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  13-24: صفحات / 91 تابستان، دومم، شماره شش           سال                          مجله شیالت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آزادشهر                                        
  

   مولدین ماده و مریستیک مرفولوژیکهاي بررسی ویژگی
   تکثیر مصنوعیکارایی براي تشخیص) .Acipenser persicus B (ماهی ایرانی تاس

  
  ،4، مهدي شمسایی3، عیسی ابراهیمی2ی، رحیم حسین1پوري پدرام ملک*

  5نورمحمد مخدومی و 5زاده افشین امین
 صنعتی دانشگاهگروه شیالت، ارشد  کارشناسیآموخته  دانش2، رانیا تهران، ،قاتیتحق و علوم واحد ،یاسالم زادآ دانشگاه جوان، پژوهشگران باشگاه1

کارشناس 5  ایران،، تهران،استادیار گروه شیالت، دانشگاه آزاداسالمی، واحد علوم و تحقیقات4 ،دانشگاه صنعتی اصفهاناستادیار گروه شیالت، 3، اصفهان
  مجتمع تکثیر و پرورش ماهیان خاویاري شهید مرجانی گرگان

  16/3/90:   ؛ تاریخ پذیرش1/10/89: تاریخ دریافت
  چکیده

 انقراض از جلوگیري و ذخایر حفظ راستاي در اي جانبه همه کوشش تا شده سبب فعلی ماهیان خاویاري وضعیت
 کارگاه در  سري زمانی جداگانه6 در ایرانی ماهی تاس ماده مولد 46 پژوهش این  در.پذیرد صورت ماهیان این نسل
مورد مطالعه قرار  86 فروردین تا 85 نداسف هاي ماهفاصل  حددر  مرجانی، شهید خاویاري ماهیان پرورش و تکثیر

 سپس. گرفت صورت مرحله دو در هورمون تزریق  رسیدگی جنسیء القابراي ،مناسب مولدین انتخاب از پس. گرفتند
 نتایج .دش گیري اندازه شکم دور و سن استاندارد، طول کل، طول وزن، جمله از  و مریستیکمرفولوژیک فاکتورهاي

 وزن ها، تخم لقاح درصد مطلق، هماوري گرم، هر در تخم تعداد تخم سیال، وزن  مصنوعی ماننددست آمده از تکثیر هب
 بین در) <05/0P( داري معنی اختالفود نبدست آمده بیانگر  ه نتایج ب.شدند تعیین نیز الروها بقاء درصد و الرو

مورد نیز ها رگرسیون روابط بین متغیر آنالیز  با استفاده از.است مختلف هاي سري در شده گیري زها اندفاکتورهاي
 و هماوري میزان ماده با مولدین استاندارد و کل طول شکم، دور وزن، فاکتورهاي  کهترتیب این به .بررسی قرار گرفت

دست آمده  هسن مولدین نیز با وزن تخم سیال ب این، بر عالوه. )>05/0P( بودند داري سیال داراي رابطه معنی تخم وزن
 رابطه شده گیري اندازه جنسی هايرفاکتو سایر با ماهیان سن. )>05/0P( نشان داده است خطیو  دار نی معرابطه

داري از   نیز با طول، وزن و دور شکم مولدین نیز روابط معنی جنسی مدت زمان رسیدگی.ي از خود نشان نداددار معنی
 نیز در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته ها و بقاء الروها درصد تفریخ تخم .)>05/0P( خود نشان داده است

  .است
  

  ، تکثیر مصنوعی)Acipenser persicus(ماهی ایرانی  ، تاس و مریستیکهاي مرفولوژیک  ویژگی: کلیديهاي هواژ
  

  1مقدمه
1ماهی ایرانی تاس

طور عمده در  هبرون، ب یا قره 2
هاي  این گونه، در آب. دریاي خزر پراکنش یافته است

                                                
  p.malekpouri@gmail.com: مسئول مکاتبه *

1- Acipenser persicus Borodin, 1897 

رود در  لی ایران، از رود آستارا در غرب تا گرگانشما
 معدودي در هاي گزارش. شرق، دیده شده است

و شمال دریاي  در غربگونه   این خصوص وجود
 و همکاران، Moghim (مازندران نیز وجود دارد

هاي این  ونهنیز همانند سایر گماهی ایرانی  تاس). 2006
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هاي   زیستگاهل تخریبات صورت گرفته دردلی ماهیان به
ر روبرو یرویه با کاهش شدید ذخا صید بی طبیعی و

  که این گونه  طوري ه ب،)Marti ،1964( شده است
 قرار گرفته است 1بحران انقراض در هاي  گونهوجز

)Kottelat ،رو احیاي و از این) 2009 و همکاران 
صورت بازسازي بسترهاي  هاین ماهی چه ب ریذخا

 توسعه و تصور  بهمثل و چهطبیعی مناسب براي تولید
 باشد  اهمیت میدارايتکثیر مصنوعی هاي  بهبود روش

  .)1376،  و همکارانآذري(
مصنوعی ماهیان  هاي مرتبط با تکثیر اولین فعالیت

این . گردد  میالدي باز می1869خاویاري به سال 
د به سایر هاي بع جربیات به مرور در طول سالت

   Detlaff (قال داده شدماهیان نیز انت هاي تاس گونه
نیز مطالعات در ایران ). Goncharov ،2002و 

 کارایی تکثیر مصنوعی زمینه بررسیمتعددي در 
  ماهیان خاویاري و تولیدات مراکز دخیل در این امر 

 پذیرفته است گذشته صورتهاي  در طی سال
؛ عبدالحی و همکاران، 1382 و امینی، فالحتکار(

وجود   نیز تنها به)1385(ی وسفیان و فارابی). 1384
دار بین میزان تخم استحصالی و  روابط معنی

پارامترهایی چون شاخص رسیدگی جنسی، وزن و 
طور  سنی و همین رابطه ساختار. طول مولد پی بردند

 ماهی باریک پوزه تاسطول چنگالی مولدین ماده 
)Scaphirhynchus platorynchus (ماهی  و تاس

نیز پیش از این مورد ماوري  با میزان هآتالنتیک
؛ 2006 و همکاران، Kennedy (بررسی قرار گرفته است

Kennedy ،؛ 2007 و همکارانVan Eenennaam و 
Doroshov ،1998 .(بین وزن مولد و دار رابطه معنی 

اي نشان داده  ماهی دریاچه میزان هماوري نیز در تاس
  ).2006 و همکاران، Brunch (شده است

ر ی حفظ ذخاألهمسح شده، وارد مطربا توجه به م

                                                
1- Critically Endangered 

هاست که اهمیت وافري یافته و  ماهیان خاویاري سال
ها در راس امور  هاي مرتبط با بازسازي این گونه فعالیت

 .)Pourkazemi ،1997( شیالتی قرار گرفته است
 خالی از فایده ،لیتامیزان بازدهی این فع هی توجه بهتمن

ر یامر بازسازي ذخاهاي جاري در  که فعالیت نیست چرا
 عوامل در واقعهاي بسیار زیاد بوده و  متضمن هزینه

درك بهتر رابطه اند که مطالعه و  متعددي در آن دخیل
تواند   میها با فرایند تولید مصنوعیهر یک از پارامتر

تر   و احیاي سریعشود  فراینداینافزایش راندمان  سبب
  .دنبال آورد ر این ماهیان را بهیذخا

تعیین سعی شده است تا با  مطالعه ندر ای
 مناسب از میان طیف وسیع هاي ظاهريپارامتر
ه ی ارا ون مادهیگیري در مولد هاي قابل اندازهپارامتر

 بتوان ازها  حدود بهینه براي هر یک از این ویژگی
 و به تمالی فرایند تولید مصنوعی کاستهریسک اح

  .مودر کمک نیبازسازي ذخا
  

  ها مواد و روش
ماهی ایرانی که از چهار  مولدین ماده تاس 46 :هیما

 فصل هنگامشرقی دریاي مازندران در  صیدگاه جنوب
سال ) هاي اسفند تا فروردین حد فاصل ماه( ریزي تخم

ماهیان صید شده پس از انتقال . ند صید گردید1386
مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاري شهید به 

و آب شیرین  رارت سازگاري با درجه حبرايمرجانی 
دماي آب این . نگهداري شدند مدورهاي در استخر

 درجه 14-17ها در طول این دو ماه بین استخر
مولدین مورد غذادهی قرار نگرفته و . بودگراد  سانتی

صورت جداگانه  هها ب پس از بررسی کیفیت تخم
  .گذاري شدند تگ

 برايهورمون، پیش از تزریق  :ها برداري از تخم نمونه
 با استفاده از سوند PI(2( عیین شاخص قطبیت هستهت

                                                
2- Polatization Index (PI)=(A/B)×100 
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شیاردار از قسمت شکمی ماهی تعدادي تخم برداشته 
 دقیقه در آب جوشانده 2-5مدت  ها به شد سپس تخم

مایع تخمدانی جدا گردیده و  هماند باقیشدند تا 
در . محتویات تخمک و موقعیت هسته نیز ثابت گردد

ر حیوانی نباتی برش ها در امتداد محو  بعد تخمهمرحل
 تخم در قطب ه غشاء هسته تا دیوارهفاصل. داده شدند

و قطر تخم در امتداد محور حیوانی نباتی ) A( حیوانی
)B (گیري شد با استفاده از لوپ و عدسی مدرج اندازه 

 Dettlaff اساس روشو در نهایت شاخص قطبیت بر
 و همکاران Kazanskiiو ) 1993(و همکاران 

 .ین گردیدتعی) 1978(

 شاخص قطبیت هسته پس از تعیین :تزریق مصنوعی
کثیر مصنوعی، میزان  مناسب براي تنیو انتخاب مولد

 تزریق مورد محاسبه قرار گرفت و برايدوز مناسب 
در این .  پذیرفتتزریق صورتطی دو مرحله 

 سري زمانی جداگانه مورد 6ن در ی مولدپژوهش
ماهی مولد ماده  45یق قرار گرفتند که در مجموع رتز

 هیپوفیز ه اول عصاره غدهدر مرحل. شد را شامل می
   )Billard ،2000(گرم بر کیلوگرم  میلی 5 میزان به

   ساعت براي تزریق دوم 12پس از گذشت و 
 میکروگرم بر کیلوگرم 1 میزان  بهLHRHa از
)Goncharov ،استفاده گردید) 1991 و همکاران .

 مولدین نر نیز مورد  دوم،هزمان با تزریق مرحل هم
صورت  هتزریق قرار گرفتند و تزریق در هر دو گونه ب

ن تزریق یادداشت شده و زما. درون عضالنی انجام شد
 شدند بررسی میدتالف اساس منحنی مولدین بر

)Dettlaff ،ساعت پس از 20-30). 1993 و همکاران 
  .شدند کشی آماده می تزریق دوم مولدین براي تخم

دست  بهپس از  :هاي مرفومتریک فاکتورريیگ اندازه
 اطمینان از رسیدگی جنسی مولدین با استفاده آوردن

از تعیین شاخص قطبیت براي بار دوم، مولدین با 
استفاده از روش مکانیکی بیهوش شده و به سالن 

هاي مرفولوژیکی سپس فاکتور. تکثیر منتقل گردیدند
 هر اندازطو از جمله وزن، طول کل و استاندارد و همین

منظور  به. گیري گردید دور شکم مولدین ماده اندزه
اي ماهی   سینههن نیز اولین شعاع بالیتعیین سن مولد

 سپس سه برش از مقطع عرضی هر .جدا گردید
استخوان تهیه گردید و با استفاده از کاغذ سمباده 

رسانده و با متر  میلی 3/0 -5/0 ضخامت آن را به
هاي رشد سالیانه شمارش  حلقهاستفاده از لوپ تعداد 

 ).1990 و همکاران، Mackay( شدند

منظور  گیري، به پس از عمل خون :باسیونلقاح و انکو
ها، ناحیه شکمی ماهی را از   تخمکدست آمدن به

هاي  اي برش داده و تخمک قسمت مخرج تا ناحیه سینه
عمل لقاح . خارج شده در تشت پالستیکی ریخته شدند

اسپرم براي هر کیلوگرم سی  سی 10 با استفاده از
منظور رفع  به). Ginsberg ،1963(تخمک انجام شد 

در انتها نیز . ها نیز گل رس اضافه گردید چسبندگی تخم
هاي یوشچینکو منقل ها شسته شده و به انکوباتور تخم

ها نیز وزن  تخمک دست آمدن بهدر زمان . گردیدند
ض آن، تخمک، تعداد تخمک در هر گرم، طول و عر

 .گیري قرار گرفت میزان همآوري مطلق نیز مورد اندازه

 تخمک 6گیري طول و عرض تخمک،  اندازهبراي 
ها  نآ  قطرو میانگین صورت تصادفی انتخاب گردید هب

 وزن تخم سیال و . ثبت گردیدنیمولدیک از براي هر 
سه نمونه تصادفی با انتخاب ن در هر گرم نیز آتعداد 

  .صورت گرفت ها آنو تعیین میانگین 
 ساعت 48 پس از گذشت :میزان تفریخ و بقاء الروها

هاي ح، سه نمونه تصادفی از انکوباتوراز عمل لقا
مربوط به هر یک از مولدین انتخاب گردید و تعداد 

هاي داراري تسهیم نرمال تعیین و سپس درصد  تخم
درجه حرارت آب . دست آمد  ساعت به48لقاح پس از 

گراد  درجه سانتی 14-17نیز بین در سالن هچري 
در این درجه حرارت، پس از . گیري گردید اندازه
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هاي فاسد نیز  تخم. ها هچ شدند  روز تخم5-7گذشت 
 شدند و آوري می در طول این دوره روزانه جمع

 ها، عفونت قارچی تخم منظور جلوگیري از به
  درصد2شیت سبز الابا استفاده از م هاانکوباتور

ها و تعداد ین وزن الروي تعیبرا. شدند یعفونی مضد
ها تازه گرم نیز سه نمونه تصادفی از الروالرو در هر 

هچ شده انتخاب شده و سپس توزین و شمارش 
هاي مربوط به هر سري  پس از تفریخ، الروشدند می

تدریج وارد یک حوضچه  صورت به هب)  سري6(زمانی 
ها بین ردرجه حرارت آب در این استخ. دندش ونیرو می

تعداد . گیري شد  اندازهگراد درجه سانتی 14- 5/16
هاي هر سري از مولدین که به یک ونیرو منتقل الرو

 روز 7-10پس از گذشت . شده بودند، شمارش گردید
تر منتقل  هاي بزرگمانده را به استخر هاي باقیکه الرو

 تعداد الروهاي هر ونیرو شمارش دوباره، نمودند می
 میزان درصد بقاء الرو براي هر سري از اینشده و بنابر

  .ن نیز تعیین گردیدیمولد
  این آزمایش در قالب طرح  :هاي آماريآنالیز

منظور بررسی  به. تصادفی نامتعادل انجام شده است
هاي مختلف از آنالیز              هاي آماري بین سري تفاوت

و براي  )one-way ANOVA(طرفه  یکواریانس
لیز رگرسیون خطی و اها نیز از آنین متغیرتعیین روابط ب

ها با استفاده از تمام آنالیز . استفاده گردیدخطیرغی
 انجام  درصد5 در سطح اطمینان SPSS18افزار  نرم
  .شد
  

 نتایج
طرح کامالً تصادفی از آنالیز دست آمده  هنتایج ب

 مولد ماده مورد 46 که از مجموع نامتعادل نشان داد
صورت جداگانه مورد  هسري ب 6بررسی که در طی 

 یک از هیچکشی قرار گرفته بودند،  تزریق و تخم
هاي مرفومتریک مانند دور شکم، وزن، طول فاکتور

 دار  اختالف معنی دارايکل، طول استاندارد و سن،
  .)<05/0P( نیستند

هاي مرفومتریک و   از بررسیدست آمده نتایج به
از ماهیان بیش از نیمی مریستیک نشان داده است که 

سوم  دو.  سال بودند17-20 متعلق به گروه سنی
 27-40راي وزنی بین جمعیت مورد بررسی نیز دا

ر ماهیان نیز طولی بالغ بر ت بیش .اند کیلوگرم بوده
سوم مولدین ماده نیز دور  دو. متر داشتند  سانتی158

در ). 1 شکل( متر داشتند  سانتی66-76شکمی بین 
 و 47ترین وزن   بیش،یبین ماهیان مورد بررس

 و 24 کیلوگرم، باالترین سن 20ترین آن  کم
 و 193ترین طول کل   سال، بیش13ترین آن  پایین

ترین طول استاندارد  متر، بیش  سانتی152ترین آن  کم
 دور شکم همتر و انداز  سانتی120ترین آن   و کم165

  .دست آمد همتر ب  سانتی56-87نیز بین 
نی براي تکثیر مصنوعی  مولدیپژوهشدر این 

 5-11ها بین   آن)PI (انتخاب شدند که شاخص قطبیت
 براي تولید خاویار به مرکز مربوطه منتقل هبقیبود و 

مدت زمان رسیدگی جنسی پس از دومین . گردیدند
  .گیري شد  ساعت اندازه20-32تزریق بین 
دست آمده از آنالیز رگرسیون مشخص  هنتایج ب

هاي مرفولوژیک در  از فاکتوریک نموده است که هیچ
 وزن  وشاخص قطبیت هسته، طول و عرض تخمک

دست  هوزن تخم سیال ب. گذار نبوده استثیرأالرو ت
هاي متراآمده از مولدین ماده نیز با تمامی پار

داري از خود نشان داده  مرفولوژیکی رابطه معنی
، براي مثال وزن مولد با وزن تخم سیال داراي است

، )>2R ،05/0P=367/0 (داري بوده رابطه معنی
 درصد از 7/36تنهایی  عبارت دیگر وزن مولد به به

دست آمده را توجیه  هتغییرات وزن تخم سیال ب
هماوري مطلق و مدت زمان رسیدگی جنسی  .کند می

هاي مرفولوژیک روابط جز سن با مابقی فاکتور نیز به
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و تعداد  )>05/0P (داشته  آمارينظرداري از  معنی
خم در هر گرم نیز با تمام فاکتورهاي مرفومتریک ت

  .)>05/0P (داشته است داري  معنیهمطرح شده رابط

  

  
  

  دهد در ماهیان مولد ماده نشان میهاي مرفولوژیک را درصد فراوانی هر یک از فاکتور -1شکل 
  

دست آمده بر حسب درصد بوده و  همقادیر ب. دهد ها نشان می ها را در هر یک از سريها و میزان بقاء الرو درصد تفریخ تخم -1جدول 
 در هنگام خروج هادرصد بقاء الرو. گیري شده است صورت جداگانه اندازه هها ب از تقسیم میزان خروجی بر ورودي براي هر یک سري

 تیک نیز آورده شده استریک و مریس مقایسه میانگین و انحراف معیار فاکتورهاي مرفومتبراي. از سالن ونیرو تعیین شده استها الرو

  درصد   گروه
  تفریخ

  درصد 
  هابقاء الرو

  سن
  )سال(

  طول کل 
  )متر سانتی(

  طول استاندارد
  )متر سانتی(

  وزن
  )کیلوگرم(

  دور شکم
  )متر سانتی(

1  83/56  07/74  1±17  14/10±171  01/12±67/144  51/2±33/29  11/6±33/60  
2  83/47  11/71  15/3±22/17  65/13±78/173  92/10±44/146  48/7±67/30  39/10±44/71  
3  93/74  29/77  49/1±18  19/7±60/175  14/6±30/148  05/5±31  05/6±2/69  
4  97/77  58/86  16/2±67/18  55/17±171  7/15±83/143  89/4±5/34  59/4±67/70  
5  83/63  47/90  12/2±18  79/8±6/173  27/5±40/145  50/4±6/31  38/2±2/69  
6  46/66  19/78  91/2±45/19  21/11±58/177  05/9±92/147  10/8±04/35  89/5±75/69  
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نیز براي ) 2R(ضریب تعیین . دهد هاي مرفولوژیکی نشان می هاي مرتبط با تکثیر مصنوعی را نسبت به شاخص پراکنش پارامتر  -2 تصویر
د، به این ترتیـب  عملکرد متغیر مستقل طول استاندارد نیز در تمام حاالت مشابه متغیر طول کل بو . ها آورده شده است   هر یک از نمودار   
  ي مربوطه خودداري شده استهااز آوردن نمودار

  
هاي مرفولوژیکی با درصد آنالیز رگرسیون متغیر

گونه رابطه  ها هیچها و درصد بقاء الرو تفریخ تخم
 با )<05/0P(داري را نیز از خود نشان ندادند  معنی

 درصد تفریخ در گروه چهارم دیدهترین  حال بیش این
ي گیري شده برا شد و باالترین میزان بقاي اندازه

  ).1جدول  (ها نیز متعلق به گروه پنجم بودالرو
  

  گیري و نتیجه بحث
 228متوسط طول این ماهی در حدود کلی طور هب

متر هم   سانتی250متر بوده و در مواردي تا  سانتی

متوسط طول ) 1381 (همچنین، کیوان، گزارش شده
 دون را -ماهیان مورد بررسی در ناحیه ازف تاس
هاي مورد  در نمونه. نوان نمودمتر ع  سانتی165-145

، متوسط طول کل مولدین از پژوهشبررسی در این 
متر   سانتی62/174تر و برابر  این میزان مقداري بزرگ

متر   سانتی66/146و متوسط طول استاندارد مولدین 
یط اها و شر توان به مکان  امر را میدلیل این. بود

  .داد مختلف نسبت زیست متفاوت این گونه در نقاط
هایی  هاي این گونه، در مورد نر و ماده در بررسی

ترتیب وزنی در  اند به که به رود ولگا مهاجرت کرده
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. دست آمده است ه کیلوگرم ب30-35 و 20-30حدود 
)Vecsei و Artyukhin ،2001 .(کیوان همچنین 
ماهیان مورد بررسی در  متوسط وزن تاس) 1381(

. م عنوان نمود کیلوگر18-30 دون را - ناحیه ازف
 کیلوگرم 70البته وزن این ماهی ممکن است تا 

 صید شده در هاي نمونهمیانگین وزن افزایش یابد که 
 کیلوگرم 54/29، 1382رود در سال  مصب گرگان

 ).1382فارابی و همکاران، (گزارش شده است 
نیز متوسط ) 1385(بر این یوسفیان و فارابی  عالوه

 شهید رجایی و شهید وزن مولد ماده را در مرکز
 کیلوگرم گزارش 31/30 و 14/28ترتیب  مرجانی به

، متوسط وزن مولدین ماده پژوهشدر این . اند نموده
ه شده ی کیلوگرم بود که از آمار ارا43/32مورد بررسی 

  .باشد باالتر می
هایی  هاي انجام شده روي نمونه گیري نتیجه اندازه

ربایجان صید طور تصادفی از محدوده آبی آذ هکه ب
 درصد 82( ماهیان تر بیشدهد که  اند، نشان می شده

 و بخش عمده اند  سال سن داشته14-32بین ) ها نمونه
دهند   سال تشکیل می11-24جمعیت مولد را افراد 

لوغ در ماهیان متعلق سن ب). 1384سرافراز و اکبریان، (
 سال محاسبه شده است 8-13 به رود کورا نیز

)Markarova و Alekperov ،1989 ( با توجه به
دین ماده مورد بررسی در این که متوسط سن مول این

بر هماهنگی  ، عالوهدست آمد هب سال 22/18، پژوهش
 که گیري نمود گونه نتیجه توان این می، باالبا آمار 

  .اند ریزي نموده دین بیش از یک بار تخممولر ت بیش
دار بین فاکتورهاي  ود اختالف معنیدلیل نب به
هاي مختلف، میزان اختالف  گیري شده در سري اندازه

طور درصد بقاء الروها را  در درصد لقاح و همین
یک از فاکتورهاي مرفومتریک یا  توان به هیچ نمی

بین دو پارامتر . گیري شده نسبت داد مریستیک اندازه
با این . داري دیده نشد  نیز رابطه آماري معنییاد شده

توان به این نکته اشاره نمود که  جود تنها میو
 مربوط به گروه ترتیب ترین درصد لقاح و بقاء به بیش

درصد تفرخ گزارش ). 1دول ج( بوده است 5 و 4
 سال -ي این ماهی در کارگاه شهید مرجانیشده برا

ترتیب   به- 1381 سال -کارگاه شهید رجایی و -1382
، و فارابییوسفیان ( بوده است 34/61 و 25/59

ماهی ایرانی در  هاي تاس  درصد تفریخ تخم.)1385
هاي  فاصل سال مراکز تکثیر ماهی خاویاري در حد

دست آمده  ه ب6/52 و 56، 60، 56ترتیب   به80-1377
 در مقایسه با ).1384عبدالحی و همکاران، (است 

 دآزمایش درصاین  2 و 1هاي   تنها در گروهنتایج باال
ها   گروههبقیدست آمده است و در  هتري ب تفریخ کم

درصد بقاء . اختالف فاحشی قابل مشاهده است
 بین 1377- 81هاي   ساله در فاصلالروها در ونیرو نیز

عبدالحی و ( درصد گزارش شده است 82-76
در مطالعه دیگر پورکاظمی و . )1384همکاران، 

هاي  الروها را در تکراردرصد بقاء) 1385(همکاران 
 و این دست آوردند هب 42/42-06/72 مختلف بین

تري داشته  رو پراکندگی بیش شاخص در مطالعه پیش
هاي مربوط به این دو  پراکندگی داده). 1جدول  (است

 حتمال زیاد مربوط به سایر فاکتورها مانندپارامتر به ا
رت و هاي فیزیکوشیمیایی آب مانند درجه حرا ویژگی

توان باروري هاي کیفی جنسی خود مولد، حتی فاکتور
  .اسپرم و حتی فرایند لقاح مصنوعی باشد

شخصی در کنون هیچ کار مبراساس مطالعات ما تا
هاي مرفولوژیک با خصوص تعیین روابط فاکتور
ماهی ایرانی صورت  راندمان تکثیر مصنوعی در تاس

ی مطالعات پیشین تنها به تعیین کارای در .نپذیرفته است
ا در محدودي از تکثیر مصنوعی و پرداخته و تنه

ها  میزان همبستگی معدودي از فاکتورهیمطالعات به ارا
سنی و  رابطه ساختار در این راستا. پرداخته شده است

ماهی باریک  طور طول چنگالی مولدین ماده تاس همین
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با میزان ) Scaphirhynchus platorynchus (پوزه
 مولدینی با سن در این پژوهش. هماوري نشان داده شد

از نظر  .تري بودند  سال داراي هماوري بیش20-11
متر   سانتی65-70طول چنگالی نیز مولدینی با طول 

تر هماوري را نشان قد بیش از مولدین بلندتر و کوتاه
ماهی   تاسدر). 2007 و همکاران، Kennedy (دادند

 هماوري  با2r=775/0  با نیز طول چنگالیآتالنتیک
در همین مطالعه . اده استدار از خود نشان د رابطه معنی

رابطه  )2r=794/0(سن مولدین نیز با هماوري 
 و Van Eenennaam (داري داشته است معنی

Doroshov ،1998(.  
 دست آمده اساس نتایج بهبرکه  است  در حالیاین

 سن تنها با وزن تخم سیال رابطه خطی از این پژوهش
 لیو) Linear 2r=106/0(دار اندکی داشته است  معنی

دست نیامده  هدار ب با میزان هماوري این رابطه معنی
 تر  کمدلیل دامنه سنی البته این اختالف شاید به .است

طور  همطالعه ما نسبت به سایر مطالعات باشد، چراکه ب
مثال دامنه سنی مورد مطالعه توسط کندي و همکاران 

و  )2007 و همکاران، Kennedy( بود  سال43-15
  . سال بود13-24لعه ما این دامنه در مطا

رابطه طول چنگالی و میزان تخم سیال نیز توسط 
نتایج  . داده شده استنشان) 1385(یوسفیان و فارابی 

 ده استا نشان د بنده و همکارن از بررسیدست آمده به
  طول طول کل و، از سنکه وزن تخمک سیال بیش

ثیر وزن کل مولدین ماده قرار أت استاندارد ماهی، تحت
، نیز عنوان نمودند که )1385( یوسفیان و فارابی. رددا

 -میزان تخمک سیال در مولدین انتخابی، به وزن ماهی
 وابسته است، در نتیجه پس از تزریق - بیش از طول آن

 بلوغ نهایی اووسیت، برايهاي گنادوتروپین  هورمون
تر باشد یا  چه نسبت وزن ماهی به طول آن بیشهر

تر باشد، نسبت درصد  بفاکتور وضعیت آن مطلو
همچنین . تر خواهد بود تخمک سیال به وزن ماهی بیش

Doroshov عنوان نمودند که در )1997( و همکارانش 
قابل سن ، وزن ماهی در م مولدین مادهرسیدگی جنسی

یید نتایج ما أ در ت.شود تري محسوب می  عامل مهمماهی
ر دا  نیز وجود رابطه معنی)1385(یوسفیان و فارابی 

)6/0=r ( بین میزان تخم سیال و وزن مولد را نشان
دار بین وزن مولد و میزان هماوري  رابطه معنی. اند داده

)66/0=2r(اي نشان داده شده  ماهی دریاچه  نیز در تاس
  ).2006 و همکاران، Brunch (است

دست آمده هماوري مولدین به  اساس نتایج بهبر
ماوري این ماهی ه. بستگی داردنیز ها  وزن و طول آن

  تخم گزارش558900میزان   بهدر سواحل آذربایجان
که ) Alekperov ،1989 و Markarova (شده است

.  تخم هم افزایش یابد840000ممکن است تا 
هایی در دست است که هماوري ماهیان منطقه  گزارش

سرافراز ( دهد  تخم نشان می375000سفیدرود را برابر 
 در حالی است که متوسط و این) 1384و اکبریان، 

تر  هماوري مولدین ماده مورد بررسی، از این میزان کم
  . عدد تخمک بود218562و 

رسد که فاکتور دور شکم نیز همانند وزن  نظر می به
بینی وضعیت  مولدین، شاخص مناسبی براي پیش

در مطالعه اخیر دور شکم با . مثلی ماهی باشدتولید
داري  رابطه معنیهماوري مطلق و وزن تخم سیال 

بر این وزن، طول  عالوه. نشان داده است) درجه سوم(
ثیر أو دور شکم همگی در مدت زمان رسیدگی ت

 درصد، 1/13اند، به این ترتیب که دور شکم  داشته
 درصد از 4/21 درصد و طول کل نیز 5/22وزن 

تغییرات مدت زمان رسیدگی جنسی مولدین ماده را 
  .)2شکل (نماید  توجیه می

بندي نهایی، از یک طرف با توجه به  در جمع
عنوان بهترین گونه تکثیري  هماهی ایرانی ب اهمیت تاس

 نظر بومی بخش جنوبی دریاي خزر بهماهیان خاویاري 
 طرح و اداره آمار و انفورماتیک دفتر( کمیت و کیفیت
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 و نیز اهمیت تکثیر )1381توسعه شیالت ایران، 
م روند نزولی صید ماهیان رغ مصنوعی این گونه، که به

خاویاري در حوضه جنوبی دریاي خزر، افزایش سهم 
اثرات مثبت رهاسازي بیانگر توان  برون را می قره
ماهی خاویاري توسط شیالت ایران در دو دهه  بچه

و از طرف دیگر با ) 1384صالحی، ( اخیر دانست
هاي   رودخانهآلودگیتوجه به موقعیت کشور ایران و 

جز موارد  هماهیان، ب  مهاجرت تاسبرايسب مهم و منا
رود وارد  هاي سفیدرود و گرگان اندك که به رودخانه

 نظر جه صید مولدین از دریا که به و در نتیشوند می
فیزیولوژیک و رسیدگی جنسی در حد مطلوبی قرار 

، الزم است )1375؛ اللویی، 1374خلق،  خوش( ندارند
ن گونه، با اعمال  باال بردن راندمان تکثیر ایبراي

 مناسب صید هاي لمدیریت دقیق و شایسته در فص
هاي ناشی از ابزارهاي  گردیده و با کاهش استرس

هاي صیادان، حمل و نقل و نگهداري و  صید و فعالیت
ب کارگاه نسبت کاري و تغییر یافتن فاکتورهاي آ دست

 شوري و اکسیژن محلول، مولدین تا مانندبه آب دریا 
 تکثیر، در برايمادگی الزم فیزیولوژیک دن به آرسی

 براي. خوبی تیمار گردند استخرهاي کورانسکی به
بر بررسی ظاهري  بررسی آمادگی مولدین، عالوه

 هاي  شاخص و مریستیک،فاکتورهاي مورفومتریک
بر  عالوه.  نیز مورد بررسی قرار گیرندجنسیرسیدگی 

 هاي مختلف در مرحله دوم استفاده از هورموناین 
 در مراحل  راها  این هورمونبررسی اثرتزریق، 

گویی مولدین به   درصد پاسخمانندمختلف تکثیر 
ها و بقا  تزریق، درصد لقاح و درصد تفریخ تخم

  .دزسا ناپذیر می  اجتنابالروها
  

  سپاسگزاري
مراتب سپاس خود را از کارشناسان محترم مرکز 
تکثیر و پرورش ماهیان خاویاري شهید مرجانی 

 ما را یاري پژوهشنحوي در اجراي این  گان که بهگر
  .داریم نمودند، ابراز می
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