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 كمان رنگين آالي قزل ماهي گنادي تمايز بر استراديول بتا-17 هورمون اثرات بررسي
)Oncorhynchus mykiss( 

  
   2، مهدي زماني گندماني*1الهه فروزنده مالطي
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  دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان، دانشكده علوم پايه، گروه بيولوژي، همدان 2
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  ده چكي
كيسه  جذب مرحله در كمان رنگين آالي قزل ماهي گونادي تمايز بر استراديول بتا-17هورمون  اثرات تحقيق اين در

 گرديد بررسي ماهي اين در جنسيت تغيير درصد و وري غوطه زمان مدت بين رابطه و گرفت قرار ارزيابي مورد زرده

 طور به جداگانه تيمار 5در  زرده كيسه حاوي الرو عدد 750 الروها، گشايي تخمه پايان از پس روز 6 منظور، بدين.

 ليتر در ميكروگرم 400 حاوي حمام در گوناگون هاي زمان طول در و مرحله يك طي بررسي .شدند مساوي تقسيم

 2مدت  به 2 تيمار ساعت، 1 مدت به 1 تيمار كه ترتيب بدين. شد انجام وري غوطه روش استراديول به بتا-17هورمون 
 عنوان به نيز 5 تيمار و گرفتند قرار هورمون معرض در ساعت 8مدت  به 4 و تيمار ساعت 4 مدت به 3 تيمار ساعت،

 مناسب اندازه به رسيدن براي ماهگي 4 سن تا الروها تجويز هورمون، دوره پايان از پس .شد گرفته در نظر شاهد گروه

 به مختلف تيمارهاي ماهيان جنسيت مرحله، وضعيت اين اتمام از پس .شدند تغذيه و داري نگه جنسي، غدد رشد و

% 3/54، 2ماهيان تيمار % 5/41، 1ماهيان تيمار % 4/40كه  داد نشان حاصل نتايج. گرفت قرار بررسي تحت مستقيم روش
 جنسيت سبتبا ن نتايج اين مقايسه. بود داده اختصاص خود به ماده جمعيت را 4ماهيان تيمار % 5/59و  3ماهيان تيمار 

در  زرده كيسه داراي الروهاي كردن ور غوطه كه داد نشان بود نر ماهي %65 و ماده ماهي %35 شامل شاهد كه گروه
 داري معني اختالف اما. گردد ماهيان از گروه اين در جنسيت تغيير منجر به تواند مي استراديول بتا- 17هورمون  حمام

  ).P>0.05( غوطه وري در مقايسه با گروه شاهد ، مشاهده نشدوزن و طول ماهيان تيمارهاي  ميانگين در
   .استراديول بتا- 17 ، جنسيت ورسازي، تغيير غوطه ، سازي ماده ، كمان رنگين آالي قزل ماهي: هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

 استروئيدهاي استفاده از با توان مي دارند، شركت ماهيان جنسي تمايز مراحل طبيعي در جنسي استروئيدهاي كه اين به توجه با

 نظر از جنسي چه اين كه به بسته دهندگان پرورش ترتيب بدين .كرد كنترل تمايز نيافته ماهيان تمام در را جنسي تمايز اگزوژن،

 درمان يك از طريق توانند مي است تر مطلوب برايشان گوشت طعم و رنگ زمان بلوغ، غذايي، تبديل ضريب رفتار، رشد،

  ).1( دهند تغيير نظر مورد فنوتيپ به سمت را جنسي تمايز طبيعي دوره استروئيدي،
 ميزان رشد داراي ماده جنس آن در كه است ماهياني از جمله رنگين كمان آالي قزل ، پرورشي ماهيان هاي گونه در ميان

 و فروش خريد براي مناسب اندازه به كه آن از قبل نرها اين بر عالوه. باشد مي نر جنس با در مقايسه تري بزرگ اندازه و بيشتر

 دليل مؤسسات همين به گردد، مي توليد ميزان كاهش و ماهيان در اندازه زيادي تنوع باعث عامل دو اين .شوند مي بالغ برسند

 جمعيت توليد .)2(دارند  ماده ماهيان يكنواخت ي ها جمعيت توليد براي بسيار زيادي تمايل كمان رنگين آالي قزل ماهي پرورشي
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 ماهيان در زودرس بلوغ از جلوگيري و هاي واقعي ماده پرورش طريق از تخم توليد ميزان افزايش باعث تواند مي ماده تماماً هاي

  ).3( دهد مي افزايش نيز را توليد كميت و كيفيت باشد مي رشد ميزان باالترين داراي كه جنسي پرورش بر اين، عالوه .شود نر
 مرحله جذب در رنگين كمان آالي قزل ماهي گنادي تمايز بر بتا استراديول-17 هورمون اثرات بررسي هدف با تحقيق اين

   .انجام گرديد ماهي اين در جنسيت تغيير ميزان و وري غوطه مدت زمان ميان رابطه يافتن و زرده كيسه
  مواد و روش كار

مركز تحقيقات ژنتيك و اصالح نژاد ماهيان سردآبي شهيد مطهري ياسوج وابسته به موسسه  ازمولدين قزل آالي رنگين كمان 
 يك مركز، در موجود مولدان از با استفاده طرح اجراي براي نياز مورد الروهاي تأمين منظور به. تهيه گرديد تحقيقات شيالت ايران

 با روز پنجم در .نمودند ها تخم از خروج به شروع الروها باروري تخمها، از روز 40 گذشت از پس. گرفت صورت تكثير مرحله

 زرده داراي كيسه رو ال عدد 150 تعداد ها آن از يك هر در و گرديد انكوباتور انتخاب 5) 1 جدول( تيمارها تعداد گرفتن نظر در

 تأثير تحت غوطه وري مرحله يك طي ششم روز در تيمار 4 در موجود شده الروهاي انتخاب تيمار 5 مجموع از .شد داده قرار

  . گرفتند قرار بتا استراديول-17هورمون
  مدت زمان غوطه وري و مقدار هورمون مصرفي براي تيمارهاي مختلف -1جدول 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 ساخت شركت( بتا استراديول-17 هورمون گرم ميلي 24 آزمايشي مقدار تيمار هر ازاي به وري غوطه عمل انجام براي

Synopharm  هورمون در-الكل محلول .شد حل درجه 96 اتانول ليتر ميلي 100 در سپس و گرديد ترازو توزين توسط )آلمان 

 .آيد دست به بتا استراديول هورمون از ليتر در ميكروگرم 400 محلول تا پخش گرديد كامل طور به آب ليتر 60 ظرفيت با طشتي
 پايان از پس. قرارگرفتند ها طشت درون وري غوطه شروع زمان ثبت با و شده تراف خارج داخل از نوبت به انكوباتورها سپس

  .شدند داري ماهگي نگه 4 سن تا جنسي غدد رشد و مناسب اندازه به براي رسيدن الروها هورمون، تجويز دوره
 ها اندازه ماهي از يك هر وزن و طول .شدند منتقل آزمايشگاه به تيمار هر در هاي موجود ماهي پرورش، دوره اتمام از پس 

 نتايج ها، ماهي تمامي از بررسي پس. گرفت قرار بررسي مورد مستقيم روش ها به آن از يك هر جنسيت سپس و شد ثبت و گيري

 ميزان و جنسي هاي هاي نسبت داده تحليل و تجزيه جهت .شد مقايسه شاهد تيمار از آمده به دست اطالعات با تيمار هر از حاصل

و آناليز واريانس يكطرفه   SPSS از نرم افزار شاهد گروه با مقايسه در تيمارها از هريك به مربوط ماهيان وزني و رشد طولي
   .استفاده شد

  نتايج و بحث 
 تجويز. است بوده ماده ماهيان شامل باقيمانده% 35 و اند داده اختصاص خود به نر ماهيان را جمعيت% 65شاهد  گروه در

 در. است شده وري غوطه تيمارهاي ميان در سازي ماده از درجات مختلفي ايجاد سبب وري غوطه روش به استروژن

  عنوان تيمار      رديف

  
  

مقدار تجويز 
هورمون 

  )ليتر/ميكروگرم(

  
  

مدت زمان 
غوطه وري 

  )ساعت(
  1 400 1تيمار آزمايشي 1
  2  400  2تيمار آزمايشي   2
  4 400 3تيمار آزمايشي 3
  8 400 4تيمار آزمايشي 4
  -  -  تيمار شاهد  5
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 در ماده

تغيير  زان
 جنسي ت

 در را ي

 نداد ان

 وزني و

 وزني و 

 داد شان

. مختلف

ي مقادير 
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م ماهي %5/41 به 
ميز باالترين. يد
نسبت در كه اتي
داري معني الف
نشا بودند شده ر
و طولي ميانگين 
طولي ميانگين ر

نش چهارم و دوم

ل در زمان هاي م

محور عمودي. ف

شاهد

ب در  حمام منجر
گردي مشاهده ده
تغييرا وجود با  .د
اختال يكطرفه، س
ماده منظور به يت

در شده مشاهده
در موجود هاي ت
د تيمارهاي ميان 

بتا استراديو-17ن 

 زمان هاي مختلف

1تيمار 

وري غوطه عت
ماد ماهي% 3/54

بود% 5/59شد كه
واريانس آناليز ون

جنسي تغيير يجاد
م تفاوتهاي كه د

P>0. (تفاوت اما
را داري معني 

ت تيمار با هورمون

بتا استراديول در-

2تيمار

سا 2 دوم، تيمار
3 سوم تيمار به

مشاهده ش چهارم
آزمو شد، شاهده
ا براي كه رهايي

داد نشانهمچنين
05.(نيست  دار ي

اختالف كديگر،

هد و ماهيان تحت
 

-17ر با هورمون

ت 3مار

بيآ سرد

در و گرديد جاد
مربوط هاي هي
تيمار در وري ه
مش شاهد گروه با
تيمار ماهيان و د

ه طرفه يك انس
معني شاهد گروه

يك با آزمايشي ي

ماهيان گروه شاه
.مي باشد) رصد

ماهيان تحت تيما

تيم 4ر

وسعه و پرورش ماهيان
شهركرد - 1392

ماهي ماده ايج% 4
ماه در .وطه شد

غوطه تيمارهاي ن
با يمار در مقايسه

گروه شاهد اهيان
واريا آناليز زمون

گ با وري ي غوطه
تيمارهاي جود در

ه نسبت جنسيت م
د(نسبت جنسيت

ه ميانگين طولي م
  .مي باشد) ر

تيمار

ملي توهمايش  دومين  
2 ارديبهشت 11و  10  
 

4/40 اول تيمار
مربو هاي نمونه

ميان در جنسيت
تي تحت ماهيان
ما جنسي نسبت

)P>0.05.( آز
تيمارهاي ماهيان
موج هاي ماهي

)P<0.05.(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مقايسه -1شكل 
محور عمودي نس

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مقايسه -2شكل 
سانتي متر(طول 
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 محور عمودي مقادير. بتا استراديول در زمان هاي مختلف-17مقايسه ميانگين وزني ماهيان تحت تيمار با هورمون  -3شكل 
  .مي باشد) گرم(وزن 

 كيسه جذب دوره طول در و الروها گشايي تخمه پس از معموالً وري غوطه روش به استروئيدها با درماني هورمون

 به و شود مي زرده كيسه جذب وري، زمان غوطه مدت طول در مصرفي استروئيد روش اين در .شود انجام مي زرده

 استروئيد شود، مي محسوب اين دوره در رشد درحال هاي آلوين براي غذايي منبع تنها عنوان زرده به كه اين دليل

 اين بر .كند مي هدايت جنس موردنظر سمت به را ماهي در نتيجه و قرار داده ها آن در اختيار تدريج به را شده ذخيره

 بيشتري استروئيد مقداريابد،  افزايش هورمون حمام در زرده كيسه داراي الروهاي غوطه وري زمان مدت هرچه اساس

يابد  مي آن افزايش در نيز جنسيت تغيير منظور به درماني هورمون تأثير بدين ترتيب و گيرد مي قرار ها آن اختيار در
)2 .(  

 داد كه نشان شاهد تيمار و آزمايشي تيمارهاي در موجود وزني ماهيان و طولي ميانگين مقايسه از آمده دست به نتايج

تيمارهاي  در موجود هاي ماهي وزني و طولي رشد بر قابل توجهي اثر درمان، دوره طول و شده تجويز هورمون مقدار
 ازجمله وزني و طولي رشد ويژه به ماهيان رشد در هاي شاخص كاهش كلي طور به .است نداشته وري غوطه

  ).2(باشد  مي مدت درمان طوالني و باال مقادير در ها استروژن از استفاده با درماني مشخصات هورمون
  نتيجه گيري 

 در موجود ماهيان وزني و طولي رشد كاهش بر را مبني شواهدي گونه هيچ تحقيق اين در آمده دست به اطالعات

 مصرف هورمون مقدار كه است آن بر دال اين امر .دهد نمي نشان شاهد گروه ماهيان با مقايسه در وري تيمارهاي غوطه

 شاخص در تغييري نتوانسته كه به طوري بوده آن از كمتر يا و بهينه حد در تيمارها تمامي در دوره درمان طول و شده

  .بياورد به وجود ماهيان رشد هاي
  منابع

1. Lim , L., Wong , C. 1996. Fry production of freshwater ornamental fish in Singapore . In : Le Roy , R. 
(Ed.) , World Aquaculture´96 Book of Abstracts , Bangkok , Thailand , p. 228 (Abstr.). 

2. Piferrer , F. 2001. Endocrine sex control strategies for the feminization of teleost fish. Aquaculture, 
Vol. 197 , p: 229-281. 

3. Sower, S., Dichhoff, W., Flagg, T., Mighell, J., and Mahnken,C. 1984. Effects of estradiol and 
diethylstilbestrol on sex reversal and mortality in Atlantic salmon (Salmosalar).  
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