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 ٣١٣٨ پاييز، ٣، شماره ٤جلد                                                                                           نشريه علوم دانشگاه تربيت معلم

٤٢١ 

 
 

 تأثير حرارت بر روى تکثير مصنوعى تاس ماهى ايرانى
Acipenser persicus)( 

 
 دانشگاه اروميه :ابراهيم حسينى نجدگرامى

 دانشگاه علوم کشاورزى و منابع طبيعى گرگان :عبدالمجيد حاجى مرادلو
 

 چکيده
ن ارزشمند درياى خزر به      تاس ماهى ايرانى از ماهيا    . درجه حرارت از عوامل مؤثر در توليد مثل ماهيان است            

 تا  ١٣٧٩از اسفند   . رود و به صورت مصنوعى در مراکز تکثير حاشيه جنوبى درياى خزر تکثير مى شود                  شمار مى 

 نمونه ٤٤ نمونه ماده و ١٧٨اين تعداد موّلد شامل . دارى شد بر موّلد  تاس ماهى ايرانى نمونه٢٢٢ از ١٣٨٠ارديبهشت

 درياى خزر براى بررسى  تأثير درجه حرارت بر روى  درصد لقاح، مدت                        نر بودند که از حوضه جنوب شرقى          

براى بررسى اين تغييرات،      .  موّلدان به تزريق هيپوفيز صيد شده بودند           جواب دهىزمان رسيدگى موّلدان و درصد         

ز واريانس و جدول  آناليهه وسيلتجزيه و تحليل داده ها ب.  گروه با درجه حرارت هاى متفاوت  قرار گرفتند٣نمونه ها در

 آن ها  جواب دهىتوافقى نشان داد که تأثير درجه حرارت بر روى درصد لقاح ، مدت زمان رسيدگى موّلدان و درصد                      

 هموّلدان در درج   با توجه به نتايج تست دانکن باالترين درصد لقاح در           ). >٠٥/٠p(به تزريق هيپوفيز معنى دار است    

 جواب دهىبا افزايش درجه حرارت مدت زمان رسيدگى موّلدان و درصد           . شد سانتى گراد مشاهده    ١/١٦ -١٨ حرارت

 .موّلدان به تزريق هيپوفيز کاهش يافت

 

 مقدمه
ارى      يان خاوي در زمان هاى گذشته اين ماهيان     .  ارزشمندترين ماهيانى هستند که در جهان يافت مى شوند         ازماه

يم کره شمالى پراکنده بود     از بين رفتن زيستگاه ها ، تغييرات اکولوژيک محيط زيست و  ولى به دليل ،نددر تمامى ن

ى      ن صيد ب ه و     همچني در حال حاضر ذخاير اين دسته از ماهيان محدود به درياچه هاى خزر، آزف، اورال         ... روي

اى سياه و         ن دري  درياچه خزر به لحاظ خصوصيات ،در اين ميان.  اروپا و امريکا شدندنواحى خاصى از و همچني

تاز خ    ه شمار مى رود           مم يان ب اس ماه  درصد از صيد جهانى ماهيان ٩٠ به طورى که حدود ؛ود زيستگاه اصلى ت

يرد            ام مى گ ن درياچه انج ارى در اي ع درياچه خزر به همراه رودخانه هاى حوضه آب  . خاوي  ريز آن منبع و  در واق

يان را تشکيل             اس ماه ياد ژنتيکى ت د   بن نوز در مقياس جهانى يگانه گ    مى ده نجينه غنى از تنوع اين قديمى ترين  و ه

 ].٢[ماهيان روى زمين به شمار مى آيد
 

  تاس ماهى ايرانى ، تکثير مصنوعى ، درجه حرارت ، درياى خزر  :کلمات کليدى
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 عبدالمجيد حاجى مرادلو، ابراهيم حسينى نجدگرامى                          درجه حرارت بر روى تکثير مصنوعى تاس ماهى ايرانىتأثير

 ٤٢٢

  

ه ترتيب آلودگى آب ها،                                    ه اخير ب ر در ده اهش تدريجى ذخاي ل ک ه عل د ک ام شده نشان مى ده بررسى هاى انج

ر روى رودخا        ژه زاد و ولد اين ماهيان،          احداث سد ب ه هاى وي ريزى آن ها در رودخانه ها و  تخريب بستر هاى تخم    ن

 ].٣[ ميالدى بوده است٩٠رويه با آغاز فروپاشى شوروى سابق در آخر دهه  تر از همه صيد بى مهم

ا توجه به آمار هاى موجود در فائو          بق در ميزان صيد ماهيان خاويارى به وسيله ايران و شوروى سا     ) FAO(ب

 ١٩٩١ تن بوده است که مقدار صيد روسيه در سال       ١٥٠٥٦٠ و   ٢٠٢٠ به ترتيب حدود     ١٩٨١ -٩٠بين سال هاى    

ه    ن و در سال          ١٢ب ر از         ١٩٩٢ هزار ت م ت ه ک ن و باالخره در سال     ١٠ ب  ،ترين سطح خود  به پايين١٩٩٥ هزار ت

ى    ن امر زنگ خطرى                ٢٩٠٠يعن ه اي يد ک ن رس راى   ت ر و ا   را ب ابودى ذخاي نقراض نسل اين ماهيان در آب هاى  ن

 . ]٨[صدا درمى آورددرياى خزر به 

ار هاى ذکر شده، لزوم           ه آم ا توجه ب که   احساس مى شود از آنجايى ذخاير اين دسته از ماهيان کامًالىبازسازب

راى تخم                     ه هاى مستعد ب اقد رودخان ران در حال حاضر ف يان است         کشور اي ن ماه زى طبيعى اي   اهميت تکثير  ،ري

يان دو چندان شده است               ن دسته از ماه ثر بر ؤدانستن دقيق نرماتيو هاى تکثير مصنوعى و عوامل م   . مصنوعى اي

 .آن ها ما را در استفاده بهينه از ذخاير موجود کمک خواهد کرد

م تکثير و پرورش ماهيان است            تور هاى مه درجه حرارت بر روى رشد، تکامل، . درجه حرارت يکى از فاک

تأثيرهاى  در مورد. ]١٠[ مهمى مى گذاردىاهنهايت بر روى تکثير ماهيان تأثير      برابر بيمارى ها و در     مقاومت در 

ر روى تکثير ماهيان خاويارى تحقيقات            ا و همکارانش در گلوباکوو.  انجام گرفته استىگسترده  ادرجه حرارت ب

ن  مناسب١٩٨٠سال  دان  تري ير موّل راى تکث يل ماهىدرجه حرارت را ، ب رون ١ف ه ترتيب ٢و ازون ب  ٥-١٦˚ ب

راد و     انتى گ ردند        ١٦-٢٣˚س راد اعالم ک انتى گ ه دن مى شدند       .  س ير وارد رودخان راى تکث دان ب ن موّل با توجه به . اي

يان ازون برون در درجه حرارت هاى                   اح ماه ا درصد لق تايج آن ه  ٦٠ و ٨٠ سانتى گراد به ترتيب ٥/١٧˚ و ١٦˚ن

ود ورد موّل. درصد ب ن در م ه   همچني دان در درج ن موّل اح اي ا درصد لق يقات آن ه ه تحق ه ب ا توج يل ماهى ب دان ف

ود و از   ير ب تفاوت متغ اى م رارت ه دوده ٨١ح ى درصد در مح ن دماي ه  ١-١٣˚ بي راد ب انتى گ  درصد در ٥٠ س

 .  رسيده بود٦/١٥-١٧˚ دمايىمحدوده 

جه حرارت آب را در          بين طول مدت رسيدگى جنسى و در               منحنى ١٩٨٢و همکارانش در سال          ٣دتلف

 با افزايش درجه حرارت، مدت زمان رسيدگى موّلدان کاهش              منحنى ترسيم کردند که در اين          ٤تاس ماهى روسى 

  ،ترين درجه حرارت را براى تزريق هيپوفيز در اين گونه                 و همکارانش مناسب      دتلف در اين نمودار   . مى يافت

براى گونه هاى ديگر تاس ماهيان نيز نتايج مشابه به دست      . د سانتى گراد اعالم کردن   ١٠ -١٨˚محدوده حرارتى بين    

 اين محدوده در مورد    .  متغير بوده است   دمايىدر مورد گونه هاى مختلف اين محدوده        ه   با اين تفاوت ک     ؛آمده است 

 راد سانتى گ ١١-١٦˚راى موّلدان فيل ماهى اين محدوده بين ـوده و بـ سانتى گراد ب١٦-٢٠˚ازون برون محدوده بين

-١ Huso huso     -٢ Acipenser stellatus          -٣ Detlaf  -٤ Acipenser guldenstadeti 
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 عبدالمجيد حاجى مرادلو، ابراهيم حسينى نجدگرامى                          درجه حرارت بر روى تکثير مصنوعى تاس ماهى ايرانىتأثير

 ٤٢٣

 

کهنه شهرى و آذرى در سال .  متأسفانه منابع کمى در دسترس است١در مورد موّلدان تاس ماهى ايرانى   . بوده است 

 ساعت اعالم کردند و       ٣٠-٣٥ن   سانتى گراد بي   ٩-١٥˚  مدت زمان رسيدگى تاس ماهى ايرانى را در            ]١[١٣٥٣

 .را ترسيم کردند که در آن با افزايش درجه حرارت، مدت زمان رسيدگى موّلدان کاهش مى يافت  منحنى اى

 
 مواد و روش ها

صيدگاه ترکمن، خواجه نفس، چارقلى        ( شرقى درياى خزر     صيدگاه هاى حوضه جنوب     بررسى، از موّلدان  

 کاميون هاى مجهز به چادر برزنتى و              ا صيد مى شدند و ب        )مترى سانتى ١٥چشمه   (گير  تور هاى گوش    اب...) و

موّلدان سالم از نظر ظاهرى براى         . ندشد مى   حمل - کيلومترى ٧٠ در -کپسول اکسيژن به کارگاه شهيد مرجانى         

 در شکم ماهى     ى را  سوند شياردار  ،بردارى تخمک ها   براى نمونه   وگيرى شاخص رسيدگى جنسى انتخاب         اندازه

 دقيقه جوشاندن، برشى در راستاى          ٥ پس از   . فرو برده و مقدارى از تخمک هاى آن بيرون کشيده مى شد                   موّلد

 مقدار شاخص       گيرى فاصله هسته تا قطب حيوانى                  و پس از اندازه              مى شد    گياهى ايجاد      -محور حيوانى   

 b قطب حيوانى و       فاصله هسته تا    a در اين رابطه،      .به دست مى آمد  × P = a/b ١٠٠  از رابطه  گنادوسوماتيک

براى . موّلدان واجد شرايط براى تزريق هيپوفيز انتخاب مى شدند         . است گياهى   -قطر تخمک در راستاى حيوانى     

گيرى  مقدار اندازه.  استفاده شد١٩٨٢ و همکاران در سال       دتلف محاسبه مقدار هيپوفيز تزريقى از منحنى حرارتى      

پس از رسيدگى موّلدان که با توجه به درجه          . شد مى  ان تزريق  سى سى سرم فيزيولوژى حل و به موّلد          ٢شده در   

 .حرارت مختلف بود، موّلدان تکثير مى شدند

دازه  س از ان ت            پ ا دق ى ب ا ترازوي د وب ى ش ارج م ار آن خ کافته و خاوي د ش کم موّل ا ش تر ه ن پارام يرى اي  گ

رم وزن مى شد     ± ١٠ رم موّلد ماهى نر اضافه مى شد که  سى سى اسپ١٠به ازاى هر کيلوگرم خاويار موّلد ماده       . گ

ا آب و ب    ردن ب وط ک بندگى،      ه پس از مخل ع چس راى رف ن اضافه کردن گل رس ب م زدن و همچني رم از ٧٠٠ه  گ

ته        اح ياف اتور هاى يوشچنکو             را تخم هاى لق راف از انکوب ته مى شد      ،، در هر ت  ساعت پس از لقاح، اولين        ٥.  ريخ

اح      ابتداى مرحله  ( ساعت   ٢٤-٣٦گرفته مى شد و دومين درصد لقاح        ) تويىدومين و سومين تقسيم بالس    ( درصد لق

ى است          ه مرحله عصب زاي ورال ک رديد       ) ن ن مى گ ا تعيي اح تخم ه راى محاسبه درصد لقاح پس از ب   . پس از لق ه ب

 ].٤[ برداشته مى شدناز آ نمونه هايى ،زدن تخم هاى تراف هم

و اسپرمى که داراى ت           دا کردن تخم هاى مون ن ها شمارش و بر کل تعداد آ تعداد ،قسيمات نرمال بودندپس از ج

 . ]٤[ عدد به دست آمده درصد لقاح آن مرحله به شمار مى رفت.تخم ها تقسيم مى شد

اس ماهى ايرانى، درجه                    دان ت ان رسيدگى موّل اح و مدت زم ر درصد لق ير درجه حرارت ب راى بررسى تأث ب

 راى تجزيه و تحليل اين داده ها از ـب.  تقسيم شد١/١٨-٢٠ و١/١٦-١٨ ، ١/١٤-١٦ گروه ٣حرارت آب موّلدان به 

-١ persicus Acipenser 
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انس يک طرفه         يز واري  از تست دانکن در >٠٥/٠P دار و براى تفکيک گروه ها در سطح معنى  ) ANOVA(آنال

رنامه    راى بررسى تأثير درجه حرارت بر                 Spssب ن ب تفاده شد و همچني  ، تزريق هيپوفيز   موّلدان به  جواب دهى  اس

ه            ا ب روه    ٤درجه حرارت آب آن ه راد       ١/٢٠-٢٢˚ و ١/١٨-٢٠˚ ، ١/١٦-١٨˚ ،   ١/١٤-١٦˚ گ انتى گ يم شد   س . تقس

 .  استفاده شد Minitab از جدول توافقى در برنامه ، >٠٥/٠Pبراى بررسى معنى دار بودن گروه ها در

 

 نتايج
  در سطح معنى دار     ،و مدت زمان رسيدگى موّلدان        مربوط به درصد لقاح          دمايى آناليز واريانس گروه هاى      

 ٠٥/٠P<  نتايج آناليز واريانس و تست        . تست دانکن گروه هاى معنى دار را از هم تفکيک کرد               . معنى دار بود

 : آمده است١دانکن در جدول
ول ميانگين و اعداد داخل جد.  آناليز واريانس داده هاى مربوط به درصد لقاح و مدت زمان رسيدگى موّلدان-١جدول 

  داراى اختالف معنى دار هستندP<0.05 در سطح ،انحراف معيار هستند و ميانگين هايى با حروف مختلف
 

 نوع فاکتور گروه هاى دمايى
˚١/١٨ -٢٠˚ ١/١٦ -١٨˚ ١/١٤ -١٦ 

 ٦٤±٣/٣ ab ١/٧٦±c٢/٤ ١/٦٥±١/٤ a )درصد( درصد لقاح
 ٢٠/٢١±٨/١ c ٥/٢٣±/b٦ ٣١/٢٥±١/١ a )ساعت(مدت زمان رسيدگى 

 سانتى گراد اختالف  معنى دارى با ساير         ١/١٦-١٨˚ درصد لقاح در درجه حرارت           ١با توجه به نتايج جدول       

 همچنين با توجه به نتايج فوق در مورد مدت            .)>٠٥/٠P (  نشان داد  )١/١٨-٢٠˚،  ١/١٤-١٦˚(گروه هاى دمايى 

 . دار دارند گروه دمايى با هم اختالف معنى ٣زمان رسيدگى موّلدان هر 

 به تزريق هيپوفيز نشان         در گروه هاى دمايى را        تعداد و درصد موّلدان جواب داده و جواب نداده                 ٢جدول

 موّلدان به هيپوفيز      جواب دهى با افزايش درجه حرارت از درصد             ،جدول مشاهده مى شود     در  که مى دهد چنان 

 ).>٠٥/٠P(دار بودن بين گروه هاى دمايى را نشان داد  جدول توافقى معنىاتجزيه و تحليل داده ها ب .کاسته مى شود
  تعداد موّلدان ماده جواب داده و جواب نداده به تزريق هيپوفيز-٢جدول 

 جواب دهىدرصد  کل) n( جواب نداده) n( جواب داده) c( )n˚(گروه هاى دمايى 
٥/٩٣ ٦١ ٤ ٥٧ ١/١٤ -١٦ 
٥/٨٩ ٣٨ ٤ ٣٤ ١/١٦ -١٨ 
٨/٨١ ٥٢ ١٠ ٤٢ ١/١٨ -٢٠ 
٥٥ ٤٦ ١٩ ٢٧ ١/٢٠ -٢٢ 

 
 بحث

درجه حرارت يکى از پارامتر هاى مهم تأثيرگذار در تکثير ماهيان به شمار مى رود و تغييرات حرارتى                                

 افزايش درجه حرارت در يک محدوده معين        .  عميقى بر روى فرايند هاى فيزيولوژيک به جاى مى گذارد          اتتأثير

  درجه  ١٠ اشاره کرد که به ازاى افزايش هر             Q10 مى توان به اصل    هراى نمون اکثر فرايند ها را شدت مى بخشد ب       
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 عبدالمجيد حاجى مرادلو، ابراهيم حسينى نجدگرامى                          درجه حرارت بر روى تکثير مصنوعى تاس ماهى ايرانىتأثير

 ٤٢٥

 

 بر روى تکثير     نيز در مورد تأثير فرايند دما    . ]١٠[ برابر مى شوند  ٢سانتى گراد حرارت، فرايند هاى فيزيولوژيک     

  . صورت گرفته استبررسى هايىتاس ماهيان 

ى زمان رسيدگى ماهيان ماده پس از تأثير هورمون     ريزى هاى فعاليت هاى تکثير و پرورش، پيش بين       در برنامه 

ويژه ضمن بررسى گونه هايى که تخمک آن ها پس از اووالسيون به سرعت به مرحله                       ه   ب است؛داراى اهميت    

 اين پيش بينى از اهميت بيش ترى برخوردار        ، را از دست مى دهند     رسد و تدريجا توانايى زيست خود     مى رسيدگى  

 ].٥[شمار مى رونده مله اين ماهيان بتاس ماهيان از ج. است

دماى آب  . مدت زمان الزم براى اووالسيون پس از تزريق ترکيبات هورمونى به عوامل مختلف بستگى دارد                

  ].٦[،]٥[استبررسى شده عنوان يکى از عوامل مؤثر در مدت زمان رسيدگى در سطح وسيع ه ب

رارت و مدت زمان رسيدگى تاس ماهيان مختلف را  بين درجه حمنحنى] ٧[١٩٨٢ و همکارانش در سال   دتلف

 با افزايش دما مدت زمان رسيدگى موّلدان              تاس ماهى روسى ترسيم کردند که با توجه به نتايج آن ها در مورد                    

گيرى هاى مختلف و ثبت مدت زمان رسيدگى جنسى در دما هاى مختلف،                  آن ها از طريق اندازه     . کاهش مى يافت 

زمان رسيدگى جنسى را رسم کردند که با توجه به دماى آب، مدت زمان تقريبى رسيدگى                   منحنى بين دما و مدت       

 .ينى است جنسى موّلدان قابل پيش

 با بررسى تأثير درجه حرارت بر روى مدت زمان رسيدگى                     ]٥[٢٠٠٢  و همکارانش در سال        گلوباکووا

و  دتلف  به نتايج مشابه   ازون برون دان   موّلدان به تزريق هيپوفيز و درصد لقاح در مولّ          جواب دهىجنسى، درصد   

 .  رسيدند که با افزايش دما، مدت زمان رسيدگى موّلدان کاهش مى يابد١٩٨٢همکارانش در سال 

 منحنى بين دما و مدت زمان رسيدگى جنسى را در مورد                   ]١[آذرى شهرى و   کهنه١٣٥٣ همچنين در سال   

 .بود منحنى اين مزاياى از تزريق نآخري از پس موّلدان، نسىج رسيدگى زمان بينى کردند پيش رسم تاس ماهى ايرانى

 کهنه شهرى و آذرى     آقايان و) ٢٠٠٢( گلوباکووا و) ١٩٨٢(دتلف  دست آمده در اين تحقيق با نتايج       ه  نتايج ب 

کاهش مدت رسيدگى جنسى موّلدان با توجه به افزايش فرايند هاى فيزيولوژيکى در اثر                   . مطابقت دارد ) ١٣٥٣(

 .  دما قابل توجيه است افزايش

  مختلف   سم هاىدما يکى ازعوامل مهم فعال کننده واکنش هاى زيستى است و نقش اساسى در تنظيم مکاني                               

به همين دليل رژيم دمايى نيز به         .  آن برعهده دارد    ٢، ريتم ساالنه  ١فعاليت توليد مثل به ويژه در تنظيم ريتم شبانه           

 ٣تخم ريزى مرحله پيش از از مختلف انتقال جانور کننده مراحل   که تنظيمموازات رژيم نورى، سيستم آندروژنى را 

٤ريزى وضعيت تخم  به
هورمونى  تحريک همراه با  قابل مالحظه دما    افزايش اين وجود  با .مى اندازد اره ک است ب  

 ه قبالً مسئل ماهيان براى انتقال سريع به وضعيت تخم ريزى ممکن است موجب کاهش بارورى ماهى گردد که اين                 

 منفى بر فرايند اووالسيون تأثير نيز تخم ريزى از پيش دوران در محيط دماى کاهش .است آمده ديگر نانتايج محقق در
-١ Ciracdian rythms               ٢ - Annual rhythm              ٣ – Prespawning              ٤ - Spawning 
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 عبدالمجيد حاجى مرادلو، ابراهيم حسينى نجدگرامى                          درجه حرارت بر روى تکثير مصنوعى تاس ماهى ايرانىتأثير

 ٤٢٦

 

 موجب از بين رفتن اووسيت ها       ممکن است  کفال    مانند ر برخى ماهيان،   و موجب توقف آن مى شود و حتى د         رددا

 ].٩[گردد

خوبى ه   لقاح در دماى خاصى مى تواند ب         افزون تر با توجه به مطالب ذکر شده، اووالسيون و در نتيجه درصد              

سانتى گراد درصد   ١٨˚از باالتر سانتى گراد و  ١٤˚ در دما هاى پايين تر از       با توجه به نتايج گلوباکووا        . نتيجه دهد 

. اند سانتى گراد اين موّلدان باالترين درصد لقاح را داشته           ١٦˚دماى موّلدان ازون برون کاهش مى يابد در        لقاح در 

 .آب موّلدان درصد موّلدانى که به تزريق هيپوفيز جواب داده بودند کاهش يافته بود همچنين با افزايش دما در

دست آمده است   ه   سانتى گراد ب  ١/١٦ -١٨˚محدوده دمايى  ترين درصد لقاح در    باال ،با توجه به نتايج اين تحقيق      

که در مقايسه با ساير گروه هاى دمايى درجه حرارت اپتيمم براى تکثير اين گونه در حوضه جنوب شرق درياى                       

ارانش در سال   و همک   کوريل  مطابقت دارد اين مسئله با توجه به تحقيقات         گلوباکووا که با نتايج آقايان   . خزر است 
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