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 مقدمه

  ،(Anabantidae) آنابانتیده هایخانواده از دارالبیرنت ماهیان       

 و( Helostomatidae) ، هلوستوماتیده(Belontiidae) بلونتیده

ماهیان تجاری  گورامی .باشندمی( Osphronemidae) اسفرونمیده

و آسیای  گونه نسبتاً کوچک هستند که در آفریقا 28حدوداً 

ماهیان  اغلب گورامی (.Linke، 1991) شوندمی یافت شرقیجنوب

دان به مندلیل رفتار تولیدمثلی جالبی که دارند محبوب عالقهبه

ها را در ها جنس نر تخمماهیان آکواریومی هستند، در اکثر گونه

(. این Mills، 8888) پروراندهای حبابی شناور میدهان یا النه

محیطی، مورفولوژیکی و ژنتیکی چندین تحقیق زیست ماهیان در

(. گورامی سه Franklen، 8882اند )نیز مورد توجه قرار گرفته

طور طبیعی در جنوب به (Trichogaste trichopterusخال )

 ویتنام، جزایر سودا، تایلند و شبه جزایر ماالیا یافت 

رین ت(. گورامی سه خال از معروفRichter، 1922شوند )می

های ماهی در مزارع برنج است و برخی اوقات در نواحی گونه

شود آوری میخاصی از آفریقا و آسیا برای مصارف خوراکی جمع

(Alfred، 1998.)  توان از باله جنسیت گورامی سه خال را می

که در ماهی بالغ نر این باله کشیده طوریپشتی تشخیص داد به

 تر و نوکده دارای کشیدگی کمو نوک تیز ولی در ماهی بالغ ما

در فرایند تولیدمثلی گورامی سه  (.Cole، 1999باشد )گرد می

های کف مانند که شامل جنس نر با ساختن النه خال معموالً

ها هایی است که در غشایی از موکوس قرار دارند از تخمحباب

مطالعات زیادی  تاکنون (.Scheurmann، 1998) کنندمی دارینگه

های مختلف و هیبریدگیری در مینه جهش، تولید واریتهدر ز

گورامی ماهیان انجام شده ولی در زمینه تغییر جنسیت با استفاده 

تری صورت گرفته است های آندروژن مطالعات کماز هورمون

(Richter، 1922.) 

در ماهیان زینتی عالوه بر زیبایی و رنگ، در بسیاری از        

ها از نظر میزان رشد و زمان بلوغ دارای ها یکی از جنسگونه

تری است. از این رو تکنیک تغییر جنسیت )نرسازی، ارزش بیش

گونه از انواع  98سازی( تاکنون درمورد حدود سازی و عقیمماده

ای (. در ایران مطالعهPiferrer، 8881ها اجرا شده است )ماهی

ات انجام روی تغییر جنسیت ماهی گورامی انجام نشده و مطالع

شده در ماهیان آکواریومی بسیار کم است و عمده مطالعات روی 

 توانماهیان خوراکی متمرکز بوده است. از جمله این مطالعات می

 تاکامیآذری؛ 1328و طال،  امینی) آالبه تغییر جنسیت ماهی قزل

( اشاره 1332و همکاران،  تاکامیآذریکپور ) و (1328و همکاران، 

 نمود.

که استروئیدهای جنسی در مراحل طبیعی با توجه به این       

توان با استفاده از تمایز جنسی ماهیان شرکت دارند، می

استروئیدهای اگزوژن، تمایز جنسی را در تمام ماهیان تمایز نیافته 

ه چه کدهندگان بسته به اینکنترل کرد. بدین ترتیب پرورش

 ایی، زمان بلوغ، رنگجنسی از نظر رشد، رفتار، ضریب تبدیل غذ

توانند از طریق تر است، میبدن و طعم گوشت برایشان مطلوب

یک درمان استروئیدی دوره تمایز جنسی را به سمت فنوتیپ 

های (. تولید جمعیتWong، 1999 و Limمورد نظر تغییر دهند )

تواند باعث افزایش میزان تولید تخم از تماماً ماده در ماهیان می

ماهیان ماده واقعی و جلوگیری از بلوغ زودرس در طریق پرورش 

ماهیان نر شود. عالوه بر این، پرورش جنسی که دارای باالترین 

د دهباشد کیفیت و کمیت تولید را افزایش میمیزان رشد می

(Sower  ،1921و همکاران.) 

جنسی ماده با های تکهای تولید جمعیتیکی از روش       

. در باشدسازی مستقیم میای جنسی، مادهاستفاده از استروئیده

کار رفته، یک اصل کلی هنظر از روش بسازی مستقیم صرفماده

درمانی  ها عمومیت دارد این است که هورمونکه در تمامی گونه

باید در طول دوره تمایز جنسی ماهیان انجام شود. پس از آن که 

دستیابی  زمان این دوره در گونه مورد نظر مشخص گردید برای

به باالترین بازده اثر هورمون باید حداکثر مقدار هورمونی را که 

ر شود دمنجر به نتایج نامطلوب )کاهش رشد طولی و وزنی( نمی

ناجی و همکاران، ترین زمان ممکن مورد استفاده قرار داد )کوتاه

1323 .) 

( در مورد کنترل 1999) Yamamotoبر طبق معیارهایی که        

جنسی ماهیان ذکر کرده است، تغییرجنسیت در ماهیان  تمایز

تواند منجر به نتایج مطلوب ها تنها زمانی میوسیله هورمونهب

نی شود که هورمون درمانی در طول دوره تمایز جنسی و در زما

طور کامل از نظر جنسی تمایز رخ دهد که غدد تناسلی هنوز به

های مختلف کامالً متفاوت اند. این دوره زمانی در گونهپیدا نکرده

هایی که خویشاوندی نزدیکی با یکدیگر باشد و حتی در گونهمی

های مختلفی از دوره تکامل رخ دارند نیز ممکن است در زمان

گونه از ماهیان  29سازی مستقیم تاکنون حداقل در دهد. ماده

 کار گرفتهباشند بهخانواده مختلف می 81استخوانی که مربوط به 

 این روش در تمامی  (.1323ناجی و همکاران، )است  شده

ه کنظر از نوع سیستم تعیین جنسیت و اینهای ماهیان صرفگونه

صورت گامتیک و یا هتروگامتیک است چه جنسی )نر یا ماده( به

ها در طول مراحل اولیه کاربرد دارد و شامل استفاده از استروژن

از یک استروژن طبیعی و باشد. در این روش با استفاده رشد می

جنس مورد نظر در همان نسلی که استروژن  مصنوعی، یا
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(. این 8883ن، او همکار Hendryآید )دست میهرا دریافت کرده ب

ها یا الروهای دارای کیسه زرده ورکردن تخمعمل از طریق غوطه

ها چنین تجویز خوراکی استروژنها و همدر حمام حاوی استروژن

سازی ماهی باشد. اولین مطالعات در زمینه مادهمیپذیر امکان

و همکاران   padoaکمان انجام شد که طی آن آالی رنگینقزل

روش ( بهE1( با استفاده از استروژن طبیعی استرون )1933)

های ماده در این ماهی نمودند وری اقدام به تولید جمعیتغوطه

و طول دوره  میزان هورمون مصرفی(. 1323ناجی و همکاران، )

درمان در این روش به عواملی مانند گونه مورد نظر و شرایط 

محیطی مثل درجه حرارت و طول دوره نوری بستگی دارد 

(Sower، 1921آندروژن .)های مجزا خصوصیات ها با مکانیسم

طور هها بدهند. آندروژناولیه و ثانویه جنسی را تحت تاثیر قرار می

ی رشد یا تغییر جنسیت در ماهیان معمول جهت تحریک هورمون

ها به گونه ماهی، (. اثرات آنSutherland، 1938کاربرد دارند )

سن، دوز و زمان قرارگیری در معرض هورمون بستگی دارد. 

برای تغییر جنسیت استفاده  دوزهای باال و زمان کوتاه معموالً

که دوزهای پایین با زمان طوالنی جهت تحریک شده، حال آن

 (. 8888و همکاران،  Zakesکاربرد دارند )رشد 

کارگیری هبا ب (1333)بار حسینی در ایران برای اولین       

گرم میلی 88میزان ( بهE8بتا استرادیول )–13استروژن طبیعی 

کمان در طی آالی رنگیندر هر کیلوگرم از رژیم غذایی ماهی قزل

ماده گردید جمعیت ماده در این  %92روز موفق به تولید  98

های صورت در حال حاضر با بررسی (.1323ناجی و همکاران، )

گرفته در منابع موجود تاکنون تحقیقی در خصوص نقش هورمون 

بتا استرادیول روی ماهی گورامی سه خال صورت نگرفته –13

است. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات رژیم غذایی 

د و تغییر جنسیت در ماهی بتا استرادیول روی رش-13حاوی 

 گورامی سه خال انجام شد.

 

 هامواد و روش
کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان  1391این آزمایش در سال        

 ماه به طول انجامید. 9زینتی باران کوه استرآباد انجام شد و حدود 

 18×98×18عدد آکواریوم شیشه ای به ابعاد  18در این آزمایش 

آزمایش استفاده گردید. حجم آب هر آکواریوم  عنوان واحدهایبه

قطعه   818تعداد شد. طور مداوم تعویض میلیتر بود که به 18

( از کارگاه تکثیر و پرورش 89/1±18/8بچه ماهی با وزن حدود )

ماهیان زینتی واقع در روستای توشن گرگان تحویل گرفته شد و 

ساعت جهت سازگاری در محیط قرار گرفتند و  81

قطعه ماهی گورامی سه  88سنجی شده و به تعداد س زیستسپ

خال در هر آکواریوم رها شدند. در دو هفته اول آزمایش برای 

ها با غذای بیومار )فاقد هورمون( تغذیه شدند آداپتاسیون، ماهی

ماهیان تلف شده پس بچه سنجی گردیدند.و سپس مجدداً زیست

 یق شمارش و ثبت طور دقها بهاز خارج شدن از آکواریوم

های گورامی گردید. آب مورد استفاده  برای پرورش بچه ماهیمی

سه خال از آب شهری تأمین می شد. این آب ابتدا در یک مخزن 

ساعت جهت کلرزدایی و هوادهی  81لیتری برای مدت  288

 شد سپس مورد استفاده قرار می گرفت.داری مینگه

 1در ابتدا  : ره غذايينحوه ساخت و آماده سازي جي       

تشت پالستیکی  1بسته نیم کیلویی از بیومار ساخت فرانسه در 

ساخت  بتا استرادیول–13صورت جداگانه ریخته شد. هورمون به

گرم بر کیلوگرم، میلی 18آلمان، با مقادیر  SynoPharmشرکت 

گرم بر کیلوگرم توسط میلی 28گرم بر کیلوگرم و میلی 82

با دقت  ساخت آلمان BP318P sartorious مدل دیجیتالترازوی 

گیری شد و سپس هر کدام در یک بشر جداگانه گرم اندازه 881/8

درجه به هر بشر  99سی الکل اتانول سی 188ریخته شد و مقدار 

دست هاضافه شد و کامالً با هورمون مخلوط گردیده و مخلوط ب

رت اسپری به صوپاش انتقال داده شد که بهآمده از بشر به آب

ها را با هم طور دستی آنهای شامل بیومار اضافه شد و بهتشت

عنوان غذای همخلوط کرده و در آخر یک تشت بدون هورمون ب

ساعت  81مدت شاهد درنظر گرفته شد. غذاهای ساخته شده به

 %2زان میدر محیط قرار گرفتند تا کامالً الکل آن بپرد و سپس به

دهی صورت گرفت. توزین با ترازوی ها غذاوزن بدن ماهی

 صورت پذیرفت. ژاپن  DNAساخت شرکت 81/8دیجیتال با دقت 

های غذایی و برای آگاهی از عملکرد جیره سنجي:زيست       

بار کلیه روز یک 12ماهیان، در طول تحقیق چگونگی رشد بچه

گرم توزین شدند. جهت  81/8ماهیان با ترازوی دیجیتال با دقت 

ساعت بعد از  81گیری و ساعت قبل از اندازه 81سنجی زیست

توزین جهت کاهش استرس و تلفات ماهیان غذادهی قطع گردید. 

ا و هها، شیلنگسنجی، آکواریومالزم به ذکر است در زمان زیست

 شدند.طور کامل تمیز میهای هوا بهسنگ

ی جسنبا توجه به نتایج حاصل از زیست  تغذيه و غذادهي:       

ها غذای مورد نیاز هر آکواریوم محاسبه و برای هر یک از آکواریوم

شد. غذادهی براساس مشاهدات و مدت روز بعد تنظیم می11

صورت اشباع و تا حد سیری و زمان مصرف غذا توسط ماهیان به

 درصد وزن بدن، طی 2تا  3میزان صورت طرح کامالً تصادفی بهبه

 گرممیلی 28 و 82 ،18 ،8 سطوح در استرادیول بتا-13 با روز 98
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تکرار  3ها و هر تیمار با غذایی آن جیره کیلوگرم در استرادیول

شدند، غذا وعده غذادهی می 3گرفت. ماهیان روزانه در صورت می

 گرفت.دقیقه مورد مصرف ماهیان قرار می 82حداکثر ظرف مدت 

شد در در اواخر دوره پرورش مشاهده می تکثير ماهيان:       

کردند و این از عالئم اصلی ها میدنبال مادههر آکواریوم نرها به

ها برای تکثیر بود. به این منظور ابتدا هر سه تکرار آمادگی ماهی

های مربوط به یک تیمار را در یک آکواریوم قرار داده و آکواریوم

خالی شده را پس از ضدعفونی و تمیز نمودن، توسط  ماندهباقی

به سه قسمت تقسیم نموده و اطراف  18×18ای )تیغه( هشیشه

هر آکواریوم و شیشه تکثیر را توسط نوار آلومینیوم پوشانده )زیرا 

 ماهیان گورامی موقع تکثیر نباید همدیگر را ببینند در 

 صورت حالت تهاجمی گرفته و کار تکثیر را شروع غیراین

ی ترادگی بیشکنند( و از هر تیمار آزمایشی نرهایی که آمنمی

برای تکثیر داشتند جدا شدند و در اتاقک تکثیر قرار گرفتند. در 

که یک طرف آن به طوریسطح آکواریوم پالستیک فریزری به

ها دیواره آکواریوم چسبیده بود قرار گرفت. تا با حرکات ماهی

 سازی ماهی نر از بین نرود. تکان نخورد و حباب

های فریزری شروع به ر پالستیکپس از مدتی نرها در زی       

شد که سازی کردند. اگر بعد از چند ساعت مشاهده میحباب

سازی نکرده سریعاً با ماهی نر دیگری از همان ماهی نری حباب

سازی توسط ماهیان نر شد. زمانی که حبابتیمار جایگزین می

شد در هر اتاقک تکثیر یک ماهی ماده اضافه گردید. اگر انجام 

ا هریزی صورت نگرفته مادهکه تخم شدز ساعاتی مشاهده میپس ا

پس از شدند. دیگر از همان تیمار جایگزین می های آمادهبا ماده

ها متخ تفریخنر تا زمان  و ماهیان ماهیان ماده را برداشته ریزیتخم

داری شدند. برای تغذیه الروها از انفوزوئر در اتاقک تکثیر نگه

 استفاده شد.

برای بررسی چگونگی  ها:ماهي رشد هايشاخص محاسبه       

ها، در فواصل زمانی های مختلف و مقایسه آنعملکرد جیره

سنجی و انجام دست آمده از زیستههای بمشخص از طریق داده

های موجود، برخی از فاکتورهای ای طبق فرمولآزمایشات تغذیه

:شرح زیر تعیین گردیدرشد به

  

 (Tacon، 1998) وزن انتهای دوره = افزایش وزن بدن -دوره  وزن ابتدای

 (               8889و همکاران،  Bekcan) ( = درصد افزایش وزن بدندورهی انتها وزن - دوره یوزن ابتداوزن ابتدای دوره / ) × 188

 (  8882و همکاران،  Hevroy) = نرخ رشد ویژه لگاریتم طبیعی وزن نهایی ماهی( -طول دوره / )لگاریتم طبیعی وزن اولیه ماهی × 188

 (   8882و همکاران،  Hevroy) دست آمده ماهی / غذای خورده شده )گرم( = ضریب تبدیل غذاییهگرم وزن ب

  

 تیمار هر از آزمایش این انجام برای هماتوكريت: آزمايش       

 دمی ساقه قطع با و شد انتخاب تصادفی طوربه ماهی عدد 9

 نلند ساخت موئینه لوله از منظور این برای. گردید گیریخون

 دلم سانتریفیوژ دستگاه از استفاده با سپس و شد استفاده

DAMON/IEC Division 3888 دقیقه 2 مدتبه دقیقه در دور 

 گاهدست از استفاده با سانتریفیوژ از بعد. شدند سانتریفیوژ

 هماتوکریت درصد DAMON/IEC Division مدل خوان هماتوکریت

 .شد گیریاندازه

 گلبول شمارش برای سفيد: گلبول شمارش آزمايش       

 دمی ساقه قطع با و شد انتخاب ماهی عدد 3 تیمار هر از سفید

 الندا 28 با خون الندا 928 سپس. گرفت صورت گیریخون

 قطره یک دقیقه 18 گذشت از بعد. گردید مخلوط دایس محلول

 قرار آن روی را المل و شد ریخته نئوبار الم روی ترکیب این از

 سپس. گرفت صورت شمارش میکروسکوپ زیر سپس و داده

 هم با سفید گلبول به مربوط خانه 19 در شده شمارش تعداد

 سفید گلبول تعداد طریق این به. شد ضرب 28 عدد در و جمع

 شد. شمارش

برداري، روش آماري و تجزيه و تحليل شيوه نمونه       

ای هتجزیه و تحلیل داده های مربوط به تغییرات شاخص  :هاداده

س واریان رشد، تغذیه و تمام آزمایشات دیگر از طریق آزمون تجزیه

( و مقایسه میانگین بین تیمارها One way ANOVAطرفه )یک

صورت  Duncans multiple -range testبا استفاده از آزمون دانکن 

درصد با  2دار در سطح اختالف معنیگرفت. وجود یا عدم وجود 

( در محیط 8883) Excel( و 19)نسخه   SPSSافزاراستفاده از نرم

 دار تلقی گردید.معنی >82/8pویندوز انجام شد. مقادیر 
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 نتایج

بررسی نتایج حاصل از مقایسه میانگین درصد ماهیان ماده،       

درصد( و سوم  29/ 993داری را در تیمارهای دوم )اختالف معنی

ترتیب دریافت درصد( که به 888/92صد( و چهارم )در 333/22)

گرم استرادیول در کیلوگرم میلی 28و  82، 18کننده دوزهای 

درصد( نشان  333/23وعده غذایی بود در مقایسه با گروه شاهد )

وندی صعودی در (. اما با افزایش سطح استرادیول ر<82/8pنداد )

(. نتایج حاصل از 1درصد ماهیان ماده مشاهده شد )جدول 

 وزن های فاکتورهای رشد از جمله اختالفمقایسه میانگین

( SGR(، شاخص رشد ویژه )FCR، ضریب تبدیل غذایی )ماهیان

خال در تیمارهای آزمایشی که و رشد روزانه، در گورامی سه

ده بودند در مقایسه با گروه بتا استرادیول دریافت کر-13هورمون 

    (. 8( )جدول<82/8pداری را نشان نداد )شاهد اختالف معنی

ونی خ هایفراسنجه میانگین مقایسه از حاصل نتایج بررسی       

 دوم تیمارهای در را داریمعنی اختالف هماتوکریت، درصد

 332/19) چهارم و( درصد 912/11) سوم و( درصد 282/13)

 نداد نشان( درصد 838/13) شاهد گروه با ایسهمق در( درصد

(82/8>p .)شد،  مشاهده میزان ترینکم شاهد تیمار در ولی 

 هورمون که آزمایشی تیمارهای در سفید گلبول تعداد چنینهم

 اهدش گروه با مقایسه در بودند کرده دریافت استرادیول بتا–13

 تعداد رینتبیش و( p<82/8) نداد نشان را  داریمعنی اختالف

 (.3 جدول) گردید مشاهده( 12/8) چهارم تیمار در سفید گلبول

 

 بتا استراديول در ماهي گورامي سه خال-11انحراف معيار( درصد ماهيان ماده تحت تيمار  ±هاي )ميانگين: مقايسه داده1جدول 

 1تیمار  3تیمار  8تیمار  )شاهد( 1تیمار  متغیر

 a 223/18± 333/23 درصد ماهیان ماده
a 932/3± 993/29 

a 932/3± 333/22 
a 888/18± 888/92 

 باشد.می 82/8دار در سطح گر عدم اختالف معنیحروف انگلیسی یکسان بیان

 

 

 بتا استراديول در ماهي گورامي سه خال-11انحراف معيار( فاكتورهاي رشد ماهيان تحت تيمار  ±هاي )ميانگين: مقايسه داده2جدول 

 4تيمار  3تيمار  2تيمار  )شاهد( 1تيمار  متغير

 (گرم) وزن اختالف
FCR 

SGR ()گرم در روز 

        )گرم( رشد روزانه

a 893/8± 399/1 
a 822/8± 323/1 
a 831/8± 139/8 
a 881/8 ± 898/8 

a 282/8± 312/1 
a 839/8± 313/1 
a 188/8± 881/8 
a 883/8 ± 893/8 

a 311/8± 892/2 
a 818/8± 398/1 
a 831/8± 311/8 
a 881/8 ± 833/8 

a 123/8± 991/1 
a 828/8± 328/1 
a 833/8± 813/8 
a888/8± 893/8 

 باشد.می 82/8دار در سطح گر عدم اختالف معنیحروف انگلیسی یکسان بیان

 

 

 خالديول در ماهي گورامي سهبتا استرا-11خوني ماهيان تحت تيمار  هايفراسنجهانحراف معيار(  ±: مقايسه داده هاي )ميانگين3جدول 

 1تیمار  3تیمار  8تیمار  )شاهد( 1تیمار  متغیر

 درصد هماتوکریت

 تعداد گلبول سفید

a 939/8± 838/13 
a218/1823±8/81818 

a 322/8± 282/13 
a 882/2989±8/83922 

a 183/8± 912/11 
a  882/212±8/11818 

a 911/1± 332/19 
a318/2981±8/81288 

 باشد.می 82/8دار در سطح گر عدم اختالف معنییکسان بیان حروف انگلیسی

 
 

 

 بحث

 ،های رشدطرفه شاخصبررسی نتایج آنالیز واریانس یک       

اختالف وزن  (،SGR(، نرخ رشد ویژه )FCRضریب تبدیل غذایی )

داری را بین تیمارهای مختلف در یو رشد روزانه( اختالف معن

روندی نامنظم  FCR خصوصداد. درایسه با گروه شاهد نشان نمق

 3در تیمار FCR باالترین میزان  در بین تیمارها مشاهده شد.

 آنالیز هاییافته در گردید. مشاهده استرادیول( %82 )سطح



 ...و جنسیت تغییر رشد، روی استرادیول بتا -95 حاوی غذایی رژیم اثرات                                       همکارانایمانپور و 
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عنوان شاهد است که به 1مشاهده شد که از تیمار SGR   شاخص

کاهش ناچیزی  1افزایش یافته و در تیمار   SGR، میزان3تا تیمار 

تا تیمار  1از تیمار  SGRوجود آمد. مشابه روند صعودی که در به

دیده شد در اختالف وزن ماهیان نیز رخ داد. در اختالف وزن  3

گرم به  892/2با  3ترین میانگین بین تیمارها را تیمار نیز بیش

   خود اختصاص داد.

مقایسه میانگین رشد روزانه ماهیان حاکی از افزایش رشد        

باشد. مقایسه میانگین تیمارها در می 3تا تیمار  1یمار از ت

باشد. در ، اختالف وزن و رشد روزانه مشابه میSGRهای شاخص

کاهش در میانگین تیمارها  1به تیمار  3ها از تیمار این شاخص

 های رشد در ماهیان کلی کاهش شاخصطوروجود آمد. بههب

ت هورمون درمانی با ویژه رشد طولی و وزنی از جمله مشخصابه

 ها در مقادیر باال و درمان طوالنی مدت استفاده از استروژن

دست آمده در مطالعه حاضر همسو هبا نتایج ب ،باشد، که اینمی

که ماهی آزاد دریافتند زمانی (1939)و همکاران  Goetzباشد. می

تحت تأثیر مقادیر باالیی از  (Salmo salar) اقیانوس اطلس

 Funk یابد.گیرد، رشد آن کاهش میسترادیول قرار میهورمون ا

و همکاران  Johnstoneدر ماهی آزاد صورتی و  (1933)و همکاران 

کمان چنین تأثیری را در آالی رنگیننیز در ماهی قزل (1932)

 زمان استفاده از استرادیول مشاهده کردند.

ان مطالعه سازی ماهیان زینتی در ایرتاکنون در زمینه ماده       

انجام نشده است و تنها در زمینه نرسازی ماهی گوپی با استفاده 

( 1322تاکامی و همکاران )متیل تستوسترون توسط آذری-از آلفا

توسترون تسمتیل-و تغییر جنسیت ماهی کالیکو با استفاده از آلفا

( انجام شد. ناجی و 1398صحافی و همکاران )زادهتوسط حسین

بتا استرادیول –13ای اثرات هورمون طی مطالعه (1329) همکاران

 Oncorhynchus) کمانآالی رنگینقزل ماهی گنادی تمایز بر والرات

mikiss)  در مرحله جذب کیسه زرده و رابطه بین مدت زمان

وری و درصد تغییر جنسیت در این ماهی را مورد ارزیابی غوطه

الروهای دارای  وریقرار دادند و به این نتیجه رسیدند که غوطه

تواند منجر به تغییر جنسیت کیسه زرده در حمام هورمون می

داری در میانگین وزن و طول ماهیان شود اما اختالف معنی

وری در مقایسه با گروه شاهد مشاهده نشد. تیمارهای غوطه

Flynn و Benfey (8883) بتا-13 میرژ اثرات یشیآزما انجام با 

 Acipenser) کوتاه پوزه یاریخاو یماه در را ولیاستراد

brevirostrum )بافت شاتیآزمابر اساس  و دادند قرار مطالعه مورد 

 ورم لیهک دار،لکه کبد جادیا باعث ولیاستراد دریافتند که یشناس

( یکبد یهاسلول) تیهپاتوس تعداد. شد گناد اندازه کاهش و کرده

 ولیراداست گرم یلیم 18 و صفر گروه دو هر در اتشانیخصوص و

 تیهپاتوس تعداد باالتر، و ولیاستراد گرمیلیم 82 در اما بود مشابه

 ولیاستراد استعمال مقدار با زرده نیپروتئ مقدار و حضور و

 .افتی شیافزا

بتا استرادیول -13تحقیق حاضر با افزایش میزان هورمون  در       

ها زایی آندر تیمارهای مختلف، روندی صعودی در درصد ماده

 28)دوز  1ترین درصد ماهیان ماده در تیمارشاهده شد. بیشم

درصد و  92گرم استرادیول در کیلوگرم جیره غذایی( با میلی

 333/23یا شاهد با  1ترین درصد ماهیان ماده در تیمار پایین

گردید. با وجود تغییراتی که در نسبت جنسی  درصد مشاهده

د مشاهده شد، آزمون ماهیان تحت تیمار در مقایسه با گروه شاه

داری را در نسبت جنسی طرفه، اختالف معنیآنالیز واریانس یک

 تیمارهایی که برای ایجاد تغییر ماهیان گروه شاهد و ماهیان

 (.<82/8pجنسیت به ماده منظور شده بودند، نشان نداد )

Piferrer            وDonaldson (1998) روش سازی بهتأثیر ماده

ورکردن ها با غوطهکردند. آن در آزادماهیان گزارشوری را غوطه

به  (Oncorhynchus tshawytschaالروهای ماهی آزاد چینوک )

میکروگرم در لیتر از  188ساعت در محلول حاوی  8مدت 

ماهی ماده در جمعیت تحت  % 8/38بتا استرادیول، –13هورمون 

مدت  دست آوردند و در تیمار دیگر با افزایشآزمایش خود به

ساعت موفق به ایجاد جمعیت تماماً ماده در  2وری به زمان غوطه

 وریاین ماهی شدند. اختالفات موجود میان نتایج حاصل از غوطه

کمان در حمام هورمون با نتایجی آالی رنگینالروهای ماهی قزل

با آزمایش بر روی ماهی آزاد  Donaldson (1998)و  Piferrer  که

درمانی ماهی  تواند ناشی از هورمونند، میدست آوردچینوک به

کمان بدون در نظر گرفتن زمان تمایز جنسی در آالی رنگینقزل

 Donaldsonو   Piferrerو  (1922)و همکاران  Baker آن باشد.

طی مطالعاتی که بر روی تغییر جنسیت ماهی آزاد  (1998)

نسی جچینوک انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که تمایز 

گشایی الروها و در طول دوره جذب در این ماهی پس از تخمه

گزارش Piferrer  (8881 )که حالیافتد، درکیسه زرده اتفاق می

کمان اندکی پس آالی رنگینکرد که تمایز جنسی در ماهی قزل

از شروع تغذیه فعال و هم زمان با جذب کامل کیسه زرده آغاز 

 شد.می

استرادیول  بتا-13 حاوی غذاییرژیم آمده، ستدهب نتایج طبق       

های رشد مانند ضریب تبدیل غذایی، نرخ رشد ویژه، بر شاخص

 ترینداری نداشت اما بیشرشد روزانه و اختالف وزن اثر معنی

 در استرادیول گرممیلی 82 دوز) 3تیمار در تغذیه و رشد عملکرد

 حاوی غذایی چنین رژیمهم. شد مشاهده( غذایی جیره کیلوگرم
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 بین ار داریمعنی اختالف جنسیت تغییر روی استرادیول بتا -13

 هورمون میزان افزایش با اما نداد، نشان تیماری، مختلف هایگروه

 .داشت افزایشی روندی زاییماده

 

 منابع

بررسی  .1311تاكامي، ق.؛ اميني، ف. و فرحمند، ح.، آذري .1

 cyprinus)ور معمولی ایجاد تغییر جنسیت و عقیمی در ماهی کپ

carpio) آلفا متیل تستوسترون. مجله منابع -13وسیله هورمون به

 .19تا  3، صفحات 19 شماره .طبیعی ایران

 امکان بررسی .1331 ،.م نقوي، و. م اميني، ؛.ق تاكامي،آذري .2

 توسط Poecilia reticulate گوپی ماهی در نر تمام جنس ایجاد

 و کشاورزی فنون و مجله علوم. تستوسترون متیل-آلفا هورمون

 .839تا  823صفحات  ،8 شماره ،18 سال طبیعی. منابع
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تا  832، صفحات 3شماره  .تهران دانشگاه دامپزشکی دانشکده
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