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 1397 مهرتاریخ پذیرش:            1397 تیر تاریخ دریافت:

 چکیده

 داليلبه اخير هايسال در آن ايرذخ متأسفانه كه باشند، مي دريا اين ماهيان ترين باارزش و ترينمهم ازجمله خزر درياي استخواني ماهيان       

 ماهيان توليدمثل در موثر فيزيولوژيك هايشاخص تغييرات بر دارينگه استرس اثر بررسي منظوربه حاضر، تحقيق .است نهاده كاهش به رو متعدد

 تعداد به و يتصادف طوربه پسس و كردند طي را سازگاري دوره روز 3 مدتبه جديد شرايط با تطابق براي انيماه. شد انجام خزر درياي سفيد مولد

 يدارنگه اسارت طيشرا رد روز 10 مدتبه و توزيع( دوم تيمار ،اول تيمار شاهد، گروه) برگالسيفا مخزن 3 در (مخزنعدد در هر  10ي )مساو

 مرحله، 3  طي  هاونهنم از. شد قيتزر( Ovaprim) جنسي رسيدگي محرك هورمون دوم و اول تيمار انيماه به داري،نگه روز 10 از  بعد .شدند

هاي ز رسيدگي جنسي در تمام گروهاو بعد   دارينگه روز 10 از  بعد ا،پالسم وليبتااستراد17 هورمون زانيم ،داد نشان جينتا. شد گرفته خون نمونه

. >P)05/0( بود  دارمعني شآزماي  شروع از  قبل به نسبت جنسي، رسيدگي  از  بعداين كاهش   نسبت به قبل از شروع آزمايش كاهش يافت كهآزمايشي 

 هايگروه تمامي در ژسترونپرو هورمون سطح تغييرات>P). 05/0( داشت  دارييمعن كاهش آزمايشي  هايگروه همه در  پالسما، تستوسترون ميزان

 روي بر ماده مولدين در ط اسارتشراي داري درنگه استرس كه نمود بيان توانمي تحقيق، اين نتايج براساس  <P).05/0( نبود دارمعني آزمايشي

 ماهيان،اين  خون السمايپ در موجود شده بررسي پارامترهاي مقادير نسبي شكاه. است بوده گذارتاثير بررسي، مورد فيزيولوژيك هايشاخص

 اين  دهندهنشان بود، دارعنيم و مالحظه قابل موارد برخي در كه( پروژسترون و تستوسترون ول،يبتااستراد17)پالسما  جنسي هايهورمون نظير

  .است اثرات

 Rutilus frisii kutum تولیدمثل،کورتیزول، ، ماهای جنسی پالسهورمون، شرایط اسارت کلیدی: کلمات
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 مقدمه

و  استخواني ماهيان بومي هايگونه بودن دارا با خزر درياي        

 شناسي بسياريزيست و اكولوژيك ارزش داراي خاوياري ماهيان

 آبي حوزه و ترين درياچهبزرگ عنوانبه دريا اين چنينهم باشد.مي

 دنيا زيستي و اقتصادي ماهيان باارزش ترينگرانبها مأمن جهان، بسته

(. ماهي 1395فتيده و همکاران، باشد )امينيانمي سفيد ماهي نظير

از اعضاي خانواده كپورماهيان  (Rutilus frisii kutum) درياي خزر سفيد

عمده پراكنش ماهي رود. شمار ميبوده و گونه بومي درياي خزر به

غربي اين دريا اطق جنوبي و جنوبسفيد در درياي خزر مربوط به من

عنوان يك ماهي اقتصادي ارزشمند توسط صيادان هماهي بو اين بوده 

كوچك  هايدستهدر  يساحل يهادر آب هاگونه ينا گردد.صيد مي

 يهاآب به ريزيبراي تخم يلمارس تا آور يهاد و در ماهنكنيم يزندگ

صيد انبوه .(2013ران، و همکا Falahatkar) دنرويم رودخانه عمقكم

ريزي يکي از ها به هنگام آمادگي براي تخمماهيان مولد در رودخانه

. فرم بهاره باشدعوامل مهم و اصلي كاهش ذخاير ماهي سفيد مي

ماهي سفيد درياي خزر در فصل توليدمثل )اواخر زمستان و اوايل 

بيعي و طور طبهكند. گروهي از آنان مي بهار( به رودخانه مهاجرت

گروهي نيز پس از صيد توسط شيالت به طريقه مصنوعي تکثير 

 (. استرس، عامل محرک تهديد1388پور، پور و ولييابند )خانيمي

كننده حيات با منشا داخلي يا خارجي است كه موجب بروز يك پاسخ 

در واقع شود. ريز بدن ميويژه و هماهنگ در سيستم غدد درون

 است هاي فيزيولوژيكمجموع واكنش شاملتوان گفت كه استرس مي

كند تا سوخت و ساز طبيعي وسيله آن يك حيوان تالش ميكه به

. شده حفظ كند ايجاد شيميايي خود را در برابر تغييرات فيزيکي و

زا، سبب بروز تغيير در سيستم فيزيولوژيك استرسور يا عامل استرس

يير هوموستازي هاي مربوط به استرس و در نتيجه تغبدن و پاسخ

بالقوه را به انواع محيطي، فيزيکي و  يزاعوامل استرسگردد. مي

تغيير در  عمدتاً محيطي يزاكنند. عوامل استرسبيولوژيك تقسيم مي

 كاري، تراكم، . دستگيردرا در بر ميشرايط فيزيکوشيميايي آب 

اختالالت فيزيکي هستند  انواعو حمل و نقل از  در اسارت دارينگه

)عسکريان و  گذارندجاي مي در ماهيان بر مهمي كه اثرات رفتاري

عود يا كاهش مقاومت در برابر  ،استرس وقوع نگامه به .(1385كوشا، 

توقف كار سيستم ايمني بدن يا اختالل در اين سيستم  بهكه  هابيماري

 ي،پروريمعمول در حوزه آبز يهايوهشنمايد. ، بروز ميشودمربوط مي

و حمل و  كاري، دستسازيذخيره يباال ي، چگاليماه صيدازجمله 

 يرمثل تأثيدبر تول يجهد و در نتنزا باشها تنشيماه يتواند براينقل م

. شکست در توليدمثل يا (Falahatkar ،2012و  Nikoo) گذارديم

درصد لقاح و كاهش يا توقف كامل رشد  و كاهش كاهش بقاء نوزادان

توجه  بابنابراين  باشد.مي ترشايع مزمن هاياسترس مورد خصوص درهب

درک پايه از فيزيولوژي  يك از برخورداري گفت توانمي فوق به توضيحات

واكنش ماهيان مولد سفيد درياي خزر با توجه به اهميت اكولوژيك و 

داري در شرايط هاي ناشي از نگهاقتصادي اين ماهي، در برابر استرس

ان شرايط محيطي را كه براي مولدين ايجاد كند تا بتواسارت كمك مي

 شود شناسايي نمودكند و باعث كاهش راندمان تکثير ميمي  استرس

هاي مناسب جهت تخفيف اثرات اين عوامل بر شرايط روشو به

 يابيارز منظوربه مطالعه دست يافت. لذا انجام اين فيزيولوژيك ماهي

هاي مولد سفيد به استرس عملکرد تکثير ماهي و فيزيولوژيك هايپاسخ

بررسي  بنابراين هدف از اين مطالعه .باشدداري ضروري ميناشي از نگه

فيزيولوژيك  هايشاخص تغييرات بر اسارت شرايط در دارينگه استرس اثر

آوري منظور جمعموثر در توليدمثل و تکثير ماهي سفيد درياي خزر به

در اين  دن خالء علميكر و پر اطالعات و دانش الزم در اين خصوص

سنجي كاهش زمينه و استفاده از نتايج پژوهش حاضر در جهت امکان

اثرات منفي اين نوع از استرس در فرايند تکثير و پرورش ماهي سفيد 

در فصل  منظور تحقيق حاضردرياي خزر مد نظر بوده است. بدين

 ماهيترين مراكز شيالتي تکثير و رهاسازي بچه تکثير در يکي از مهم

منظور ارائه راهکار مديريتي در سفيد درياي خزر در استان گيالن به

اين ماهيان با ارزش و كاهش ضايعات  اجراي عمليات تکثير مصنوعي

و كيفي توليد جهت حفظ ذخاير و موجود و افزايش راندمان كمي 

 ريزي و اجرا گرديد.توسعه پايدار منابع آبزيان درياي خزر برنامه

 

 هاشمواد و رو

ز امولدين در منطقه غرب استان گيالن  صید و حمل مولدین:       

توسط پره ساحلي براساس 1390درياي خزر در فروردين ماه سال 

و ميزان آمادگي براي رسيدگي  كيلوگرم( 5/1-1شرايط وزن بدن )

 جنسي با چك كردن ناحيه شکم )سفتي يا نرمي اين ناحيه( انتخاب

پور يوسف ذخاير ماهيان دريايي شادروان دكترو به كارگاه بازسازي 

 سياهکل منتقل شدند.

درون مخازن  مولدين گرفتن نمونه خون: تیماربندی مولدین و       

 3مکعبي فايبرگالس مکعبي شکل توزيع گرديدند. مجموعاً متر 2

عدد مولد بودند جهت اين كار درنظر  10مخزن كه هر كدام حاوي 

اول از ماهيان پس از آداپته شدن با شرايط گرفته شد. در مرحله 

 هاي اوليه( با سرنگروز بعد از معرفي( نمونه خون )نمونه 3مخازن )

ليتر از ساقه دمي و ناحيه باله مخرجي جهت ميلي 2ميزان هپارينه به

تيمار براي اين تحقيق در  3گيري پارامترهاي مربوطه اخذ شد. اندازه

روز  10)تزريق سرم فيزيولوژي پس از  نظر گرفته شد كه شامل شاهد

 10پس از  Ovaprimداري(، تيمار اول )تزريق هورمون نگه
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داري( و تيمار دوم )تزريق هورمون كورتيزول در ابتداي تحقيق روز نگه

سعي شد  داري( بودند.روز نگه10پس از  Ovaprimو تزريق هورمون 

ور، سر و صدا، ميزان تمامي تيمارها در شرايط محيطي يکسان از نظر ن

و  Falahatkar)خروجي، دما و حجم آب قرار گيرند  آب ورودي و

روز بر روي ماهيان  10مدت (. تيمارهاي مذكور به2009همکاران، 

اعمال شد و پس از آن ماهيان آماده تزريق )سرم فيزيولوژي براي 

براي تيمارهاي اول و هورمون  Ovaprimتيمار شاهد و هورمون 

Ovaprim  و هورمون كورتيزول براي دوم( جهت القاي رسيدگي

 2ميزان به Ovaprimجنسي شدند. تزريق سرم فيزيولوژي يا هورمون 

ازاي هر كيلوگرم وزن ماهي در باالي خط جانبي با ميکروگرم به

گيري و استفاده از سرم انسولين انجام گرفت. در مرحله دوم نمونه

م تزريق(، مجدداً از ماهيان هر تيمار قبل از انجا) زمان با تزريقهم

ساعت  6ساعت از تزريق، هر  24نمونه خون گرفته شد. پس از گذشت 

بار به طور منظم ماهيان تمامي تيمارها از نظر رسيدگي جنسي يك

چك شدند )گرفتن ماهي و فشار به ناحيه شکم و بررسي خروج يا 

يا فوق  عدم خروج تخمك از ناحيه شکم( و زمان رسيدگي جنسي

زمان گيري، همرسيدگي جنسي ماهيان ثبت و در مرحله سوم نمونه

با رسيدگي هر ماهي، مجدداً نمونه خون آن گرفته شد. اندازه طول 

وسيله ترازوي هكل تمامي ماهيان توسط اشل چوبي مدرج و وزن آنان ب

گيري و ثبت شد. در انتها پارامترهاي گرم اندازه 01/0با دقت  ديجيتالي

كاري، تعداد تخمك در هر گرم وريآربوط به توليدمثل شامل همم

هاي تخمك هر مولد نيز مقدار ازاي هر مولد تعيين گرديد. از نمونهبه

گيري مقدار كورتيزول تخمك در دماي يك گرم نمونه جهت اندازه

 داري شد. گراد تا زمان آناليز نگهدرجه سانتي -80

هاي خون گرفته شده از سماي نمونهپال مرحله آزمایشگاهي:       

گراد تا درجه سانتي -20ماهيان از طريق سانتريفيوژ جدا و در دماي 

داري گرديد. اين رد نظر نگهها و تركيبات موزمان سنجش هورمون

دقيقه  10مدت به g 1600عمل توسط دستگاه سانتريفوژ با سرعت 

ه سما جدا و بانجام گرفت. سپس با استفاده از سمپلر با دقت پال

دار )موسوم به اپندورف( منتقل گرديد. هاي پالستيکي دربمحفظه

گراد رجه سانتيد -20گذاري شده و در دماي هاي پالسما شمارهنمونه

 الارس آزمايشگاه به هانمونه (.Carrick ،2001 و Pottinger) شدند منجمد

 رد (وژسترونپر و تستوسترون )استراديول، جنسي هايهورمون مقادير و

 برداشت شده هم براي تخمكهاينمونه قرارگرفتند. سنجش مورد هاآن

 ها استفاده شدند. اخل آندغلظت كورتيزول گيري اندازه

 هورمون مقادير تعيين پالسما: استرادیول بتا 17 هورمون       

 Radioimmunoassay(RIA)  روشبههاي پالسما در نمونه استراديول
(Fischbach و Dunning، 2009) حاوي هايلوله پذيرفت. انجام 

 100طور پياپي با بهبادي ضد استراديول كد شده )فاز جامد( آنتي

ميکروليتر از ردياب  500ميکروليتر از كاليبراتور كنترل شده يا نمونه و

ساعت  3مدت سپس به ( مخلوط گرديدند.125دار )يد حاوي يد نشان

 rpm 350با سرعت گراد( درجه سانتي 18-25اتاق ) در درجه حرارت

توسط سه شوآر خشك ند و شدها تخليه لوله سانتريفوژ شدند.

گرديدند.  تعيينها نمونه LKBسپس در دستگاه گاما كانتر گرديدند. 

 باشد.ليتر مياعداد حاصل بر حسب واحد نانو گرم بر ميلي

تستوسترون  مونهور مقادير تعيين پالسما: تستوسترون هورمون       

 Radioimmunoassay(RIA) (Fischbach  روشبه پالسما هاينمونه در

بادي ضد هاي حاوي آنتيلوله .انجام پذيرفت (Dunning ،2009و 

نترل ككاليبراتور از ميکروليتر  50ون كد شده )فاز جامد( با وسترتست

( 125 دار )يدميکرو ليتر از ردياب حاوي يد نشان 500شده يا نمونه و 

گراد درجه سانتي 37درجه حرارت  با آبي حمام در هانمونه شدند. مخلوط

توسط سه شوآر  و شدندها تخليه لوله داري شدند.ساعت نگه 3مدت به

 تعيينها نمونه LKBسپس در دستگاه گاما كانتر خشك گرديدند. 

 باشد.ليتر ميگرم بر ميليگرديدند. اعداد حاصل بر حسب واحد نانو

 پروژسترونمقادير هورمون  تعيين پالسما: پروژسترون هورمون       

 Radioimmunoassay(RIA) (Kubokawa  روشبه پالسما هاينمونه در

 باديآنتي حاوي هايلوله .پذيرفت انجام (1999 همکاران، و

نترل كميکروليتر از كاليبراتور  50با  )فاز جامد( ضدپروژسترون كدشده

( 125دار )يد ليتر از ردياب حاوي يد نشانيك ميليا نمونه و بشده 

درجه  37در حمام آبي با درجه حرارت  هانمونه گرديدند. مخلوط

و توسط ها تخليه لوله داري شدند.نگه ساعت 3مدت گراد بهسانتي

ساخت  LKBگرديدند و سپس در دستگاه گاماكانتر شوآر خشك سه

گرم انواد حاصل بر حسب واحد نگرديدند. اعد تعيين هانمونهفنالند 

 باشد.ليتر ميبر ميلي

گرم از ميلي 100-300 برداري،پس از نمونهكورتیزول تخمك:       

گيري در هاي اپندروف منتقل و تا زمان اندازهتخمك به ويالبافت 

 ،آزمايش دادن جهت انجامداري شدند. نگه گرادسانتي درجه -70 دماي

پنج در يخ ) سرد شده( 2/7M, pH= 1/0) فسفاتربا محلول باف هابافت

 Ultraتوسط دستگاه هموژنايزر )(، هاي توزين شدهبرابر وزن بافت

turrax, Germany از بافت ميکروليتر  300ند. سپس گرديد( هموژن

اتر اتيليد ليترميلي 3هاي جديد پيپت شدند و به لولههموژن شده 

و به ها اضافه ز درون بافت به لولهمنظور استخراج كردن كورتيزول ابه

هاي حاوي بعد از اين مرحله، لوله. داده شد تکان شدتدو دقيقه به مدت

گراد درجه سانتي -70اتر به دماي اتيلديهمراه به بافت هموژن شده

 30 د. بعد از گذشتنمنتقل شدند تا دو فاز جامد و مايع تشکيل گرد

آوري و به لوله جديد اتر بود جمعلاتيدقيقه، اليه رويي كه حاوي دي
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ها در دماي اتاق تبخير اتر موجود در لولهاتيلسپس دي .منتقل شد

در  ماندهباقي به عصاره خشك شده، اتراتيلشدند. بعد از تبخير دي

با دستگاه  دقيقه 4 مدتتتراكلروكربن اضافه و بهميکروليتر  300 ،هالوله

از ميکروليتر  300د از اين مرحله، بع. شدت تکان داده شدبهشيکر 

ها اضافه به لوله بوددرصد ژالتين  1/0فسفات كه حاوي محلول بافر

بعد از سانتريفيوژ كردن  .دقيقه مخلوط شدند 10مدت گرديد و به

تيزول راليه رويي كه حاوي هورمون كو دقيقه(، 10در g1600) هانمونه

درجه   -70 گيري در دمايندازهاانجام و تا زمان شد با سمپلر جدا  بود

 .(1997و همکاران،  Hiroi) داري شدنگهگراد سانتي

هاي ماهيان مولد هايي از تخمكنمونه تعداد تخمك در گرم:       

هاي تهيه هاي آزمايشي برداشته شد. پس از وزن كردن نمونهگروه

وپ ها با استفاده از لهاي موجود در هريك از آنشده، تعداد تخمك

دست آوردن ميزان تعداد تخمك دو چشمي شمارش شد. سپس با به

تعداد تخمك در  طريق عمليات تناسب رياضي، در آن وزن مشخص، از

 (. Snyder ،1994گرم براي هر ماهي تعيين گرديد )

ها بودن داده نرمال تجزيه و تحليل آماري، انجام براي آماری: آنالیز       

بررسي شد. براي مقايسه  Kolmogorov-Smirnovبا استفاده از آزمون 

ها ها از آناليز واريانس دو طرفه استفاده شد و مقايسه ميانگينميانگين

ها در ام آناليز آماري نمونهانجام گرفت. براي انج Tukeyتوسط تست 

 Independent آزمون آماري ول دوره آزمايش ازار در طداخل هر تيم

sample t-test  استفاده گرديد. كليه عمليات آماري مربوطه از طريق

 .انجام شد Excelو  SPSS هايافزارنرم

 

 نتایج 
 رمونهو تغييرات ميزان :پالسما استرادیول بتا 17 میزان تغییرات       

پالسماي خون ماهيان مولد ماده هاي نمونه در بتا استراديول موجود17

 باشد.مي 1 جدول مطابق مختلف آزمايشي هايگروه خزر در درياي سفيد

ليتر( بتا استراديول )نانوگرم بر ميلي17تغييرات ميزان هورمون 

گرمي  6/1217±3/34خزر  سفيد درياي ماهي مولدين در خون پالسماي

بل از شروع آزمايش و گروه شاهد، تيمارهاي اول و دوم، بعد از در ق

 قرار و بررسي داري و بعد از رسيدگي جنسي مورد مطالعهروز نگه 10

استراديول بتا17جنسي  سطوح هورمون كه ميزان داد نتايج نشان گرفت.

 ترتيب بين مقدار حداقلپالسما در ماهيان مولد مورد مطالعه، به

رسيدگي جنسي(  از بعد اول تيمار )در ليترميلي گرم برنانو 3/294 ± 7/66 

هاي ليتر )در نمونهميلي بر گرمنانو 4/793±0/43تا ميزان حداكثر 

گرفته شده قبل از شروع آزمايش(، متغير بود. بعد از رسيدگي جنسي 

ي هاي پالسمابتااستراديول نمونه17)اووالسيون( در ميزان هورمون 

 4/793±0/43آزمايشي نسبت به قبل از شروع آزمايش ) هايگروه همه

در >P). 05/0( شد ديده ايتوجه قابل ليتر( كاهشگرم بر ميلينانو

داري، سطح هورمون روز نگه 10هاي آزمايشي پس از گروهتمامي 

تر از قبل از شروع آزمايش بود، كه اين تفاوت تنها بتااستراديول كم17

ليتر( با قبل از شروع ميلي گرم برنانو 485 ± 2/66در مقايسه تيمار دوم )

انجام شده براي هر گروه  T آزمون>P). 05/0(دار بود آزمايش معني

 بتا17دار ميزان صورت مجزا، بيانگر وجود اختالف معنيآزمايشي به

از رسيدگي  و بعد دارينگه روز 10 از هاي بعدنمونه پالسما بين استراديول

ميزان اين هورمون >P). 05/0(گروه شاهد بود  در (جنسي )اووالسيون

 6/708±69كاهش يافت و از  شدتپس از اووالسيون به شاهد در گروه

 آزمون رسيد. ليترميلي بر نانوگرم 9/346 ± 3/111 به ليترميلي بر گرمنانو

T هاي ديگر با وجود بروز تغييرات جزئي سطوح هورموندر تيمار 

داري مولدين روز نگه 10پالسما بعد از  هاينمونه نبي بتااستراديول17

داري را و بعد از رسيدگي جنسي )اووالسيون( اختالف فاحش و معني

 <P). 05/0(نشان نداد  
 

بتا استرادیول پالسمای خون 17تغییرات میزان هورمون  :1جدول

 ( در مولدین ماهي سفید دریای خزرلیتر)نانوگرم بر میلي

ميزان تغييرات هورمون  :میزان تستوسترون پالسماتغییرات        

هاي پالسماي خون ماهيان مولد ماده تستوسترون موجود در نمونه

 2هاي مختلف آزمايشي مطابق جدول درياي خزر در گروه سفيد

ليتر( باشد. تغييرات ميزان هورمون تستوسترون )نانوگرم بر ميليمي

 6/1217±3/34ي خزر پالسماي خون در مولدين ماهي سفيد دريا

در قبل از شروع آزمايش و گروه شاهد، تيمارهاي اول و دوم، گرمي 

 و بعد از رسيدگي جنسي مورد مطالعه و بررسي داريروز نگه 10 بعد از

گرفت. نتايج نشان داد كه درخصوص غلظت تستوسترون پالسما،  قرار

دوم، بعد  ارليتر )در تيمنانو گرم بر ميلي 07/0±01/0ميزان كمينه از 

ليتر )در گرم بر ميلي نانو 32/2±92/0داري( تا بيشينه روز نگه 10 از

قبل  به نسبت قبل از شروع آزمايش( متغير بود. كليه تيمارهاي موجود

روز  10داري را هم بعد از از شروع آزمايش كاهش قابل توجه و معني

دادند  شانن داري مولدين و هم بعد از رسيدگي جنسي )اووالسيون(نگه

گروه 

 آزمایشي
 تیمار دوم تیمار اول شاهد

قبل از شروع 

 آزمایش

    زمان نمونه برداري
روز  10بعد از 

 دارينگه
)*(ab69±6/708 ab9/105±519 b2/66±485 a0/43±4/793 

بعد از رسيدگي 

 جنسي
b3/111±9/346 b7/66±3/294 b2/65±2/410  

رمشابه (. حروف غيn ،SE ± Mean=10خطاي استاندارد گزارش شده است ) ±صورت ميانگيننتايج به

 (.>05/0Pباشد )ميدار اختالفات معنيدر هر سطر و عالمت * در هر ستون نشانه 
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)05/0(P<هاي آزمايشي هم بعد از . اما بين گروه شاهد و ساير گروه

داري داري و نيز بعد از رسيدگي جنسي، اختالف معنيروز نگه 10

در تيمار دوم )ماهيان  Tحاصل از آزمون  نتايج<P). 05/0( نشد مشاهده

تحت استرس دستکاري( در مورد ميزان تستوسترون پالسما بعد از 

)اووالسيون( نمايانگر  جنسي داري مولدين و بعد از رسيدگيوز نگهر 10

دهنده افزايش ميزان اين ، كه نشان>P)05/0(دار بود تفاوت معني

گرم بر نانو 07/0 ± 01/0 هورمون بعد از رسيدگي جنسي ماهيان )از

باشد. اين تفاوت در ليتر( ميگرم بر ميلينانو 19/0 ±03/0 ليتر بهميلي

دار نبود گروه شاهد و نيز تيمار اول بين دو حالت فوق الذكر معني

)05/0 .(P> 
 

 تغییرات میزان هورمون تستوسترون پالسمای خون  :2جدول 

 لیتر( در مولدین ماهي سفید دریای خزر)نانو گرم بر میلي

هورمون  تغييرات ميزان:پالسما پروژسترون میزان تغییرات       

هاي پالسماي خون ماهيان مولد ماده پروژسترون موجود در نمونه

 3مطابق جدول هاي مختلف آزمايشي سفيد درياي خزر در گروه

ليتر( ميليباشد. تغييرات ميزان هورمون پروژسترون )نانوگرم بر مي

 6/1217±3/34پالسماي خون در مولدين ماهي سفيد درياي خزر 

در قبل از شروع آزمايش و گروه شاهد، تيمارهاي اول و دوم،  گرمي

داري و بعد از رسيدگي جنسي مورد مطالعه و بررسي روز نگه10بعد از 

دست آمده نشان داد كه ميزان هورمون پروژسترون گرفت. نتايج به قرار

ليتر )در تيمار ميلي گرم برنانو 29/0±02/0حداقل  ها ازنمونه سما درپال

نانوگرم بر  45/0±05/0  حداكثر داري( تاروز نگه 10 از بعد دوم،

ليتر )در تيمار اول، بعد از رسيدگي جنسي( نوسان داشت. ميلي

داري را بين گونه تفاوت معنيهاي آماري انجام شده هيچآناليز

شروع  هاي گرفته شده قبل ازختلف با يکديگر و با نمونههاي متيمار

 از رسيدگي بعد مولدين و هم دارينگه روز 10از  آزمايش، هم بعد

نيز بيانگر اين  Tآزمون <P). 05/0(نشان نداد  )اووالسيون( جنسي

داري در ميزان سطح پروژسترون موضوع بود كه تفاوت معني

 <P). 05/0(تيمار وجود نداشت الذكر در هر پالسماي دو حالت فوق

هورمون  تغييرات ميزان: تخمك كورتیزول میزان تغییرات       

مولد ماده سفيد  ماهيان شده از گرفته هايتخمك نمونه كورتيزول داخل

باشد. مي 4هاي مختلف آزمايشي مطابق جدول گروه در درياي خزر

تر( تخمك در ليتغييرات ميزان هورمون كورتيزول )نانوگرم بر ميلي

در گروه شاهد، گرمي  6/1217±3/34مولدين ماهي سفيد درياي خزر 

تيمار اول و تيماردوم، بعد از رسيدگي جنسي مورد مطالعه و بررسي 

هاي آزمايشي پس از رسيدگي جنسي ماهيان در گروهقرار گرفت. 

 )شاهد، تيمار اول وتيمار دوم( ميزان كورتيزول تخمك تعدادي مختلف

سطح كورتيزول داخل نتايج نشان داد كه شد.  گيرياندازه نيز از آنان

تخمك در گروه شاهد و تيمار اول تقريباً مشابه هم بود اما در تيماردوم 

محسوسي نسبت به دو گروه ديگر افزايش داشت  طرز اين ميزان به

برابر آنان بود(. با اين وجود آناليزهاي آماري صورت گرفته  2)تقريباً 

داري را بين تغييرات سطوح كورتيزول تخمك در مقايسه فاوت معنيت

هاي آزمايشي مختلف با يکديگر و با گروه شاهد نشان نداد گروه

)05/0 .(P> 

ميزان تغييرات تعداد تخمك : تغییرات تعداد تخمك در گرم       

هاي گرفته شده از ماهيان مولد ماده سفيد درياي خزر در گرم نمونه

باشد. تغييرات تعداد مي 5 جدولهاي مختلف آزمايشي مطابق در گروه

 گرمي 6/1217±3/34 خزر درياي سفيد ماهي مولدين گرم در در تخمك

(، تيمار Ovaprimو بدون تزريق هورمون  نديده استرس) شاهد گروه در

دوم  ( و تيمارOvaprimاسترس نديده همراه با تزريق هورمون ) اول

رسيدگي جنسي  از بعد ،Ovaprim)هورمون  ريقديده با تز )استرس

پس از رسيدگي جنسي ماهيان در مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت. 

تعداد تخمك  تيمار دوم( تيمار اول و )شاهد، هاي آزمايشي مختلفگروه

ميانگين نتايج نشان داد كه ها نيز محاسبه شد. در گرم تعدادي از آن

هاي آزمايشي با وجود داشتن وهتعداد تخمك در گرم در تمامي گر

داري باشد و اختالف معنياختالف اندک نسبت به هم تقريباً مشابه مي

 <P). 05/0(شود بين ميزان آنان ديده نمي
 

تغییرات میزان هورمون پروژسترون پالسمای خون )نانو  3جدول

 لیتر( در مولدین ماهي سفید دریای خزرگرم بر میلي

گروه 

 آزمایشي
 تیمار دوم تیمار اول شاهد

قبل از شروع 

 آزمایش

    زمان نمونه برداري
روز  10بعد از 

 دارينگه
b04/0±19/0 b05/0±2/0 b01/0±07/0 a92/0±32/2 

بعد از رسيدگي 

 جنسي
b03/0±12/0 b08/0±14/0 )*(b03/0±19/0  

رمشابه (. حروف غيn ،SE ± Mean=10خطاي استاندارد گزارش شده است ) ±صورت ميانگيننتايج به

 (.>05/0Pباشد )دار ميفات معنياختالدر هر سطر و عالمت * در هر ستون نشانه 
 

گروه 

 آزمایشي
 تیمار دوم مار اولتی شاهد

قبل از شروع 

 آزمایش

    زمان نمونه برداري
روز  10بعد از 

 دارينگه

a10/0±38/0 a01/0±34/0 a02/0±29/0 a 03/0±30/0 

بعد از رسيدگي 

 جنسي

a06/0±38/0 a05/0±45/0 a05/0±30/0 
 

رمشابه وف غي(. حرn ،SE ± Mean=10خطاي استاندارد گزارش شده است ) ±صورت ميانگيننتايج به

 (.>05/0Pباشد )دار مياختالفات معنيدر هر سطر و عالمت * در هر ستون نشانه 
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تغییرات میزان هورمون كورتیزول داخل تخمك )نانو گرم  :4جدول

 اهي سفید دریای خزرملیتر( در مولدین بر میلي

هي تغییرات میزان تعداد تخمك در گرم در مولدین ما :5جدول

 سفید دریای خزر

 بحث 

تحقيقات انجام شده توسط محققين مويد اين است كه پاسخ به        

 هاي فردي در طول زمان خصوصيتي پايداروراثتي بوده و پاسخ استرس

 نتيجه تغييرات  در. (Carrick، 1999 و Pottinger) گردندمي محسوب

رس با توجه به گونه ماهي، مرحله زندگي آن، وجود آمده در اثر استبه

تأخير اتفاق  تواند سريعاً رخ دهد، يا بازا و غيره ميماهيت عامل استرس

 و Ramsay) مدت باشدمدت يا كوتاهكه  بلندمدت، ميانبيافتد و يا اين

هاي ريتم چون جنسي هايهورمون نوسانات درخصوص .(2006 ،همکاران

بازتابي از تغييرات تعادل انرژي جانوران  گلوكوكورتيکوستروئيدي

تر از منابع انرژي باشند، بنابراين وقتي نياز ماهيان به انرژي، بيشمي

 جاآن از و يابدمي موجود باشد، سطوح گلوكوكورتيکوستروئيدها افزايش

 اين گردش ميزان كاهش باعث استرس فيزيولوژيك لحاظبه كه

در  گردد،مي ق عملکرد كورتيزولخون از طري در جنسي استروئيدهاي

 هايكورتيزول سبب خواهد شد ميزان ترشح هورمون افزايش نتيجه

  Van Der و Pankhurst) جنسي در ماهيان استرس ديده كاهش يابد

Kraak، 1997.) استراديول  بتا17 هورمون سطح كاهش كنوني تحقيق در

داري ز نگهرو 10در پالسماي خون ماهيان مولد استرس ديده بعد از 

هاي هاي آزمايشي ديده شد كه تنها با نمونهدر مقايسه با ساير گروه

داري را آزمايش اختالف معني شروع از اوليه گرفته شده از مولدين قبل

اين هورمون  ميزان مولدين، )اووالسيون( جنسي رسيدگي از بعد داد. نشان

هاي قبل نمونه تر ازتر از گروه شاهد و كمدر ماهيان تيمار دوم بيش

از شروع آزمايش بود كه اين اختالف از نظر آماري با گروه شاهد 

هاي قبل از شروع آزمايش تفاوت قابل دار نبود. ولي با نمونهمعني

ها اختالف فاحش و چنين در همه تيماراي را نشان داد. هممالحظه

شده  هاي اوليه گرفتهپالسما با نمونه سطح تستوسترون داري بينمعني

در تحقيقي مشخص بندي مشاهده شد. از مولدين قبل از انجام تيمار

تستوسترون در ماهيان  و بتااستراديول17هاي چرخه هورمون كه گرديد

ماده بالغ سفيد درياي خزر از اواسط بهمن ماه تا اوايل فروردين ماه 

هر سال بسيار كم و به تدريج تغيير كرده و غلظت اين دو استروئيد 

اي يافته و در در پالسما از فروردين ماه افزايش قابل توجه جنسي

 Shafieiحداكثر ميزان خود رسيد )اواخر اين ماه و اوايل ارديبهشت به

Sabet  ،هاي استروژن و هاآندروژن ميزان كاهش (.2009و همکاران

شده يك پديده شايع و  ايجاد استرس اثر در خون ماهيان استخواني

از موارد مويد  (.Pankhurst، 2000و  Haddy) شودمعمول محسوب مي

بتااستراديول 17هاي هورمون ميزان شديد كاهش به تواناين موضوع مي

كاري در اثر استرس دستو تستوسترون خون در ماهي سيم سياه 

اي چنين در مطالعههم(. Pankhurst ،2000و  Haddyاشاره نمود )

كه تحت تاثير  Rhamdia quelen  اي از گربه ماهيديگر بر روي گونه

كاري قرار گرفته بود، مشخص گرديد كه اين عامل سبب استرس دست

بتااستراديول در پالسماي خون آنان گشته 17هورمون  دارمعني كاهش

دست هتري نيز از آنان بتر و با كيفيت پايينهاي كمعالوه تخمكهو ب

 هايهورمون توليد هشكا ضمن در (.2008و همکاران،  Soso) است آمده

تواند در اثر استرس هاي تخمدان در ماهيان ميتوسط فوليکول جنسي

 (. پسVan Der Kraak ،1997و  Janz) وارده به آنان اتفاق بيفتد

طبيعي تبديل پروژسترون  روند تواندمي استرس كه گرفت نتيجه توانمي

هاي کولبتااستراديول توسط فولي17به تستوسترون و تستوسترون به 

بررسي اثرات استرس حاد بر روي  تخمدان را در ماهيان مختل نمايد.

مرحله قبل از اووالسيون نشان داد كه استرس  كمان درآالي رنگينقزل

غلظت بر داريمعني اثر اما شد، خون تستوسترون كاهش حاد باعث

گنادوتروپين و استراديول پالسما نداشت. اين مطالعه نشان داد كه 

، بدون تاثير بر ترشح گنادوتروپين نقش بازدارنده بر عملکرد استرس

هاي (. آناليزVan Der Kraak ،2000و  Pankhurst)توليدمثل دارد 

هاي انجام شده درخصوص ميزان پروژسترون پالسما در نمونه آماري

هاي داري را بين تيمارگونه تفاوت معنيدر تحقيق حاضر هيچ موجود

بندي، هم اي اوليه گرفته شده قبل از تيمارهمونهمختلف با هم و با ن

از رسيدگي  حالت بعد داري مولدين و هم درروز نگه 10 حالت پس از در

 همکاران و Kubokawaجنسي )اووالسيون( نشان نداد. نتايج بررسي 

تحت  Oncorhynchus nerkaكه طي آن مولدهاي ماهي  (1999)

ثانيه قرارگيري  30 )پس از و فتندگر كاري با تور قرارتأثير استرس دست

ها نمونه خون اخذ كردند نشان داد، سطوح پروژسترون در تور( از آن

در ماهيان ماده در پاسخ به استرس تقريباً ثابت ماند. چنين عنوان 

ها احتماالً شد، كه ممکن است سطح اوليه پروژسترون در آن

 تیمار دوم تیمار اول شاهد گروه آزمایشي

   زمان نمونه برداري

 a01/1±08/4 a40/1±30/4 a16/2±79/8 سيدگي جنسيبعد از ر

ف (. حروn ،SE ± Mean=10خطاي استاندارد گزارش شده است ) ±صورت ميانگيننتايج به

 (.>05/0Pباشد )دار مياختالفات معنيدر هر سطر و عالمت * در هر ستون نشانه  غيرمشابه
 

 تیمار دوم تیمار اول شاهد آزمایشي گروه

   زمان نمونه برداري

 a01/61±66/262 a40/67±33/257 a16/65±56/258 بعد از رسيدگي جنسي

 ابهحروف غيرمش (.n ،SE ± Mean=10) گزارش شده است خطاي استاندارد ±صورت ميانگيننتايج به

 (.>05/0Pباشد )دار مياختالفات معنينشانه در هر سطر و عالمت * در هر ستون 
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أثير بپذيرد، كه با توانست از استرس حاد تقدر پايين بوده كه نميآن

توان از موارد مشابه اين حالت مي نتايج تحقيق حاضر مطابقت دارد.

دار سطح پروژسترون خون در ماهي سيم سياه در به عدم تغيير معني

(. درخصوص Pankhurst ،2000و  Haddyداري اشاره نمود )اثر نگه

طور كه در تخمك ماهيان سفيد درياي خزر همان كوتيزول داخل

ماهيان تيمار دوم   كه تخمكاين وجود با قيق حاضر مشخص شد،تح

)سطح كورتيزول  افزايش زيادي داشت آزمايشي هايگروه به ساير نسبت

هاي استرس نديده بود(، برابر گروه 2تخمك در ماهيان استرس ديده 

هاي شاهد و تيمار از نظر آماري نسبت به تيمار اما اين ميزان افزايش،

شرايط مختلف  در خصوص،اين در گوناگون مطالعات در نبود. ردامعني اول

نحوي كه در مطالعه آمد. به دستبه متفاوت، نتايج گوناگوني هايو گونه

دار ميزان كورتيزول داخل آال افزايش معنيبر روي تخم ماهيان قزل

 Van Der و  Janzها ديده نشد )تخمك در اثر استرس وارده به آن

Kraak ،1997.) كورتيزول در داده است كه  نشان  متعدد هايبررسي

هاي لقاح و در تخم شودمي نمو انباشته حال در هاي ماهياناووسيت

در تحقيقات  (.1992 و همکاران، Hwang) وجود دارد نيز هاجنين و يافته

 Papalichthys،ژاپني فالندر ماهي تخم در كورتيزول شده انجام

olivaceus (De Jesus 1991همکاران،  و،)  تيالپياي موزامبيك ماهي

Oreochromis mossambicus (Hwang  وWu ،1993) ، كپور ماهي و

 . گزارش شد (1998 همکاران، و Stouthart) Cyprinus carpio معمولي

Jentoft كورتيزول  ( با بررسي مراحل تکاملي واكنش2005همکاران ) و

( نشان دادند كه در Perca fluviatilisبه استرس در ماهي سوف زرد )

 41±3/0 ودوجهاي تازه لقاح يافته در آنان ميزان كورتيزول متخم

pg/embryo د از آن بهروز بع 6اشد و بيم  pg/embryo3±8  كاهش

ماند و گشايي )روز دهم( بدون تغيير باقي يافت و سپس تا زمان تخم

بعد از لقاح( و الروها  8و  6هاي ها )روزاسترس حاد وارد شده به جنين

هايي را در ميزان گشايي( تفاوتروز بعد از تخم 2گشايي و )تخم

 ها ايجاد نکرد.ها و استرس نديدهكورتيزول بين استرس ديده

Simontacchi جنسي هايهورمون و كورتيزول ميزان (2008) همکاران و 

 Acipenser) يدسف ماهيتاس تخم در را استراديول( و )تستوسترون

transmontanus) كه كورتيزول  رسيدند نتيجه اين به و كردند گيرياندازه

تعداد تخمك در گرم كند. كاهش پيدا مي بعد از رسيدگي جنسي

مثل ماهيان توليد در مرتبط با هماوري هايشاخص جملهماهيان مولد از

شده از هاي تخمك گرفته باشد. در مطالعه حاضر نيز بررسي نمونهمي

 هاي آزمايشي نشان داد كه با وجود اختالفات جزئي در ميانگينگروه

داري بين ماهيان تيمارهاي تعداد تخمك در گرم، تفاوت معني

 (Ictalurus punctatus) ماهيگربه مولدين در نگرديد.مختلف، مشاهده 

وري و درصد آدر ماهيان تحت استرس، هيچ اختالفي در وزن تخم، هم

، Smallن آنان و گروه شاهد مشاهده نشد )تفريخ بي

در تحقيقي كه بر روي تون ماهيان انجام گرفت، اثرات قابل (. 2004

داري در اثر بروز استرس صيد بر روي تعداد تخمك ه و معنيظمالح

و همکاران   Campbell .(Schaefer ،2001)ها مشاهده نشد در گرم آن

ك تحقيق، معتقد بودند كه استرس ( بر اساس نتايج حاصل از ي1994)

هاي بالغ و الروها در طي كاري، كيفيت گامت وريآموجب كاهش هم

گرديد. در مطالعه ديگري كه آال تکثير و پرورش مصنوعي ماهيان قزل

ماهيان صورت پذيرفت، مشخص شد كه ايجاد اختالل در بر روي كپور

هاي ترشح هورمونكه قطع  هيپوفيز و هيپوتاالموس غدد طبيعي عملکرد

دنبال داشته است باعث اشکال در تکامل محرک رسيدگي جنسي را به

 ويژه در مراكزسازي گرديده است. اين حالت بهها و فرآيند زردهتخمك

تکثير و پرورش مصنوعي اين ماهيان كه شرايط زندگي محدود و 

تري برخوردار بود. در اسارت بر آنان حاكم بوده است از شدت بيش

طور هاي محرک رسيدگي جنسي بهين موقعيت استفاده از هورمونا

ها و كاهش مصنوعي سبب برگشت روند طبيعي در رسيدگي تخمك

   (.  Kouril ،2009و  Podhorecها گرديده است )ضايعات بافتي در آن

جمله ماهياني هستند كه ساختار ماهيان مولد سفيد درياي خزر از

سترس تطابق حاصل كرده و در صورت تداوم در مواجهه با ا آنان بدني

ميزان هاي بروز استرس در پالسما بهاسترس اعمال شده، شاخص

يابد. نتايج حاصل از سنجش عوامل هورموني در زيادي كاهش مي

داري در اسارت روز نگه 10پالسماي خون ماهيان تيمار دوم، پس از 

ن مولد سفيد روزه ماهيا 10داري چند نگهشاهد اين مدعا است. هر

هاي خزر نيز در عدم موفقيت رسيدگي جنسي مناسب تخمك درياي

کاري ماهي خصوص اسارت و روند دستآنان بي تاثير نبوده است. در

هاي استرس فيزيولوژيك سبب افزايش پاسخ كه اغلب كرد اشاره بايد هم

 بدن توان كاهش ايمنيشود از اثرات منفي اسارت و استرس ميمي

استعداد و ابتال به بيماري و كاهش كيفيت تخمك و اسپرم در و  ماهي

چه محل توان نتيجه گرفت كه هرهاي مولد اشاره كرد. پس ميماهي

 كوتاه داريتر باشد و نياز به نگهصيد مولدين به مركز تکثير نزديك

 انآن در ورموندر مركز تکثير داشته باشند و عمليات تزريق ه تريمدت

تر و كيفيت با هايو تخمك ترمناسب اووالسيون شاهد ود،ش امانج زودتر

در نتيچه لقاح موفق آميز و طبيعتاً الروهاي مناسب و داراي بازماندگي 

 تر خواهيم بود.  بيش
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