین کل 

R
2
= 12/0  Y= - 33/312 X+ 61/316  می ان تخم سیال و پروتئین کل 

 

 (Acipenser baeri)انحراف معیار خصوصیات بیولوژیکی گناد و پارامترهای بیوشیمیایی خون در ماهی سیبری  ±میانگین :  4جدول 

انحراف معیار ±میانگین  هامتغیر   

31/2  ± 26/3  (کیلوگرم)ونن  

2/1  ± 13/3  (درصد)شاخص قطبیت  

10/2  ± 2/313  (گرم)می ان تخم سیال  

21 ± 16/2  درصد لقاح 

61/2  ± 10/3  (درصد)شاخص گنادوسوماتیک  

33/0  ± 03/0  (لیتردسی/ گرممیلی)گلوک   

61/0  ± 03/0  (لیتردسی/ گرممیلی)کلسترول  

31/0  ± 01/0  (لیتردسی/ گرممیلی)منی یوم  

10/0  ± 31/0  (لیتردسی/ گرممیلی)پروتئین کل   

43/0  ± 16/0  (لیتردسی/ گرممیلی)کلسیم  

 

گردد ارتباط منفی مشاهده می 2ورکه در زدول  همان

( P<02/0)داری بین گلوک  خون و ونن بدن وزود داشت معنی

داری بین پروتئین کل و شاخص چنین ارتباط مثبت معنیهم

کلسیم خون با ونن بدن، (. P<02/0) دیده شدگنادوسوماتیک 

باط شاخص قطبیت، می ان تخم سیال و درصد لقاح دارای ارت

ارتباط بین پروتئین کل . دار نبودمثبت بود که این ارتباط معنی

چنین ارتباط با ونن بدن، می ان تخم سیال و درصد لقاح و هم

م بین کلسترول خون با ونن بدن، شاخص قطبیت، می ان تخ

دار فی بود که این ارتبا ات نی  معنیسیال و درصد لقاح من

منی یوم خون تنها با شاخص گنادوسوماتیک دارای ارتباط . نبود

 .دار نبودمعنیمنفی بود که این ارتباط نی  

 

ارتباط متقابل بین پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون و خصوصیات بیولوژیکی گناد در ماهی سیبری : 5جدول 

(Acipenser baeri) 

 منی یوم گلوک  کلسترول پروتئین کل کلسیم 

(کیلوگرم)ونن   134/0  322/0-  111/0-  3- * 116/0  

(درصد)شاخص قطبیت   341/0  130/0  142/0-  121/0-  143/0  

(گرم)می ان تخم سیال   341/0  130/0-  142/0-  121/0-  143/0  

341/0 درصد لقاح  130/0-  142/0-  121/0-  143/0  

(درصد)گنادوسوماتیک  شاخص  021/0-  113/0 * 114/0  623/0  113/0-  
                          *(02/0 >P)
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 :بحث
آنالی  بیوشیمیایی ا  عات باارنشی را درخهو  وضتعیت  

تولیتتدمثل ماهیتتان یکتتی ان . آوردستت متی ماهیتتان فتتراهم متتی

 ور زدی محیط داخلی موزود را تحت فاکتورهایی است که به

های بنابراین توزه بسیاری به مطالعه شاخص. دهدر قرار میتایی

 Yousefian)استت  بیوشیمیایی در  ی تولیدمثل پرداخته شده

گلتوک  موزتود در سترم متابولیتت عمتده      (. 6030و همکاران، 

، (6004و همکاران،  Artacho)باشد متابولیسم کربوهیدرات می

انی به علت دامنه اف ای  می ان گلوک  پ سما در ماهیان استخو

ماننتد عتدم وزتود    )باشتد  های محیطتی متی  وسیعی ان استرس

و همکتاران،   Xiaoyun( )اکسیدن در محیط، گرسنگی و اسارت

بین گلوک  ختون بتا   در مطالعه حاضر در ماهی استرلیاد ( 6001

چنین شتاخص  قطر تخمک، می ان تخم سیال، درصد لقاح و هم

اما ایتن ارتبا تات   داشت گنادوسوماتیک ارتباط معکوسی وزود 

در ماهی سیبری ارتباط منفی بین گلوک  خون و . دار نبودمعنی

چنتین در متاهی ستیبری    هم( P<02/0)ونن بدن وزود داشت 

بین گلوک  خون با شاخص قطبیت، می ان تخم ستیال و درصتد   

. دار نبودلقاح ارتباط معکوسی وزود داشت که این ارتباط معنی

قتا  کاتکوالمین با تاییر بر کبتد ستبب ال   تحت شرایط استرس نا،

شود که این امر منجر به متابولی ه گلیکولی  یا گلیکونئوژن ی  می

یابد نتیجه می ان گلوک  سرم اف ای  میشدن گلوک  گشته و در 

(Axelord  وReisine ،3131 ؛Rottland  وTort ،3114 .)

رگیتر در  هتای فی یکتی د  علت فرایندتواند بهاین نتایج منفی می

هتای  هتا در مختانن و دستتکاری   داشتتن آن انتقال ماهیان، نگه

هتای  آوری نمونته هوش نمودن ماهیان برای زمتع مربوط به بی

خون باشد که باعث ایجاد استرس فی یکی شتده و روی میت ان   

 هتا بتا نتتایج    گذارد کته ایتن یافتته   گلوک  و سرم خون تاییر می

مطابقتت  Bagheri (6033 )و  Imanpoorدست آمده توسط به

  .دارد

عنوان یک فاکتور منفی برای موفقیت لقتاح  کلسیم خون به

و  Ingermann؛ 6001و همکتتتاران،  Rurangwa)باشتتتد متتتی

داری در ماهی استرلیاد ارتبتاط منفتی معنتی   (. 6006همکاران، 

بین کلسیم خون با قطر تخمک و درصد لقتاح مشتاهده گردیتد    

(02/0>P .)داری بین کلسیم خون فی معنیچنین ارتباط منهم

با می ان تخم ستیال و شتاخص گنادوستوماتیک وزتود داشتت      

(03/0>P .) منی یوم خون نی  با قطر تخمک، درصد لقاح، می ان

اط منفتی داشتت کته    تخم سیال و شاخص گنادوسوماتیک ارتب

در متاهی ستیبری بتین کلستیم و     . دار نبتود این ارتبتاط معنتی  

فتی وزتود   وستوماتیک ارتبتاط من  منی یوم خون با شاخص گناد

توانتد  این نتایج منفتی متی  . دار نبودداشت که این ارتباط معنی

مربوط بته نقت  باندارنتدگی کلستیم در تحترر استپرم باشتد        

(Cosson ،6001 .)    در ماهیان استخوانی یابت شتده استت کته

سانی و شروع عمل ها، برای فعالپا ان رسیدگی نهایی تخمک

اف ای  ( درون تخمک)ولی لسیم درون سللقاح در للظت یون ک

ستانی  این اف ای  یون کلستیم عت وه بتر فعتال    . شودایجاد می

. تخمک، نقت  مهمتی در رشتد و نمتو زنینتی بتر عهتده دارد       

توان نتیجه گرفت که دلیل کاه  سطوح این یتون  بنابراین می

های ناشتی ان  مربوط به استرس( فهل بهار)در فهل تولیدمثلی 

ناده فشالمی یونا)تولیدمثلی در مولدین ماده باشد  هایفعالیت

 (.3134و همکاران، 

در این مطالعته، در متاهی ستیبری پتروتئین کتل تنهتا بتا        

شاخص قطبیت و شاخص گنادوسوماتیک ارتباط مثبت داشت و 

 ،در متاهی استترلیاد  . های دیگر دارای ارتباط منفی بودبا پارامتر

تختم ستیال دارای ارتبتاط     پروتئین کل با قطر تخمک و می ان

می ان پروتئین کل سترم ختون   (. P<02/0)دار بود منفی معنی

میت ان  . تواند یک شاخص منفتی بترای کیفیتت تختم باشتد     می

بتا تغییتر میت ان آن در متایع      پروتئین کل سترم ختون عمتدتا    

یابد که این وضعیت در ماهیان بتا گرستنگی   تخمدانی تغییر می

، Bagheriو  Imanpoor)شتود  ی والنی یا استرس مشاهده مت 

6033.) 

 Diwan و Krishnan (3132 )  نوستتتانات مربتتتوط بتتته

 Etroplus)کلسترول سرم را در ماهیان نر و ماده کرومید سب  

suratensis  )للظت کلستترول در  . مربوط به بلون بیان نمودند

که شاخص گنادوسوماتیک بتاال  پ سما خون ماهیان ماده نمانی

هتا بتا نتتایج    این یافتته . ترین می ان بود و برعکابود دارای کم

در این مطالعه کلسترول سرم خون با . مغایرت داردتحقی  اخیر 

باط مثبت بود که این ارتبتاط  شاخص گنادوسوماتیک دارای ارت

در مطالعته حاضتر در متاهی استترلیاد و متاهی      . دار نبتود معنی

 10/0 ± 31/03 و 30/0 ± 06/0 کلپروتئین للظت ترتیببه، سیبری

 43/0 ± 16/0و   21/0 ± 34/0، للظت کلسیم لیتردسیگرم در 

 31/0 ± 01/0  و 31/0 ± 03/0لیتر، می ان منی یوم گرم در دسی

تتر ان مقتادیر بته    لیتر بود که این مقتادیر کتم  گرم در دسیمیلی

روی فیل ( 6002)و همکاران  Asadiهای دست آمده در بررسی

های کننده ویدگیعنوان کلید تعیینبدن به ونن. باشندماهی می

و  Jimenez-Perez)باشد اکولوژیکی و فی یولوژیکی موزود می

دراین مطالعه در هتر دو متاهی ونن بتدن بتا     (. 6002همکاران، 

 .کلسیم و منی یوم دارای ارتباط مثبت بودند
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Sakomoto  بیان نمودند که اخت فات ( 6003)و همکاران

توانتد تحتتت تتتاییر  رهتتای ختونی ماهیتتان متتی موزتود در پارامت 

بترداری، روش صتید،   متغیرهای دیگتری ماننتد تکنیتک نمونته    

ان . هتا باشتد  های مربوط به آنالی  نمونته شرایط اسارت و تکنیک

 رف دیگر فاکتورهایی مانند دوره نوری، درزه حرارت، شتوری  

و  Brooks)آب روی کیفیتتت تختتم تاییرگتتذار هستتتند    pHو 

 (.3114همکاران، 

 ور مداوم در تماس با محیط پیرامون خود ماهیان به

 ور مداوم تحت ها بههستند و در نتیجه، فی یولوژی بدن آن

های فی یولوژیکی سرم خون فهمیدن شاخص. گیردتاییر قرار می

Acipenser baeri  وAcipenser ruthenus پروری برای آب ی

ی نرمال تکثیر، هاباشد نیرا شاخصدر ایران با اهمیت می

 چنینهمساند و را آشکار می هاگونهخخایر این  بانسانیپرورش و 

های انتخاب تواند در برنامهشده میبررسی فاکتورهای خکر

 .مولدین و رشد و تکامل الرو مویر باشد
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Abstract: 

Blood indexes are very important in fish physiology, the more knowledge of blood indexes 

of fishes, the more ability of breeding and culturing of them. In the present study, The 

correlation between biochemical factors of blood (calcium, magnesium, total protein, 

cholesterol and glucose) with weight of female fishes and some biological characteristics of 

gonad (e.g. fertilization rate, fluid egg rate, gonadosomatic index , polarization index and 

oocyte diameter) in 9 female of the migratory population of Sterlet (Acipenser ruthenus) and 

3 female of the migratory population of Siberian sturgeon (Acipenser baeri) in Spring of the 

2012 were determined. In Sterlet, significant negative correlations were observed between 

blood Ca
+2

 with oocye diameter and fertilization rate (P<0.05). Also there was significant 

negative correlations between blood Ca
+2

 with fluid egg rate and gonadosomatic index 

(P<0.01). There was an invert correlation between total protein with oocyte diameter and fluid 

egg rate (P<0.05). Relationship between blood cholesterol with oocyte diameter, fluid egg 

rate, and fertilization rate and gonadosomatic index was direct, but this correlation was not 

significant. In Siberian sturgeon, there was an invert correlation between blood glucose and 

body weight (P<0.05). Also there was significant positive correlation between total protein 

and gonadosomatic index (P<0.05). Blood calcium was positively correlated with body 

weight, polarization index, fluid egg rate and fertilization rate but these correlations were not 

significant. Relationship between total protein and blood cholesterol with body weight, fluid 

egg rate, fertilization rate was negative that was not significant. 
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