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 0011تاریخ پذیرش: خرداد  0011 اردیبهشتتاریخ دریافت: 

 چکیده

 هدف با حاضر مطالعه هورمونی، القای مناسب زمان تعیین و ماهیفیل مولدین باالی اهمیت به توجه با

 ماهیفیل مولد 7 از تخمک گروه دو. شد انجام مصنوعی تکثیر برای باال با کیفیت تخمک دارای مولدین انتخاب

 کشت محیط در هورمون بدون یا و لیترمیلی در پروژسترون هورمون میکروگرم 5 معرض در پرورشی ماده

 شاخص مقدار ،مدت این از پس و قبل. شدند انکوبه ساعت 01 مدت بهگراد درجه سانتی 01 دمای در و رینگر

 معرض در از قبل هسته قرارگیری موقعیت داد نشان نتایج. دش تعیین هاتخمک از عدد 01 در هسته قطبیت

 در و 7/00±0/0 شاهد گروه در تنیبرون محیط در کشت از پس و 1/03±0/3 برابر کلی طوره ب قرارگیری

 هسته حرکت مدت، این طی. (>15/1Pداد ) نشان را داریمعنی اختالف که بود 1/9±2/2 پروژسترون گروه

 به نظر دکنمی پیشنهاد مطالعه این. بود درصد 2/30 پروژسترون هورمون تاثیر به سمت قطب جانوری تحت

 القای جهت مناسب ماهیان انتخاب برای توانمیمذکور  روش از ماهی،فیل مولدین باالی اقتصادی ارزش

 .کرد استفاده مصنوعی تکثیر

 .، انتخاب مولد، تکثیر مصنوعیGVBDماهی، هورمون پروژسترون، فیل کلیدی: واژگان
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 ایران. رشت، گیالن، دانشگاه پژوهشکده حوزه آبی دریای خزر، دریایی، علوم استاد گروه -2

 بهشتی، سنگر، دکتر شهید خاویاری ماهیانژنتیکی  ذخایر از حفاظت و بازسازی مجتمع ارشد شیالت، کارشناس -3
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مقدمه

 هایگونه از یکی( Huso huso) ماهیفیل

 ذخایر که شودمی محسوب ایران پرورشی مهم

 آزوف و سیاه خزر، دریای هایآب در آن طبیعی

(. 0395 پناه،عفت و فالحتکار) دارد وجود

 که ماهی این طبیعی ذخایر شدید کاهش

 در ماهی گونه ارزشمندترین و ترینبزرگ

 از دالیلی به ،آیدبه شمار می شیرین هایآب

 یبتخر بلوغ، سن زیر ماهیان رویهبی صید جمله

 در طبیعی ریزیتخم مناطق و هازیستگاه

 است محیطی زیست هایآلودگی و هارودخانه

 قرمز فهرست در ماهی این قرارگیری سبب که

IUCN انقراض خطر معرض در گونه عنوان به 

 باالی رشد سرعت(. IUCN, 2020) است شده

 ،زااسترس عوامل به نسبت مقاومت ماهی، این

 آن خاویار و گوشت باالی ارزش و هادستکاری

 دهندگانپرورش از بسیاری تا است شده موجب

     ایویژه توجه گونه این به خاویاری ماهیان

 ;Falahatkar et al., 2009) باشند داشته

Falahatkar and Poursaeid, 2013.) 

 موفقیت در اساسی هایچالش از یکی

 و شده کنترل و مصنوعی تکثیر پروری،آبزی

. است کافی مقدار به نیاز مورد ماهی بچه مینات

 خاویاری ماهیان پرورش گسترش به توجه با

 نظر و کشور نقاط بیشتر در ماهیفیل گونه بویژه

 ماهی، بچه مینات و تکثیر مراکز محدودیت به

 زا یکی کافی تعداد به و مناسب مولدین تهیه

 . است صنعت این پایدار توسعه الزامات

 بچه و مولد مینات گذشته هایسال طی

 و شیالت دولتی مراکز توسط نیاز مورد ماهیان

 دریای از وحشی مولدین صید طریق از عمدتا

 ماهیان صید کاهش با اما. گرفتمی صورت خزر

 به پرورشی ماهیان از بسیاری رسیدن و مولد

 یدسترس خصوصی، و دولتی مراکز دربلوغ  سن

 زنی مصنوعی تکثیر برای ماهیان نوع این به

 .است شده پذیرامکان

 بمناس مولد ماهیان کمبود گرفتن نظر در با

 القای برای ماهیان شناسایی تکثیر، برای

 بحرانی بسیار اینکته مناسب زمان در هورمونی

 مناسب، زمان رفتن دست از با که چرا. است

 و رسیدگی فوق مرحله به ماهیان این تخمک

 خود اهمیت و رفته )جذب تخمک( پیش آترشیا

 ایبر تخمک استحصال یا و تکثیر هدف برای را

 ضررهای ،بین این در. دهدمی دست از خاویار

 اختالالت یا و دهنده پرورش برای اقتصادی

 همکاران، و فالحتکار) مولدین در فیزیولوژیک

 .داد خواهد رخنیز ( 0397

اووالسیون  زمان تعیین مولد، ماهیان در

 مانند متغیرهایی دلیل به گذاری()تخمک
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 شرایط زا،استرس عوامل تخمدانی، توده وضعیت

 .نیست بینیپیش قابل محیطی و ایتغذیه

 دستیابی امکان پرورشی مولدین در همچنین

 تزریق به و ردندا وجود تخمک به طبیعی

. است نیاز ریزیتخم القای برای هورمونی

 وضعیت تعیین برای مختلفیهای روش

 شده انجام خاویاری ماهیان در گناد رسیدگی

 هاآن ترینکاربردی حاضر حال در که است

 تخمک در( GV) هسته موقعیت شاخص تعیین

 تخمک هسته قرارگیری ثیرات تحت همچنین و

 تعیین و جنسی استروئیدهای از استفاده با

( GVBD) تخمک هسته شدن ناپدید و شکسته

 مطالعات(. Dettlaff et al., 1993) است

 مناسب کارایی دهنده نشان باره این در مختلف

 با (In vitro) تنیبرون روش از استفاده

 در شده بردارینمونه هایتخمک قرارگیری

 خاویاریمختلف  هایگونه در استروئید معرض

 فالحتکار، ؛0390 همکاران، و طعنه)است 

 ,.Conte et al؛ Lutes et al., 1987 ؛0395

؛ Mojazi Amiri et al., 2001؛ 1988

Williot, 2018.) 

 لدمو انماهیفیل اقتصادی اهمیت به توجه با

 که ساده و کاربردی روش یک از استفاده ماده،

 یتقریب زمان و مناسب ماهیان شناسایی به قادر

 تاهمی حائز بسیار باشد، آنها مصنوعی تکثیر

 آشنایی هدف با حاضر مطالعه بنابراین، .است

 کاربردی روش یک و ارائه دهندگان پرورش

 اب تخمک رسیدگی تعیینتنی برون ارزیابی

 .پذیرفت انجام پروژسترون هورمون از استفاده

 

 هاروش و مواد

 ماهی و شرایط پرورش

 مورد پرورشی( Huso huso) انماهیفیل

 مولدین تکثیر حاصل حاضرپژوهش  در آزمایش

 ماهیان بچه پرورش و خزر دریای از شده صید

 ذخایر از حفاظت و بازسازی مجتمع در حاصل

 بهشتی دکتر شهید خاویاری ماهیانژنتیکی 

 و اهکارگ شرایط تحت که بودند( گیالن سنگر،)

 قرار پرورش مورد سال 03 طی بتونی مخازن در

 کیلوگرم 7/00±0/5 این ماهیان وزن. گرفتند

 از استفاده با یاد شده ماهیان مدت این در. بود

 حسب بر دسترس در مختلف تجاری و غذاهای

 .گرفتند قرار تغذیه مورد آب حرارت درجه و نیاز

 لمتص پالستیکی پالک از استفاده با ماهی هر

 مشخص شناسنامه دارای و گذاریعالمت باله به

 .بود
 

 

 

  



 0010(، 0)01فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان:                                فالحتکار و علیزاده ثابت                                 [20]

 

 بندیو تیمار بردارینمونه

 سن به ماهیان رسیدن از اطمینان از پس

 پاییز فصل انتهای در ماهی 7 تخمدان از بلوغ،

 ماهیان خروج از پس ،ابتدا در. دش بردارینمونه

 ماهی ثابت، برانکارد در آنها دادن قرار و آب از

 باله به متصل پالک از استفاده با یاد شده

 مرحله در که تخمک مقداری و شناسایی

 بود، جانوری قطب سمت به هسته مهاجرت

 احیهن ابتدا که ترتیب این به. شدبرداری نمونه

 و دش ضدعفونی الکل از استفاده با ماهی شکمی

( الف -0 شکل) بردارینمونه سوند پروب سپس

 دم ناحیه سمت از شکمی 0 و 3 هایپالک بین

 بدن به نسبتدرجه  31 حدود زاویه با و ماهی

 وارد مترسانتی 02-05 تقریبی میزان به

 تعداد سونددرجه  311 چرخش با و دش تخمدان

 شیار در ماهی تخمدان از تخمک عدد 21-05

 دش خارج بدن از نهایتا و گرفت جای سوند

 بتادین وسیله به سوند محل(. ب -0 شکل)

 پرورش حوضچه به سریعا ماهی و ضدعفونی

 .(Falahatkar et al., 2013شد ) بازگردانده

 

 

 برداری از تخمدان ماهیان خاویاری. ب( نحوه: الف( پروب سوند مورد استفاده برای نمونه1شکل  

 مولد( Huso husoماهی )یلدر ف سوندزنیو محل  یبردارنمونه
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برداری شده با دقت از های نمونهتخمک

شیار سوند خارج و پس از شستشو با سرم 

برداری حاوی محیط فیریولوژی وارد ظرف نمونه

واالن در لیتر اکیمیلی 007)حاوی کشت رینگر 

واالن در لیتر یون کلر، اکیمیلی 055یون سدیم، 

 0واالن در لیتر یون پتاسیم و اکیمیلی 0

 واالن در لیتر یون کلسیم( شده واکیمیلی

 عدد 7-1 از انکوباسیون، از قبل. شدند کدگذاری

 01 جوشاندن از پس ماهیان از کدام هر تخمک

 لهوسی به کردن، سرد و چینی بوته در ایدقیقه

 قطب به جانوری قطب از طولی یبرش تیغ

 استفاده ( باGV) هسته موقعیت و تهیه گیاهی

 Chapman)( 2)شکل  شد تعیین 0رابطه  از

and Van Eenennaam, 2007). 

 

 :1رابطه 
GV = AP / ED 

AP :ی؛ هسته تا قطب جانور یباال ینفاصله بED :

 قطر تخمک.
 

 داروسازی) پروژسترون محلول تهیه برای

میکروگرم هورمون  5مقدار  ،(ایران ابوریحان،

 به و حل رینگر محلول لیترپروژسترون در میلی

 بهباید  که هورمونی استوک محلول عنوان

در نظر گرفته شد. ،شدمی آماده تازه صورت

 

 

 فواصل مربوطه یینهسته در تخمک و تع یت: موقع2 شکل
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 7شاهد و هورمونی با  دو تیمار ،در مجموع

 ایهتکرار برای این کار درنظر گرفته شد. نمونه

 در و تقسیم بخش دو به ماهی هر تخمک

 آزمایشگاهی هایپلیت مخصوص هایچاهک

 رینگر محلول یا و( ینگر)ر شاهد محلول حاوی

 این سپس شدند. داده قرار پروژسترون حاوی

درجه  01ی در انکوباتور با دما هاپلیت

شدند.  یساعت نگهدار 01به مدت گراد سانتی

 از هانمونه انکوباسیون، زمان مدتاتمام  با

درصد تثبیت  01 فرمالین در و خارج هامحلول

یاد  روش با هانمونه ساعت، 01 از پس. شدند

 میزان تا شدند داده برش و هجوشاند شده

گیرد  قرار بررسی مورد هسته مهاجرت

؛ Conte et al., 1988؛ 0395فالحتکار، )

Chapman and Van Eenennaam, 2007.) 

 

 تجزیه و تحلیل آماری

به  هاواریانس همگنی شروط از اطمینان با

از  هاو نرمال بودن داده Leveneآزمون  یلهوس

 ،Kolmogorov-Smirnovآزمون  یقطر

 از پس و قبل به مربوط شده کسب هایداده

 هایمحلول معرض در ماهیان تخمک قرارگیری

 مقایسه مورد آن بدون یا و پروژسترون حاوی

های نمونه T آزمون از کار این برای. ندگرفت قرار

 در (Independent Samples T-testمستقل )

 برایاستفاده شد.  درصد 95 ینانسطح اطم

 هسته قبل و یتموقع ینب خطی رابطه یینتع

 یاد شده، یهامحلولدر معرض  یریپس از قرارگ

استفاده  Microsoft Excel 2010افزار از نرم

 تحلیل و یهافزار مورد استفاده در تجزنرم. دش

و بود ( ، آمریکاIBM) 22نسخه  SPSS ،آماری

انحراف  ± یانگینبه صورت م متنها در داده

 آورده شده است. یارمع

 

 نتایج

 هسته تخمک یتشاخص موقع گیریاندازه

(GV) یمارهامعرض ت در یریاز قرارگ لبق در 

 محدوده در یکل به طورمقدار  یننشان داد که ا

. بود 1/03±0/3 یانگینم به طور و 9/01 تا 0/7

ل قب درپروژسترون  و شاهد یمارهایت یسهمقا با

نشان داد  نتایج قرارگیری، معرض در ازپس  و

در  و 7/00±0/0 به شاهد تیمارمقدار در  ینکه ا

(. 3)شکل  یدرس 1/9±2/2پروژسترون به  یمارت

 کاهش از حاکی هاداده آماری تجزیه و تحلیل

 قرار هایتخمک در GV یتموقع دارمعنی

؛ P<110/1) بود پروژسترون معرض در گرفته

007/3=F 57؛=df)، اختالف در  یناما ا         

؛ F=305/1؛ P=117/1) نشد دیده شاهد یمارت

30=df). 
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 تیمار معرضدر  هاتخمک قرارگیری با

حرکت هسته  یزانکه م شد مشخص پروژسترون

که  رسید 1/9±2/2 به 1/00±7/3در تخمک از 

 این طی در هسته حرکت درصد 2/30 یایگو

 اثرگذاری این رو،از (. 0)شکل  است مدت

 دهدمی نشان وضوح به را پروژسترون هورمون

(107/1=P 301/51؛=F 2؛=df) اما در هیچ ،

ای سبب شکسته و ناپدید شدن هسته نمونه

.( نشدGVBDتخمک )

 

 

در  یریقبل و پس از قرارگ در( Huso huso) یماهیلهسته تخمک ف یتموقع یانگینم یسه: مقا3 شکل

 یتموقع ینب دارمعنی اختالف دهنده نشان ستاره عالمت. پروژسترون هورمونو  شاهدهای محلولمعرض 

 (.>40/4P) است پروژسترون هورمون معرض در قرارگیری از پس وقبل  ،هسته

 

 

در  یریقبل و پس از قرارگ در( Huso huso) یماه یلهسته تخمک ف یتموقع ییردرصد تغ یسه: مقا0 شکل

 دارمعنی اختالف دهنده نشان هاستون روی متفاوت حروف. پروژسترون هورمون و شاهد هایمحلولمعرض 

 .(>40/4Pتیمارها است ) معرض در قرارگیری از پس هسته موقعیت تغییر درصد بین
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داری بین همچنین همبستگی معنی

موقعیت هسته قبل و پس از قرارگیری در 

یا پروژسترون دیده نشد معرض محلول شاهد و 

 (.5)شکل 
 

 بحث

 ماهیان مولدین وضعیت از مناسب درک

ه چرخ بارهمستلزم مطالعات گسترده در یاریخاو

مختلف در  هایهورمون یو اثرگذار یمثلیدتول

 و تخمک وضعیت تنی بربرونکشت  یطمح

 زمان به نزدیکی هنگام در رسیدگی مرحله

 ها وروش معرفی دلیل، این به. است تولیدمثل

 که بتوانند به یکاربرد یاستفاده از ابزارها

و  یوعمصن یرتکث یمناسب برا ینمولد ییشناسا

 ست.ا یتحائز اهم یاربپردازند بس یارخاو یدتول یا

 

 

 

 در قرارگیری از پس و قبل در( Huso huso) یماهیلهسته تخمک ف یتموقع ی: رابطه همبستگ0 شکل

 (ب) پروژسترون هورمون با و( الف) کنترل محیط معرض
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 تخمک که هنگامی داد نشان حاضر مطالعه

 هورمون معرض در پرورشی ماهیانفیل

 یباعث القا تواندیم گیرد،می قرار پروژسترون

به  د،شو جانوری قطب سمت به GVمهاجرت 

ساعت  01حرکت ظرف  یزانم ینکه ا یطور

ه ک ین. با توجه به ادشثبت درصد  2/30معادل 

مقدار و نوع هورمون مورد استفاده نتوانست 

 رسدمی نظر به ،دشو GVBD یجادسبب ا

 موقعیتبرداری، نمونه فصل مانند عواملی

 کم ثیرپذیریات تخمک، در هسته مرکزی

 مقدار و پروژسترون هورمون به نسبت تخمک

 این روی بر ثیرگذارات عوامل از استفاده مورد

 هاینزما در بردارینمونه بنابراین،. باشند مسئله

 القا هایهورمون دیگر آزمودن و سال مختلف

 آلفا -07 بویژه رسیدگی نهایی مرحله کننده

 مقادیر یا و( DHPپروژسترون ) یدروکسیهدی

 یرا در پ یمتفاوت یجبتواند نتا احتماال دیگر

 مبنای بر آزمون این اصولداشته باشد. 

 به پروژسترون در معرض تخمک قرارگیری

 بود نهایی رسیدگی هورمونی پتانسیل یک عنوان

 شدن کامل از پس میوز سرگیری از سبب که

 با(. Dettlaff et al., 1993) دشومی ویتلوژنز

 یهاگونه از بسیاری در رسدینظر مه ب حال، ینا

 هایهورمون از یکی DHPهورمون  خاویاری،

 پروژسترون با مقایسه در نهایی رسیدگی مهم

 (.Lutes et al., 1987) دشومی محسوب

 ریقرارگی که داشت توجه نکته این به باید

 عدم سبب تخمک مرکزی موقعیت در هسته

 این ،از این رو .دوشمی هاهورمون به دهی پاسخ

 قطب سمت به هسته مهاجرت شروع باباید  امر

 همین به. گیرد قرار سنجش مورد جانوری

بب س یزن ماهیانی ینچن یهورمون یالقا ترتیب،

 ینو از دست دادن مولد یونشکست در اووالس

 خواهد شد.

اهداف  یبرا یمختلف کشت هایمحیط

قرار  یشمورد آزماپژوهشگران متفاوت توسط 

 یکشامل  هایطمح یناز ا یگرفته است. برخ

به نام  یچیدهپ کشت با چند جزء یطمح

Lebovitz (L-15 )متحده ایاالت در (Lutes, 

1985; Lutes et al., 1987; Conte et al., 

1988; Webb et al., 2000 )محیط یک و 

 ماهیان خون یونی ترکیب پایه بر که کشت

 است شده استفاده فرانسه در( SIS) خاویاری

(Williot et al., 1991 )به یج. طبق نتادوشمی 

کشت، درصد  یطدو مح ینآمده از ا دست

GVBD به هاگروه یناز پروژسترون در ا یناش 

 هب ویژگی این و بود متفاوت توجهی قابل طور

 یدمثلتول موفقیت بینیپیش برای مالکی عنوان

 ;Lutes et al., 1987) است شده ارائه هاماده
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Williot et al., 1991در وجود، ین(. با ا 

 برونازون روی بر که هاییآزمایش

(Acipenser stellatus انجام شد، مشخص )

 حداکثری پاسخ دلیل به یژگی،و ینکه ا دش

 یزتما برای تواندنمی پروژسترون، به هااووسیت

 یبرخ در. گیرد قرار استفادهمورد  هاماده بیشتر

 یماهتاس هایفولیکول پاسخ عدم مطالعات، از

 عصاره به( Acipenser baerii) یبریس

 یاربروز بس یا( و Williot, 1997) کپور هیپوفیز

 Acipenser) یدسف یماهتاس یونکم اووالس

transmontanus )در تنیبرون محیط در 

 پروژسترون یا گنادوتروپیک محلول حضور

              که، حالی در(. Lutes, 1985) شد مشاهده

 هایفولیکول روی بردیگری  مطالعات در

 Acipenser) روسیماهی تاس و برونازون

gueldenstaedtii)، 011 به نزدیک اووالسیون 

 مشخصی اختالف همچنین. شد گزارش درصد

 گنادوتروپیک هایفعالیت مقایسه نتایج در

 هیپوفیز عصاره هایمحلول و خاویاری ماهیان

          شده استفاده خالص هایگنادوتروپین و کپور

 خاویاری ماهیان اووسیت رسیدگی سنجش در

 است شده مشاهده تنیبرون محیط در

(Doroshov and Lutes, 1984; Lutes, 

1985; Goncharov et al., 2002.) 

 یمختلف بر رو هایهورمونآزمایش با 

GVBD بستر ) یماهHuso huso × 

Acipenser ruthenus) شد مشخص 

 با DHPامر  ینا یهورمون برا ترینمناسب

 Mojaziبود )لیتر نانوگرم در میلی 01 غلظت

Amiri et al., 2001)، که به نظر  یدر حال

 با و دیگر هایها هورمونگونهسایر رسد در یم

 شود گرفته نظر در باید متفاوت هایغلظت

(Lutes, 1985 .)ز ا یناش تواندمی اختالفات این

 فاوتت فیزیولوژیک، وضعیت در تفاوت گونه،نوع 

 همچنین و گنادوتروپیک هایمحلول فعالیت در

 باتترکی)مانند  فولیکول انکوباسیون شرایط

 .باشد( کشت محیط

 دییاز ثیرات استفاده مورد کشت محیط نوع

مشخص  یدارد. به تازگ ینمولد ییبر شناسا

هدف  ینا یمحلول برا ینشده است که بهتر

SIS  که نسبت به محلول استL-IS  بویژه و

 ,Williotاست ) یباالتر ییکارا یدارا ینگرر

 1-9 ینب یدمحلول که با pH(. حتما به 2018

اسمول در میلی 211-311 ینکه ب هیتو اسموالل

 توجه داشت. یدبا یزباشد نلیتر 

 اند همبستگیدادهمطالعات نشان  برخی

 GVBDو شاخص  GV یزانم ینب داریمعنی

 یماهیلف یوجود ندارد. در مطالعه حاضر بر رو

قبل  GV یتموقع ینب یمشخص یهمبستگ یزن
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هورمون مشاهده معرض  در یریو پس از قرارگ

( با استفاده از 0990و همکاران ) Williotنشد. 

مالحظه  یبریس ماهیدر تاس DHPهورمون 

 تیسن یکاف ییبه تنها GVکه استفاده از  کردند

برای ارزیابی  تریشاخص مناسب GVBDو 

 Lutes مطالعه نتایج. دشویمحسوب م مولدین

 دارمعنی رابطه دهنده نشان( 0917) همکاران و

 ،GV میزان با تراپی هورمون به مولدین پاسخ

 هورمون مقدار و GVBD پاسخ تخمک، قطر

DHP و همکاران  طعنه همچنین. است پالسما

ماهی تاس مولدین روی بر مطالعه با( 0390)

داشتند  اشاره( Acipenser persicus) یرانیا

 17/1 یباال GVبا  ینمولد یکه در برخ

 یمثل دیشد و عملکرد تول ءالقا یبه خوب رسیدگی

 یدر حال ینمشاهده شد. ا یندر مولد یمناسب

، 17/1 یینپا GVبا  ینمولد یبود که در برخ

 ینیمثل پایدتول ییکارا و اووالسیون یدگی،رس

شاخص  ینرا ب ییباال یهمبستگ هابود. آن

GVBD ونییانکوباس یو درصد لقاح و بازماندگ 

 دند. کرگزارش 

از  یکی GV یتموقع یینتع که ینوجود ا با

مناسب  ینمولد ییمهم در شناسا یهاشاخص

 پایین مرحله مانند عواملی اما شود،یمحسوب م

( هسته تخمک یانیم یت)موقع جنسی رسیدگی

 یو نگهدار یداز ص یناش هایاسترس یاو 

 . برندشو اووالسیون در شکست سبب توانندیم

 تنیبرون ارزیابی ،GV یتموقع یینخالف تع

 ژهبوی اطمینان قابل شاخصی تخمک رسیدگی

که  GV یانیدر مرحله م یانماه ییندر تع

 است. ،نیستند یرمناسب تکث

 درسمی نظره ب ،یاد شده نتایج به توجه با

 ینگرر یاو  L15 مانند هاییمحلول از استفاده

 از استفاده هنگام در را ترییواقع یجنتا

 کتخم رسیدگی درجه تعیین برای پروژسترون

. دهد نشان یماهیلف جمله از خاویاری ماهیان

 ایهبررسی کنار در دشویم یشنهادپ بنابراین،

 ها،بردارینمونه از استفاده با GVشاخص  یزمان

تخمک و  یدگیدرجه رس ییننسبت به تع

دن زمان کرمشخص  یبرا GVBDشاخص 

 مناسب هایو عدم از دست دادن تخمک یرتکث

 راچ ،شود استفادهماهی فیل مولدین در تکثیر

 و محدود نیاز مورد امکانات با ساده روشی که

 صرفا نتعیی به نسبت و دشومی تلقی باال کارایی

GV است بیشتری قابلیت و اولویت دارای. 

 

 قدردانی و تشکر

 و بازسازی مجتمع یریتاز مد یلهوس بدین

 دشهی خاویاری ماهیانژنتیکی  ذخایر از حفاظت

 طی رد که عزیزانی کلیه همکاری و بهشتی دکتر
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 و تشکر کمال بودند ما رسانژوهش یاریپ این

 .داریم را قدردانی
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Abstract  

Due to the high importance of beluga sturgeon breeders and to determine the 

appropriate time for hormonal induction, the present study was performed with 

the aim of selecting the breeders with high quality eggs for artificial reproduction. 

Two groups of eggs from 7 female beluga were incubated with 5 µg of 

progesterone per mL or hormone-free group in Ringer medium at 16°C for 18 

hours. Pre- and post-exposure, the germinal vesicle migration (GVM) index was 

determined in 10 oocytes. The results showed that the GV position was 13.0±3.4 

pre-treatment and changed after in vitro culture of oocytes in control and 

progesterone groups to 11.7±4.1 and 9.6±2.2, respectively, which showed a 

significant difference. During this period, the GVM exposed to progesterone was 

determined to be 31.2% closer to the animal pole. This study suggests that due to 

high economic value of beluga breeders, this method can be used to select suitable 

fish to induce artificial reproduction. 

Key words: Beluga Sturgeon, Progesterone, GVBD, Broodstock Selection, 

Artificial Propagation. 
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