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 مقدمه
برون، تاسـماهی  هاي مختلف تاسماهیان از قبیل ازونگونه

دلیل داشـتن  ایرانی، تاسماهی شیپ و تاسماهی سیبري به
شرایط فیزیولوژیک خاص و کوتاه بودن دوره بلوغ جنسـی  

هـا، اهمیـت   پذیري باالتر آن نسبت به سایر گونهو استرس
توسـعه صـنعت   خاصی در موضوع پرورش داشته و جهـت  

پروري و دستیابی به بیوتکنیـک مولدسـازي ایـن    تاسماهی
هاي اخیر . طی سالاستهاي تخصصی گونه نیاز به بررسی

هاي مختلفی جهت تسریع رونـد بلـوغ جنسـی در    از روش
هـاي  وجود، دادهماهیان خاویاري استفاده شده است. با این

موجود در خصوص تحقیقات انجام شـده روي تاسـماهیان   
-هاي طـرح پراکنده بوده و اغلب در قالب مقاالت و گزارش

نقـش   در دهه گذشته توجه زیادي به هاي تحقیقاتی است.
هاي غذایی مولدین شده است. تغذیـه  مواد غذایی در جیره

هــاي مختلــف پــرورش مولــدین، شــرایط پــرورش و روش
ازجمله فاکتورهاي مهم اثرگـذار در کیفیـت تخـم ماهیـان     

هـاي اصـلی   از مؤلفـه ). Bromage, 1995(پرورشی است 
حـال روي ماهیـان مولـد موردمطالعـه قـرار      غذایی که تابه

تــوان بــه اســیدهاي چــرب ضــروري و گرفتــه اســت، مــی
ــروتئین ــا پ ــامین)Watanabe, 1985a(ه ــاي ، ویت  Eه

)Watanabe et al., 1991a ،(C )Sandnes et al., 
1984; Blom and Dabrowski, 1998،( هـاي  دانهرنگ

ــتازانتین (  ــدي آس  ,Watanabe and Kironکارتنوئی
ــزوفالون 1995 ــد ای ــتروژن  2هــا)، مانن ــد فیتواس هــا مانن

)Yousefi Jourdehi et al., 2014(  .اشاره کرد 
یکی از دالیل اصلی انقراض نسل تاسماهیان، بویژه 

مثلی آنها تاسماهیان دریاي خزر طوالنی بودن چرخه تولید
کاهش سن بلوغ جنسی در ماهیان و باشد. در طبیعت می

بودن سن رسیدگی دلیل طوالنیویژه تاسماهیان بهبه
 70دلیل اینکه حدود جنسی آنها در طبیعت، و از طرفی به

خود اختصاص درصد هزینه پرورش ماهیان را غذا به 30 –
اینکه اي برخوردار است. با توجه بهدهد، از اهمیت ویژهمی

-مرحله پیش زرده  یدگی جنسی،ترین مرحله رسطوالنی
رسیدگی جنسی) در  IIIو  IIسازي (مرحله سازي و زرده

                                                           
2 Isoflavones 

باشد (در ویژه تاسماهیان میهاي مختلف ماهیان و بهگونه
کشد)، بنابراین، سال نیز طول می 10ها تا برخی از گونه

جهت کاهش دوره رسیدگی جنسی بایستی این مراحل را 
-ایر طبیعی بسیاري از گونههدف قرار داد. با توجه به ذخ

هاي هاي ماهیان بویژه تاسماهیان دریاي خزر طی سال
-رویه و قاچاق، از بیندالیل متعدد از قبیل صید بیاخیر به

شدت ریزي و انواع آلودگی ها بهرفتن بسترهاي تخم
کاهش یافته است، و از سویی دیگر روند روبه رشد تقاضاي 

ارزش این ماهیان بویژه  جامعه به محصوالت پروتئینی با
نماید.پیروي ناپذیر میخاویار، ضرورت پرورش آنها اجتناب

هاي صنعت نوپاي پرورش تاسماهیان در کشور از روش
دلیل طوالنی بودن دوره سنتی تغذیه و مدیریت پرورش به

بلوغ تاسماهیان منجر به تحمیل هزینه هاي زیاد براي 
ا مطالعات معدودي پرورش دهندگان می شود. در این راست

تنهایی صورت گرفته است که نتایج آنها پراکنده بوده و به
کارایی مطلوب را در جهت برآورده کردن نیازهاي موجود 
ندارد. بنابراین، با مقایسه نتایج تحقیقات صورت گرفته 

بندي آنها توان به نواقص موجود پی برد و با جمعمی
صوص کاهش دوره تر و کارآمدتر در خدستورالعمل جامع

هاي مختلف تحقیقاتی و بلوغ تاسماهیان ارائه به بخش
 اجرایی معرفی نمود.

 
 بلوغ و عوامل مؤثر بر آن

 بلوغ فرآیندي است مشتمل بر کلیه تغییرات فیزیولوژیک،
زمان با تغییر ماهیت و طور هممورفولوژیک و رفتاري که به

داران مهره فعالیت گنادها همراه است. گرچه این فرآیند در
-ویژه پستانداران با تغییرات مورفولوژیک و عالمتعالی به

ها بندرت بلوغ رویت همراه است، لیکن در ماهیهاي قابل
با تغییرات مورفولوژیک همراه بوده و عمده تغییرات در 

ها و رشد تغییرات هورمونسطح فیزیولوژیک معطوف به
ماده طول گنادها است. در رابطه با این امر در جنس 

اي در تدریج افزایش یافته و تغییرات دورهها بهتخمدان
 .)Rankin et al., 1983( گرددها مشاهده میقطر تخمک

ها مانند ماهیان آکواریومی ریز در سن کم برخی از ماهی
(چندماهگی بالغ شده) و برخی تا سن چندسالگی (مثالً در 
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به بلوغ  سالگی) 22ماهی ماده در سن تاسماهیان، فیل
ها عمدتاً داراي که ماهیرسند. ازآنجاییجنسی می

باشند، مطالعه روند شده میبنديرفتارهاي تولیدمثلی زمان
هاي هیستولوژیک و مورفولوژیک مرتبط با بلوغ با بررسی

پیگیري است. معموالً این روند در سطح گنادها قابل 
اند توتغییرات ساختمانی و مورفولوژیک در گنادها می

 ).Biswass, 1993(معرف مراحل مختلف بلوغ باشد 
ها معموالً ها در ماهیها و بیضهمراحل رسیدگی تخمدان

شود. تکمیل مراحل مختلف اووژنز و مراحل بلوغ نامیده می
هاي بالغ جنسی ازجمله اسپرماتوژنز و مشاهده سلول

 Hoar et(شوند شواهد هیستولوژیک بلوغ محسوب می
al., 1993(. ها جهت طی مراحل اولیه رشد اووگونی

ها، نسبت هسته رسیدگی جنسی با افزایش حجم اووسیت
هاي متعدد ایجاد به سیتوپالسم کاهش یافته و هستک

شود. در طی مراحل رشد، دیواره اووسیت شامل می
  ، غشاء پایه)Granolosa(کوریون، الیه گرانولوزار 

)Basement layer(  تکاو الیه )Techa( در طی است .
مراحل رشد ثانویه اووسیت، کوریون مشتمل بر الیه 

ها به سمت اووسیت 3ویتلینی است و منطقه شفاف
شود که ارتباط بین این هاي الیه گرانولوزا کشیده میسلول

ها که عمدتاً مرحله دوم رشد تخمک نماید.دو را میسر می
مل ها از هیپوفیز همراه است، شابا ترشح گنادوتروپین

هایی است که ساکاریدها و گلیکوپروتئینتشکیل موکوپلی
اي را در داخل سیتوپالسم اووسیت تشکیل ذرات زرده

تدریج به اي بهها، ذرات زردهطی بلوغ اووسیت .دهندمی
-اي را میهاي زردهچسبند و تشکیل وزیکولیکدیگر می

ها ترکیب دهند. در سرم خون ماهی
است که  4به نام ویتلوژنینفسفولیپوگلیکوپروتئینی 

ساز زرده تخمک شناخته شده است. این پیش عنوانبه
هاي هیپوفیزي و ترکیب توسط کبد و تحت تأثیر هورمون

ها هورمون ترین آنشود که مهمگنادي ساخته می
. استاسترادیول  -بتا 17و  )I-GTH (51–گنادوتروپین 

خون توسط طور انتخابی در طی جریان ذرات ویتلوژنین به
                                                           

3 Clarified region  
4 Vitellogenin 
5  Gonadotropin hormone-I  

هاي غشائی و شود که از طریق کانالها جذب میاووسیت
حال، در درعین .گرددمیکروپینوسیتوز این عمل انجام می

هایی (پروتئینی) جهت جذب ها، گیرندهغشاء اووسیت
 ).Kumar, 1991(ویتلوژنین گزارش شده است 

اي ساز زردههاي گنادوتروپینی در جذب پیشهورمون
نقش داشته و همچنین با تحریک ترشح توسط اووسیت 

سازي را در هاي تخمدانی (استرادیول) روند زردههورمون
نمایند. در اینجا الزم به هاي کبدي تسریع میسلول

توضیح است که عالوه بر فاکتورهاي داخلی مؤثر بر بلوغ 
-ها و عوامل آندوکرینی میها هورمونترین آنکه مهم

یطی نیز بر روند بلوغ و تسریع باشند، عوامل خارجی و مح
ها مؤثر است. عوامل و پارامترهاي محیطی متعدد بر آن

-ها میترین آنروند بلوغ در ماهیان مؤثر است که از مهم
توان به دما، فتوپریود و تغذیه فعال اشاره نمود. عوامل 

هاي پوست، غده خارجی و محیطی عمدتاً از طریق گیرنده
گذارند. چشم بر هیپوتاالموس اثر می آل وبویایی، غده پینه

ها حاصل این تأثیر تحریک و یا مهار ترشح نوروترانسمیتر
در سطح هیپوتاالموس و درنهایت تأثیر بر ترشح 

هایی که در ها از هیپوفیز است. در گونهگنادوتروپین
نمایند، نقش فتوپریود در شروع مناطق گرم زندگی می

ئید گردیده است. شدت نور فرآیند تمایز و بلوغ جنسی تا
گذارد چراکه نورهاي با شدت نیز بر زمان بلوغ تأثیر می

تأثیر بر روند بلوغ و  بسیار باال و بسیار کم قادر به
باشند. نقش دما و حرارت در تمایز ها میتولیدمثل ماهی

ها جنسی و بلوغ کامالً شناخته شده است. در برخی از گونه
که، فاز اولیه رشد طوريدارد، به دما در روند اووژنز نقش

نماید. این اثر حتی در روند ها را تسریع میاووسیت
اي با منشاء خارجی نیز ساز زردهشدن ذرات پیشساخته

 ).Hoar et al., 1993(اثبات رسیده است به
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 فیزیولوژي تولیدمثل تاسماهیان

ریز عصبی ریز (اندوکرینی) و درونسیستم درون
 وکرینی) در تاسماهیان(نوروآند

مثل عبارت است از اعمالی که تحت فیزیولوژي تولید
که طوريعوامل محرك مختلف داخلی و یا خارجی بوده، به

د تواند سبب رشها میوقوع این دسته از عوامل و تأثیر آن
ثل مدو باروري گنادها و تولیدمثل موفق شود. در روند تولی

ها که منجر به اندام عالوه بر رشد و توسعه بعضی از
 شود، رفتارهاي خاصی به نامترشحات هورمونی مختلف می

پیوندد که ناشی از وقوع میمثلی بهرفتارهاي تولید
ترین عوامل هاي فیزیولوژیک درونی است. از مهمفعالیت

ریز توان به هیپوتاالموس، هیپوفیز و غدد دروندرونی می
 ).1380، اشاره کرد (بهمنی

 ی تاسماهیانغدد جنس

هاي نر و ماده، تغییراتی در الیه زاینده پیش از تمایز جنس
دهد که این امر باعث افزایش تقسیمات تلیال رخ میاپی

شود. قبل از پیدایش ها میاي و ازدیاد تعداد یاختهیاخته
هاي بافت چربی در گناد تاسماهیان که زمان آن براي گونه

د نر را از ماده تشخیص توان گنامختلف متفاوت است، می
هاي نر و ماده، تغییراتی در الیه داد. پیش از تمایز جنس

دهد که این امر باعث افزایش تلیال رخ میزاینده اپی
شود. ها میاي و ازدیاد تعداد یاختهتقسیمات یاخته

 .A(مثال در ماهی استرلیاد عنوانپیدایش بافت چربی به
ruthenus گرم است و در  1/1) زمانی که وزن ماهی

ماهی گرم و در فیل 8/4در وزن  )A. stellatus(برون ازون
)H. huso(  افتد. پاسخ این گرم اتفاق می 10تا  4در وزن

ها آشکار پرسش که دقیقاً چه زمانی بافت چربی در گناد
شود، دقیقاً معلوم نیست. اصوالً بیشتر اوقات وجود و می

ایط اکولوژیک و وضعیت دهنده شرمقدار بافت چربی نشان
. بیشترین مقدار و رشد بافت چربی استاي موجود تغذیه

در بخش ابتدایی غدد جنسی و نزدیک به رأس غدد 
گیرد. استفاده از بافت چربی براي تشخیص صورت می

رسیدگی جنسی و وضعیت گناد اهمیت بسزایی دارد، زیرا 
وت مقادیر بافت چربی در مراحل مختلف رشد گنادها متفا

است. اگرچه ماهیان نر و ماده پس از تمایز از یکدیگر وارد 
شوند، اما رشد اي به نام مرحله رسیدگی جنسی میمرحله

ها با یکدیگر تفاوت بسیار داشته و غدد جنسی نرها و ماده
تروسوف، کنند (هر یک مسیر خاص خود را طی می

توده جنسی اولیه در تاسماهیان در دو طرف  .)1975
اند. طور متقارن نزدیک کلیه قرار گرفتهفقرات و بهستون 

این توده جنسی اولیه ازنظر طولی به سه بخش تقسیم 
ها در ماهیان نر شود: پیشین، میانی و پسین. این بخشمی

به کمک چین مزانشیم شکمی (بافت پیوندي که باعث 
داران به دیواره اتصال بیضه در حالت جنینی در مهره

هاي ماده به کمک مزانشیم ود) و در نمونهشدیافراگم می
اي که باعث پیوند تخمدان به دیواره دیافراگم شکمی (الیه

اند. در روند طبیعی شود) به سطح داخلی بدن چسبیدهمی
هاي بخش میانی رشد کرده و دو بخش ها فقط چینگناد

روند (آلتوفو و دهند و یا از بین میدیگر یا تغییر شکل می
 ).1986 همکاران،

 
هاي جنسی در دوره زندگی نمو غدد و سلول 

 تاسماهیان

هاي غدد جنسی تاسماهیان در طی خصوصیات و ویژگی
که، طوريشود. بهیک دوره طوالنی و نامشخص ظاهر می

هاي مختلف یکسان نیست و درواقع این دوره براي گونه
 مثلیاین امر بیانگر نوع سازگاري و روند رشد دستگاه تولید

زمان با شروع فرآیند گنادوژنز، در این ماهیان است. هم
هاي جنسی ریزي و تشکیل گنادها و ساختمان یاختهپی

گنادي یا جدا تغییر نموده و طی این دوره مراحل پیش
هاي اولیه جنسی از یکدیگر، تشکیل گناد شدن یاخته

شامل ایجاد توده غدد جنسی، اشکال مختلف وضعیت 
-اي اولیه جنسی، تقسیم میتوزي یاختهههسته در یاخته

هاي غیرجنسی به هاي اولیه جنسی و تبدیل یاخته
هاي نر و ماده ازنظر آناتومیک اووگونی و سپس تمایز اندام

زمان  ).1986(آلتوفو و همکاران،  استو هیستولوژیک 
هفته پس از  3- 4تشکیل غدد جنسی در تاسماهیان 

هاي مختلف گونه شود. ساختمان گنادتفریخ آغاز می
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داشته و تفاوت عمده در  هم بهتاسماهیان تشابه بسیاري 
زمان تشکیل گناد و طی شدن مراحل سرعت و مدت

هاي مختلف . ساختمان غدد جنسی گونهاستگامتوژنز 
تاسماهیان وابسته به مراحل مختلف رشد و چگونگی 

ها است. لذا مراحل گامتوژنز ممکن است تشکیل آن
هاي ماهیان شاخص کلی براي تمامی گونه عنوان یکبه

خاویاري محسوب شود. این بدان معنا است که مراحل 
هاي تاسماهیان مسیر تقریباً یکسانی گامتوژنز در تمام گونه

 ).1986کند (آلتوفو و همکاران، را طی می

 
 برخی خصوصیات فیزیکی و شمیایی آب 

 ماهیان پرورش بودناقتصادي در بسزایی تأثیر آب کیفیت
مین از سیستم هوادهی باعث تأ برداريبهره. دارد خاویاري

در و  شودیاکسیژن محلول در آب و اکسیژن اشباع م
با  3NH کاهش سمیت گازهاي مضر مؤثر است. سمیت

). 1386(آذري تاکامی،  یابدکاهش اکسیژن افزایش می
 حیاتدر لیتر براي  گرممیلی 6/3 به اکسیژن کاهش

 برونازون گونه خصوص در و است ناكخطر تاسماهیان
 بسیار نیز رلیت در گرممیلی 2/2-5/2 کاهش حتی

  ).1353 تاکامی، آذري و شهري(کهنه است خطرناك
 و زیرزمینی آب سطحی، هايآب تواندمی آب تأمین منابع

دریا باشد. در صورت تأمین منبع آبی عالوه بر  شورلب آب
در  دپرورش بای طینیاز اکسیژنی، درجه حرارت آب مح

 ازد. شودرجه سلسیوس فراهم  25تا  15دامنه دمایی 
 و مناسب خودپاالیی قدرت زیاد، دبی رودخانه آب مزایاي
 حداقل که رودخانه آب. است محلول اکسیژن باالي میزان
 سلسیوس درجه 25 تا 15 دماي داراي سال از روز 270
ز (ج سلسیوس درجه 30 حداکثر و 9 حداقل از و باشد
 دبی تأمین براي تواندمی نشود، شتریب) اعتس چند براي
 در که رودخانه آب آلودگیگل. باشد مفید موردنیاز آب

 تولید محدودکننده عوامل از افتدمی اتفاق بارانی فصول
 .باشد گیررسوب استخر به مجهز باید پرورشی مزرعه. است
 ات 16 ثابت نسبتاً حرارت درجه چاه آب ویژگی ترینمهم
 اینکهبه توجه با. است باال شفافیت و سلسیوس درجه 17

 یابد، کاهش یا افزایش است ممکن پرورش محیط دماي
 چاه آب انتقال فاصله تنظیم با لزوم صورت در توانمی

 ورود از قبل آب يفرآور. کرد تعدیل حدي تا را آن دماي
در  هوادهی هايسیستم از استفاده و پرورش ستمیس به

هواده از باید زمستان در حتی و است ضروريی منابع آب
د. درهرصورت ضرورت دارد تا شومناسب استفاده  هاي

 ،یپرورش ماه ستمیاز آب در س يبردار-قبل از بهره
 د.کرآب اقدام  ژنیاکس شیو افزا هینسبت به تهو

  حرارت درجه

 انیماه پرورش يبرا آبحرارت  درجهنوسانات  امنهد
 يهاگونه و است سلسیوس جهدر 26 تا 12 ياریخاو

 و هیتغذ زانیمحداکثر  ياریخاو انیماه یمختلف پرورش
 دهندیبروز م سلسیوس درجه 24 تا 16 يدما در را رشد

کمتر از  يدماها). در 1386 ،یمحسن و یفشتم ی(پورعل
ساز بدن  و و سوخت سمیدرجه سلسیوس متابول 12

. شودیرشد کاسته م زانیو درنتیجه از م ابدییمکاهش 
 سلسیوس درجه 27 يباال يهاحرارت در نیهمچن
 رشد، هشکا بر عالوه و ستین صرفهبهمقرون یغذاده
 انیماه ،طورکلیبه. دارد دنبالبه یماه يبرا زین را یخطرات

 يهاحرارت درجه ژن،یاکس به ادیز ازین لیدلبه ياریخاو
 بطلوم حد از باالتر يهاحرارت درجه از بهتر را ترپایین
 یماه رشدطور خالصه به ن،یبنابرا. کنندیم تحمل

درجه سلسیوس  27تا  9آب  يدما حدفاصل در ياریخاو
 .شودیم انجام

  محلول ژنیاکس

 2CO میزان و لیتر در گرممیلی 8 آب در محلول اکسیژن
 زانیم حداقل. رود باالتردر لیتر  گرممیلی 8نباید از  آن

 5-6حدود  ياریخاو انیماه يبرا آب محلول ژنیاکس
 در ژنیاکس به یواقع ازین زانیم .است تریل در گرمیلیم

 زانیم و استوساز بدن تأثیر شدت سوختتحتاول وهله 
 تواندیم ياریخاو انیماه یپرورش ياستخرها به یهواده

 یپرورش ستمیاستخر، نوع س یشکل هندسعالوه بر آن به
 حرارت درجه شیفزاا باداشته باشد.  یبستگ یو نوع هواده

 شی. افزاشودیم شتریب زین ژنیاکس ازین یماه سن و
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 شیافزا موجب باالتر يهاساز در درجه حرارت و سوخت
 حمل تیظرف درنتیجه که شودیم کربن اکسیددي زانیم

 و ابدییم کاهش یماه خون نیهموگلوب توسط ژنیاکس
 رشد زانیم و غذا لیتبد بیضر کاهش آن یینها جهینت
 به ازین نیمولد پرورش يهادر حوضچه ن،یبنابرا .تاس
 يورود آب ژنیاکس زانیم. است متراکم یهواده ستمیس
 و باشد اشباع حد در دیبا ياریخاو انیماه پرورش يبرا
در  گرمیلیم 5 از کمتر دینبا یخروج آب ژنیاکس زانیم
 کاهش لیقب از یعوامل که یبحران طیشرا درباشد.  تریل

 ژنیاکس زانیم کاهش موجب هوا شدنگرم ای و آب یدب
 یهواده يهاستمیس از توانمی شود،یم آب در محلول

. کرد استفاده مناسب تیظرف با یهواده الکتروپمپ مثل
 در محلول ژنیاکس بر که است یعوامل ازجمله زین يشور
کمتر  ژنیاکس تیحالل تیهاي شورتر ظرف. آبدارد اثر آب

در  يآب ورود يشور زانیانه مثبت روز ن،ی؛ بنابرادارند
 است يپرورش ضرور ستمیروزانه س یبرنامه هواده

 .)1386 ،یمحسن و یپورعل(

  )pH( تهیدیاس 

 بودن یخنث ای یائیقل ،يدیحالت اس انگریآب ب pH کمیت
برابر  pH ازلحاظ پرورشی محیط آب کیفیتآن است. 

بهتر است  ياریخاو انیپرورش ماه يبرا. است 5/8-5/7
باشد  یائیقل یتا کم یب مورداستفاده جهت پرورش خنثآ
)8-7  =pH .(pH است.  5/8از  شتریو ب 6کمتر از  یبحران
 .حساس هستند اریبس pH راتییتغنسبت به هاگونه نیا

واسطه به ییایقل هايمحیط به نسبت تیحساس شدت
+( میآمون ونی لیتبد

4NH (است شتریب اكیآمون به .
. است هاپروتئین سمیمتابول از حاصل یاصل ماده اكیآمون
-یم ،است مهلک و یسم ماده کی که اكیآمون شیافزا

شود. لذا  یپرورش انیتلفات در ماه جادیموجب ا تواند
درصد از حجم آب در هر حوضچه  30حداقل  ضیتعو

 یبحران طیاست. شرا ينوبت از روز ضرور 2در  یپرورش
 لیرعت تبدآب ممکن است س يو دما pH شیافزا ازجمله

درجه  شی. با افزادنکرا فراهم  اكیبه آمون میآمون ونی
با سرعت  اكیبه آمون میآمون ونی لیتبد دهیحرارت پد

هاي در درجه حرارت ن،یبنابرا؛ شودیم امانج يشتریب
 يشدت براآب خارج از دامنه فوق به pH شیباالتر، افزا

 ،یو محسن یخطرناك است (پورعل ياریخاو یپرورش ماه
1386.( 

  یسخت

تا  نیریش آبدر  یآب جهت پرورش ماه یسخت زانیم 
 تریل در گرمیلیم 4000شور تا و در آب لب 500حداکثر 
 ).1389 ،یمحسن و یپورعل( است میکلس کربنات برحسب

 )EC( یکیالکتر تیهدا

 .است آن محلول امالح زانیم انگریبآب  یکیالکتر تیهدا
EC يبرا مربع متریتسان بر کروموسیم 12000 حدود 

و همکاران،  ی(پورعل است مناسب ياریخاو انیپروش ماه
1389.( 

 
 هاي غذایی مولدین تاسماهیان نیازمندي

اطالعات کمی در خصوص تغذیه مولدین تاسماهی با توجه 
ك مطالعات اند پروري وجود دارد.ها در آبزيبه اهمیت آن

شده در خصوص تغذیه مولدین تاسماهی به انجام
بی رصدهاي باالیی از آرد ماهی با کیفیت و موازنه مناسد

یبر و ف 3از اسیدهاي آمینه، ویتامین، اسیدهاي چرب امگا 
هاي خام اشاره دارد. همچنین توصیه شده است جیره

هاي ایمنی جهت تحریک و غذایی مولدین با محرك
هاي سازي شود. تغذیه با جیرهتقویت سیستم ایمنی غنی

یسهکاهیان مولد مانند ماهیان سالمونید که با کیفیت در م
باره به درون آب رها ریزي یکهاي تخمی را در فصل تخم

ریزي بایستی چندین ماه قبل از فصل تخمکنند، میمی
 et al., 2001 (براي بهبود عملکرد تولیدمثلی انجام شود 

Izquierdo .( 

 اسیدهاي چرب ضروري

و آراشیدونیک اسیدهاي چرب لینولئیک، لینولنیک 
عنوان اسیدهاي چرب ضروري براي آبزیان شناخته شدهبه

اند. این اسیدهاي چرب در ساختمان غشاها بکار رفته، در 
هاي لیپوپروتئین دخالت ها و برخی از آنزیمانتقال چربی
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داشته و همچنین ماده اولیه سنتز پروستاگالندین را تأمین 
ر ماهیان پرورشی کنند. عالئم کمبود اسیدهاي چرب دمی

اي، هاي ماهیچهومیر، افزایش آب بافتشامل افزایش مرگ
کاهش تحمل درجه حرارت آب و کاهش توانایی سازگاري، 
سندرم شوك، کاهش رشد، کبد کمرنگ و متورم، انحراف 
ستون فقرات، کاهش هموگلوبین، افزایش حساسیت به 

). اسیدهاي چرب 1379 باشند (سالک یوسفی،باکتري می
عنوان منبع انرژي در آبزیان بیشتر به 3اشباع امگا 

هاي مولدینی که از چنین شوند. تخمپرورشی استفاده می
تر شکوفا شدن یا اند، سریعمنابع چربی استفاده کرده

شوند و الروها از رشد و بازماندگی بهتري می 6تفریخ
برخوردارند. عوامل تأثیرگذار بر نیاز اسیدهاي چرب 

اند از: دماي آب، میزان شوري آب و قابلیت رتضروري عبا
هرگونه در بکارگیري اسیدهاي چرب ضروري. اغلب 
ماهیان دریایی نیازمند انواع اسیدهاي چرب بشدت غیر 

هاي سردآبی در هستند. گونه 3امگا  )HUFA( 7اشباع
هاي گرم آبی نیاز بیشتري به اسیدهاي مقایسه با گونه

آال ي رنگین ها مثل قزلز ماهیدارند. بعضی ا 3چرب امگا 
کمان، قادر به طویل کردن و غیراشباع کردن اسیدهاي 

) و n-3 18:3کربنه خصوصا اسید لینولنیک ( 18چرب 
و  20تبدیل آن به اسیدهاي چرب به شدت غیر اشباع با 

 8اکوزاپنتانوئیک به خصوص اسید 3کربن از گروه امگا  22
)3-n5: 20EPA; ( 9انوئیکاسید دکوزاهگز و )DHA; 

22: 6n-3( باشند می)Webster et al., 2002( .ها چربی
نقش مهمی را در ذخیره انرژي در جنین ماهیان بازي می

از گروه امگا  کنند و اسیدهاي چرب بشدت فوق غیراشباع
، براي تکامل الرو ضروري هستند DHAویژه به 3
)Furuita et al., 1998; Furuita et al. 1996; 

Furuita et al., 2009.( اي ترکیبات . نقش و اثر تغذیه
HUFA  ،در بسیاري از مولدین سبب افزایش درصد لقاح

باروري و افزایش کیفیت و بقاء تخم و افزایش نرخ 
 شود.شکوفایی تخم می

                                                           
6 Hatch 
7 Highly unsaturated fatty acids 
8 Ecosapentaenoic acid 
9 Docosahexaenoic acid 

شدت اشباع تا سطح با افزایش اسیدهاي چرب به
درصد در 18تا  12درصد و یا افزایش سطوح چربی از 6/1

گشایی مولدین منجر به افزایش باروري و نرخ تخم جیره
تواند به افزایش تدریجی شود، هرچند که این اثر میمی

مقدار اسیدهاي چرب ضروري در جیره وابسته باشد. مقدار 
طور معنیاسیدهاي چرب ضروري در جیره مولدین به

گذارد بر عملکرد تولیدمثلی ماهی اثر می داري
)Watanabe et al., 1984a.(  ذخایر چربی ماهیچه در

). Lie et al., 1993(شود طی بلوغ تخمدان مصرف می
-هاي چرب سبب به تأخیر افتادن و طوالنیکمبود اسید

شود می 10کمانآالي رنگینزایی در قزلشدن دوره زرده
)Izquierdo et al., 2001.( هاي مختلف ماهیان در گونه

طور مستقیم اده بهخاویاري، ترکیب اسیدهاي چرب گناد م
گیرد که توسط اسیدهاي چرب جیره تحت تأثیر قرار می

درنهایت طی مدت بسیار کوتاهی بر کیفیت تخم اثر می
گذارد. در ماهیان مولد نر، بلوغ گناد جنسی، تولید اسپرم 

هاي غذایی تحت تأثیر قرار و کیفیت آن نیز توسط جیره
اثرات جیرهبررسی  ).Billard et al., 1995(گیرد می

بر تخم و  HUFA 3هایی با کمبود اسیدهاي چرب امگا 
اسپرم ماهیان خاویاري نشان داده است که کیفیت 

گیري در ماهیان نر ریزي در ماهیان ماده و اسپرمتخم
یابد. در ماهیان هایی کاهش میشده با چنین جیرهتغذیه

منظور به HUFA 3مقدار بهینه اسیدهاي چرب امگا 
درصد (پورعلی و  12کیفیت گوشت تقریباً افزایش 

 20ها تقریباً ) و ارتقاي کیفیت تخمک1392همکاران، 
) 1386کل اسیدهاي چرب (بهمنی و همکاران،  درصد

هاي اسید پیشنهادشده است. از طرفی نسبت
دکوزاهگزانوئیک در جیره غذایی مولدین /اکوزاپنتانویک

 Bruce et( براي باال بردن کیفیت تخم بسیار مهم است
al., 1999 .(Fernandez-Palacios  ) 1995و همکاران (

  3ازحد اسیدهاي چرب امگا دریافتند که مقادیر بیش
HUFAکاهش باروري و هیپرتروفی کیسه زرده در  سبب

 Sparus( ماهی سیم دریایی بازشدهالروهاي تازه 
aurata( .خواهند شد 

                                                           
1 0  Oncorhynchus mykiss 
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 اسیدهاي چرب در ترکیب شیمیایی غذاي ماهیان
درصد  14تا  12خاویاري نقش حیاتی دارد و اغلب بین 

از دیگر  ) DHAو EPA(شوند. جیره غذایی را شامل می
تر بوده و در رژیم پایه غذایی اسیدهاي چرب مهم

ترکیب اسیدهاي چرب غذا را  %40تاسماهیان حدود 
دهند. بقیه ترکیبات چربی شامل اسیدهاي تشکیل می

موالسیون غذایی جیره شده است. در فرچرب اشباع
دلیل هاي اکسیدشده بهشود از چربیتاسماهیان توصیه می

بایستی ها استفاده نگردد و میآور بودن آنزیان
هاي مناسب با چربی مصرفی به آن اضافه اکسیدانآنتی

ماهیان و ماهیان شود. درصد چربی خام در غذاي بچه
است گزارش شده  12و  14ترتیب پرواري خاویاري به

دار اسیدهاي ). در خصوص تأثیر معنی1373(کیوان، 
در روند  6با غالبیت امگا  )PUFA( 11چرب چندغیر اشباع

رشد ماهیان جوان مطالعاتی انجام شد (پورعلی و 
) و همچنین توصیه شده در ماهیان 1392همکاران، 

 6و  3خاویاري به هر دو سري از اسیدهاي چرب امگا 
) و 1384؛ سید حسنی، 1382 احتیاج است (امیرخانی،

است که ماهیان خاویاري توانایی طویل این در حالی
نمودن زنجیره اسیدهاي چرب غیراشباع لینولئیک و 

 ).1384لینولنیک را دارند (سید حسنی، 
PUFA ها را ویژه پروستاگالندیننیز تولید ایکوزانوئید به

 کنند که در چندین فرایند تولیدمثلی مانندتنظیم می
هاي استروئید و تکامل گنادي مانند تخمکتولید هورمون

هاي ). تخمدانMoore, 1995گذاري دخالت دارند (
ماهیان ظرفیت باالیی براي تولید ایکوزانوئید دارند که از 

) از عمل آنزیم E )PGEها پروستاگالندین میان آن
از  5LTB و 4LTBو لوکوترینازهاي  12سیکلوکسیژناز

نظر از کمبودهاي صرف شوند.ناز مشتق میآنزیم لیپوکسیژ
اسیدهاي چرب ضروري در جیره غذایی ماهیان که سبب 

ازحد این شود، افزایش بیشآوري در ماهیان میاثرات زیان
اي در عملکرد تولیدمثلی ترکیبات نیز اثرات بازدارنده

، مقادیر HUFAمثال، سطوح باالي عنوانماهیان دارد، به

                                                           
11- Poly unsaturated fatty acids 
1 2 Cycloxygenase 

مولدین را باوجود افزایش غلظت این  تخم تولیدشده در
 Fernandez-Palacios(دهد ماده در تخمک، کاهش می

et al., 1995 همچنین .(HUFA تواند بر محور مغزمی- 
در شرایط   EPAو DHAرو گناد اثر کند ازاین -هیپوفیز

آزمایشگاهی سبب کاهش عملکرد تولید استروئیدها از 
شود ستخوانی میگنادوتروپین در تخمدان ماهیان ا

)Mercure and Van Der Krak, 1995 برخی .(
  3مطالعات اخیر به اهمیت نسبت اسیدهاي چرب امگا 

HUFAدر جیره غذایی مولدین  6اسیدهاي چرب امگا  بھ
بایستی مطالعات و می) Bell et al., 1997(اشاره دارد 

در  EPAبه  DHAبیشتري در خصوص نسبت بهینه 
 شود  جیره مولدین انجام

  

 هاپروتئین

ترین ترکیب ترین و باارزشترین، گرانها مهمپروتئین
ها منابع شوند. پروتئینجیره غذایی آبزیان محسوب می

انرژي براي آبزیان بوده و اسیدهاي آمینه موردنیاز براي 
صورت خالص کنند. بهها را فراهم میساخت انواع پروتئین

ها و مواد معدنی در دراتها، کربوهییا در ترکیب با چربی
ساز انتقال سوبستراهاي متابولیسمی نقش دارند. پیش

ها در شکل اي از آنتولید هورمون و آنزیم بوده و پاره
عنوان مواد جاذب غذایی و مواد اسمولیت اسیدآمینه به

کنند. دارنده تنظیم اسمزي) ایفاي نقش می(نگه
آبزیان عمدتاً کارگیري پروتئین موجود در جیره توسط به

تأثیر نوع اسیدآمینه موجود و میزان پروتئین مصرفی، تحت
هضم در جیره، میزان میران انرژي قابل متابولیزه یا قابل

ترکیبات غیر پروتئینی موجود، حالت فیزیولوژیک و 
هاي فیزیکی و شیمیایی محیط سالمتی آبزي و ویژگی

یفیت ). سطح و ک1380پرورش دارد (حیدرپور و بهمنی، 
هاي غذایی مولدین ماهی بر عملکرد پروتئین در جیره

ها نقش دارد. میزان تولید تخم در ماهیان تولیدمثلی آن
درصد  35به  50که میزان پروتئین جیره از مولد درصورتی

سطح بهینه پروتئین در  گردد.کاهش یابد دچار کاستی می
 درصد 45جیره غذایی مولدین ماهیان خاویاري در حدود 
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و  1385برآورد شده است (یوسفی جوردهی و همکاران، 
 ).1389؛ محسنی و همکاران، 1392

بایستی براي بهبود عملکرد کیفی تخم و الرو، پروتئین می
ترکیب اسیدهاي آمینه ضروري مشابهی با پروتئین تخم 

درصد  40-45داشته باشد و جیره مولدین باید حاوي 
ره، ساخت ویتلوژنین و پروتئین باشد. موازنه پروتئین جی

دهد که درنهایت منجر به جذب را در ماهیان افزایش می
 Tandler et( شودمیباروري باالتر و کیفیت بهتر تخم 

al., 1995 به  51). عالوه بر این، کاهش سطوح پروتئین از
 32به  10درصد و افزایش میزان کربوهیدرات از  34

ستفاده از درصد در جیره ماهی خاویاري و یا عدم ا
هاي مناسب تولید غذا منجر به کاهش بقاي تخم سیستم

توانند سبب تغییر در ها همچنین میشود. این جیرهمی
در  13GnRHرهاسازي هورمون آزاد کننده گنادوتروپین

ریزي و سطوح هورمونی پالسماي مولدین در زمان تخم
شود که نقش مهمی در بلوغ تخمک و  II گنادوتروپین

 نماید.ي ایفا میگذارتخمک
هایی با کمبود پروتئین، فسفر و اسیدهاي چرب جیره

هاي غیرطبیعی با قابلیت ضروري منجر به تولید تخم
هاي ریختی در گشایی پایین و سطوح باالي ناهنجاريتخم

 ,Watanabe and Vassallo-Agiusشود (ماهیان می
همراه عدم توازن ). چندین فاکتور ضدغذایی به2003

یب اسیدهاي چرب (باال بودن اسیدهاي چرب ترک
) ممکن 3و پایین بودن اسیدهاي چربامگا  6غیراشباع امگا 

است استفاده از پروتئین گیاهی سویا را در سطوح باال 
براي مولدین ماهیان خاویاري محدود کند (بهمنی و 

ریزي را تحت ) و درنتیجه کیفیت تخم1384همکاران، 
همچنین ). Watanabe et al., 1984a(شعاع قرار دهد 

مشخص شده است که میزان اسیدآمینه تریپتوفان، پیش 
طور مثبتی بر بلوغ دهنده عصبی سروتونین، بهماده انتقال

گنادهاي جنسی در هر دو نوع مولد نر و ماده اثرگذار 
درصد  1/0مقدار رو، مکمل شدن تریپتوفان بهاست. ازاین

ح تستوسترون سرم و در جیره مولدین سبب افزایش سطو
گیري در مولدین نر و القاي بنابراین، کاهش زمان اسپرم

                                                           
1 3 Gonadotropin-releasing hormone 

 ,.Akiyama et alشود (بلوغ جنسی در مولدین ماده می
). در ترکیب شیمیایی 1389؛ بهمنی و همکاران، 1996

هاي حیوانی نقش مهمی دارند. غذاي تاسماهیان، پروتئین
ن، آالنین، حضور اسیدهاي آمینه مانند متیونین، الیزی

آالنین، گلیسین، لوسین و ایزولوسین در تغذیه، فنیل
تحریک اشتها و کمک به جست و جوي غذا توسط حس 

). زرده در 1386بویایی و چشایی مؤثرند (آذري تاکامی، 
ماهیان حاوي مقادیر باالیی از اسیدهاي آمینه آالنین، 

و گلوتامیک اسید و لوسین با مقادیر پایینی از سرین است 
طور مقادیر باالیی از پرولین و اسید گلوتامیک و همین
نسبتاً کمی از سیستئین را دارد. این مسئله  مقدار
دهنده نقش اسیدهاي آمینه غیرضروري در ساخت نشان

 زرده و تشکیل تخم دارد. 

 
 (اسید اسکوربیک) Cویتامین 

رنگ، کریستاله و محلول در آب ترکیبی بی Cویتامین 
باشند، اهیان قادر به سنتز این ویتامین نمیاست. اکثر م

زیرا که آنزیم سازنده این ویتامین یعنی گولونوالکتون 
در ماهیان وجود ندارد. تاسماهی سیبري  14اکسیداز

)Acipenser baerii( هاي نادر در میان یکی از گونه
ماهیان است که قادر به ساخت اسید اسکوربیک است 

)Zhigang et al., 2006.( ین ویتامین یکی از عوامل ا
و انتقال  مهم اکسیداسیون و احیاي سلولی است و در نقل

براي ثابت ماندن ترکیب  Cهیدروژن با سیستم سیتوکروم 
شیمیایی بافت غضروفی و استخوانی ضروري است (سالک 

شدن در عمل ساخته C). ویتامین 1379یوسفی، 
و ) Sadnes, 1984(هاي استروئیدي مؤثر بوده هورمون

ها افزایش ها و مسمومیتمقاومت بدن را در مقابل عفونت
دهد. عواملی مانند سن، اندازه، نرخ رشد، شرایط می

  Cنیتامیومحیطی و فرایند غذاسازي بر نیازمندي زیست
 ).Halver, 1995(اثرگذار است 

در ماهی شامل تغییر شکل یافتن  Cعالئم کمبود ویتامین 
نحناي ستون فقرات، غیرعادي اسکلت، زیادشدن تحدب ا

                                                           
1 4 Gulonolactone oxidase 
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دارنده چشم، ناهنجاري شکلی در شدن غضروف نگه
آوردگی حالی، کاهش رشد، آببرانش، کوتاه شدن سر، بی

ومیر خونی و مرگشکم، اگزوفتالمی توأم با خونریزي، کم
در پیشرفت بلوغ جنسی نقش مهمی  Cباال است. ویتامین 

یوندي ضروري هاي پدارد و براي ساخت کالژن در بافت
در تخم قبل  C. مقدار ویتامین )Sandnes, 1984(است 

ریزي براي تکامل طبیعی الروهاي تازه تفریخ شده از تخم
برخی محققان  ).Ikeda, 1985فاکتور بسیار حیاتی است (

و برخی  E، ویتامین Cهاي باالیی از ویتامین غلظت
گیري هرا در بافت گناد ماهیان انداز Bهاي گروه ویتامین

ها در دهنده نقش مهم این ویتامینکردند که نشان
 ;Blom and Dabrowski 1996تولیدمثل است (

Sandnes et al., 1998عنوان مثال نیازهاي غذایی ) به
در  Cکمان به ویتامین آالي رنگینمولدین ماهی قزل

 Blomحدود هشت برابر بیشتر از ماهیان نوجوان باشد (

and Dabrowski, 1995.(  تغذیه مولدین نر و ماده
هاي ) با جیرهAcipenser persicusتاسماهی ایرانی (

نشان از برتري و ضرورت  Cو  Eحاوي سویا، ویتامین 
استفاده از این ترکیبات در بهبود عملکرد رشد و سیستم 

ها در ). ویتامینMohseni et al., 2012جنسی دارد (
هاي عنوان مکملجیره غذایی ماهیان خاویاري اغلب به

شوند (آذري درصد جیره را شامل می 4ویتامینی تا 
هاي تاسماهیان مانند ). در برخی از گونه1388تاکامی، 

) قابلیت Acipenser fulvescensاي (تاسماهی دریاچه
ازاي هر کیلوگرم گرم بهمیلی 3، به میزان Cسنتز ویتامین 

است درجه سلسیوس گزارش شده  15وزن بدن در دماي 
)Moreau et al., 1999 غلظت ویتامین .(C هاي در بافت

شده جیره میزان ویتامین جذبمختلف بدن ماهیان به
 Cخوبی درك شده است ویتامین بستگی دارد. این امر به

هاي مختلف در زمان موردنیاز توسط شده در بافتذخیره
). نشان داده 1384استفاده است (فالحتکار، ماهی قابل

ه اشباع شدن بافتی اسکوربیک اسید ممکن است شده ک
 ,Halverمحیطی را کاهش دهد (هاي زیستاثر آالینده

هاي عفونی مصون دارد ) و ماهی را در برابر بیماري1985
)Lovell, 1989.( شده توسط با توجه به تحقیق انجام

)، مشخص گردید که اثر ترکیبات غذایی 1384نیت (خوش
برون پرورشی ماده (سویا ماهیان ازونبر دستگاه تولیدمثل 

) مهم و مثبت است. از طرفی مطالعه Cو  Eهاي و ویتامین
واسطه تغییرات تغییرات در مراحل رسیدگی جنسی به

مساحت هسته، مساحت تخمک و نسبت قطر هسته به 
هاي ماده با جیره سویا و ویتامین برونقطر تخمک در ازون

مراحل رسیدگی جنسی دار و نشانه پیشرفت در معنی
در سال  Sandnesاز سوي دیگر تحقیقات  ها است.آن

در فرآیند زرده سازي و رشد  Cبه اثر مهم ویتامین  1991
تخمک در ماهیان اشاره دارد. با توجه به اهمیت وجود 

ویژه تاسماهیان در جیره غذایی مولدین به Cویتامین 
این  گردد در فرموالسیون غذایی مولدینپیشنهاد می

 ترکیب لحاظ گردد.

 Eویتامین 

عنوان هاي محلول در چربی بوده و بهاز ویتامین Eویتامین 
اکسیدان خارج و داخل سلولی از اهمیت یک ماده آنتی

به همراه سلنیوم و  Eباالیی برخوردار است. ویتامین 
از دیستروفی عضالنی جلوگیري نموده و در  Cویتامین 

ماهیان دخالت دارد. کمبود حفظ فعالیت تولیدمثلی در 
ها، زدگی چشماین ویتامین به کاهش رشد، بیرون

ها، دیستروفی عضالنی و از دست رفتن ششچسبیدگی آب
در ماهیان  C ویتامین انجامد. عالئم کمبودها میدانهرنگ

قص همراه سلنیوم یا بدون آن عبارت است از: تولید نابه
باال در برابر  خونی شدید، حساسیتگلبول قرمز، کم

ها آوردگی شکم، افزایش پراکسیداسیون چربیاسترس، آب
که ). ازآنجائی1379و از دست رفتن رنگ (سالک یوسفی، 

            تواند توسط ماهیان سنتز شود، لذا نمی Eویتامین 
ویژه مولدین هاي غذایی ماهیان بهجیره بهبایستی می

 ).Sawanboonchun, 2009( شوداضافه 
          بر عملکرد تولیدمثلی ماهیان تأثیر  Eکمبود ویتامین 

گذارد و سبب ایجاد گنادهاي نارس و کاهش نرخ می
 -αمثال، افزایش سطوح عنوانشود. بهگشایی میتخم

گرم در هر کیلوگرم، سبب میلی 207تا  22توکوفرول از 
هاي غیرطبیعی و افزایش باروري در کاهش درصد تخم

و همکاران  . Pavlovگرددمیهیان استخوانی بیشتر ما



 97 زمستان، 1ال اول ، شماره س ترویجی ماهیان خاویاري                                                                    فصلنامه دو
 

۱۱ 
 

بر  Eدار حضور ویتامین )، به اثرات مثبت و معنی2004(
اند. مقدار ویتامین گشایی و تولید الرو اشاره کردهروي تخم

 ياریخاوآلفا توکوفریل استات در جیره ماهیان  -دي ال
گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن گزارش شده میلی 75

 ). 1388 تاکامی، است (آذري

 ها)هاي گیاهی (فیتواستروژناستروژن

-به ترکیبات مشابه استروژن موجود در گیاهان گفته می
واسطه معناي گیاه و استروژن بهشود که از فیتو به

هاي استروژنیک بدن گرفته شده ها بر فعالیتاثرگذاري آن
هاي شبیه تواند واکنشاست. این ترکیبات گرچه می

هاي واقعی مشابه آنچه داشته باشد، ولی استروژناستروژن 
ترین استروژن شود، نیستند. قويدر بدن تولید می

هایی که در گیاه یافت استرادیول است. بیشتر فیتواستروژن
ها حاوي اما برخی از آن؛ هستند 15اند، غیراستروئیديشده

هستند که با  16هاي استروئیدالمقادیر جزئی از استروژن
 دهاي تولیدشده در بدن مشابه هستند.استروئی

-هاي ضعیف استروژن میها که آگونیستفیتواستروژن
-میزان استروژن در محیط کم است می که یزمانباشند، 

تر ارائه نمایند و به دلیل اثرات توانند اثرات خود را قوي
ها روي رسیدگی آن 17مفید ناشی از فعالیت استروژنیک

ی در ماهیان و سایر جنسی موضوع مطالعات مختلف
اي که در مطالعه ).Dixon, 2004( حیوانات هستند

در خصوص اثرات  )،1393یوسفی جوردهی و همکاران (
ماهی ماده ها بر روند رشد تولیدمثلی فیلفیتواستروژن

ها تسریع در بلوغ انجام دادند، دریافتند که در برخی غلظت
 Pelissero). 1392رخ داد (یوسفی جوردهی و همکاران، 

 تواستروژنیفبه نقش ترکیبات  1991و همکاران در سال 
سازي و رشد تخمک تاسماهیان سیبري در فرآیند زرده

 اشاره کردند.
عالوه بر مواد غذایی مؤثر فوق در عملکرد تولیدمثلی 
ماهیان، ترکیبات فیتواستروژن که در مواد غذایی مانند 

سازي و ردهشود نیز در فرایند زکنجاله سویا یافت می
                                                           

1 5 -None- esteroid 
1 6 -Esteroidal 
1 7 - Estrogenic activity 

 Yousefiهاي ماهیان دخالت دارند (تسریع تکامل تخمک
Jourdehi et al., 2014 اثر .(Genistein عنوان یک به

ریز و گامتوژنز ترکیب فیتواستروژن در عملکرد غدد درون
کمان موردمطالعه قرار گرفته آالي رنگیندر ماهیان قزل

هاي اثر ایزوفالوان). Bernard et al., 2001(است 
عنوان ترکیبات فیتواستروژن در به 19اکول و 18جنستین

ویژه گونه تسریع روند تکامل گناد ماهیان خاویاري به
 Yousefiماهی ماده به اثبات رسیده است (فیل

Jourdehi et al., 2014 ترکیب فیتواستروژن داید .(
ها در سازي و رشد تخمکنیز در فرایند زرده 20دزیین

ثیرگذار است. این ترکیبات درواقع با  تاسماهی سیبري تأ
هاي هاي هورمونی استروئیدي در سلولاتصال به گیرنده

 Izquierdoشوند (سازي میکبد سبب القاي فرایند زرده
et al., 2001.( 

 

 کاروتنوئیدها (آستازانتین)

هاي دانه اصلی کاروتنوئیدي در محیطرنگ 21آستازانتین
واند توسط ماهیان تشود که نمیدریایی محسوب می

هاي غذایی تأمین ی کامالً از جیرهستیبایمساخته شود و 
کاروتنوئیدها دامنه وسیعی از  ).Davies, 1985(شود 

عملکرد مانند شرکت در تولیدمثل، تنفس تخم و رشد و 
 Aساز ویتامین عنوان پیشتکثیر سلول در ماهیان دارند. به

 .Pavlov et al(یدان اکسدانه و آنتیدر بینایی، منبع رنگ
2004; Tacon, 1981 نقش آن در تولیدمثل ممکن .(

 Christiansen(هاي لقاح باشد صورت افزایش نرخاست به
and Torrissen, 1997 .(،آستازانتین ممکن است       

بهبود کیفیت تخم طی دوران تکامل جنینی کمک کند به
انی اکسیدو همچنین پیشنهادشده است که عملکرد آنتی

بار احتمالی ناشی از تولید آستازانتین از اثرات زیان
 ,.Pavlov et alکند (هاي آزاد جلوگیري میرادیکال
هاي ). بسیاري از تحقیقات اهمیت تکمیل جیره2004

                                                           
1 8 Genestein 
1 9 Equol 
2 0 Daidzein 
2 1 Astaxantin 
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اثبات اي از ماهیان مولد بهغذایی را با آستازانتین براي پاره
جیره اي بین سطوح کارتنوئید رساندند. اگرچه هیچ رابطه

ماهیان گشایی و بقاي بچهها، نرخ تخمومیر در تخمو مرگ
در   Craikو) 1984در سال ( Torrissen در تحقیقات

) دیده نشده است. همچنین مشخص شده 1985سال (
است که کارتنوئیدها بر عملکرد سیستم ایمنی ماهیان اثر 

افزایش بقاي ). Thompson et al., 1994(کنند می
کارتنوئیدها  Aدلیل فعالیت ویتامین است بهالروها ممکن 

). Torrissen and Christiansen, 1995(باشد 
هاي مختلف اختالفات بین مقدار آستازانتین در تخم گونه

هاي غذایی و موقعیت ماهیان وحشی احتماالً به جیره
؛ Sawanboonchun, 2009جغرافیایی آن بستگی دارد (

       ).1384بهمنی و همکاران، 
 

 بحث
هـا بـراي حفـظ ذخـایر     یکی از بهتـرین و مـؤثرترین روش  

ــارکرد    ــه ک ــه در زمین ــق و مطالع ــاري تحقی ــان خاوی ماهی
ها و شناسایی تمام فاکتورهاي مـؤثر  دستگاه تولیدمثلی آن

ــو و     ــت (آلتوف ــوق اس ــاختارهاي ف ــعه س ــاء و توس در ارتق
تـأملی در  اما در این میان دشواري قابـل ؛ )1986همکاران، 

عه چگونگی روند تکامـل رسـیدگی جنسـی و تکامـل     مطال
دلیـل ویژگـی   ساختار دستگاه تولیـدمثلی تاسـماهیان، بـه   

تر از آن، طوالنی بودن زمان رسـیدگی  خاص گنادها و مهم
طـورکلی، عوامـل   هـا وجـود دارد. بـه   جنسی و بلـوغ در آن 

مثل ماهیان دخیل و مؤثر بر رشد و رسیدگی دستگاه تولید
توان بـه دو دسـته عمـده شـامل     ان را میازجمله تاسماهی

بندي نمود. عوامـل داخلـی   عوامل داخلی و خارجی تقسیم
عمــدتاً شــامل عوامــل ژنتیکــی، فیزیولوژیــک و کلیــه      

باشند. از فاکتورهاي ریز میفرآیندهاي مربوط به غدد درون
خارجی مؤثر بر عملکرد دستگاه تولیـدمثل آبزیـان، طیـف    

شـامل نـور، حـرارت، شـوري،     وسیعی از عوامل اکولوژیـک  
pH ، هـاي فیزیکـی و شـیمیایی آب    و نیز برخی ویژگیتغذیه

بهمنــی و  ؛Bahmani et al., 1999(باشــند دخیــل مــی
تـرین  که، اشاره شد یکی از مهمطوري). همان1391همکاران، 

عوامل خارجی مؤثر بـر دسـتگاه تولیـدمثل آبزیـان، ترکیبـات      

 Duray et(ها است ناد آنمرتبط موجود در رژیم غذایی بر گ
al., 1994.( 

، اهمیـت ترکیبـات   HUFAعالوه بر نقش اسیدهاي چرب 
ل) توکـوفرو  – E )αو  Cهـاي  اکسیدان نظیر ویتامینآنتی

طی مراحل مختلف رشـد دسـتگاه تولیـدمثل ماهیـان بـه      
اثـرات  ). Izquierdo et al., 2001(اثبـات رسـیده اسـت    

ر یدمثل آبزیان در بیشـت بر دستگاه تول Cو  Eهاي ویتامین
موارد مشابه و در یک راستا است. از سـوي دیگـر، غلظـت    

کننده میزان ویتـامین  در مایع سمینال منعکس Cویتامین 
C موجود در جیره غذایی و نقش مؤثر آن در کیفیت و بقاء 

کـه، کمبـود   طـوري ریزي است. بهاسپرم قبل از شروع تخم
شـود  قـاء آن مـی  آن سبب کاهش اسپرم و کاهش میـزان ب 

)Ciereszco and Dabrowski, 1995( . ــه ــا توجــه ب ب
 طوالنی بودن دوره بلوغ جنسی و اهمیت دستیابی بـه اسـپرم و  
 وتخمک در ماهیان خاویاري استفاده از ترکیبات غـذایی مفیـد   

هـم  ممؤثر در این زمینه جهت تسریع در فرآیند گامتوژنز بسـیار  
 ).Bahmani et al., 2013(است 
هـا در عملکـرد   از ترکیبات غذایی که نقـش مـؤثر آن  یکی 

ها اسـت.  دستگاه تولیدمثل آبزیان به اثبات رسیده پروتئین
تـرین ترکیبـات موجـود در تخـم     ها از عمـده ها و پروتئینچربی

هـا در عملکـرد   رسـد نقـش آن  باشند که به نظر مـی ماهیان می
اسـت و  دستگاه تولیدمثل آبزیان بیشتر از سـایر عوامـل غـذایی    

ــر رشــد    ــأثیر مســتقیم و غیرمســتقیم ب ــار ت ــر را در کن ــن اث ای
 ,Watanabe et al., 1984کننـد ( سوماتیک نیـز اعمـال مـی   

1985.( 
)، عمــده 1993و همکــاران ( Hoarبراســاس مطالعــات  

ها، تابع نوسـانات  هاي تولیدمثلی در ماهینوسانات هورمون
محیطـی اسـت کـه سـبب بـروز      و تغییرات شرایط زیسـت 

گردد. مطالعات مختلـف حـاکی از   تارهاي تولیدمثلی میرف
، افـزایش   22تأثیر دما بـر آزادسـازي هورمـون گنـادوتروپین    

در  GnRHهـاي  هـاي گیرنـده  سازي، ایجاد حساسیتزرده
هیپوفیز و تأثیر آن بر وقایع هورمـونی قبـل از اووالسـیون    

ریـزي در  زمان با تـأثیر فتوپریـود، زمـان تخـم    است که هم
در . )Kjesbu, 1991(کنــد ا را نیــز تعیــین مــیهــمــاهی

هـاي ماهیـان   طبیعت اولین رسیدگی جنسی بیشـتر گونـه  
                                                           

2 2 Gonadotropin hormone 
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 ,.Doroshov et al( سـالگی  20تا  5خاویاري در سنین 
که اولین سن رسیدگی جنسی دهد درحالی) رخ می1997

 3 - 10هاي پرورشی در مطالعات مختلـف در فاصـله   گونه
) بلـوغ  1377و کاظمی ( سالگی گزارش شده است. بهمنی

بـرون نـر (بهمنـی و همکـاران،     ماهی نر و ازونجنسی فیل
در تاسـماهی ایرانـی و    اند.) را شش سال اعالم کرده1386

شیپ تحت شرایط پرورشی، امکان تولید مولد وجود داشته 
ــی   ــوغ م ــن بل ــه س ــی ب ــاطق طبیع ــر از من ــند. و زودت رس

عی در سـن  که، مولدین ماده شیپ در شرایط طبیطوريبه
سـالگی بـالغ    12-14و تاسماهی ایرانی در سـن   10 - 12
که ماهیان شیپ ماده در شرایط پرورشی شوند. درحالیمی

سالگی و زودتر از مولدین طبیعی بـه سـن بلـوغ     7در سن 
رسـد بـا مـدیریت صـحیح دمـایی و      نظـر مـی  رسیدند و به

گزینی ماهیان جهت مولدسازي بتوان اي پرورش و بهتغذیه
تـر از مـدت   وره رسیدگی جنسی در این ماهیان را کوتـاه د

 ).1390ذکرشده فوق رساند (بهمنی و همکاران، 
دلیل تشابهات مولکولی با ایزوفالونوئید به هايفیتواستروژن

هاي در متابولیسم هورمون) 2E( استرادیول -بتا 17
همچنین ایزوفالونها قادر به  .کننداستروئیدي دخالت می

ریز هاي درونوي سنتز و یا متابولسیم هورمونتغییر الگ
 )Yildiz, 2005 and Pilsakova et al., 2009( هستند

ژنها بعنوان یک میانجی و بسیاري از فیتواسترو 2Eاثرات .
کنند و ارتباط مثبتی بین هاي استروژن عمل میگیرنده
در  يساززردهمسئول هاي هاي استروژن کبد و ژنگیرنده

 خوبی ثابت شده استهاي ماهیان بهگونهبسیاري از 
)Andreassen et al., 2005.(  مقادیر قابل توجهی از

فیتواستروژنهاي مشتق شده از گیاهان در بسیاري از 
). Kobayashi et al., 2006(غذاهاي ماهیان وجود دارد 

هاي تجاري در تاسماهی سیبري نابالغ تغذیه شده با جیره
ري از ویتلوژنین پالسما مشاهده داحاوي سویا سطوح معنی

مواد مغذي موجود در  ).Pelissero et al., 1991(گردید 
هایی نظیر سویا داراي مقادیر قابل توجهی از ایزوفالون

باشند که از نظر ساختاري ین مییل و دایدزا، اکوجنیستین
ثیرات استروژنیک أهستند و داراي ت 2E مشابه با هورمون

رغم ظرفیت علی ).Paul et al., 2006(باشند می

، سطوح باالي این مواد در استروژنی محدود این ترکیبات
معین باعث القاي  ايتغذیهبرخی از جانوران در شرایط 

با توجه به اینکه  .گرددیرات زیستی قابل توجهی میأثت
هاي از استروژن ايعنوان زیرمجموعهها بهایزوفالوون
شناختی هاي زیستر شاخصتوانند بباشند، میگیاهی می

مجاورت با ). Peeters et al., 2003( ثر باشندؤماهیان م
خارجی می تواند در فرآیندهاي  هاياستروژنها و آندروژن

. رشد و نمو تولید مثل طبیعی ماهیان دخالت کند
 6 تا 2هاي بین محصوالت تجاري سویا معموالً در غلظت

کند وگیري میگرم در کیلوگرم از فعالیت تریپسین جل
)Francis et al., 2001 .( 

فعالیت ، )1393یوسفی جوردهی و همکاران (
هاي جنیستین و اکوال مشتق شده استروژنی فیتواستروژن

گرم در  6/1و  8/0، 4/0، 2/0هاي از سویا در غلظت
داري اختالف معنی .کیلوگرم جیره مورد بررسی قرار دادند

مختلف جنیستین و هاي ماهیان در غلظتدر وزن فیل
اکول در انتهاي دوره نسبت به ابتداي دوره مشاهده 

دار نبود. ها اختالف معنیگردید. در حالیکه بین غلظت
ها هاي جنیستین و اکوال در برخی از غلظتژنفیتواسترو

ماهیان ماده را تسریع نمودند روند رسیدگی جنسی در فیل
ها و سطوح دار در قطر اووسیتکه بروز تغییرات معنی

-هورمونهاي تستوسترون و استرادیول بیانگر این امر می
هاي مورد مطالعه سطوح برخی از باشد. در برخی از غلظت

ماهیان ماده تغییر کرد که هاي تولیدمثلی در فیلشاخص
و  Wisniewskiوابسته به غلظت و گذشت زمان بود. 

گذاري )، بیان داشتند که قابلیت اثر2003همکاران (
تواند بسته به سن موجودات و یا زمان ژنها میفیتواسترو

مجاورت متفاوت باشد. همچنین مشاهده شده است که 
هاي جنسی را بسته به توانند وزن اندامها میفیتواستروژن

). در 2003و همکاران،  Fieldenجنس تغییر دهند (
-)، روي قزل2001و همکاران ( Pelisseroاي که مطالعه

ن کمان در مرحله گامتوژنز تا تخمریزي انجام آالي رنگی
گرم میلی 1000و  500، 0هاي دادند دریافتند که غلظت

دار در در کیلوگرم جنیستین سبب ایجاد تغییر معنی
عملکرد رشد نگردید که با نتایج این تحقیق مطابقت 
داشت. سطوح کلسترول پالسما نیز در بین تیمارها برابر 
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ژنیک )، فعالیت استرو1991مکاران (و ه Pelissero بود. 
را از نظر  23جنیستین، دایدزئین، اکوال و کومسترول

بیولوژیکی از طریق تولید ویتلوژنین در تاسماهی سیبري 
)Acipenser baerii(  در مقایسه با فعالیت استرادیول

ارزیابی کردند و دریافتند که همه آنها داراي فعالیت 
سازي هستند که در ز زردهاستروژنی از طریق القاي سنت

کومسترول بیشتر از بقیه بود که ممکن است فعالسازي 
هاي پایین عامل القاي فعالیت هورمونی حتی در غلظت

اثرات استروژنیک باشد. اعتقاد بر این است که 
ژنها این عمل را از طریق مسیر آروماتاز انجام فیتواسترو

غز که یک ژن آروماتاز در م. جنیستین بیان دهندمی
 et al., 2005کند (باشد را تنظیم میژن میگیرنده استرو
Pellegrini.( هاي ها و تجزیه و تحلیلبا توجه به مقایسه

-صورت گرفته در خصوص نتایج مطالعات انجام شده، به
اي زمان راهکارهاي مدیریت محیطی و تغذیهکارگیري هم

ثلی براي با استفاده از مواد افزودنی محرك رشد تولیدم
هاي مختلف سازي و  بلوغ جنسی در گونهتسریع روند زرده

 گردد.تاسماهیان پرورشی توصیه می
 

 توصیه ترویجی
 زمان راهکارهاي مدیریت محیطی وکارگیري همبه -

ی دمثلاي با استفاده از مواد افزودنی محرك رشد تولیتغذیه
هاي مختلف براي تسریع روند بلوغ جنسی در گونه

 گردد.می توصیهاهیان پرورشی تاسم
ت تهیه ها در سطوح مناسب جهژناستفاده از فیتواسترو -

جیره مولدین ماهیان با دوره رسیدگی جنسی طوالنی از 
 .جمله تاسماهیان در کشور

اي سویا، دتغذیهمنظور حذف اثرات ضشود بهپیشنهاد می -
 دجاي استفاده از آن در جیره غذایی ماهیان، از موابه

ولدین ها در جیره غذایی مژنمؤثره آنها یعنی فیتواسترو
 استفاده شود.

ه جیره جهت تسریع رشد گناد ب Eو  Cهاي ویتامین -
 غذایی مولدین و پیش مولدین تاسماهیان  افزوده گردد.

                                                           
2 3 Coumestrol 

 هايز منابع غذایی حاوي منابع پروتئینی مطلوب، اسیدا -
ر جیره آمینه ضروري و اسیدهاي چرب غیر اشباع و د

 غذایی مولدین استفاده شود.
ستفاده همزمان آب چاه و رودخانه جهت پرورش ا -

سازي  منظور تعدیل دماي آب و  فراهمتاسماهیان به
 امکان تغذیه و رشد در همه فصول سال. 

 

 منابع
ی . تکثیر مصنوع1353 .و آذري تاکامی، ق .م شهري،کهنه

 گاه تهران.و پرورش ماهیان خاویاري. انتشارات دانش
 ص. 277

. تکثیر و پرورش تاسماهیان. 1386آذري تاکامی، ق. 
 ص. 401انتشارات دانشگاه تهران. 

. تکثیر و پرورش تاسماهیان. 1388آذري تاکامی، ق.، 
 ص. 401انتشارات دانشگاه تهران.

 . اثر سطوح مختلف انرژي و1382امیرخانی سرارودي، ا. 
ان هی جوان. پایماپروتئین جیره غذایی بر رشد فیل

 ص. 52نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه گیالن. 
. 1986.، رومانف آ.آ. و داکویل، آ. پ. وي آلتوفو، یو.

هاي مختلف هاي مطالعه غدد جنسی گونهروش
. انستیتو اقتصادي ماهی Acipenseridaeتاسماهیان 

و  .ه.، کاظمی، ر.س آستراخان، روسیه. ترجمه صدرایی،
المللی ماهیان تو تحقیقات بینبهمنی، م. انستی

 ص.  35خاویاري.، 
شناسی غدد . مطالعه بافت1377کاظمی، ر.  و بهمنی، م.

جنسی در تاسماهیان جوان پرورشی. مجله علمی 
 .16 – 1، سال هفتم. ص.ص. 1شیالت ایران. شماره 

هاي شاخص در ساختار . تحلیلی برگزینه1380بهمنی، م.
ي خزر. ارائه شده در زیستی ماهیان خاویاري دریا

 ص. 28محیطی دریاي خزر، گرگان. سمینار زیست
 و بهمنی، م.، کاظمی، ر.، حالجیان، ع.، شریف پور، ع.

. گزارش نهایی پروژه بررسی 1384مجازي امیري. 
شناسی آبشش، گناد، کلیه و دستگاه گوارش در بافت

). انتشارات Acipenser persicusتاسماهی ایرانی (
 ص. 76یقات شیالت ایران، مؤسسه تحق
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 ر.، پوردهقانی، م.، حالجیان، ع.، .، کاظمی.م بهمنی،
. و زاده، ر.، دژندیان، سوهابی، ي.، محسنی، م.، ملک

. بیوتکنیک نوین تکثیر 1384محمدي پرشکوهی، ح. 
ر ) دAcipenser stellatusبرون (مصنوعی ماهی ازون

ه . شمارایران. مجله علمی شیالت ایران. سال چهاردهم
 .48 – 31. ص ص. 1384. زمستان 4

ج انتشارات مو -. خاویار ایران. کتاب 1384بهمنی، م. 
 ص. 100سبز، نشر آموزش کشاورزي. 

 ر.، پوردهقانی، م.، حالجیان، ع.، بهمنی، م.، کاظمی.
 و وهابی، ي.، محسنی، م.، ملکزاده، ر.، دژندیان، س.

تکثیر  . بیوتکنیک نوینب 1384محمدي پرشکوه، ح. 
ر ) دAcipenser stellatusبرون (مصنوعی ماهی ازون

ره ایران. مجله علمی شیالت ایران. سال چهاردهم. شما
 .48 – 31. ص.ص. 1384. زمستان 4

ن . گزارش مقدماتی پروژه تحقیقاتی امکا1385بهمنی، م. 
برون پرورشی (اولین مولدسازي، تکثیر مصنوعی ازون

ر مصنوعی و تولید تولید خاویار پرورشی، تکثی
برون پرورشی در کشور). ماهی از مولدین ازونبچه

 ص. 20المللی ماهیان خاویاري.انستیتو تحقیقات بین
-هب. گواهینامه ثبت اختراع 1385محسنی، م.  ، م. وبهمنی

تولید خاویار :  1/9/1385مورخ  37327شماره 
سازي ماهیان خاویاري ماده پرورشی از طریق مولد

ل سازمان ثبت اسناد و امالك کشور. اداره ک .پرورشی
 . ها و مالکیت صنعتیثبت شرکت

 37326شماره . گواهینامه ثبت اختراع به1385، م. بهمنی
مولدسازي و استحصال اسپرم از :  1/9/1385مورخ 

ك . سازمان ثبت اسناد و امالماهیان خاویاري پرورشی
 ها و مالکیت صنعتی.کشور. اداره کل ثبت شرکت

.، کاظمی، ر.، یوسفی جوردهی، ا.، حالجیان، م بهمنی، -
. گزارش نهایی 1386دژندیان، س.  و ع.، پوردهقانی، م.

طرح تحقیقاتی بررسی امکان تکثیر مصنوعی ماهی 
سازي، تکثیر مصنوعی و تولید برون پرورشی (مولدازون
ماهی از مولدین تاسماهیان پرورشی). وزارت جهاد بچه

مان تحقیقات و آموزش کشاورزي. کشاورزي، ساز

 176المللی ماهیان خاویاري. انستیتو تحقیقات بین
 ص.
خاویار پرورشی تکثیر  سازي و تولیدمولد. 1386 ، م.بهمنی

 5 .مصنوعی ازون برون پرورشی. مجله دنیاي آبزیان
)11 : (8- 3 . 

.، ، مبهمنی، م.، یوسفی جوردهی، ا.، کاظمی، ا.، پوردهقانی
. 1387پور، ج. جلیل و ع.، دژندیان، س. حالجیان،

 T ،(17هاي تستوسترون (نوسانات فصلی هورمون
 -ابت17) و 17ɑ-OHPی پروژسترون (دروکسیآلفاه

برون ) طی رسیدگی جنسی ماهی ازونE2استرادیول (
). مجله علمی شیالت Acipenser stellatusپرورشی (

 .7 –16. ص.ص: 4ایران. سال هفدهم. شماره 
اتی، ر.، یوسفی جوردهی، ا. یزدانی ساد ی، م.، کاظمی.بهمن

 و م.ع. پوردهقانی، م.، حالجیان، ع.، دژندیان، س.
. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی 1389محسنی، م. 

 بررسی امکان تکثیر مصنوعی شیپ و تاسماهی ایرانی"
 ص. 118. مؤسسه تحقیقات شیالت ایران. "پرورشی

 ودادادي، م.، محمودي، ن. بهمنی، م.، ظریف فرد، ا.، خ
یب . تأثیر نوکلئوتید جیره بر ترک1389اوجی فرد، ا. 

 الشه ماهی هامور معمولی. مجله علمی شیالت ایران.
 .11 - 20. ص.ص: 4سال نوزدهم، شماره 

.، عبهمنی، م.، کاظمی، ر.، یوسفی جوردهی، ا.، حالجیان، 
الف. گزارش  1390دژندیان، س.  و پوردهقانی، م.

سازي و امکان تکثیر یی طرح تحقیقاتی مولدنها
) پرورشی. Huso husoماهیان (مصنوعی فیل

 ص. 102انتشارات مؤسسه تحقیقات شیالت ایران. 
. قابلیت سازگاري 1390بهمنی، م. و یوسفی جوردهی، ا.

روزه تاسماهی ایرانی در شوریهاي  20الروهاي 
، شماره  ،24 جلد .مختلف. مجله زیست شناسی ایران

 . 678 - 669. ص.ص: 5
، ، م.، پوردهقانی، ر.، کاظمی، ا.، یوسفی، م.بهمنی

. 1391 .، جپورجلیل ، س. و، دژندیان، ع.حالجیان
بیوتکنیک مولد سازي، تکثیر مصنوعی و مطالعه برخی 

 Acipenserتاسماهی شیپ ( هاي فیزیولوژیکشاخص
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nudiventris .( .21مجله علمی شیالت ایران )3(  :
12 – 1 . 

یر . تأث1392بهمنی، م.، قاسمی، ر. و یوسفی جوردهی، ا. 
ماهی هاي ایمنی فیلایزوفالوان جنیستین بر شاخص

شناسی دریا، ژوهشی زیستپ -پرورشی. مجله علمی 
ه دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز. سال پنجم، شمار

 .57 - 68نوزدهم. 
ی، محسن و پورعلی فشتمی، ح. ر.، پورکاظمی، م.، ارشد، ع.

. پرورش تاسماهیان در مناطق ساحلی. 1385م. 
زیست دریاي گزارش نهایی پروژه مشترك با محیط

). انستیتو تحقیقات CEPحمایت مالی کوچک خزر (
 ص. 100المللی ماهیان خاویاري. بین
. بررسی کمی و کیفی 1386، م. محسنی و .ر ح. ،پورعلی

یاري. تراکم، تغذیه و آب در پرورش ماهیان خاو
. 5فصلنامه علمی، پژوهشی و آموزشی آبزیان. سال 

 .37-48. ص.ص: 11شماره 
ی، پورعلی فشتمی، ح. ر.، بهمنی، م.، جمالزاد، ف.، محسن

، ادرصادقی و م.، عاشوري، ع.، حسین نیا، ا.، ارشد، ع.
ماهی با استفاده . بیوتکنیک پرورش گونه فیل1389م. 

ف). هاي مختلها و دبیفازیک: تراکم(از آب دریاي خزر 
 ص. 106موسسه تحقیقات شیالت ایران. 

.، پورعلی فشتمی، ح.ر.، یزدانی، م. ع.، پیکران مانا، ن
 . بیوتکنیک1391حسنی، ح،. محسنی، م. و نظامی، ا. 

شور. پرورش ماهیان خاویاري در آب شیرین و لب
 .21-30. سال نهم. ص.ص: 25دنیاي آبزیان. شماره 

.، ح.ر.، یزدانی، م. ع.، پیکران مانا، نپورعلی فشتمی، 
نظامی، ا.، حسنی، ح.، سهیل نقشی، س.، پژند، ذ.، 

. اثرات 1392صادقی راد، م. و دروي قاضیانی، س. 
سطوح مختلف اسیدهاي آمینه متیونین و الیزین بر 

هاي رشد، تغذیه و بازماندگی بچه تاسماهیان شاخص
یانوس ). مجله اقAcipenser persicusایرانی (

 .63-76. ص.ص: 16شناسی، سال چهارم. شماره 
. برخی از ویژگیهاي رسیدگی جنسی 1975تروسوف، و .ز. 

در تاسماهی روسی. انستیتو تحقیقات شیالتی و 
 اقیانوس شناسی ونیرو روسیه. 

هی . کاربرد فیزیولوژي ما1380بهمنی، م.  و حیدرپور، ف.
یالت پروري. انتشارات مؤسسه تحقیقات شدر آبزي

 ص. 172ایران. 
. مطالعه روند گنادوژنزیز ماهیان 1384نیت، ا. ب. خوش

ایط ) پرورشی در شرAcipenser stellatusبرون (ازون
نامه هاي مختلف غذایی. پایانتغذیه به جیره

شناسی دریا، دانشگاه گیالن، کارشناسی ارشد زیست
 ص. 77. م دانشکده علوم پایه. به راهنمایی بهمنی،

. تغذیه آبزیان پرورشی (ماهیان 1379ک یوسفی، م. سال
. سردآبی، ماهیان گرمابی و میگو). انتشارات اصالنی

 ص. 318
هاي مختلف . تأثیر نسبت1384سید حسنی، م. 

کربوهیدرات به چربی در دو سطح پروتئین جیره بر 
روند رشد، ترکیب بیوشیمیایی الشه و شاخص 

 Husoپرورشی (هاي جوان ماهیهپاتوسوماتیک فیل
husoنامه کارشناسی ارشد شیالت، دانشگاه )، پایان

 ص. 65آزاد اسالمی، واحد الهیجان. 
جیره بر برخی  C. اثرات ویتامین 1384فالحتکار، ب. 

هاي هماتولوژیک، بیوشیمیایی و رشد در شاخص
نشگاه نامه دکترا. دا). پایانHuso husoماهی (فیل

 ص. 84تربیت مدرس. 
ومین دکاربردي از  -. گزارش هاي فنی1373. کیوان، ا

المللی ماهیان خاویاري، مسکو، شهریور سمپوزیوم بین
 .129-130، ص.ص: 1373

 . ماهیان خاویاري ایران. شرکت سهامی1382کیوان ، ا. 
 تهران. –شیالت ایران 

، یانمحسنی، م.، بهمنی، م.، پورعلی، ح.، کاظمی، ر.، حالج
ن . مطالعه امکا1389ري، ع. جعف و ع.، صالح پور، م.

 ماهی از تاسماهیان پرورشیتولید گوشت، خاویار و بچه
ماهی، تاسماهی شیپ و (تاسماهی ایرانی، فیل

برون). گزارش نهایی پروژه مصوب مؤسسه ازون
 ص. 131تحقیقات شیالت ایران. 

. تعیین ارتباط برخی 1385یوسفی جوردهی، ا. 
تکامل جنسی  هاي خونی و اسمزي در روندشاخص

) Acipenser stellatusبرون پرورشی (ماهی ازون
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نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد پرورشی. پایان
اسالمی، واحد الهیجان. به راهنمایی دکتر محمود 

 ص. 152بهمنی. 
.، عیوسفی جوردهی، ا.، بهمنی، م.، کاظمی، ر.، حالجیان، 

. غي، مراد و پوردهقانی، م.، یزدانی، م.ع.، دژندیان، س.
برون هاي مولدین ازون. مقایسه افتراقی لکوسیت1390

)Acipenser stellatus پرورشی. دومین کنفرانس (
ملی علوم شیالت و آبزیان. دانشگاه آزاد اسالمی 

 .432-438یران. ص. ص: ا -الهیجان
یوسفی جوردهی، ا.، سوداگر، م.، بهمنی، م.، حسینی، ع.، 

. مقایسه اثرات 1392اداتی، م. دهقانی، ا.ا. و یزدانی س
هاي جنیستین و اکوال بر سطوح فیتواستروژن

 Husoماهی (هاي استروئید جنسی در فیلهورمون

huso پژوهشی محیط  -) ماده پرورشی. فصلنامه علمی
 .51 - 57. 2زیست جانوري. سال پنجم، شماره 

.، یوسفی جوردهی، ا.، بهمنی، م.، سوداگر، م.، کاظمی، ر
 انی،زاده صحافی، ه.، پوردهقی ساداتی، م.، حسینیزدان

، حمديها، م.، یارمم.، حالجیان، ع.، یگانه، ه.، محمدي
اي ه. مطالعه اثرات فیتواستروژن1393صالحی، م.  و .م

ماهی جنیستین و اکوآل بر روند رشد تولیدمثلی فیل
)Huso huso پرورشی. گزارش نهایی پروژه (

 ص. 119تحقیقاتی. 
Akiyama, T., Shiraaishi, M., Yamamoto, T. 

and Unuma, T. 1996. Effect of dietary 
tryptophan on maturation of ayu, 
Plecoglossus altivelis. Fish. Sci. 62 (5): 776 
–782.  
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Abstract 
Considering longing term oocyte maturation in sturgeon; therefore, several managements, nutritional 
strategies and endocrine manipulation of the reproductive system are used to induce sexual maturity. 
Several studies have been carried out regarding to the reduction of sturgeon sexual maturity under 
culture conditions in terms of environmental, physiological and nutritional in inside and outside of 
Iran in recent years. Some of them could be the use of heating systems, using water holes and rivers at 
the same time, the addition of organic and inorganic minerals and supplements in diet, the use of 
vitamins C and E in fish diets, using food sources containing unsaturated fatty acids and essential 
amino acids, using of soybean meal in diets female, hybrid, use of hormones estradiol in the diet, the 
use of phytoestrogens (plant like - hormones) in the diet sturgeon and so on. According to analysis 
conducted to compare and analyzing the results of the studies, using environmental management and 
nutritional strategies and simultaneously using some additives in diet to accelerate growth promoting 
reproductive and sexual maturity in various species farmed sturgeon is suggested. 
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