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   چكيده

  بومي آبهاي شرق كشور بوده ودرجهان منحصرا دراين منطقه يافت مي (Shizothorax zarudnyi)    هامون ماهي 

در طي چند ساله اخير به دليل خشكسالي هاي چاه . شود و از با ارزشترين گونه اقتصادي منطقه محسوب مي شود

دراين راستا و به منظور بهبود وضعيت . رارگرفته استاين گونه در معرض خطر ق) يك منبع نيمه طبيعي (نيمه ها 

 و دولت جمهوري اسالمي ايران  و تخصيص UNDP ,ذخاير اين ماهي براساس قرار داد سه جانبه دولت ايتاليا

اعتبار حمايتي دولت ايتاليا براي فقر زدايي در استان سيستان و بلوچستان از طريق اجراي برنامه توسعه آبزي 

 گرمي براي 1پروژه بخشي از طرحي است كه بدين منظور براي ثبت نرماتيو تكثير و توليد بچه ماهي  اين ,پروري

در (باز سازي ذخاير و تامين بچه ماهي براي ديگر اهداف تحقيقاتي توسط مركز تحقيقات شيالت چابهار 

مولدين ماهي بومي شيزوتراكس  331به صيد تعداد   1385از اوايل پاييز  .باجرا در آمد) ايستگاه تحقيقات هامون

  گرمي ازچاه نيمه ها اقدام گرديد، 800- 2450 با وزن(Schizothora zarudnyi)زارودني 

 10-15 ميكروگرم و 20-30 ميلي گرم ، 3-6 وآنتي دوپامين به ميزان GnRHaبراي تكثير از هيپوفيز، هورمونهاي 

 مستند و ابالغ شده 1389اين پروژه در  (15/12/85ميلي گرم در واحد يك كيلو گرم وزن ماهي و از تاريخ 

 . مرحله استفاده گرديد2-3در طي ) است

 در 25 درجه سانتيگراد با 13 تا 12 در دماي 1385 مولد تزريق شده  كه يكسري در اواسط اسفند 169 از تعداد 

 در صد 65ا  ب16 تا 14 در دماي 1386صد پاسخدهي به هورمون تراپي ويك سري ديگر در فروردين 

 87 مولد ماده و 82 تعداد , مولدين167پاسخگويي به هورمون تراپي نتيجه بدست آمد در اين تحقيق از تعداد 

 عدد مولدين ماده با درجات متفات آمادگي تخمهايش را آزاد نمودند 30تااز مولدين نربودند كه دركل تعداد 

 عدد نيز يك سوم تخمهايشان را آزاد 7دد نيمي و ع3 عدد از مولدين به طور كامل و 20كه از اين تعداد 

 هورمون دريافت كردند و تمام آنها آماده اسپرم دهي ,مولدين نر كه تنها در مرحله آخر هورمون تراپي .كردند

  . ساعت درجه سانتيگراد آماده تخمريزي بودند353-428بودند و اما ماده ها  پس از تزريق نهايي با گذشت 

. دست آوردن تخم، تخمها به روش لقاح خشك بااسپرم مخلوط شدند و لقاح پيدا كردندپس از تكثير و ب

تخمهالقاح يافته  در انكوباتورها با توجه به . تخمهاي لقاح يافته به  انكوباتورهاي ويس و تراف ها منتقل شدند

 سانتيگراد  درجه5/12 روز و با ميانگين درجه حرارت آب 9-10درجه حرارت آب محيط، پس از گذشت  
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 روز كيسه زرده خود 5-8  درجه سانتيگراد پس از گذشت 13-14الروها در درجه حرارت . تفريخ شدند

راجذب نمود و شروع به تغذيه فعال از شير خشك و شيرابه زرده تخم مرغ و سيس سيست آرتيمياي دكپسوله و 

  . هچ شده و درنهايت با غذاي كنسانتره آغازين كپورماهيان كردند

 روز به دليل آماده نبودن استخرهاي خاكي در تراف ها نگهداري شدند وسپس دردواستخر 10روها به مدت ال

در . مترمربعي براي رساندن تا وزن يك گرمي و تحويل به شيالت منطقه ذخيره سازي شدند1200خاكي 

 دردواستخر خاكي تغذيه شدندو تعدادالروهاي ذخيره سازي شده(SFC0)  استخرها الروها باغذاي استارتر

 .هزار الرو مي باشد350درحدود

- 16باتوجه به نتايج بدست آمده و كارذيگران مي توان نتيجه گرفت كه تكثير مصنوعي ماهي هامون رادردماي 

امكان  )GnRhaاستفاده توام  آنتي دوپامين و(رجه سانتيگرادودر آب جريان دار و بااستفاده ازهورمون تراپي14

وان الروهاي اين گونه را به آساني در استخرهاي خاكي پرورش داد و اگر چه ذر مقايسه با پذير بوده و مي ت

كپور ماهيان داراي رشد كمتري بوده ممكن قيمت باالي آن براي جبران نقصان توجيه اقتصادي آن نقش بسزايي 

  .داشته باشد

   تكثير          ، سيستان وبلوچستان وSchizothorax zarudnyiهامون ماهي : لغات كليدي
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  مقدمه -1

ميليارد تن غذا در سال 2 جمعيت كره زمين در حال حاضر به بيش از يك ميليارد نفر رسيده كه با توجه به توليد 

از طرفي به علت توزيع .  كيلوگرم غذا در روز خواهد بود2/2 تن يعني كمتر از 8/0سهم ساالنه هر نفر حدود 

 درصد 98 ميليارد تن غذا 4انسان از اين .  جمعيت جهان در سوء تغذيه بسر مي برندناعادالنه مواد غذايي، نيمي از

 71 درصداز اراضي  قابل كشت وزرع به دست مي آورد و بخشي از كره زمين كه  3-5آن را ازبخش خاكي كه 

لذا با . نددرصد غذاي بشر را تامين مي ك2درصد كره زمين را شامل مي شود كه زير آب قرار گرفته است تنها 

توجه به قابل توسعه نبودن اراضي قابل كشت و جوابگو نبودن توليدات كنوني غدا سبب شد ه كه انسان به فكر 

  . تامين مواد غذايي از منابع ديگر شود كه يكي از آنها پرورش ماهي در منابع آبي است

  

  ارزش غذايي ماهي 

ر را تامين مي كنند و به اين منظور ساالنه يك صد ميليون درصد از پروتئين حيواني مورد نياز بش20آبزيان حدود 

 درصد مي باشند و از لحاظ 19ماهيها داراي ميزان متوسط پروئتين .تن صيد از آبهاي كره زمين صورت مي گيرد

 درصد است كه اين مقدار براي 96تا89هضم پذيري برتري خاصي دارد كه ميزان هضم پذيري در ماهي بين 

 و A,K,E,Dماهيها از نظر چربيهاو ويتامينهاي محلول در چربي مثل .  درصد است90تا 87غ بين گوشت گاو و مر

 فلوئور و روي داراي ارزش غذايي مي باشند ماهيها , يد , مس, گوگردپتاسيم,فسفر,مواد معدني چون كلسيم 

  .ارزش دارويي و درماني نيز مي باشند داراي

اين اسيدها درتنظيم عمل سلولهاي بدن و محافظت بدن در .  است3-گوشت ماهي داراي اسيدهاي چرب امگا

 DHA وEPA (Eicosapentaenoic acid). مقابل بيماريها و فشارهاي عصبي و تومورها نقش مهمي دارند
(Docosahexaenoic acid)با كاهش.  با كاستن ميزان كلسترول خون مانع تشكيل آن درجداره عروق مي شوند 

اسيدهاي  Abbas Matinfar, Hoomayon Hosseinzadae. رصد سكته هاي قلبي كاسته مي شودتصلب شرائين از د

اين اسيدها با انبساط عروق باعث كاهش فشارخون .  موجب كاهش رشد غدد سرطاني مي شوند3-چرب امگا

  .مي شوند
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  تاريخچه تكثير وپرورش ماهي در دنيا و ايران

 هزار 3 آغاز شد و سابقه پرورش  ماهي در كشور چين قدمت پرورش ماهي به صورت مصنوعي در كشور چين

و تكثير ) 1377نظري(ساله دارد و فان لي اولين فردي بود كه اصول پرورش ماهيان آب شيرين را تدوين كرد

برداشته ) 1784-1711(مصنوعي ماهي با اولين گام در لقاح مصنوعي به وسيله دانشمندآلماني لودويك يا كوبي 

ماهي ماده و نر قزل آالي آماده به صورت جداگانه تخم و اسپرم بدست آورد و آنها را باهم مخلوط او از . شد

در مورد ماهيان پرورشي گرمابي ).  1377، نظزي 1361آذري (كرد كه اين اولين لقاح مصنوعي تخم ماهي بود

 شدند، ولي القاء  مولدين آماده از محل هاي تخمريزي طبيعي صيد و لقاح مصنوعي داده1930در سال 

 به وسيله زيست شناسان برزيلي آغاز شد و بعد در آسيا و اروپا 1934تخمريزي به مولدين با روش تزريق در سال 

همچنين اولين موفقيت در كاربرد هورمونهاي سنتتيك به منظور تحريك . و آمريكاي شمالي توسعه يافت

  ). 1379قزل ( بدست آمد1977چين درسال تخمك گذاري و تخمريزي كپور پرورشي توسط محققين در 

به طريق ابتدايي در ( 1306باتوجه به قدمت پرورش ماهي در دنيا اين فعاليت در ايران با تكثير تاس ماهيان درسال 

              وپرورش ماهي سفيد ) منطقه كيسوم واقع درسفيد رود انجام شد و موفق به توليد الرواين ماهي گرديد 

(Rutilus frisii kutum) بدين .  آغاز شده است1338 و پرورش ماهي قزل آالي رنگين كمان از سال 1318 در سال

 شركت سهامي شيالت ايران اقدام به احداث اولين ايستگاه بررسي تكثير وپرورش كپور ماهيان پل آستانه منظور

طق مختلف گسترش يافت پس از آن نيز مجتمع تكثير و پرورش تاس ماهيان منا. كرد1348-1347در سال 

 مربوط مي گردد و 1350شروع تكثير انواع كپور ماهيان چيني در ايران بيشتر به سالهاي پس از ). 1377نظري (

 به بعد به لخاظ اهميت دادن به توسعه آبزي پروري در مناطق مختلف كشور در تكثير آنها به طور 1359ازسال 

 براي اولين بار ماهيان آمور و 1352 و 1351درسالهاي ). 1370شريعتي (قابل توجهي افزايش حاصل گرديد 

فيتوفاك در ايستگاه تحقيقاتي شيالتي آستانه اشرفيه به صورت مصنوعي تكثير شدند به طوريكه درحال حاضر 

شركت سهامي شيالت ايران وموسسه تحقيقات شيالت ايران  با توجه به اهميتي تكثير و پرورش ماهي و ساير 

امنيت غذايي و تامين غذاي سالم براي مردم براي كشور دارد و نقش اين حرفه در ايجاد اشتغال و زير آبزيان در 

كشت بردن اراضي لم يزرع در مناطق ساحلي دارد لذا در برنامه توسعه اي كشور توجه خاصي به امر شيالت و 

 پرورش پيدا كرده اند و مراكز ابزي پروري شده است و گونه هاي زيادي از آبزيان بومي و وارداتي تكثير و
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 موسسه تحقيقات شيالت ايران و بخش غير دولتي تاسيس و ,تكثير و پرورش زيادي در سازمان شيالت ايران 

و امروز براي دو منظور اصلي آبزيان تكثتر ميشوند يا براي پرورش در محيطهاي .تجهيز و توسعه پيذا كرده است

زي در منابع آبي براي بازسازي ذخاير گونه هاي در معرض خطر كه ماهي بسته و محصور شده و يا براي رها سا

- علرغم مزاياي زيادي كه ميشود براي پرورش ماهي بر شمرد اما گونه . هامون براي هر دو هدف مد نظر است

  : هاي ماهي براي پرورش بايد داراي ويژيگيهايي باشند كه برخي موارد آن عبارتند از

  .يد سريع الرشد بوده و دردوران پرورش به وزن متعارف مورد انتظار برسند ماهيان پرورشي با-1

  . مناسب با ذائقه مردم منطقه بوده و بازارپسند مي باشند-2

  . عالوه بر مصرف غذاي طبيعي از اقالم غذايي ارزان قيمت و مصنوعي نيز تغذيه كنند-3

  .و تغييرات حاصله از آن مقاوم بوده و سازگار نشان دهد نسبت به شرايط نامناسب فاكتورهاي فيزيكو شيميايي آب -4

  . در مقابل توركشي و دستكاري و بيماريها مقاوم باشد-5

  . زندگي در شرايط متراكم وفوق متراكم را به خوبي بتوانند تحمل نمايند-6

  . امكان تكثير انبوه آنها وجود داشته باشد-7

  .در منطقه وجود داشته باشد امكان تهيه غذا و ديگر احتياجات پرورش -8

  

   خصوصيات جغرافيايي و آب وهوايي منطقه -1 -1

به منظور انجام يك كار تحقيقاتي شناخت اجمالي از شرايط جغرافيايي و آب وهوايي منطقه كه ارتباط 

ي تنگاتنگي را با مراحل رشد و توسعه زندگي موجودات زنده از جمله آبزيان دارد، مي تواند دورنگاه مناسب

. نسبت به وضعيت عمومي منطقه و بهره برداري از آن درطول اجراي طرح براي رسيدن به نتايج بهتر ارائه دهد

  .لذا به طور خالصه به آن پرداخته شده است

  

   موقعيت منطقه -1-1-1

در ) كل مساحات استان سيستان و بلوچستان %47/4معادل ( كيلومترمربع 8117چاله سيستان با مساحتي تقريبي 

بين مدار سي وسه درجه و هجده دقيقه تا ) با افغانستان (دشت پست و همواري در منتهي اليه مرزشرقي كشور 
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سي ويك درجه و بيست دقيقه عرض شمالي و شصت درجه وده دقيقه تا شصت ويك درجه و پنجاه دقيقه طول 

زاهدان و از غرب و شمال غربي به اين منطقه ازشمال و شرق به افغانستان، از جنوب به شهرستان . شرقي است

 غربي و در حدود -چاله سيستان با جهت شرقي. و كوير لوت محدود است) استان خراسان(شهرستان بيرجند

كيلومترعرض، شرقي ترين قسمت از بزرگترين حوضه بدون آبريز نجد 300كيلومتر طول و بيش از 500حداكثر 

سطه بلندي هاي شمال ، شمال غربي و جنوب، جنوب شرقي كه ايران را تشكيل مي دهدو در قسمت غربي به وا

  ).1376آبزي گستر(متر باالتر از سطح دريا مي رسد، محدود مي گردد2000در اين قسمت تا 

  

  توپوگرافي منطقه-1 -2-1

كوههاي هندوكش در شمال شرقي و شرق منطقه و باال دست رودخانه هايي كه به سيستان مي ريزند تا بيش از 

متر 500-600دشت سيستان حدود . متر ارتفاع دارند4000تر باالتر از سطح دريا و درقسمت حاشيه اي تا م5000

وآب رودخانه هاي هارود ، خاش رود، فرح رود و هيرمندرود ) 1-1شكل (از سطح درياهاي آزاد ارتفاع دارند

گري همچون چاه نيمه هاي در آن وارد شده و منجر به تشكيل تاالب هامون و آب بندهاي كوچك و وسيع دي

بزرگترين درياچه هاي آب شيرين واقع در پست ترين قسمت هاي سيستان، هامون . مصنوعي زابل راداده است

   كيلومترمربع مي رسد3200هيرمند است كه وسعت آن گاهي به 
  

  
  موقعيت ووضعيت توپوگرافي سيستان، تاالب هامون و چاه نيمه ها: 1شكل 
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به طوركلي درياچه هاي سه گانه سيستان، . ين درياچه آب شيرين نجد ايران به شمار مي آيد و به عنوان بزرگتر

 متر 2-4هامون هيرمند، هامون پوزك و هامون صابوري به واسطه هموار بودن منطقه سيستان داراي عمقي بين 

 قسمت هاي دشت مرتفع ترين.  متر تجاوز نمي كند10بوده و حداكثر عمقي كه تا به حال مشاهده شده از 

 متر از سطح دريا 595سيستان بين فرح رود و گودزره ، تپه كوهي است مرسوم به كوه خواجه كه تا ارتفاع 

  ).1376آبزي گستر (ارتفاع دارد

  

   خصوصيات آب وهوايي منطقه-1 -3-1

فرط است ويژگي بارز اقليم سيستان خشكي م. دشت سيستان در منطقه گرم وخشك نجد ايران قرار گرفته است

كه فراتر از پهنه هاي مشروب توسط رودخانه ها، زندگي و فعاليت انساني را محدود ساخته و احاطه دشت توسط 

 ساله 29كوهها موجب فقر بارش در اين ناحيه شده است، ميانگين دما ساالنه منطقه بر اساس داده هاي 

ه سانتيگراد متعلق به تير ماه مي باشد، چنانچه  درج5/41درجه سانتيگراد است و ميانگين حداكثر دما برابر 1/22

 درجه 9/2در مقابل ميانگين حداقل دما ماهانه هوا برابر . تيرماه گرمترين ماه در منطقه به حساب مي آيد

سانتيگراد كه متعلق به دي ماه مي باشد در همين ارتباط متوسط و حداكثر ماهانه و ساالنه دما از يك سال به سال 

 نوسان قابل توجه اي نمي باشد با توجه به همين داده ها، تعداد روزهاي يخبندان در منطقه مورد نظر ديگر داراي

 روز آن متعلق به فصل زمستان و مابقي در فصل پاييز روي مي دهد، بدينسان بيش از 5/16 روز مي رسدكه 26به 

بطه تاالب هامون و آب بندان هاي در همين را. يخبندان ها در ماههاي آذر، دي و بهمن صورت مي گيرد% 75

از طريق جريان ) هم حرارتي(وسيع همچون چاه نيمه هاي زابل در فصل زمستان براي رسيدن به تعادل حرارتي 

همرفت آبهاي سرد بااليي و گرم زيرين، نسبت به تغيير حرارت محيط خود واكنش و با توجه به عمق كم آنها 

وده اي آب انجام و دركوتاه مدت هم دمايي صورت مي گيرد، بنابراين ووجود بادهاي شديد منطقه جابجايي ت

در شرايطي كه دماي زمستان چند روز متوالي به صفر برسد و درصورتي كه بادهاي شمالي و شمال غربي نيز در 

اد اين روند اثر خود را نافذتر نمايند، سطح آب تاالب يخ مي بندد، داده هاي بدست آمده نشان مي دهد كه تعد

 درجه 40 و حداكثر آن بيش از 21 ساعت حداقل دما برابر يا بيشتر از 24روزهاييكه طي (روزهاي بسيار گرم 

روز است، بدين سان گرمترين ماه سال، تير ماه و ديگرماههاي گرم منطقه به 100متجاوز از ) سانتيگرادباشد
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 منطقه داراي نوسانات  زياد مي باشد، ترتيب ماههاي خرداد، مرداد و شهريور مي باشند، مقدار رطوبت در

% 22و ) آذرماه% (3/57، حداكثر و حداقل آن به ترتيب %7/37وميانگين رطوبت نسبي ساالنه منطقه برابر 

  ).  1376آبزي گستر(رخ مي دهد ) مردادماه(

  
  موقغيت وتوپوگرافي سيستان، تاالب هامون و چاه نيمه ها: 2شكل 

  

   بارندگي درمنطقه-1 -4-1 

بارش در منطقه به طور كلي بسيار كم و كامال نامنظم است و بيشتر به شكل رگبارهاي تند و غالبا كوتاه مدت 

فرو مي ريزد، مهمتر اينكه قسمت مهمي از نزوالت جوي به محض بارش تبخير مي شوند، ميانگين بارش ساالنه 

اين رابطه بايد گفت كه تعداد روزهاي آن در فصل زمستان مي بارد در % 4/66 ميليمتر است كه 1/61منطقه 

 ميليمتر 5 روز در سال است، داده ها نشان دادند كه بعضا مقدار بارش طي يك ماه 22باراني كم وبه طور متوسط 

 ميليمتر است، مقاديز 120 ميليمتر ثبت گرديد، متوسط مقدار بارش ساالنه مطالعه حدود 30و حتي طي يك روز 

 ).1376آبزي گستر( ميليمتر ثبت گرديد7بارش در بعضي سالها تا 

  

   بادهاي منطقه -5-1-1

 مداوم از اواخر بهار تاپايان تابستان كه از -2 متناوب در زمستان -1: در دشت سيستان دو تيپ باد وجود دارد كه

 روزه در فصل گرما از اوايل 120بادهاي معروف به . شمال غربي به طرف جنوب شرقي مي وزد، وجود دارد

، همين بادهاي سوزان مسبب تبخير آب به )1376آبزي گستر(داد شروع تا اوايل مهرماه به پايان مي رسد خر
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ايجاد كم آبي (ميليمتر مي باشند كه خود يكي از عوامل محدود كننده حيات در منطقه 3000مقدار تقريبي 

  .محسوب مي گردد) زودرس

  

   مخازن چاه نيمه -1 -6-1

 سانيو براي جبران كمبود آب در فصول تابستان و پاييز -سط مهندسين مشاور كاژهاين مخازن اولين بار تو

 به طول 1 مخزن مي باشد كه توسط دو رشته كانال به طول، كانال شماره 3پيشنهاد گرديد كه مجموعا داراي 

ي اين مخازن در از نظر جغرافياي.  كيلومتر بهم اتصال پيدا كرده اند7/1 به طول 2كيلومتر و كانال شماره 1/11

 كيلو متر از ساحل چپ دلتاي هيرمند 4جنوب شرقي سيستان در حاشيه مرز ايران و افغانستان و در فاصله تقريبي 

 كيلومترمربع در 47 ميليون مترمكعب و مساحت درياچه مخازن 660قرار گرفته اند، ظرفيت كل آبگيري آن 

كانال ورودي چاه نيمه ها با . يون مترمكعب مي باشد ميل340حالت پر مي رسد و ظرفيت قابل بهره برداري 

 مترمكعب در ثانيه طراحي گرديده است، اين كانال بسته به ميزان جريان رودخانه هيرمند و همچنين 160ظرفيت 

  ).1376آبزي گستر(ميزان نياز آبي كشاورزان در صورت مازاد بودن در ماههاي سال چاه نيمه آبگيري مي شوند

  

  خانه هيرمند و انشعابات آن  رود-7-1-1 

 هزار كيلومترمربع بزرگترين رود فالت ايران و كشور افغانستان 350رودخانه هيرمند با حوزه آبريزي به وسعت 

كيلومتر طوالني ترين رود در جنوب آسيا بين سند، 1100اين رودخانه با طول تقريبي ). 1374پاپلي يزدي (است 

 كيلومتري غرب كابل 60 در (Pageman) متري كوههاي پغمان 3800اعات دجله وفرات محسوب مي شود و ارتف

 مي گذرد و به (Hazrejat)، اين رود از جنوب كوه بابا در منطقه هزاره جات )1-2شكل (سرچشمه مي گيرد 

 مي رسد و در اينجا به غرب پيچيده و بعد (gizaw)جنوب غربي پيچيده و با سرعت زياد و با شيب تندي به گيزوا

 مي رسد و در اواسط بند (Helmand) هلمند (Kajaki) به پشت سد بند كجكي (Oruzgan)از گذشتن از اروزگان 

، رودي به همين نام دريافت مي كند و بعد از گذشتن از گرشك به پشت سد (Gereshk)كجكي و شهر گرشك 

زرگترين شاخه خود ارغنداب  به ب(Bost) مي رسد و درادامه در نزديك خرابه هاي قلعه بست (Bogra)بغرا 

(Argandab) مي پيوندد، رود هيرمند بعد ازشهر،بست، جريانش آرامتر شده و به ميان دو بخش پنهاور درجنوب 
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 و ريگستان مي رسد و در آخر رود هيرمند اندكي دورترچهار برجك در (Margow)غربي افغانستان به نام مارگو 

 خان جهت حركت شمالي در پيش گرفته و در جريكه وارد جنوب دشت جهنم با يك چرخش در بند كمال

رودخانه هيرمند معموال دو نوع طغيان دارد يكي طوالني كه از آذر ماه شروع و در . خاك كشور ايران مي شود

اسفند و فروردين به حداكثر مقدار مي رسد و موجب طغيانهاي شديد مي گرددو طغيان ديگر موقتي است كه به 

آبدهي %85ي پس از آمدن باران در فصول باراني مشاهده شده سپس فروكش مي كند، حدود فاصله چند روز

، رود هيرمند در جنوب شرقي سيستان و در )1376 آبزي گستر(هيرمند مربوط به ماههاي بهمن تا خرداد است 

ترك قسمتي از مرز مرز ايران و افغانستان به دو رودخانه پريان مشترك و رود سيستان تقسيم مي گردد، پريان مش

رودخانه پريان داخلي يكي . مشترك دو كشور افغانستان و ايران را تشكيل داده و سپس وارد افغانستان مي شود

از بررسي آمار ماهانه و ساالنه . از انشعابات اين رود مي باشد و خود به دوشاخه نياتك و مالكي تقسيم مي گردد

 ساله آماري، 13ي شود كه متوسط دبي اين رودخانه طي يك دوره رودخانه پريان مشترك چنين نتيجه گيري م

). 1376آبزي گستر( ميليون مترمكعب در سال بوده است 2246 مترمكعب در ثانيه و ميزان حجم آب عبوري 71

 كيلومتر مسافت به 60رودخانه سيستان عمده ترين منبع تامين كننده نياز آبي دشت سيستان است كه پس از طي 

بوده و حجم آبدهي )  ساله 29آمار( مترمكعب در ثانيه 88/77اين رودخانه داراي دبي . هامون مي ريزددرياچه 

 4/146درهمان مدت زمان آماري دبي متوسط ساالنه حداكثر .  ميليون مترمكعب مي باشد2456ساالنه آن 

زن چاه نيمه ها است كه در اولين كانال منشعب از آن كانال ورودي آب به مخا. مترمكعب در ثانيه ثبت گرديد

ابتداي انشعاب رودخانه سيستان از هيرمند قرار دارد، رود شيله در فصول پر آبي كه هامون هاي سه گانه پر از 

كيلومتر بوده كه 100آب شدند مازاد آب آنها ازاين رود به گود زره در افغانستان جريان مي يابد، طول رودخانه 

  .نصف آن داخل ايران است
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  سرمنشائ و انشعابات آب منتهي به رودخانه هيرمند،، حوزه آبخيز: 3 شكل

  

   ايكتيوفونهاي تاالب هامون و منابع آبهاي مرتبط و اهميت اقتصادي آن-2-1

   تنوع گونه اي -1-2-1

در خصوص تنوع گونه اي ماهيان تاالب هامون و منابع آبهاي مرتبط گزارشهاي متعددي از گذشته تاكنون 

در خاك ايران ( باشد، يكي از قديمي ترين بررسيهاي انجام شده روي تاالب و منابع آبهاي واصله دردسترس مي

ماهيان تاالب : به طوري كه درگزارش آنان آمده است. مي باشد) 1920(Annandal &Horaمتعلق به ) وافعانستان

ي ويژه اي واجد گشته اند و هامون به واسطه محدود شدن در شرايط جغرافيايي خاص، تغيير و تحوالت ساختار

 تعلق  Cobitidae و  Cyprinidaeاز جذابيت خاصي برخوردارند، ماهيان تاالب و منابع آبهاي مرتبط به دوخانواده 

   . مشاهده گرديدSchizothoracinae و Cyprininaeنمايندگاني ازدوزيرخانواده  Cyprinidaeاز خانواده . دارند

 Schizothorax گونه به طورقطع درحوزه سيستان حضور دارند ازجمله گونه 6  تعدادCyprinidaeاز خانواده 

zarudnyi 60همچنين تعدادي از گونه هاي كپور ماهيان دراوايل دهه .  يكي از آنها بوده و بومي سيستان مي باشد 

.  نيز وجود داردCobitidaeعالوه بر خانواده كپورماهيان از خانواده . به تاالب و منابع آبهاي مرتبط پيوند زده شدند

ايكتيوفون تاالب و منابع آبهاي مرتبط متعلق به دو خانواده ) Coad ) 2002براساس آخرين گزارش انجام شده از 

Balitoridaeو Cyprinidaeگونه شناسايي شدند كه از اين 4و9 جنس ، 1و7از اين خانواده به ترتيب .  مي باشند 

ل خانواده ، جنس و گونه شناسايي شده در آبهاي مرتبط به كشور ايران را به  درصد ك8، 12،8گونه ها به ترتيب 

  . گونه پيوندي مي باشند7خود اختصاص داده اند كه اين گونه ها جدا از 
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  (Coad 2002)جديدترين ليست گونه هاي ماهي شناسايي شده در آبهاي سيستان : 1جدول 
Fam. Balitoridae Fam.Cyprinidae
1.Nemachilus kessleri
2.Nemachilus rhadinaeus
3.Nemachilus stoliczkai
4.Nemacheilus tenuis 

1.Copoeta fusca
2.Crossocheilus adiscus
3.Cyprinion watsoni
4. . Garra persica
5. Garra rossica
6. Schizothorax altidorsais
7. Schizopygopsis stoliczkai
8.Schizothorax intermedius
9.Schizothorax zarudnyi

  

  الب هامون بيولوژي ايكتيو فونهاي تا-2-2-1

به جز گونه هامون (در اين ارتباط اطالعات دسته بندي شده اي كه درحوزه سيستان كار شده باشد وجود ندارد

 كه در خصوص بعضي مشخصات بيولوژي توليد مثل و مهاجرت مطالعاتي انجام (Schizothorax zarudnyi)ماهي 

آنهاي كه . گزارش داد، ماهيان بومي سيستان متعلق به دو طبقه هستند) 1920 ( Hora&Annandal). شده است

متعلق به ماهياني هستند كه در عرض جغرافيايي باال در آسياي مركزي بوده و عده اي نمايندگاني از فون ماهيان 

وم تعلق  به طبقه دNemachilusدر دسته بندي قديمي هامون ماهي و گونه هايي از جنس . بلوچستان مي باشند

فون ماهيان سيستان درواقع به دوجغرافياي مجزا قابل تفكيك هستند، تعدادي از گونه هاي خانواده . داشتند

Cyprindae در آبهاي باال دست رودخانه هاي منتهي به تاالب ظاهر نمي شوند و يك عضوي از سرزمين آهكي 

 هاي ديگر كه متعلق به زير خانواده مي باشند، گونه) تاالب هامون(جنوب و جنوب شرقي حوزه هيرمند 

Schizothoracinaeو  Balitoridae بوده به احتمال زيادي به وسيله طغيان آب رودخانه هيرمند از كوههاي مرتفع 

اينها از فون ماهيان قديمي كه منشاء آن در سيستم آبهاي آمودريا بوده . هندو كش به طرف پايين سرازير شدند

 خويشاوندي خيلي كمي با فون ماهيان نه چندان متنوع فالت ايران دارند، يك اختالف نه اين گونه ها. مي باشند

 در حوزه آبهاي سيستان مي باشد (Cyprinodontidae)چندان محكم در اين ارتباط، عدم حضور كپور ماهيان زنده 

د، گونه هاي انتقال يافته به ديده مي شون) مثل شيراز(كه گونه هاي متعددي از اين خانواده در آبهاي فالت ايران 

آبهاي پايين دست در واقع يك شاخص در خور توجهي از ساز گاري از تغيير شرايط محيطي از مناطق كوهپايه 

به يك محيط محدود شده باتالقي با درجه قليائيت كمتر را كسب نموده اند، اين سازگاري كه به ) زادگاه(اي 

 كسب شده است به طور طبيعي سوالي Schizothoracinaeهاي زير خانواده مرور توسط اين گونه ها از جمله گونه 

به يك بوم سازگان جديد منجر به ) با متغيرهاي خاص(مطرح مي شود كه ماهيان انتقال يافته از يك بوم سازگان 
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ي چه تغييراتي در آنها گرديده است يك صفت بارز از ماهيان سيستان طبيعت رو به تحليل رفتن پوشش خارج

آنها است كه اين خصيصه در همه گونه ها يك شكل نمي باشد در همه گونه هاي از زير خانواده ) فلس ها (

 فلسها كوچك و به طور جزئي Schizothorax ،Schizocypris ،Schizopygopsisشيزوتراكسينه از جمله در جنس هاي 

خوبي سنگ فرش نشده و يا تقريبا كمي از ولي به ) هرچند كامل تحليل نرفتند (در داخل پوست فرو رفته ا ند

  ).البته به استثناي قسمت آنال و پشتي ماهي (اين حالت در طول زندگي ماهي مشهود مي باشد 

  

   صيد اقتصادي از ايكتيو فونهاي سيستان-3-2-1

تا قبل از ، (Annandal &Hora 1920)هامون ماهي تنها گونه اي بود كه براي تامين غذاي مردم سيستان صيد مي شد

 Schizocypris و Schizothorax zarudnyi عمده صيد و صادرات ماهي صيادان منطقه متعلق به دو گونه 1360دهه 

altidorsalis) گونه اقتصادي به آبهاي منطقه به مرور سهم صيد 4بود كه با پيوند خوردن ) به خصوص گونه اول

فراواني گونه هاي صيد شده در ) 1375(ش آبزي گستربه طوريكه طبق گزار. گونه هاي بومي كاهش يافته است

 ايستگاه صيد تعيين شده در تاالب، چاه نيمه ها و انشعابات آبي متعلق به كپور معمولي بوده و ماهي 7

 70به طوري كه در ده . شيزوتراكس و شيزو سيپريس در اكثر ايستگاههاي تعيين شده فراواني محدودي داشتند

تخمين زده شده كه اين مقدار در حال حاضر در هاله اي از ابهام قرار % 20در حدود سهم ماهي شيزو تراكس 

در مجموع اگر نگريسته شود، كفه . داشته و به نظر مي آيد كه صيد ماهي شيزوتراكس كمتر از اين مقدار باشد

و به نحوي مي بايست ترازو براي كپور معمولي سنگيني مي كند و ماهيان بومي به مرور در انزوا قرار مي گيرند 

آمده بود پيوند زدن كپور ماهيان معمولي به ) 1376(از انزوا خارج گردند، كمااينكه در گزارش آبزي گستر

آبهاي سيستان منجر به ايجاد رقابت غذايي برون گونه اي با ماهيان بومي منطقه گرديد، با توجه به اينكه سفره 

، منجر به تغييرات زيادي (Annandal &Hora1920)مي در بستر پهن بوده غذايي اكثر قريب به اتفاق از گونه هاي بو

در كيفيت رشد ونمو اين ماهيان شده است مضافا اينكه تزايد نسل گونه هاي بومي منجمله گونه هاي متعلق به 

د و اين انجام نمي شو) همانند ماهي كپور( در آبهاي ساكن تاالب و چاه نيمه ها Schizothoracinaeزير خانواده 

و غيره گزارش ) 1999( ،Zi-Ming chen & i-Feng chen) 2001 (Walker&Yangو ) 1366(مهم توسط وثوقي 

  .گرديده است
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   (Schizothorax zarudnyi)  هامون ماهي-3-1

  شناسايي مختصري از خانواده و مسير فيلوژني هامون ماهي  -1-3-1

تعلق  (cyprinidae) و خانواده كپورماهيان (Cypriniformes)هامون ماهي متعلق به راسته كپورماهي شكالن 

  )1جدول (دارند

  
  )Nelson 1976، 1380اميني (مسير فيلوژني جنس شيزوتراكس و گونه هامون ماهي : 2جدول 
                                                   Latin Name  فارسي

 Phylum: Chordata   طنابداران-1

  Subphylum:Vertebrata  هره داران زيرشاخه م-2
  Superclass:Gnathostomata  فك داران :  فوق رده-3
  Grade:Pisces  ماهيان:  مرتبه -4
 Subgrade: Telesotomi  تله اوستومي:  زيرمرتبه -5

  Class:Osteichthyes  ماهيان استخواني:  رده -6
  Subclass: Actinoptery  خاربالگان:  زيررده -7
  Iinfraclass: Teleostei  ماهيان استخواني مدرن: ن رده  دو– 8
 Division: Euteleostei  ماهيان استخواني عالي: بخش -9

  Suberorder: Ostariophysi  اوستاريوفيزي:  فوق راسته 10
  Series: Otophysi  اوتوفيزي:  دسته -11
 Order:Cypriniformes  كپور شكالن: راسته 12

  Subborder: Cyprinoidei   شبه كپوران: زيرراسته -13
  Family: Cyprinidae  كپور ماهيان:  خانواده -14
  Subfamily: Schizothoracinae   زيرخانواده شسزوتراكس-15
  Genuse: Schizothorax  شيزوتراكس:  جنس -16
  Species: Schizothorax zarudnyi  هامون ماهي:  گونه -17

  

 گونه مي باشد كه در آبهاي شيرين و لب شور دنيا گسترش يافتند 2010 جنس و 210اي خانواده كپور ماهيان دار

(Nelson 1994) اولين بقاياي فسيل ثبت شده از اين خانواده متعلق به دوران پايين تر از سوم زمين شناسي، ائوسن ،

كانادا تا جنوب (ي گسترش گونه هاي متعلق به اين خانواده در آمريكاي شمال ،(Cavender 1991)مي باشد

  . ، آفريقا و آسيا مي باشد) مكزيك
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 (Schizothorax zarudnyi) خصوصيات ماهي شناسي  هامون ماهي-2-3-1

، ناحيه پشتي در بخش جلويي باله ) 1-3شكل ( هامون ماهي يا ماهي شيزو تراكس زارودني داراي بدني كشيده 

در برش عرضي بخش مياني ماهي ) 1366وثوقي (ر است كمي خميده تSch. Pelzamiپشتي نسبت به سه گونه 

  مقطع دوار دارد، سر ماهي فاقد فلس و بدن داراي فلس از نوع سيكلوئيدي مي باشد،

  

  
  نماي ظاهري هامون ماهي شيزوتراكس: 4شكل 

  

 در پايه باله هاي پشتي، مخرجي ، دمي و بخش خلفي سرپوش آبششي داراي فلس هاي درشت تري نسبت به 

ر بدن مي باشند، دهان زيرين، فك باال بر فك پايين مشرف بوده و شكاف دهاني زاويه اي را نسبت به فك ساي

دهان ماهي . فوقاني ساخته است و اين شكل نوع رژيم غذايي ماهي را در شرايط زندگي جديد روشن مي نمايد

بيلك بوده و جفت سبيلك اين ماهي داراي دو جفت س). 1366وثوقي (نعل اسبي و لب ها ضخيم مي باشند

پرده حد (بااليي نسبت به جفت سبيلك تحتاني كوتاه تر مي باشد، جفت سبيلك فوقاني از حد واسط پيش فكي 

واسط و ارتباط دهنده منشعب شده و جفت سبيلك تحتاني از پرده حد واسط شكاف دهاني منشعب مي شوند، 

باله پشتي نسبت به طول بدن ماهي كوتاه بوده .  بوده 5،3،2-2،3،5دندان حلقي ماهي سه رديفي و با فرول دنداني 

 عدد 8 عدد و 3و باله دمي از جذابيت بيشتري همانند خانواده آزاد ماهيان برخوردار است، تعداد شعاع باله پشتي 

 عدد مي 106-110 عدد نرم مي باشد، تعداد فلس روي خط جانبي 5 عدد سخت و 3نرم ، باله مخرجي 

هامون ماهي از نظر ظاهري شباهت زيادي به آزاد ماهيان دارنداز جمله سر ماهي و شكل ). 1366وثوقي (باشد

كشيدگي باله دمي ماهي و رنگ بدن كه همگي شباهت هاي خارجي مي باشندولي از نظر داشتن دندان در فكين 

 مشابه (weber)نهاي ويبرو داشتن كيسه شناي دو قسمتي با مجراي ارتباطي بين كسيه شنا و روده، داشتن استخوا
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دستگاه . (Annandal & Hora1920)هم ونداشتن باله چربي از جمله موارد وجه اختالف دو گونه محسوب مي گردد

گوارش هامون ماهي تنها از روده تشكيل شده است و بخش قدامي دستگاه گوارش كمي ضخيمتر از نواحي 

  . ديگر است

  

   اسامي مترادف هامون ماهي -3-3-1

ون ماهي توسط مردم بومي سيستان به نام ماهي سفيد هامون شناخته مي شود ولي نامهاي فارسي متعددي از هام

مضافا . آورده شده است) Coad) 2002جمله ماهي انجك، ماهي خواجو، شير ماهي و هامون ماهي در گزارش 

 بر اساس آخرين گزارشات اينكه نام گذاري علمي كه از گذشته تاكنون به عمل آمده نيزمتعدد مي باشد و

  . آمده است3اسامي مترادف موجود براي هامون ماهي درجدول 

  
 (Coad 1998) اسامي مترادف هامون ماهي : 3جدول 

  نام مترادف  نويسنده  وضعيت
  Keyserling 1891 Barbus microlepis  قديمي ترين
  Nikolskii 1897  Schizothorax zarudnyi  تركيب اخير
  Nikolskii 1897  Aspiostoma zarudnyi  يتركيب پايه ا
 Fowler&Steinitz  تركيب جوان

1956  
Orienus anjac  

 

  پراكنش هامون ماهي دردنيا -4-3-1

كشور (هامون ماهي در دنيا منحصرا در آسياي غربي و تنها در سيستان ) 1998وCoad )2002براساس گزارش 

عمدتا نمونه هاي بالغ از اين گونه در تاالب ) 1920 ( Annandal &Horaبراساس گزارش . مشاهده مي شود) ايران

با توجه به اينكه سيستان و منابع آبي موجود مشترك بين كشور ايران و افغانستان بوده و . مشاهده گرديده است

شكل گيري اين منابع منوط به پرآب بودن رودخانه هاي سر منشاء گرفته از خاك افغانستان مي باشدو اين ماهي 

 بوده و مقطعي از دوران زندگي خود را در آبهاي جرياندار سر (Potamodromous)ك گونه مهاجر توليد مثل ي

منشاء از خاك افغانستان پشت سر مي گذارند اين گونه در كشور ايران بومي  و دركشور افعانستان منشاء گرفته 

  .(Coad 1998)مي باشد
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  بيولوژي هامون ماهي -5-3-1

ونه هايي مي باشد كه توسط سيستم رودخانه هيرمند و از كوههاي مرتفع هندوكش و احتماال از هامون ماهي از گ

فون ماهيان قديمي سرازير شده به مناطق پايين دست مي باشد كه اولين بار در سيستم آبي آمودريا گسترده 

. (Annandal &Hora 1920)محسوب مي گردد lهامون ماهي خويشاوندا ني از فون ماهيان آسياي مركزي . بودند

هامون ماهي از بوم سازگان طبيعي آب شيرين مي باشد و در سطوح آبي ، پالژيكي و بستر زندگي مي 

، در آبهاي جرياندار رودخانه هيرمندوانشعابات وا صل به آن هامون ماهيان جوان با تراكم باال (Coad 1998)كند

هامون ماهي . (Annandal &Hora 1920)تان مشاهده شدند  نزذيك شهر جالل آباد افغانسRandaدربستر رودخانه 

بالغ در زمستان عمده جمعيت ماهيان تاالب را به خود اختصاص داده بود از اين گونه عمدتا نمونه هاي بالغ و 

هامون ماهي در آبهاي ساكن تخمريزي . (Annandal &Hora 1920)درشت در اين اكوسيتمهاي آبي مشاهده شد

             رت قرار گرفتن در چنين شرايطي منجر به تخريب و باز جذب نمودن تخمدانهاي خود نمي كند و درصو

  .(Annandal & Hora 1920)مي شوند و تخمدان ماهي شروع به برجسته شدن از دي ماه به بعد مي شود 

  

  
  مرحله رسيدگي جنسي گناد ماهي مولد ماده هامون ماهي: 5شكل 

  

  ثلي هامون ماهي مهاجرت توليد م -6-3-1

هامون ماهي يك گونه مهاجر در فصل تخمريزي مي باشد، شروع مهاجرت اين گونه به آبهاي جريان دار منوط 

به طغيان وآب شدن رودخانه ها و كانالهاي منتهي به تاالب و چاه نيمه ها مي باشد، هامون ماهي به ندرت در روز 

 آنها در غروب هر روز و به ويژه در آبهاي گل آلود و عمده مهاجرت) در آبهاي شفاف(مهاجرت مي كند 

عدم جريان آب رودخانه به تاالب و ) 1381(به طوري كه طي بررسيهاي انجام شده توسط ذبيحي . اتفاق مي افتد
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 درجه سانتيگراد به فراواني نمونه هايي كه درحال 14-18مخازن چاه نيمه ها در ماههاي اسفند به بعد و در دامنه 

، )در اسفند% (4 رسيدگي جنسي ، VIو باز جذب بودند افزوده گرديده، به طوري كه فراواني مرحله تخريب 

  .به ثبت رسيده است) درخردادماه% (3/14، ) ارديبهشت ماه % (67/66، ) فروردين% (55

  

    هماوري هامون ماهي -7-3-1

ياتي شيالت زهك ازيك ماهي از اين در طي بررسيهاي انجام گرفته درطول تكثير اين ماهي در ايستگاه تحق

عدد تخم بدست آمده است و هم آوري مطلق آن درحدود 20000گونه  باوزن تقريبي يك كيلو گرم تعداد 

  عدد بوده است32000

    .  
  گناد رو به تخريب هامون ماهي : 6شكل 

    طول بلوغ جنسي -8-3-1

 38-40 و 29-31ن نر وماده به ترتيب دردامنه طولي براساس بررسيهاي بعمل آمده نشان مي دهدكه هامون ماهيا

  .سانتيمتر به بلوغ جنسي مي رسند

  

   تغذيه هامون ماهي  -9-3-1

آمده است كه هامون ماهي با شكل دهان كمي متمايل به پايين داراي ) Annandal &Hora) 1920در گزارش 

تويات دستگاه گوارش اين گونه تنوع رژيم غذايي كفزي خواري مي باشند و در مشاهدات بعمل آمده از مح

غذايي مشاهده مي شود وهمچنين مشاهده گرديده كه هامون ماهي از بچه ماهيان هم جنس خود و ساير گونه 

هاي حاضر در محيط تغذيه مي كند، با توجه به خارهاي آبششي و وجود يك بافت توري شكل كوتاه و نازك 
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همچنين بررسيهاي به عمل . پالنكتونها حداقل در سنين پايين داردروي كمان آبششي مبين تغذيه اين گونه از 

 عدد هامون ماهي بالغ در چاه نيمه ها نشان مي دهد كه اين ماهيها 200آمده از محتويات دستگاه گوارش تقريبا 

ر مانند ني و برگهاي سوزني بوته هاي گز روئيده د(داراي رژيم غذايي متنوعي بوده و ازجمله گياهان آبزي 

و بچه ماهيان هرز مي باشد و به ) لجن وگل (، جلبكهاي ريسه اي، رسوبات كف )كناره هاي ساحل آبگيرها

  . عبارت ديگر نوع رژيم غذايي همه چيز خواري داشته است

  
   نمايي از دستگاه گوارش هامون ماهي7شكل 

  

   توليد مثل درماهيان-10-3-1

ن به روش جنسي توليد مثل مي كنند به عبارت ديگر تخم و اسپرم در اكثر گونه هاي ماهي شبيه همه مهره دارا

و تغيير جنسيت  (simultaneous Hermaphroditism)در افراد مجزا تشكيل مي شود در حاليكه دو جنسي همزمان 

در ) دوتايي(گنادهاي همه مهره داران يك ساختار زوج . مي توا ند در دسته اي از گونه هاي ماهي مشاهده گردد

حور پشتي از حفره شكمي دارند و توسعه گنادها به طور قابل توجهي مرتبط با كليه ها و مجاري آنها مي باشد م

همانطوري كه توليد . در نتيجه اين ناممكن نيست كه وقايع رو به توسعه جهت تمايز سيستم ادراي حادث گردد

ي شدن مشاهده مي شود، اين حالت ممكن مثل ماهيان اكثرا زوج بوده ولي در مولدين بعضي گونه ها حالت يك

است در امتزاج دو گناد و تبديل آن به يك پياله يا به علت از توسعه بازماندن يكي نسبت به ديگري باشد در 

برخي از گونه ها ممكن است دو گناد وجود داشته باشد ولي يكي از ديگري كوچكتر است يا به وظيفه خود 

   (Potts & Wooton, 1984, Breder &Rosen 1966 and Malconlm 1995)درست عمل نمي كند 
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   سيستم توليد مثل ماده در ماهيان استخواني  -11-3-1

سيستم توليد مثل ماهيان استخواني به طور قابل توجه اي تغيير پذير مي باشد و اين مبين دامنه گسترده اي از 

در تعدادي از ماهيان استخواني تخمدانها . باشدوضعيت توليد كلي مشاهده شده در اين گروه از ماهيان مي 

ساختاري شبيه كيسه جفت و توخالي بوده كه تا مجراي تخمبر ادامه يافته و يك سيستم بسته اي را شكل مي 

در برخي گونه ها جفت تخمدان با هم امتزاج مي يابند و ساختار واحدي را تشكيل مي دهند و در برخي . دهند

  .(Malcolm 1995 ,Breder & Rosen 1966) قيمي بين تخمدان و مجراي تخمبر وجود نداردازگونه ها ارتباط مست

  

   فوليكول تخمدان -12-3-1

 اووسيتها، سلولهاي فوليكولي احاطه كننده ،(Oogonia) ، اووگونيا (Germ cells)تخمدانها شامل زاينده سلولهاي 

تخمدان از سلولهاي پوششي زاينده منشاء مي گيرند چنانچه فوليكولهاي . اووسيتها و بافتهاي نگهدارنده مي باشند

هر سلول زاينده در آغاز توسعه به وسيله يك اليه از سلولهاي فوليكولي احاطه مي شود، با رشد سلولهاي 

همزمان با آن اليه .  شكل مي گيرد(Granulosa)فوليكولي منجر به تقسيم اين اليه شده و اليه سلولي گرانولوزا

جي از بافت پيوندي اووسيتها به نظم در آمده و يك پاكت فوليكولي را تشكيل مي دهند كه به آنها اليه هاي خار

بنابراين با توسعه اووسيتها هريك توسط دواليه سلولي اصلي احاطه مي شوند، اليه .  مي نامند(Thecal)تكا 

 تكا از همديگر به وسيله يك عضو حد اليه گرانولوزا و اليه سلولي) خارجي(و اليه تكا ) داخلي(گرانولوزا 

  .(Malcolm 1995,Scott etal1991 and Hoar & Randal 1988)واسط بينابيني مجزا مي شوند

  
 )1995Malcolmاقتباس از(اجزاي يك اووسيت درتخمدان ماهيان استخواني : 8شكل 
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  (Oogensis)اووژنز -13-3-1

مشاهده ) در ماهيان نر(ماهيان شبيه آنچه كه در فرايند اسپرماتوژنزمراحل آغازين از توسعه سلولهاي زاينده ماده 

رشد اووسيتها از گونه اي به گونه ديگر اختالف دارد، رشد وتوسعه اووسيت به طور قابل توجه . گرديده است 

اي متاثر ازجمع شدن زرده مي باشد، اجتماع زرده درون اووسيت در طول دوره توسعه تخمدان ويتلوژنز 

(Vitelogenesis) ناميده مي شود، بزرگ شدن اووسيت ها ممكن است قابل توجه باشد به طور مثال قطر اووسيتها 

 & Bromage) ميليمتر در طول دوره توسعه تخمدان افزايش مي يابند4-5 ميكرومتر به 20-50ي آزاد ماهيان از 

Cvumaranatunga) .  يليمتر قطر اووسيتها افزايش مي يابد م2/1 -2/2 ميكرومتر به 50-70در هامون ماهي از. 

 

   توسعه اووسيت در ماهيان استخواني -14-3-1

اكثر ماهيان استخواني چرخه توليد مثل مشخصي دارند، تخمريزي اغلب به زمانهاي خاصي از سال محدود مي 

 نابالغ يا شود، تخمدانها ممكن است در مقطعي از مراحل توسعه بزرگ گردند به طور مثال در ماده ماهيان

تخمريزي كرده تخمدانها و مجاري تخم بر ممكن است شبيه رشته نازكي درآيند، از طرف ديگردرزمان قبل از 

اووسيتها و تخمدان به طور كامل حفره شكمي ماهي مولد . تخمريزي ماهي تخمدانها  بزرگ و برجسته مي شوند

ي كه منجر به شرايط مشخصي از توسعه اووسيتها مي داشتن يك دامنه از چرخه توليد مثل. ماده را پر مي نمايند

گردد و به سه دسته مولدين تقسيم مي شوندبراي مثال همه اووسيتهاي موجود در تخمدان ماهي درمرحله 

اين شكل از توسعه همزمان اووسيتها  را در ماهيان استخواني كه تنها يك بار در زندگي . يكساني از توسعه باشند

 مي نامند كه در آزاد (Semelparous)و سپس مي ميرند كه به آنها گونه هاي سمل پروس خودش تكثير كرده 

ماهيان و مار ماهيان ديده مي شود، اكثر گونه هاي ماهيان استخواني بيشتر از يك بار در طول مسير زندگي خود 

س دو نمونه معمول از توسعه  در ميان گونه هاي ايتراپرو(Iterparous)تخمريزي مي كنند  كه به آنها ايتراپتروس 

اووسيت ها قابل تشخيص مي باشد، تخمدان ممكن است حاوي حداقل دو اجتماع مشخصي از اووسيتها در 

اين نوع توسعه . مراحل مختلفي از توسعه باشد، اووسيتهاي يكي از اين جمعيت به طور همزمان توسعه مي يابند

ر بين فاصله زماني نسبتا كوتاهي از فصل توليد مثل تخمريزي در تخمدان ماهيان استخواني كه يك بار درسال د

بنابراين تخمدان هميشه حاوي ذخايري از سلولهاي زاينده در مرحله آغازي از توسعه مي باشد كه آنها . مي كنند 
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در برخي از ماهيان استخواني تخمدانها ممكن است حاوي اووسيتها در همه . را درهر سال وارد چرخه مي نمايد

 مي باشند كه اين (Asynchronous)مراحل از توسعه باشند، اين قبيل ماهيان داراي نوع توسعه اووسيتهاي ناهمسان 

حالت در گونه هايي كه تخمريزي آنها به كرار درطول مسير از فصل تخمريزي اتفاق افتاده و به درازا مي انجامد 

  .(Malcolm,1995 and Potts&Wootton ,1984)مشاهده مي گردد 

  

  اساسي ترين هورمونهاي موثر در توليد مثل ماهيان  -15-3-1

هورمون هاي متعددي در رشد وتوسعه و اووالسيون نقش دارند كه با تداخل عمل عوامل هورموني مختلفي روبه 

 ).1376عريان (رو مي باشد

پايانه هاي عصبي واسط اين هورمون از هسته هاي مختلفي در مغز ماهيان آزاد شده و توسط  : GnRHهورمون -1

  . مي شودGTHو هيپوفيز منجر به آزاد سازي هورمون هاي ) هيپوتاالموس (بين مغز 

اين فاكتور در ناحيه قدامي جانبي پري ايتيك توليد مي ) : GRIH يا GRIF(  هورمون مهار كننده گنادتروپين -2

ي هيپوفيز به داخل خون مي باشد و  از بخش قدامGTHشود و نقش اختصاصي آن مهار سلولهاي ترشح كننده 

  .نقش دو پامين دارد

اين هورمون از بخش قدامي هيپوفيز به داخل خون ريخته و نقش تاثير گذار  : (GTH) هورمون گناد تروپين-3

  .روي سلولهاي فوليكولي تخمدان جهت توليد استروئيدهاي جنسي دارد

 توليد GTH، تحت تاثير هورمونهاي )فوليكول(اد ماهي استروئيدهاي جنسي از بافت گن:  استروئيدهاي جنسي-4

. و آندروژن هاي جنسي مي باشند) تخمدان ماهي (مي گردد و ازمهمترين اين هورمونها استروژن و پروژسترون 

به نظر . مي باشد) كه محل زرده سازي(مهمترين نقش استروژنها تحريك توليد پروئتين به نام ويتلوژنين در كبد 

رمون هاي استروژن در رفتارهاي توليد مثلي جنسي ماده ماهيان به خصوص گونه هاي تخمگذار مي رسد هو

نقشي داشته باشد، پروژسترونها شامل تركيبات متعددي هستند كه عمدتا توسط تخمدانها سنتز مي گردند و در 

ون بوده كه مهمترين بلوغ نهايي اووسيتها نقش موثري دارند، آندوژنهاي جنسي شامل تركيباتي نظير تستستر

 و (Oncorhynchus mykiss)آندروژن شناخته شده در گردش خون ماهيان نر به خصوص قزل آالي رنگين كمان 



23  .../نيدوربررسي و تكثير و پرورش شيزوتراكس زا                                                                     

 بوده كه عمدتا توسط بيضه سنتز مي شود و پديده هاي اسپرماتوژنز و بروز (Salmo Salar)ماهي آزاد اقيانوسي 

  .صفات ثانويه جنسي ماهيان نر را موجب مي گردد

 به عنوان يك تركيب مينرالو كورتيكوئيد  اين هورمونها عمدتا از ناحيه گلومرولوزا:  كورتكيو استروئيدها -5

اين تركيبات عمدتا مينرالو استروئيدي هستند كه از بافت اينتررئال ماهيان استخراج شده است و با . آزاد مي شوند

اي گليكوژنوليز و گليكونئوژنز را در بافت گناد خواص مينرالوگلوكو كورتيكوئيدي خود مي تواند پديده ه

اين هرمون تحت تاثير . تحريك كند و با اين فرايند گنادها قادرند گامتوژنز و استروئيدژنز را تسريع نمايند

  ).1376عريان ( هيپوفيز مي باشند–فاكتورهاي تحريك كننده و باز دارنده سيستم مركزي 

پينه آل سنتز گرديده و نقش كامل آن به خوبي روشن نشده است ولي اين هورمون در غده :  مالتونين -6

گزارشي كه تاكنون از تاثيرات اين هورمون شده ، مبين اين هست كه باال رفتن دوز اين هورمون در خون ادراي 

  ).1376عريان ) (وبالعكس(داراي اثرات بازدارندگي جهت رشد گناد دارد 

رمون در تخمدان ماهي توليد مي شوند، زماني كه اووسيتها در حال بلوغ اين هو : (PG) پروستاگلندين ها -7

نهايي هستند از تخمدان به سيستم جريان خون ماهي وارد شده و بعد از رسيدن به سيستم اعصاب مركزي و اثر 

 نگذاري روي گيرنده هاي مربوطه  منجر به ايجاد رفتارهاي تخمريزي در ماهي مي گردد و ضمنا پروستاگلندي

  ).1376عريان (در روند ويتلوژنز تاثير گذار مي باشد 

  

  
  هورمون هاي مورد استفاده در تكثير هامون ماهي: 9شكل 
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   مواد وروشها– 2

اين پروژ در استان سيستان و بلوچستان در زهك زابل در مزرعه ايستگاه :  محل اجراي پروژه– 1-2

    .ه اجرا در امده استتحقيقات وابسته به موسسه تحقيفات شيالت ايران ب

   عمليات تكثيروپرورش -2-2

 و دماسنج الكلي براي ثبت دما W-T-Wدراين بررسي براي ثبت اطالعات متغيرهاي محيطي از دستگاه ديجيتالي 

، سكشي ديسك براي اندازه گيري شفافيت، شوري سنج رفروكتومتر براي اندازه گيري شوري و براي ثبت ساير 

 اطالعات ثبت شده در ايستگاه هواشناسي كشاورزي زهك كه درجوار چاه نيمه ها و متغيرهاي محيطي از

  .ايستگاه تحقيقاتي زابل قرارداشت استفاده گرديد

  

   مراحل مختلف انجام تكثيروپرورش  هامون ماهي -1-2-2

باهت هاي تكثير ماهيان نياز به يك سلسله اقدامات بهم پيوسته دارد كه در بين گونه هاي مختلف داراي ش

مراحل تكثير و پرورش ). 1365فريد پاك (بسياري است كه دربرخي موارد اختالف جزئي مشاهده مي شود 

  : زهك به شرح زير مي باشد–هامون ماهي درايستگاه تحقيقاتي هامون ماهي 

  :تامين مولدين  -2-2-2

چاه نيمه هاي (ابع آبهاي طبيعي منطقه براي تامين مولدين هامون ماهي براي انجام تكثير از تنها ذخايرمولدين من

صيد مولدين از چاه نيمه ها با تورهاي . استفاده گرديد) سيستان كه تنها منابع آبي باقي مانده در منطقه مي باشد

 عدد 331 نسبت تهيه تعداد 1385به همين منظور از اوايل پاييز .  بود(Beach seine) - و پره(Fix Gillnet)كوشگير 

شيزوتراكس زارودني اقدام گرديد بويژه  مولديني كه داراي رسيدگي جنسي باالترومناسبتري بودند مولد ماهي 

 مترمربعي در ايستگاه تحقيقات 3500صيد گرديدندو با كمترين دستكاري و احتياط به داخل استخرهاي خاكي 

  . شيالت زهك منتقل شدند
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 عمليات صيد به روش پره دراستخرهاي خاكي: 10شكل 

  

   قرنطينه مولدين-3-2-2

  :مولدين انتقال يافته به ايستگاه تحقيقاتي زهك به روش زير قرنطينه شدند

ماهيان صيد شده و انتقال يافته به ايستگاه تحقيقاتي در يك گوشه استخرخاكي با كمك تور ماهيگيري ازجنس 

ري شدند  تا بررسي رفتار و ظاهر پلي استر محيط محصوري ساخته و مولدين تازه صيد شده در اين محيط نگهدا

ماهي از نظر بروز بيماري امكان پذير شود و پس از گذشت دو روزگوشه هاي از تور را باز كرده  و به مرور 

زمان مولدين سرحال به داخل استخر رها شدند و پس از گذشت يك هفته مولدين با تور پره صيد و به استخر 

  .ذخيره مولدين منتقل شدند

  

  ذخيره سازي در استخر خاكي -4-2-2

مترمربعي كه داراي ورودي و خروجي بود 3500به منظور ذخيره سازي مولدين هامون ماهي، استخر خاكي 

و ) كيلوگرم در هكتار2500به ميزان (درنظر گرفته شد، درابتدا استخر كامال خشك و پس از شخم زدن كودهي 

زبين بردن عوامل مزاحم در بستر استخر، استخر آبگيري و ا)  كيلو گرم در هكتار450به ميزان (آهك پاشي 

مولدين تازمان تكثير ورسيدگي جنسي . عدد بود331تعداد مولدين ذخيره سازي شده در اين استخر . گرديد

  كامل با غذاي كنسانتره مخصوص مولدسازي كپور ماهيان      
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  غذاي ماهيان مولد: 11شكل 

در طي مدت نگهداري مولدين، ثبت دماي آب . سبز ريسه اي و ساير رستنيهاي گياهي تغذيه شدند و جلبكهاي 

  . هرروزانجام مي شد12استخرتقريبا به  طور مداوم  و حدود ساعت 

  

  
  استخرخاكي نگهداري مولدين: 12شكل 

  

   تكثير هامون ماهي-5-2-2

 اين گونه نسبت به شرايط محيطي ، لذا روش با توجه به داشتن اطالعات اندك درخصوص جوابدهي مولدين

  :هاي مختلفي براي اين منظور در نظر گرفته شد كه درهر روش به شرح زير از اواسط اسفندماه اعمال گرديد

   تفكيك مولدين-1

   بيهوش كردن مولدين-2

   عالمتگذاري مولدين-3

   تزريق مولدين-4

   نگهداري مولدين تزريق شده درحوضچه گرد-5

  ديد مولدين و استحصال مواد تناسلي باز-6

   بررسي كمي وكيفي تخم در قبل وپس از لقاح-7
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   پرورش الرو در تراف ها-8

   پرورش الرو در استخرهاي خاكي-9

  

   تفكيك مولدين-6-2-2

اكثر گونه هاي ماهي داراي شاخص هاي مشخصي جهت تفكيك مولدين نر از ماده در فصل تكثير مي باشند 

(Merrell 1994) . در اين بررسي شاخص هاي جدا سازي مولدين برجستگيهاي مرواريدي(Epithelia tuberele) 

شكم مولدين و ماساژ ناحيه مخرج بود، به طوري كه برجستگيها در مولدين نر بالغ به روي جلد، رنگ مولدين ، 

  .  خوبي مشخص بود

  

  
 (Epithelia tuberele)برجستگيهاي مرواريدي : 13شكل 

  

   بيهوش كردن مولدين -7-2-2

از آنجايي كه مولدين هامون ماهي كامال وحشي بوده و داراي بدني كامال انعطاف پذير و لغزنده دارندو نسبت 

به همين منظور در اين بررسيها براي . به دستكاري هاي مختلف از خود سرسختيهاي زيادي نشان مي دهند

ميزان پودر گل ميخك .  پودر گل ميخك استفاده گرديدكاهش استرس و آسيب كمتر مولدين درزمان تكثير از

بيهوش كردن مولدين درزمان حمل، توزين ، عالمتگداري ، .  گرم در مترمكعب بود50-150استفاده شده 

  .    مراحل مختلف تزريق و تخمگيري انجام شد



   گزارش نهايي طرح تحقيقاتي / 28

  
  بيهوش كردن مولدين با گل ميخك: 14شكل

  

  عالمتگداري مولدين-8-2-2

به همين منظور . مولدين به منظور شناسايي و تزريق ميزان هورمون در زمان تكثير انجام مي گيردعالمتگداري 

پس از بيهوش نمودن مولدين ابتدا آنها را وزن نموده و مشخصات ظاهري آنها ثبت مي شود و سپس براي 

  .فاده شدمشخص نمودن هر يك از مولدين از رشته هاي رنگي گره زده به شعاع سخت باله پشتي است

  

   
  عالمتگداري مولدين هامون ماهي پيش ازتزريق: 15شكل 

  

   تزريق مولدين-9-2-2

 هورمونهاي سنتيك مثل -2 عصاره هيپوفيز -1: به منظور تزريق وتكثير مولدين  از دو گروه هورموني استفاده شد

GnRHa  و  انتي دوپامين  

  .راي پروژه بود كه سال اج1385 اسفند ماه 14شروع عمليات تزريق از 
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  تزريق هورمون درعضالت زيرباله پشتي: 16شكل

  

  تامين هيپوفيز -10-2-2

غده هيپوفيز توليد كننده،ذخيره . براي تامين هيپوفيز از هيپوفيز  كپور معمولي موجود در ايستگاه استفاده شد

 از تخمدان عامل كننده و نگهدارنده هورمونهاي گونادوتروپ است كه درعمل رسيدن و خارج شدن تخمك

بيضه (در رابطه با توليد مثل ماهي غده هيپوفيز نقش واسطه بين سلسله مركزي وغدد جنسي . تعين كننده مي باشد

هورمونهاي كونادوتروپ به وسيله ماهياني كه به مرحله بلوغ جنسي رسيده باشند، . را ايفاء مي كند) يا تخمدان

غده .آن در غده هيپوفيز همبستگي با سيكل توليد مثل ماهي داردتوليد مي گردد و نوسانات دوره اي ميزان 

جمع آوري غدهاي هيپوفيز در . مغز و زير هيپوتاالموس واقع گرديده است) زيرين (هيپوفير در سطح شكمي 

،بالغ و تكامل يافته از )متجاوز از يك كيلوگرم(مقياس تجاري درصورتي ميسر است كه ماهي اندازه مناسب 

براي دسترسي به غده هيپوفيزنياز به .جنسي به طور زنده ويا كمي پس از مرگ دردسترس باشدلحاظ غدد 

واقع در كپسول (شكافتن كاسه سر ماهي با اره دستي با كمك اسكالير و قاشقك هيپوفيز را از محل استقرار خود 

 شدن مويرگهاي بادقت جدا شده و درمحلول استون خالص جهت آب زدايي و حل)نيمه بازي در زير مغز 

)  ساعت فاصله 12با (خوني و چربي جمع آوري مي شوند و پس از تعويض دوباراستون خالص با استون قبلي 

مبادرت به گستراندن آنها روي كاغد صافي مي گردد، با متصاعد شدن ا ستون و خشك شدن غده هاي هيپوفيز 

 و در يخچال تا زمان استفاده از آنها نگهداري در هواي آزاد غده ها در شيشه مات و با درپوش مطئمن پوشيده

  .مي شوند
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   ميزان تزريق هيپوفيز-11-2-2

 ميلي گرم در واحد وزن يك گيلو گرم ماهي 3-6 مولد ماده تزريق گرديد و ميزان تزريق 82عصاره هيپوفيز به 

ين و عالمتگذاري شده بودند بدين ترتيب مولديني كه از قبل توز). 1365 فريد پاك , 1374ولي الهي (( ماده بود

 گرم توزين گرديد 001/0آنها ميزان هيپوفيز با كمك ترازوي ديجيتالي با دقت ) يك گيلو گرم (در واحد وزن 

و سپس در هاون چيني كامال خشك به مدت حداقل ده دقيقه ساييده شدند و پس از اطمينان از پودر شدن غده 

ديگر .  سي سي استفاده شد5/1نمك طعام به مقدار حداقل  % 6/0ژي با ها به آنها حاللهايي مانند سرم فيزيولو

 ميلي گرم ماده 5با ( سي سي آنتي دوپامين 2/0 سي سي به همراه 8/0 به ميزان (PG)حالل مورد استفاده پروپيلن 

 زده و آنرا  دقيقه بهم10پس از افزودن هريك از حالل ها به پودر هيپوفيز مخلوط را به مدت حداقل . بود) موثره

 سي سي به 1-5/2، سپس با سرنگ )تا اليافهاي هيپوفيز ته نشين شوند( دقيقه نگهداري 15در يخچال به مدت 

تزريق هيپوفيز . دقت مواد شفاف درون هاون را كشيده و با ذكر مشخصات روي برچسب آماده تزريق گرديدند

ضمنا روش تزريق يك مرحله .دوم انجام گرفتدر مرحله % 80مرحله اول و %20به روش دو مرحله اي براساس 

  . اي نيز روي مولدين اعمال شد

  

   تهيه هورمونهاي سنتتيك -12-2-2

 ، (GnRHa)هورمونهاي سنتتيك به كار رفته در اين بررسي آنالوگهايي از هورمون آزادكننده گنادوتروپين 

تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي اين هورمون ها از مركز .  و آنتي دوپامين بود(PG)پروپلين گليگول

 بود به PG آميزه اي از خودش باآنتي دوپامين و GnRHaزيستي ايران تهيه شده بودند و مواد حاوي هورمون 

 ميلي گرم آنتي دوپامين و مابقي GnRHa ، 50 ميگروگرم 100سي سي از اين تركيب هورموني 2طوري كه در 

PGوجود داشت .  
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  يق هورمون هاي سنتتيك ميزان تزر-13-2-2

 GnRHتزريق اين گروه هورموني در هر دو نوع جنس مولد هامون ماهي صورت گرفت و ميزان تزريق هورمون 

 ميليگرم در واحد وزن يك كيلو گرم مولد بود كه دفعات 10-15 ميكرو گرم و آنتي دوپامين 20-30در مولدين 

  .عت فاصله صورت گرفت مرحله و حداقل با ده سا1-2تزريق اين هورمون ها 

  

   محل تزريق -14-2-2

در اكثر موارد تزريق هورمون به ماهيان ماده در عضالت پشتي باالتر از خط جانبي و پايين تر از قسمت جلويي 

در اين بررسي محل تزريق هورمون ها به مولدين زير باله سينه اي، ). 1370شريعتي (باله پشتي اعمال مي شود 

  .حوطه شكمي وساقه دمي بودزير باله پشتي و م

  

   نگهداري مولدين تزريق شده-15-2-2

، 1365فريد پاك (تزريق هورمونها به تنهايي موجب رسيدگي مولدين جهت استحصال مواد تناسلي نمي شود

با توجه توليد مثل اين ماهيان درشرايط طبيعي كه (لذا مولدين تزريق شده ) Merrell 1994و 1370شريعتي 

  .نگهداري شدند) حوضچه گرد(در محيط جرياندار) اندارو متالطم مي باشددرآبهاي جري

  

  )حوضچه گرد( نگهداري مولدين تزريق شده درآب جرياندار-16-2-2

هامون ماهي در آبهاي جرياندار تخمريزي مي كند و در شرايط آبهاي ساكن با وجود مناسب بودن ساير 

به همين خاطر به دليل ايجاد . لكه گناد آنها نيز تخريب مي شودفاكتورهاي محيطي نه تنها تخمريزي نمي كنند ب

شرايط مشابه با شرايط طبيعي براي تحريك مولدين از آب جرياندار و از حوضچه گرد ايستگاه كه به منظور 

 اين حوضچه (Circular spawning pond)حوضچه گرد (.تكثير كپورماهيان چيني كاربرد دارد، استفاده گرديد

 لوله ي ورودي آب كه در داخل ديواره و مماس با آن ، دريچه خروجي، لوله خروجي دركف، پلكان :داراي 

ورودي به حوضچه گرد، حوضچه مستطيل جمع آوري تخم، لوله و شير فلكه تنظيمي خروجي دركف، آستين 

 25در كف بتن  سانتي متر و لوله تحتاني 40 *40توري، مركز حوضچه داراي دريچه خروجي به ابعاد ) لوله(
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درصد به ابتداي اتاقك جمع آوري تخم مرتبط 2سانتيمتر كه نقش معبر هدايتي تخم را داشته و با شيب ماليم 

)  17شكل (متر 2متر و ارتفاع 7 حوضچه گرد در ايستگاه تحقيقاتي داراي قطر تقريبي )) 1376حق پناه ( مي شود

  :ريق عمل گرديدبود و براي جريان دار كردن آب حوضچه گرد به دو ط

  

  
  حوضچه گرد جهت نگهداري مولدين تزريق شده : 17شكل 

   ليتر در ثانيه 25 ورود آب با فشار از درون ديواره حوضچه با دبي تقريبي -الف

و مسير جريان آب به ) اينچ4قطر لوله پمپ ( پمپاژ آب حوضچه گرد با الكتروپمپ روي ديواره حوضچه -ب

 ليتر در ثانيه اعمال گرديد، پيش از دخيره 15قريبا مماس با ديواره با دبي تقريبي درون حوضچه در زاويه اي ت

سازي مولدين تزريق شده به داخل حوضچه گرد مبادرت به سايه داركردن دوسوم سطح حوضچه با گوني از 

  . در حوضچه رها سازي شدند) نر به ماده (1مولدين تزريق شده به نسبت بيش از . جنس كنف گرديد

  

   بازديد از مولدين و استحصال مواد تناسلي-2– 2 -17

 ساعت اززمان تزريق نهايي مولدين 10-12 بار تزريق شدند و پس از گذشت 2-3مولدين ماده هامون ماهي 

  بازديد شدند

  
  بررسي مولدين تزريقي از نظر رسيدگي جنسي:18شكل 
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 مدت مولدين درمحيط نگهداري خود از نظر  ساعت يك بار ادامه يافته و در طول اين6 و اين كار در هر 

رفتاري تحت كنترل بوده و در صورت مشاهده نشانه هاي رفتاري مشكوك از آمادگي مولدين با توجه به 

عالمتي كه روي باله پشتي داشته تعقيب گرديده و بازديد شدند و در صورت مشاهده رسيدگي كامل مولدين به 

يهوش نمودن وخشك كردن مولدين با حوله و نگهداري مولد توسط دو نفر، سالن انكوباسيون انتقال و پس از ب

مولد را برروي ميزي كه داراي پوششي نرمي مي باشد خوابانده و در ابتدا با ماساژ دست از نزذيكيهاي مخرج 

  .مبادرت به استحصال مواد تناسلي گرديد

  

  
  استحصال تخم از مولد هامون ماهي: 19شكل 

ف پالستيكي كوچك و كامال خشك جمع آوري شده و به ازاي هر ماهي ماده تخمكشي  تخمها در يك ظر

مواد ) كه فاقد انشعابات تيز مي باشد( سپس با پر مرغ . عدد ماهي نر به آن تخمها افزوده شد2شده، اسپرم حداقل 

 حداقل به مدت اين عمل(تناسلي مولدين به خوبي و با دقت بهم زده شدند تا عمل لقاح به خوبي صورت گيرد

سپس مقداري آب به آن مخلوط اضافه گرديد، روند به هم زدن و اضافه كردن آب ). دقيقه طول مي كشد3-2

به مخلوط تا آبگيري و از بين رفتن چسبندگي تخمهاي لقاح يافته ادامه يافته و پس از اطمينان از عدم چسبندگي 

مها آماده وارد شدن به انكوباتورها براي گذراندن تخمها با همديگر و شسته شدن لعاب چسبنده تخمها، تخ

  .دوران رشد و نمو جنيني شدند
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   بررسي كمي و كيفي تخم قبل و پس از لقاح-18-2-2

  فراواني قبل از لقاح تخم-1-18-2-2

گرم وزن تخمهاي استحصال شده 01/0پس از استحصال مواد تناسلي مولدين ماده ابتدا با كمك ترازويي با دقت 

گرم نمونه از تخمهاي استحصال شده برداشته و در ظروف پالستيكي 2هر مولد تعيين گرديد و مقدار حداقل از 

مبادرت به ) ساعت6تقريبا (فيكس شدند وپس از گذشت چند ساعت % 5سي سي با فرمالين 50با حجم تقريبي 

  :شمارش تخمها با كمك تخته شمارش تخم گرديد و با رابطه زير 

We                                                                                                            

N= ----------------*n                                                                                               

W1                                                                                                          

  

n  =  تعداد تخم در وزن نمونهW1 گرفته شده   

W1 =وزن نمونه تخم برداشته شده  

N =                    تعداد كل تخم استحصال شده از مولد  

We = وزن كل تخم استحصال شده از مولد  

  . مولد تعيين گرديدتعداد تخم استحصال شده از هر

  استخصال تخم از مولد هامون ماهي: 19شكل 

  تخم لقاح يافته هامون ماهي قبل از شستشو: 20شكل 

  

   فراواني پس از لقاح تخم -2-18-2-2

گرم تخم لقاح يافته با ترازويي با دقت 2 ساعت از زمان لقاح تخم از هر مولد به مقدار حداقل 12پس از گذشت 

تقريبا (فيكس شده و پس از گذشت چند ساعت % 5رديد و در ظروف پالستيكي با فرمالين  گرم توزين گ01/0

مبادرت به شمارش تخمها با كمك تخته شمارش شده و بااستفاده از رابطه باال تعداد تخم آب كشيده )  ساعت6

  . در يك گرم محاسبه گرديد
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  درصد لقاح -3-18-2-2

د ساعت اول رشد و نمو جنين از تخم هاي لقاح نيافته قابل تفكيك  تخم هاي لقاح يافته پس از شستشو در چن

  . نمي باشند
  

  
  پيش از اضافه كردن آب) لقاح خشك(لقاح تخم واسپرم : 20شكل 

   

در ) نيمه شفاف( ساعت از زمان لقاح تخم و ظهور برجستگي توت فرنگي شكل 12و حداقل نياز به گذشت 

ازتخمهاي در حال انكوباسيون از هرمولد و ) به ميزان حداقل يك گرم (يك قطب تخم مبادرت به نمونه برداري

  :باشمارش تخمهاي لقاح يافته و با كمك رابطه 

nf                                                                                                  

100                                                                             * ------------------ =  FP 

N                                                                                                       

N = تعداد تخم در نمونه مورد بررسي         

nf =  تعداد تخم لقاح يافته در نمونه مورد بررسي  

FP =د لقاحدرص  

  .درصد لقاح تخم از هر مولد سنجيده شد
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  مراحل مختلف پرورش -3-2

   انكوباسيون -1

   پرورش الرو درزوك -2

   پرورش الرو در تراف-3

   پرورش الرو در استخر خاكي-4

  

   انكو باسيون تخم ها-1-3-2

ران رشد و نمو جنيني به پس از اتمام روند شستشوي تخمها و اطمينان از عدم چسبندگي آنها براي گذراندن دو

   ليتر بود، ريخنه شدند6داخل انكوباتورهاي ويس كه حجم تقريبي آنها

  

  
  انكوباسيون تخم هامون ماهي: 21شكل 

 گرم بود، دراين انكوباتورها جريان آرام آب وارد و از زير باعث 40-60 و تعداد تخم ريخته شده در انكوباتور 

به علت ظرافت و حساسيت شديد تخمها . ها در ميان آب غوطه مي شدندمعلق نگهداشتن تخمها مي شد و تخم

تقريبا نيم ليتر دردقيقه كه بر طبق وضعيت قابل روئيت (دراين مرحله ميزان جريان آب در حداقل نگهداشته شد 

رد ، با توسعه رشد و نمو جنين و درزمان خروج الرو از تخم دبي آب وا) تخمها در انكوباتور تنظيم مي گردد

دراين مرحله تخمهايي كه بارور .  شده ميزان آب وارد شده به دليل نيازاكسيژني بيشترجنين به مرور افزايش يافت

از انكوباتور به وسيله يك لوله شيشه اي بيرون آورده . نشدند، شيري رنگ شده و به راحتي قابل تشخيص بودند 

محيط  كشت باعث رشد براي رشد قارچها مي چون تخمهاي بارورنشده و فاسد در انكوباتور مثل .شدند

به همين دليل در طي دوره انكواسيون براي جلوگيري از آلوده شدن تخمها به قارچ ). 63فريد پاك (شوند
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 گرم در 1/0 و آسيب نديدن تخمهاي سالم ضدعفوني آنها با ما الشيت گرين به ميزان (Saprolegnia)ساپرولگنيا 

  . اي ناسالم انجام گرفتمترمكعب و سيفون كردن تخمه

  

  
  سيفون كردن تخمهاي ناسالم از انكوباتورويس: 22شكل 

پس از مدتي تخمهاي بارور نشده  به دليل تغيير فرم پوسته خود خاصيت شناوري شان افزايش يافته و نهايتا در لبه 

جالل ولي (احتي تخليه نمودشيشه انكوباتور و يا در تراف زيرآن جمع مي شوند كه در آنجا مي توان آنها را به ر

پس از اتمام دوران انكوباسيون تخمها و خروج الروها از پوسته تخم الروها با شناي عمودي خود از ) 85اللهي 

.  ليتري كه از قبل آماده شده بود، منتقل شدند100انكوباتورهاي ويس خارج و توسط راه ارتباطي به زوك هاي 

اسب تخمها و كمبود انكوباتورهاي ويس تعدادي از تخمهاي بدست آمده همچنين به منظور نگهداري بهتر ومن

نگهداري ) كه به شكل مستزيلي بوده و در انكوباسيون تخمهاي ماهي آزاد و قزل اال كاربرد دارد(را در ترافها 

  . گرديد

  

                                
  ثيرنماي ظاهري و روش چيدن تراف ها در كارگاه تك:  23شكل 

  

درصورتي كه مجراي آنها با .  سانتيمتر پهنا مي باشد40 سانتيمتر طول و 480تراف هاي استاندارد معمولي داراي 

مقدارجريان .  ليتر خواهد بود240 سانتيمتر بسته شود حجم آب موجود در هريك حدود 5/12لوله اي به طول 
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دار تخم يا بچه ماهي كه در آنها نگهداري مي آب تراف ها بسته به كارگاههاي مختلف، درجه حرارت آب و مق

 ليتر مي باشد و بايستي سعي شود كه 55تا 43مقدار جريان آب هر كانال در هردقيقه بين . شود فرق مي كند

اين  ترافها داراي يك ). 1360عمادي ( ميليگرم در ليتر كمتر نباشد5-7مقدار اكسيژن محلول درآب بين 

و به منظور نگهداشتن تخمها در اين ترافها در آب جرياندار در ورودي آب خروجي و يك ورودي مي باشد 

لوله هاي سوراخداري تعبيه شده بود وكه آب را به صورت اسپري وجرياندار وارد ترافها مي شد و درمحل 

موجوداتي كه باعث آسيب رساندن به تخمها (ميكروني براي جلوگيري از ورود سيكلوپس 200ورودي تور

همچنين كف و كناره هاي سيني هاي موجود درتراف ها و خروجي . گذاشته شده بود) هي مي شوندوالرو ما

تخمها . آب با تورهاي پشه بند به منظور نگهداري تخم در سيني و عدم خروج تخمها از ترافها مسدود شده بود

هاي ويس انتقال داده مي دراين مكان ها بيش از خروج تخمها نگهداري وقبل ازخروج الرو ازتخم به انكوباتور

  .شد تاخروج الروها درآنها بهتر انجام گيرد

  

   پرورش الرودرانكوباتورهاي زوك -2-3-2

گرچه . زماني كه جنين درداخل تخم تبديل به الرو مي شود از طريق پاره كردن پوسته از تخم خارج مي گردد

عمل از طريق تضعيف پوسته تخم از پاره كردن پوسته تخم يك عمل مكانيكي مي باشد ولي در ضمن اين 

در آمدن الرو از پوسته تخم يك رويداد از پيش معين شده . داخل به وسيله آنزيمهاي توليدي تسهيل مي گردد

خارج شدن الرو از پوسته تخم ممكن است به ميزان قابل مالحظه اي تسريع گرديده و . از لحاظ زماني نمي باشد

.  تحت تاثير درجه حرارت انكوباتور مي باشدمو تخم و در آمدن الرو از پوستهعمل ن. يابه تاخير انداخته شود

نمو تخم ودرآمدن الرودر آب گرم با توجه به اينكه گرما سوخت وساز بدن وتوليد آنزيم حل كننده پوسته تخم 

شدن نمو تخم و اگر آب انكوباتور زاده از حد گرم باشد ناهماهنگ . را تسريع مي نمايد، سريعتر انجام مي گيرد

آب سرد نموتخم و . توليد آنزيم موجب در آمدن قبل از موعد الرو از پوسته و توليد الرو هاي ضعيف مي گردد

 زهك به دليل پايين بودن درجه –در ايستگاه تحقيقاتي هامون ). 63فريد پاك (توليد آنزيم را به تاخير مي اندازد

ن تخم افزايش يافت و در روزدهم تخمها تفريخ شده و الرو  روز دردرو8-9حرارت آب فعاليت جنين پس از 

در اين مرحله آنها خسته بوده و خود را به شيشه . به طور معمول ابتدا دم ظاهر مي شود. ماهي از آن خارج گرديد
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درضمن تالش خود . الروها براي پركردن كيسه هاي شناي خود به سطح آب مي آيند. انكوباتور مي چسبانند

. جام اين كار جريان آب آنها را به باالتر از انكوباتورويس رانده و از آنجا به داخل حوضچه فرو مي افتندبراي ان

الرو تازه از پوسته تخم درآمده باماهي بالغ تفاوت بسيار .  ليتري وارد مي شوند100و ازآنجا به داخل زوك هاي 

مواد ) زرده تخم(كيسه غذا. بشش و كيسه شنا مي باشدالرو فاقد اندامهاي مهم مانند دهان، روده، شكم ، آ. دارد

يك ذخيره غذايي با كيفيت عالي مي )زرده تخم (كيسه غذا . و انرژي الزم راجهت رشد و نمو تامين مي نمايد

اندازه كيسه غذايي و مقدار مواد غذايي ذخيره در . باشد كه به وسيله ماهي مادر به الرو هديه گرديده است

الروهايي كه داراي كيسه غذايي بزرگتري . متفاوت بوده و نشانه ميزان مراقبت والدين مي باشدماهيان مختلف 

مدت زمان الزم براي الروها جهت شروع . مي باشند مي توانند مدت بيشتري بدون تغذيه خارج زنده باشند

. ه غذايي داردمصرف غذاي خارجي در گونه هاي مختلف ماهيان متفاوت مي باشد و بستگي به اندازه كيس

بزودي پس از پرشدن كيسه هوايي الرو در .پرشدن كيسه هوايي باهوا نقطه عطفي در زندگي الرو ماهي مي باشد

 درصد محتويات كيسه غذايي باقي مي باشد، شروع به تغذيه با غذاي خارجي مي 30 الي 20د .حاليكه درحد

لذا باقي . ي مدتي  پيداكردن غذاي مناسب مشكل مي باشدبا توجه به اينكه براي الرو در اين مرحله ، برا. نمايد

دراين مرحله از رشد الروها با شيرخشك و . بودن مقداري اززرده كمك به تامين زنده باقي بودن الرو مي نمايد

زرده سفت تخم . زرده سفت تخم مرغ استفاده مي شود ولي اين نوع غذادهي نبايد بيش از يك هفته ادامه يابد

 به صورت ذرات بسيار كوچك در سطح آب پخش گردد ، زيرا در صورت عدم مصرف تمام ذرات مرغ بايد

درطي اين مرحله بايد جريان آب درحوضچه ها افزايش يافته و رسوبات كف آن . آب به سرعت آلوده مي شود

 كيسه زرده  ساعت يك بار انجام گرديد و پس از جذب كامل2دراين مرحله تغذيه الروها هر.منظما تميز گردد

بودند كه دليل ) نوزادگاه (و مشاهده شناي و تغذيه فعال الروهاي پيشرفته آماده رها سازي به استخرهاي خاكي 

به دليل . آماده نبودن استخرهاي خاكي و عدم شرايط مناسب استخرها پرورش الروها در تراف ها انجام گرديد

آرتيميا سالينا . ا آرتيماي سالينا تازه تفريخ شده تغذيه شدندنگهداشتن مدت طوالني ترالروها درتفريخگاه، آنها ب

(Artemia salins) اولين مرحله الروي آن . در آبگيرهاي كم عمق با غلظت زياد نمك محلول زندگي مي نمايد

به اندازه كافي كوچك بوده و غذاي آغازي مناسبي جهت بچه ماهيان نورس تازه به تغذيه افتاده ) ناپليوس (

محلول غليظ نمك طعام به . در آوردن ناپليوس  كارساده اي مي باشد.  هاي زيادي از ماهيان مي باشدگونه
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تخمها را در اين محلول كه درجه .  گرم نمك طعام در يك لينر آب تهيه مي گردد50 الي 35وسيله حل كردن 

هت تامين نتيجه خوب ج.  درجه سانتيگراد نگهداري مي شود قرار مي دهند28الي 26حرارت آن درحدود 

. هوادار كردن بايد به نحوي باشد كه تخمها دائما به صورت معلق باقي بمانند. محلول بايستي كامال هوادار گردد

  . ساعت انجام مي گيرد24درآمدن ناپليوس در عرض 

  

   پرورش الرو در تراف ها -3-3-2

از طريق (گرديده بودو داراي ورودي آب در اين مرحله الروها درون تراف ها كه سيني هاي داخل آن خارج 

داراي لوله اي تعبيه شده در محل خروجي كه هم براي (و طرف ديگر خروجي ) لوله هاي داراي منافذ بودند

به منظور عدم ورود سيكلوپس از ورودي آب و آسيب رساندن . قرار داشت) تنظيم ارتفاع آب و خروج آب 

ميكرون بسته شده بود كه به دليل 200تراف ها با تورهاي ريزچشمه آنها به الرو كليه مدخل ورودي آب به 

مسدود شدن آب هردو ساعت آنها را در آورده وپس از شستشو و تميز نمودن مجددا در مدخل آب ورودي به 

  تراف بسته مي شدند 

  

          
  نمونه سيني ها ونحوه دوخت توري سيني هاي تراف  جهت نگهداري تخم: 24شكل 

  

مچنين به منظور خارج نشدن الروها از خروجي ترافها، قبل از خروجي صفخات توري با تورهاي پشه بند و ه

  .                                                    بسته شد
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 الروهاي هامون ماهي به دليل شكارچي بودن در اين زمان ابتدابا سيست آرنيمياي اروميناي دوكپسوله و هچ 

اين كار بدين ترتيب بود كه ابتدا سيست آرتيما را دوكپسوله نموده و سپس آنها ( د تغذيه قرار گرفتند شده مور

  هچ مي شدند

  
  توري خروجي تراف ها براي جلوگيري از خروج الروها: 25شكل 

  

 شده  دقيقه بسته20در زمان تغذيه ، ورودي آب تراف ها به مدت ). وسپس مورد تغذيه الروها قرار مي گرفت 

 ساعت 5/2وسپس غذا دهي انجام مي گرفت و پس از اين مدت مجدا آب ورودي باز شده و پس از گذشت 

 ساعت تكرار مي گرديد 3داخل تراف ها مورد بررسي قرار گرفته و تراف ها سيفون مي گرديد و غذا دهي هر 

 كپور ماهيان مورد تغذيه قرار روز الروها همراه با ناپلي آرتيما با مقداراندكي غذاي آغازين3و پس گذشت 

  گرفتند 

  
  غذا آعازين براي تغذيه الرو: 26شكل 

  

وزن % 80 ساعت يك بار انجام شد و مقدار توده زنده غذاي داده شده به ميزان 4دفعات غذا دهي حداقل هر و  

خرهاي خاكي پس از رشد نسبي الروها و فعاليت مناسب و آماده شدن شرايط مناسب دراست. زيتوده الرو بود

  .  هكتاري انتقال داده شدند3/0 و4/0الروها به دواستخر خاكي 
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   پرورش الرو در استخرهاي خاكي تاوزن يك گرمي-4-3-2

 هكتار براي پرورش الروها تا رسيدن به وزن 3/0 و 4/0در اين مرحله دو استخر خاكي با مساحت هاي تقريبي 

ابتدا استخرها شخم زده شدند . د ورودي و خروجي مطلوبي بودنداين استخرها فاق. يك گرمي در نظر گرفته شد

 كيلوگرم در هكتار درسطح 300و پس از تسطيح استخرها به ميزان يك تن كود حيواني و آهك به ميزان 

استخرها پاشيده شد و بستر و كناره هاي استخر از هرگونه گياه پاك گرديد و ورودي آب استخرها با توري ريز 

همچنين دوراستخر به منظورجلوگيري از ورود قورباغه و ديگر . ر يك ميلي متري گرفته شدچشمه با قط

 فروردين 20پس از آبگيري استخرها رها سازي الروها در تاريخ . موجودات با گوني هاي كنفي محصور گرديد

اي كنسانتره غذا دهي الروها با غذ. عدد الرو انجام گرديد150000و 200000به ترتيب ) 1386(همان سال 

درصد زيتوده الروهاي ريخته شده 45-60آغازين كپور ماهي ادامه يافت و ميزان غذاي داده شده ابتدا به ميزان 

الروها تا رسيدن به وزن يك گرمي در اين استخرها .  بار در روز بود3در استخرها بود و دفعات غذا دهي 

  .  يا براي پرورش در استخرهاي خاكي نگهداري شدندپرورش يافته و سپس باهماهنگي شيالت زابل رها سازي و



43  .../نيدوربررسي و تكثير و پرورش شيزوتراكس زا                                                                     

  نتايج-3 

   تكثير مصنوعي هامون ماهي-1-3

با توجه به مشاهدات انجام گرفته روي غدد جنسي مولدين هامون ماهي منجر به تنظيم برنامه وسازماندهي تمامي 

ر و اعمال مديريت صحيح در براي ازدست ندادن زمان تكثي( عوامل دست اندركار در امر تكثير هامون ماهي 

  .لذا فعاليت اصلي در اين زمينه ازاواسط اسفند ماه سال اجراي پروژه آغاز شد. گرديد)رسيدن به آن هدف 

  

  
  نماي ظاهري مولد هامون ماهي: 27شكل 

  

   تفكيك مولدين نر و ماده-1-1-3

اين . در روي سر خود دارندمولدين نر هامون ماهي در زمان رسيدگي جنسي داراي برجستگيهاي نقره اي 

اين مشخصه . برجستگيها تنها درناحيه پوزه ماهي و دردوطرف بخش خارجي فك باال قابل مشاهده است

مهمترين عامل شناسايي مولدين نر وتفكيك آنها از مولدين ماده بود وديگر شاخص هاي جداسازي مانند رنگ 

  .لدين ماده قرار داشتندمولدين در اولويت بعدي براي تفكيك مولدين نر از مو

  

   بيهوشي مولدين-2-1-3

مدت زمان . مولدين از مرحله عالمتگذاري تا مرحله استحصال مواد تناسلي با پودر گل ميخك بيهوش شدند

درجه سانتيگراد به مدت 12 و دردماي بيش از ppm 150 – 100الزم براي بيهوش نمودن مولدين در غلظت 

 دقيقه به 3دين پس از ذخيره سازي در داخل آب محل نگهداري پس از مدت مول.  دقيقه طول كشيد7حداقل 

 منجر به طوالني شدن ppm100شناي طبيعي خود مي پردازند، استفاده از پودر گل ميخك با غلظت كمتر از 

مدت الزم براي بيهوش شدن مولدين گرديد و اين براي مولدين كه بيش از يك كيلوگرم وزن داشتند مشهودتر 

افزايش طول مدت الزم براي بيهوش شدن مولدين منجر به آسيب رساندن به مولدين مي گردد، استفاده از . بود
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به طوريكه اين كار باعث كاهش . پودر گل ميخك براي بيهوش نمودن مولدين از اهميت زيادي برخوردار است

  .آسيب به سيستم تنفس مولدين مي گرديد

  

   تزريق مولدين -3-1-3

سي شروع عمليات تگثير مولدين هامون ماهي از اواسط اسفند ماه آن سال و در دامنه دماي هواي در اين برر

مولدين تزريق شده در آب جريان دار .  درجه سانتيگراد شروع گرديد12- 16درجه سانتيگراد و دماي آب18

  .به منظور رسيدگي جنسي مناسب مولدين نگهداري شدند) حوضچه گرد (

  

  و ميزان جوابدهي مولدين در تزريق اول  نگهداري  -2-3

مولدين ماده و نرتزريق شده دردامنه وزني .  عدد مولد نرتزريق شدند34 عدد مولد ماده و 20در اين روش تعداد 

عموما محل تزريق در كنار باله پشتي و پايه باله سينه اي و محوطه .  گرم قرار داشتند600-800گرم و2450-800

 درجه سانتيگراد و دماي هوا 13دماي آب در زمان تزريق .  نر درمحل باله پشتي بودشكمي بود و درمولدين

تمامي مولدين . بود GnRHaهورمون هاي تزريقي به مولدين غده هيپوفيز كپور ماهي و . درجه سانتيگراد بود18

يلي ليتر و مقدار  م6/0 به ميزانGnRHaماده درسه مرحله و مولدين نر دريك مرحله تزريق شدند، مقدار تزريق 

 در مرحله اول و دوم به GnRHaهورمون .  ميليگرم در واحد يك كيلوگرم وزن مولدين ماده بود5-6هيپوفيز 

 ساعت از همديگر به مولدين ماده تزريق شدند و هيپوفيز در مرحله سوم تزريق روي مولدين ماده 12فاصله 

 GnRH ميلي ليتر هورمون 5/0-6/0 مولدين ماده به ميزان مولدين نر همگام باتزريق مرحله سوم به. اعمال گرديد

 .در واحد يك كيلوگرم وزن ماهي تزريق شدند

  

  جوابدهي مولدين ماده -1-2-3

مولدين ماده در داخل .  ساعت مورد بررسي قرار گرفتند12مولدين ماده پس از تزريق نهايي و پس گذشت 

ولدين نر درپشت سر مولدين ماده در حركت بودند و حوضچه شناي آرامي در خالف جريان آب داشتند و م

مولدين مجدا پس از . دراين بررسي مالحظه گرديد كه هيچيك از مولدين ماده داراي شكم نرمي نبودند
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در اين بررسي مشاهده گرديد كه .  ساعت از تزريق نهايي مجددا مورد بازديد وبررسي قرار گرفتند36گذشت 

ل داشته وآماده تخمريزي مي باشد كه آنرا به سالن انكوباسيون انتقال داده و يكي از مولدين داراي شكم ش

عمليات تخمكشي را انجام داديم كه اين مولد تمام تخمهاي خود را آزاد نمود ولي ساير مولدين با وجود اينكه 

ازبيني قرار  ساعت مورد ب48مولدين دوباره پس از . داراي شكم نرمي داشتند ولي هيچ تخمي را رها نكردند

 عدد 5 مولد ماده تعداد 20درپايان از مجموع . گرفتند و مشاهده گرديد برخي از مولدين آماده تخمريزي بودند

مولد تخمهاي خود رارهانمودند كه عدم رهاسازي بقيه مولدين را مي توان نوسانات دمايي آب وهوا دانست كه 

  .درطي عمليات تزريق وجود داشت

  ين نر جوابدهي مولد2-2-3

 ساعت از 12در اين بررسي تزريق مولدين نر همزمان با تزريق مرحله سوم مولدين ماده توام بود پس از گذشت 

  .   تزريق مورد بررسي قرارگرفتند، همگي مولدين نر كم وبيش داراي اسپرم بودند

  

   نگهداري  و ميزان جوابدهي مولدين در تزريق دوم-1-2-3

 قطعه ماده بودند و مولدين ماده و نر تزريق 20د از استخر مولدين صيد گرديد كه  مول36در اين مرحله تعداد 

 – 5/13دماي آب در زمان تزريقات .  گرم قرار داشتند500-700 و 800 -1200شده به ترتيب دردامنه وزني 

كپورماهي بود  و غده هيپوفيز GnRHaهورمون ها ي تزريق شده به مولدين ماده شامل .  درجه سانتيگراد بود5/11

 ميلي ليتر و تزريق مرحله 5/0 – 6/0 به ميزان GnRHaو تزريق هورمون دردومرحله بود و تزريق اول با هورمون 

 ميلي گرم در واحد يك كيلو گرم وزن مولدين اعمال شد و ضمنا طبق معمول در 5-6دوم با هيپوفيز به ميزان 

مولدين هامون ماهي در اين . رمون به مولدين نر انجام گرفتنوبت دوم همزمان با تزريق مولدين ماده، تزريق هو

دامنه .  ميلي ليتر در واحد يك كيلوگرم وزن بدن ماهي تزريق شدند5/0 به ميزان GnRHaمرحله با هورمون 

  .  درجه سانتيگراد بود12-14 ساعت بين 12نوسان دماي آب از تزريق اول تا دوم و درطي 
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  ن ماده جوابدهي مولدي3-2-2-الف

درجه سانتيگراد مورد 13 ساعت از زمان تزريق دوم با ميانگين دماي تقريبي 12مولدين ماده پس از گذشت 

بررسي قرار گرفتند و مولدين ماده با وجود اينكه در حين بررسي همگي سرحال بودند ولي هيچ يك از مولدين 

نجام گرفت كه در اين زمان مشاهده گرديد  ساعت نيز ا24اين بررسي پس از گذشت . داراي شكمي نرم نداشتند

عدد ار مولدين ماده آماده تخمريزي هستند و پس از انتقال به سالن انكوباسيون تخمهاي خود را رها 13كه تعداد 

  .عدد از مولدين نيز كمتر از يك چهارم تخمهاي خود را رها نموند4كردندو يك از مولدين ماده نصف  و 

  

   مولدين نر3-2-3

 ساعت از زمان تزريق نهايي،  بررسي مولدين نر نشاند داد كه مولدين نر همزمان با اندكي 12گذشت پس از 

  .فشار دست در قسمت مخرج  آنها، همگي اسپرم سيالي را ازخود رها مي كنند

  

   نگهداري  و ميزان جوابدهي مولدين در تزريق سوم-4-2-3

 گرم با هورمون هيپوفيز كپور معمولي به ميزان 800-1500  مولدماده با دامنه وزني42در طي اين روز تعداد 

 درصد 30ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم و درطي دو مرحله به مولدين ماده تزريق گرديد كه درمرحله اول 3

به مولدين .  درصد هورمون به مولدين ماده تزريق گرديد70ساعت 12هورمون ودر مرحله دوم وپس از گذشت 

. ميلي گرم هيپوفيز به ازاي هر كيلو گرم وزن درمحل باله پشتي تزريق گرديد3ريق دوم به ميزان نر همزمان با تز

  . درجه سانتيگرادبود18-20دامنه نوسان دماي آب در زمان تزريق 

  

  جوابدهي مولدين ماده -5-2-3

دد از مولدين به ع2مولدين ماده تزريق شده به دليل سپري شدن زمان تكثير و جذب تخمها توسط مولدين تنها 

عدد از مولدين ماده كمتر از يك سوم تخمهايشان را آزاد كردند و الباقي 3عدد مولدين نصف و 2طور كامل و 

با وجود داشتن شكمهاي نرم وشل هيچ تخمي رها نكردند و ناحيه آنال آنها به رنگ قرمز بودند ، به طوريكه با 

  . آنال مولدين كمي خون آبه خارج مي گرديدفشار دست به ناحيه شكمي نزديك آنال مولدين از
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عموما مولدين جهت تخمگيري به سالن انكوباسيون منتقل و بدن مولدين با حوله نرم خشك شده وسپس دونفر 

را گرفته و پس از خوابانيدن ماهي برروي ميز و ) يكي قسمت دمي و ديگري قسمت سرماهي را (ماهي مولد 

  .هي را فشار مي دهيم تا مواد استحصالي خارج گرددبافشار آرام دست ناحيه شكمي ما

  

  
  استحصال تخم از مولد هامون ماهي: 28شكل 

  

    استحصال مواد تناسلي مولدين تا شروع انكوباسيون تخم-6-2-3

مولدين دردرون حوضچه با آب جرياندار با فشار بر روي مخرج شان مورد بازديد و بررسي قرار مي گيرد تا 

شخص شود و پس از محرض شدن رسيگي جنسي و آماده بودن آنها براي رهاسازي تخمهايشان، رسيدگي آنها م

مولدين را با دقت تمام به سالن انكوباسيون منتقل نموده و پس از بيهوش نمودن مولدين شروع به تخمگيري 

 گرفته شدندكه تعداد براي هرمولد ماده حدالمقدور تعداد دو عدد مولد نر رسيده در نظر. ازآنها اقدام مي كنند

پس از استحصال مواد تناسلي هر مولد ماده ابتدا وزن تخمهاي . دو مولد نر جوابگوي دوعدد مولد ماده بودند

گرم نمونه جهت اندازه گيري قطر تخم وتعداد تخم در يك گرم وزن توده 1-2استحصال شده توزين و به مقدار 

عمل مخلوط .  مولدين نر به روش خشك مخلوط گرديدندخشك گرفته شده وتخمهاي استحصال شده با اسپرم

 درصد حجم 20تا 10 دقيقه و به آرامي انجام شد و سپس به مقدار 1-2با كمك پر مرغ داراي الياف نرم به مدت 

توده تخم آب اضافه نموده و به منظور ممانعت از ورود موجودات پالنكتوني مضر آب افزوده شده از تور 

عمل مخلوط كردن آب و مواد تناسلي مولدين به طور .  ميكروني عبور داده شد50طر تقريبي پالنكتون گير با ق

   دقيقه حجمي از آب مخلوط به بيرون ريخته شد4-5مداوم با پر مرغ ادامه يافت و پس از 
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  آميزش تخم و اسپرم با پر : 30   شكل)         لقاح خشك( و اسپرم تركيب تخم : 29شكل 

  

اين روند تا جذب آب توسط تخمها و متورم شدن آنها و ازبين رفتن اليه .  و سپس آب تازه اضافه گرديد

عمليات شستشوي تخمها تا زمان از بين رفتن چسبندگي تخمها ادامه داشت و پس از . چسبنده تخم ادامه داشت

 ازجنس شيشه و با حجم (Veise)س حصول چسبنده نبودن تخمها، آنها را به داخل انكوباتورهاي استوانه اي وي

  . گرم تخم براي طي مراحل رشد و نمو جنيني منتقل مي كنيم40-50 ليتر به ميزان حداقل 8تقريبي 

  

   انكوباسيون و رشد ونمو جنين تخمها-6-2-3

پس از حصول از چسبنده نبودن تخمها با يكديگر و شستشوي كامل آنها، تخمها را براي طي دوران رشد 

  .ني تا تفريخ كامل تخم در انكوباتورهاي ويس وتراف ها  نگهداري شدندونموجني

  

  
  سالن انكوباسيون تخم: 31شكل 
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  نحوه انتقال الروها از انكوباتور به تراف: 32شكل 

  

   مراحل رشد ونمو جنيني -7-2-3

ا هر نيم ساعت يك بار ، مراحل مختلف رشد و نمو جنيني هامون ماهي با انجام نمونه برداريهاي منظم كه در ابتد

ثبت دماي . سپس هريك ساعت يك بار و به مرور فاصله نمونه برداري به پنج ساعت و بيشتر تنظيم گرديد

انكوباتور ها هر ساعت يك بار انجام شد و مراحل رشد و نمو جنيني هامون ماهي به سه مرحله اصلي زير 

  .تفكيك گرديد

  

   تخم قبل و پس از لقاح-الف

 گرم قرار 004/0- 008/0ميكرون و دامنه وزني 1900-2200قاح يافته هامون ماهي داراي قطرتقريبي تخمهاي ل

  .تخمها شفافيت چشمگيري داشتند. داشتند و رنگ تخمها عموما اززرد روشن تا زرد متمايل به خاكستري بودند

  )الروهاي يك روزه(  خروج نوزاد از پوسته -ب

 5/17 ساعت پس از لقاح تخم و با ميانگين دماي آب انكوباسيون 160 – 170اين زيرمرحله پس از گذشت 

رشد طولي جنين و شدت دادن به حركات انقباض دردرون پوسته جنيني منجر به . درجه سانتيگراد اتفاق افتاد

  . پاره شدن اليه كوريون و آزاد شدن نوزاد گرديد
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  نمونه برداري الروها  از تراف: 33شكل 

  

 اسفند آن سال اولين الرو ها از تكثير هامون ماهي بدست آمد، در الروها شعاع باله ها سينه اي 29ر به طوريكه د

و دمي از يكديگر متمايز بودند و برانشها توسعه بيشتري داشته و سرپوش آبشش به شكل اصلي خود نزديك 

 نزديك باله هاي سينه اي نبوده در) ذخيره غذايي (الروهاي خارج شده از پوسته تخم داراي كسيه زرده . گرديد

در اين . و اين ذخاير از نزديك باله هاي سينه اي تا مخرج به رنگ زرد روشن نسبت به بدن الرو ديده مي شود

زمان باله هاي پشتي ، دمي و مخرجي از يكديگر  متمايز نشده بودند و چشم الرو درشت و يكي از پررنگ ترين 

.  ميلي گرم بود28 ميلي متر و ميانگين وزن آنها تقريبا 4/9ل الرو در اين مرحله ميانگين طو. قسمت بدن الرو بود

پل ارتباطي بين (الروها دراين مرحله شناي عمودي ضعيفي داشته واز سطح ويس گذشته و از راه ناودان 

  .به زوك راه مي يافتند) انكوباتور ويس وزوك

  روزه2  الرو -ج

 درجه سانتيگراد 5/17ز زمان لقاح تخم و با ميانگين دماي آب پرورشي  ساعت ا194اين مرحله پس از گذشت 

الروها در اين .  ميلي گرم محاسبه گرديد34 ميلي متر و ميانگين وزن 53ميانگين طول الروها تقريبا . اتفاق افتاد

دراين ). بودبه دليل خالي بودن قسمتي ازحجم كيسه زرده آن مشهود ( زمان از كيسه زرده خود تغذيه مي كردند

زمان كيسه زرده يكي از پررنك ترين قسمت الرو بود، باله هاي سينه اي رشد بيشتر نموده بود و باله هاي پشتي 

دهان الروها هنوز كامال باز نشده بود و الروها داراي شناي نسبتا خوبي . ودمي ومخرجي هنوز يك پارچه بودند

  .ري نگهداري مي شدند ليت135بوده و الروها دراين زمان در زوك هاي 
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   روزه3 الروهاي -د

 روزه 3 درجه سانتيگراد الرو5/17 ساعت از لقاح تخم و ميانگين درجه حرارت آب 218پس از سپري شدن 

.  ميلي گرم بود36 ميلي متر و ميانگين وزني آنها 10در اين زمان ميانگين طولي الروها تقريبا . پديدار مي شود

ذيه مي كردند و مقداري از حجم ذخاير كيسه زرده خالي شده بود كه اين دليل بر تغذيه الروها از كسيه زرده تغ

باله هاي پشتي، دمي ومخرجي هنوز يك پارچه نشان مي داد و باله سينه اي . الرو از كسيه زرده خود مي باشد

ن زمان شفاف تر رشد بيشتري كرده و دهان الرو رو به كامل شدن بود، عمده تغيير شكل مشاهده شده در اي

شدن كيسه زرده بود و با كمي دقت در ناحيه بطني آثاري از تغذيه توسط الرو ها در ناحيه واسط كيسه زرده و 

  .الروها در اين زمان به تراف هاي موجود در سالن انكوباسيون منتقل شدند(تنه الرو قابل مشاهده بود 

   روزه 5 زير مرحله -و

 درجه سانتيگراد پديدار 15-18 لقاح تخم با دامنه نوسان درجه حرارت آب  ساعت از زمان266پس از گذشت 

الروها دراي زمان داراي شناي بهتري بودند و اندامهاي حركتي در آنها رشد بيشتري داشته و ميانگين . شدند

ي متمايز در اين موقع باله پشتي الروها كم.  ميلي گرم داشتند44 ميلي متر و ميانگين وزن 80/10طول الروها 

شده ولي چشمگير نبودو هنوز باله هاي پشتي ، مخرجي و دمي يك پارچه بودند و كيسه زرده در آنها روبه خالي 

دراين زمان الروها هر دوساعت با . شدن بود به طوري كه قسمت قدامي كيسه زرده كامال خالي به نظر مي رسيد

يه شكمي دريافت غذا توسط الروها به خوبي قابل شيرابه زرده تخم مرغ و شيرخشك تغذيه مي شدند و درناح

باله سينه اي در آنها برجسته تر بوده و درانتهاي اين مرحله باله پشتي به صورت يك برجستگي . مشاهده بود

الروها در (روي و عضالت مشهود بود ) مالنوفرها(كوچكي ظاهر گرديد، فراواني رنگدانه هاي ستاره اي شكل 

  .ا نگهداري مي شدنداين زمان در تراف ه
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   پرورش الرو در تراف ها-8-2-3

  الروها در اواخر روز سوم از زندگي خودشان كه تغذيه خارجي را شروع كردند

  
  نمونه تخمهاي هامون ماهي در سيني هاي تراف: 34شكل 

ا و بيشتر شدن به منظور نگهداري بهتر و مناسب و نظارت بيشتر بررشد آنه.  و داراي شناي تقريبا فعالي شدند

فعاليت شناي بهتر و گريزبهتردر مقابل دشمنان الروها را از روز چهارم زندگي الرويشان به تراف هاي موجود 

الروها دراين محيط به مدت . دركارگاه تكثير منتقل شدند) كه براي پروش الرو قزل آال درنظر گرفته بودند( 

ل مدت نگهداري ابتدا با شيرخشك و شيرابه تخم مرغ تغذيه الروها درطو.  روز نگهداري و پروش داده شدند14

در اين زمان به دليل تلفات الروها كه از غذاي بيومار كه غذاي قزل آال بود اين ( شدند و سپس با غذاي بيومار

و سيست آرتيماي دو كپسوله وهچ ) نوع غذا قطع و الروها با سيست دوكپسوله و هچ شده آرتيما  تغذيه شدند

غذاي آغازين بچه ماهي كپور ( درنهايت به منظور عادت دادن الروها همراه با آرتيما با غذاي دستي شده و

(SFC0) ساعت و 3 و درنهايت با غذاي آغازين تغذيه شدند، دفعات غذا دهي در ابتدا هر دو ساعت و سپس به هر

. د توده زنده تخمين زده شده بوددرص100ساعت در روز افزايش يافت و ميزان غذا دهي بر معيار 4درنهايت هر 

   ساعت از تغذيه الروها كامال سيفون مي شدتا غذا در كف تراف ها باقي نماند 5/2تراف ها پس از گذشت هر 

  
  سيفون كردن تراف ها پس از تغذيه: 35شكل 
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راي منافذ در ورودي تراف ها لوله هايي دا. تا باعث ايجاد گاز سمي و آسيب رساندن و تلفات الروها گردد

 ميكروني گذاشته شده بود تا از ورود سيكلوپس به محيط 500تعبيه شده بود كه درمحل ورودي آب با تورهاي 

همچنين خروج آب از طريق لوله هاي پلي اتيلن كه . تراف ها جلوگيري شود تا آسيبي به الروها وارد نشود

  درانتهاي تراف ها تعبيه شده بود صورت مي گرفت 

  

  
   نمونه الروهاي موجود در تراف ها:36شكل 

  

 ميكروني گذاشته شده بود تا از خروج الروها از تراف 500ودرضمن قبل از خروجي صفحات توري با چشمه 

 ميليمتر و 28/12ميانگين طول و وزن الروها در پايان روز چهاردهم پرورش در تراف ها برابر با . جلوگيري شود

  .  درجه سانتيگراد بود6/21 تا 8/16 ميلي گرم با دامنه نوسان 139

  

   روزه16 درصد تلفات تخم دردوره انكوباسيون تا رسيدن به الرو -9-2-3

پس از بارور شدن تخمهاي استحصال شده از مولدين هامون ماهي ارزيابي ميزان بازدهي آنها با درصد لقاح 

 146793در مجموع از تعداد .  بوددرصد60 و حداكثر 30درصد تخم مولدين جواب داده حداقل . تعيين گرديد

با ( عدد تخم لقاح يافته بدست آمد 128352 مولد تعداد تخم استحصال شده در حدود 7تخم بدست آمده از 

در طي مدت انكوباسيون تخمها و با رعايت تمام موارد الزم و با توجه به كم  %) 43/83ميانگين درصد لقاح 

به ويژه قارچي مانند (ر انكوباتور براي پيشگيري از رشد عوامل بيماريزيا بودن فراواني تخمهاي لقاح نيافته دره

تخمها دردرون  انكوباتورها با مالشيت گرين ضدعفوني شدند و بدين روش به خوبي از ... ) ساپرولگنياو

  . گسترش عوامل بيماريزا در انكوباتورهاي ويس جلوگيري به عمل آمد
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   بحث-4

تاالبهاي هامون (ر گونه هاي ناشناخته اي چون هامون ماهي كه تنها در كشورايران تكثير ماهيان به خصوص تكثي

 و داراي سواالتي متعددي در قبل از شروع عمليات تكثير بود، (Coad,2002)گزارش شده ) و منابع آبهاي منطقه 

به طوري كه . يافتن جواب درست براي هريك از آنها باعث موفقيت بيشتر درامرتكثير هامون ماهي مي شد

نداشتن اطالعات كافي در زمينه تكثير اين گونه كه به نحوي مديريتي در اين زمينه روي آن اعمال شده باشد 

تا چه اندازه بر )استخر مولدين (مضافا اينكه مولدين در شرايط كارگاهي . مشكل را دوچندان مي كرد

ژي رشد غدد جنسي خود را پيش ببرند؟ و ساير فاكتورهاي بومي مزارع فايق آمده و مي توانند مراحل فيزيولو

  .مفروضاتي كه درون چهار چوب كار وجود داشته وبه يكايك آنها مي بايستي پرداخته شود

  

   عمليات تكثير هامون ماهي -1-4

با توجه به مشاهدات انجام شده برروي غدد جنسي هامون ماهي و تجربيات صيادان و مديريت منطقه كه 

ولدين هامون ماهي در اسفندماه بوده و به همين خاطر تصوربراين بود كه مولدين هامون رسيدگي جنسي درم

بهمين منظور اقدام به برنامه . ماهي دراسفند ماهي ازنظر شرايط فيزيولوژي براي هورمون تراپي مناسب مي باشد

در انجام تكثير ماهيان . د اسفند ماه آغاز ش15ريزي سريع براي عمليات تزريق و تكثير مولدين هامون ماهي در 

شناسايي زمان مناسب براي هورمون تراپي از اهم كار محسوب مي شود و طي گزارشات آمده مولديني كه در 

نيستنددرصورت انجام هورمون تراپي روي آنها ) هورمونهاي جنسي (شرايط احراز دريافت عوامل القائ كننده 

  ).1378ق خوش خل(دربرخي مواقع باعث مرگ مولدين مي شود

  

   تفكيك مولدين -1-1-4

. پيش از انجام هورمون تراپي نياز به جداسازي و تفكيك مولدين نر ازماده براي توزين و عالمتگذاري مي باشد

براي سهولت كار و عدم اعمال هرگونه استرس در شناسايي شاخصي كه بتوان از روي آن مولدين نر رااز ماده 

فريد پاك (ر زمان و كاهش ميزان استرس درقبل از اعمال تزريق مي شود جدا نمود منجر به بهينه سازي د
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هامون ماهي نر با شاخص ظهور برجستگيهاي برروي پوزه درفصل تكثير به راحتي از ماهي ماده تفكيك ). 1365

  .مي شود

  

   تزريق هورمون-2-1-4

  :در اين بررسي از دو گروه هورمون استفاده گرديد

   غده هيپوفيز-الف

  ) و آنتي دوپامينGnRHa(ورمونهاي سنتتيك  ه-ب

 ميلي گرم وزن خشك هيپوفيز كپور ماهي در واحد يك 3-6مقدار هيپوفيز مصرف شده در اين بررسي به ميزان 

 درجه سانتيگراد 12-14 استفاده شد و دردامنه دمايي GnRHaكيلوگرم وزن مولدين بود كه به صورت توام با 

ررسي روش معمول مقدار هورمون تزريق شده براساس وزن خشك هيپوفيز تعيين دراين ب. مولدين جواب دادند

  .و محلول آن تزريق گرديد

   (Antidopamin , GnRHa) هورمون سنتتيك -ب

در شكل طبيعي هورمون آزاد كننده گنادوتروپين يك مولكول ده پپتيدي مترشحه شده از هيپوتاالموس مغز بوده 

توسط سلولهاي گناد وتروپيك و آزاد سازي آن از  (GTH)رمونهاي گناد وتروپين كه تنظيم كننده روند سنتز هو

 نوع فرم مولكولي در مهره داران عالي و مهره داران پست شناخته شده 11هيپوفيز مهره داران مي باشد و تعداد 

   .(Habibi & Matsoukas 1999)است 

 ميلي 10-15 ميكرو گرم و 20-30 ماهي به ترتيب  و انتي دوپامين تزريق شده به مولدين هامونGnRHaمقدار 

مولدين نر نسبت به اين هورمون در دماهاي مختلف آب كم . گرم در واحد يك كيلو گرم وزن مولدين بود

  .در مولدين ماده اين هورمون به طور توام با محلول هيپوفيز استفاده گرديد. وبيش جواب دادند

  

   تزريق شده تزريق و شرايط نگهداري مولدين-2-4

دراين بررسي مولدين تزريق شده تا رسيدن به مرحلـه رسـيدگي جنـسي كامـل در محـيط بـا شـرايط آب جـاري                     

 عدد ماده   87 و 82 عدد مولدين ماهي كه به ترتيب          169براي اين منظور تعداد     . نگهداري گرديد ) حوضچه گرد (
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 سال بعد و هورمون تراپي شدند، كـه بـا توجـه     اسفند ماه آن سال ونهم فروردين20و 15ونر بودند در تاريخ هاي  

تخمريزي شرايط محيطي طبيعي اين گونه اين شرايط درحالت مصنوعي در نظـر گرفتـه شـد و بـه دليـل نداشـتن                        

زاوياي كوروميزان استرس كمتر به مـاهي و نگهـداري مولـدين درفـضاي آزاد انتظـار رسـيدگي جنـسي بيـشتر و              

اين كـار محقـق نـشد و    ) آب جرياندار(سانات دمايي آب داخل حوضچه گرد مناسب مولدين بود ولي به دليل نو      

  .ميزان تخمدهي ماهيان كمتر از حد انتظاربود
  

  دردوروز قبل ) هردوساعت يك بار(ميانگين درجه حرارت آب : 4-1جدول 
  )آب حوضچه (15/12/85و بعد از تزريق 

  17/12/89  16/12/89  15/12/89  14/12/89  13/12/89  روز

  13  20/12  60/13  65/12  55/11  جه سانتيگراددر

  
  دردوروز قبل) هر دوساعت يك بار(ميانگين درجه حرارت آب : 4-2جدول 

  )آب حوضچه (20/12/85 و بعد از تزريق 
  22/12/89  21/12/89  20/12/89  19/12/89  18/12/89  روز

  20/15  65/14  62/16  15  50/13  درجه سانتيگراد

  
  دردوروز قبل) هر دوساعت يك بار(ه حرارت آب ميانگين درج: 4-3جدول 

  )آب حوضچه(9/1/86 و بعد از تزريق 
  11/1/90  10/1/90  9/1/90  8/1/90  7/1/90  روز

  10/24  30/23  30/22  50/21  30/20  درجه سانتيگراد

  

  ايج تزريق مولدين در آب جرياندار نت-1-2-4

 وسيله تزريق نتوانستند درشرايط اعمال شده كامال به به طور كلي تمامي مولدين تزريق شده در طي مدت تكثيربه

تمامي مولدين تزريق شده در تاريخهاي مختلف در اين روش مقدار وسرعت . مرحله رسيدگي جنسي برسند

جريان آب براي تمام مولدين در زمان تزريق يكسان بود و لي اختالف دما درزمانهاي تزريق باعث اختالف 

در اين بررسي دما و جريان آب دو عامل محيطي مهم وموثربراي . دهي مولدين بودميزان تخمدهي و عدم جواب

مولدين هامون ماهي در . تحريك و رساندن مولدين تزريق شده به بلوغ نهايي واووالسيون محسوب مي شدند

اد به  درجه سانتيگر5/13-16 درجه سانتيگرادآماده تخمريزي نبودند و در فراواني دماي 5/13دماي كمتر از 
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اين مهم در گزارشات متعددي به اثبات رسيده است و درگونه هاي مختلف از ماهيان . مرحله اووالسيون رسيدند

دماي مشخصي براي تزريق و همچنين محيط مشخصي را براي نگهداري مولدين تزريق شده درجهت تحريك 

  .ورسيدگي موفقيت آميز مولدين در نظر مي گيرند

بهاي باالدست رودخانه هيرمند بوده و به مرور زمان و با طغيان رودخانه هيرمند به تاالب هامون ماهي متعلق به آ

زادگاه اصلي هامون ماهي در آبهاي جرياندار مي باشد، لذا تاكنون طبق . را يافته و با اين محيط آداپته شده است

 آب ساكن تخمريزي مي هامون ماهي به احتمال خيلي كمي در) 1366(بررسيهاي انجام شده توسط وثوقي 

نمايد و صفات موروثي اين گونه براي توليد مثل انجام مهاجرت توليد مثلي درزمان مناسب از فصل توليد مثل و 

  .جريان داشتن آب دررودخانه مي باشد

 درجه 5/13-16و با ميانگين دماي روزانه ) حوضچه گرد(در آب جرياندار مولدين هامون ماهي در تزريق مورخه

  .گراد به خوبي جواب داده بودسانتي

جريان آب با سرعت معين و درزمان طوالني ماهي مولد فيتوفاك را براي رسيدن به مرحله بعدي تكامل جنسي و 

تقويت اثرات تزريق مصنوعي تحريك مي نمايد، از آزمايشات چنين بر مي آيد كه جريان آب احتمال دارد 

 تحريك كندو اين GnRHaتز و رها سازي مقدار قابل توجه اي برسيستم اعصاب مركزي هيپوتاالموس براي سن

لذا بدين طريق .  مي نمايد(GTH)هورمون نيز برروي هيپوفيز اثر گذاشته و منجر به توليد هورمون محرك جنسي 

مولد جهت تخمريزي تحريك مي گردد، جريان آب آرام درتمام سال نسبت به مولدين تخمريزي كرده را به 

  ).1375نظري (اندحداكثر مي رس

 5/13دراين بررسي مولدين تزريق شده و نگهداري شده در آب جريان دارو متوسط دماي آب روزانه كمتر از 

درجه سانتيگراد اووالسيون نگردند، لذا عامل جريان دارنمودن آب تنها محرك فارمواكولوژيك براي ترغيب و 

باشد، بلكه عامل دما نيز يكي از متغيرهاي تحريك مولدين هامون ماهي براي آزاد سازي تخمها نمي 

  .فارمواكولوژيك موثر در رشد و نمو نهايي جنسي مي باشد

  ). 1375نظري (دماي آب يك عامل موثر جهت القاء تخمريزي در ماهيان محسوب مي گردد

يگراد  درجه سانت19آمده است كه مولدين تزريق شده از كپور معمولي درآب با ) Horvath) 1978در گزارش 

 درجه سانتيگراد نگهداري 21-22آنها به مرحله تخمريزي مي رسند ولي اگر در دماي % 40نگهداري شوند، 
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هرچند عوامل ديگري مانند حضور جنس مخالف، ميزان انرژي موجود . به مرحله تخمريزي مي رسند% 76شوند 

  .(Malcolm 1995)در مولد، اكسيژن محلول وشدت نور را ناديده گرفت

  

   درصد جوابدهي مولدين تزريق شده-2-2-4

در تاريخهاي مختلف و ) آب جرياندار(از هيچيك از مولدين تزريق شده و نگهداري شده در حوضچه گرد

مولدين .  درجه سانتيگراد در نوسان بود، تخم سيال بدست نيامد14شرايط دمايي مختلف كه تقريبا كمتر از 

 نسبت به شرايط اعمال شده آماده 20/12/85تنها در تاريخهاي  تزريقي و نگهداري شده در آب جرياندار 

عددتخمهاي خودرا به طوركامل رها 13عدد مولد تزريق شده تعداد 20تخمدهي بودند، به طوري كه از تعداد 

  .  تخمهاي خود را آزادنمودند3/1عدد كمتر از 4نمودند و تعداد يك عدد نصف تخمهايش و 

مدت زماني كه به .  درصد مولدين تزريقي به هورمونها ي تزريق شده جواب دادند6/36در اين بررسي تقريبا   

طول مي انجامد تا مولدين نسبت به شرايط دماي موجود پس از اعمال تزريق نهايي آماده تخمدهي شوند در 

  ).1379 ، شريعتي 1365فريد پاك (ماهيان مختلف وابسته به دماي آب محل نگهداري مولدين مي باشد

 ساعت از زمان تزريق نهايي و با ميانگين دماي آب 22-27در اين بررسي مولدين هامون ماهي پس از گذشت  

 مولدين تزريق شده 20/12/85درجه سانتيگراد آماده تخمدهي بودند ودرتزريق دوم مورخه 14محل نگهداري  

درجه سانتيگراد آماده تخمريزي  15 ساعت از زمان تزريق نهايي و با ميانگين دماي تقريبي  24پس از گذشت 

  .بودند

  

   استحصال مواد تناسلي، لقاح، انكوباسيون و پرورش-3-2-4

مولدين هامون ماهي به خوبي همانند اكثر گونه هاي متعلق به خانواده كپور ماهيان و ساير خانواده هاي ماهي كه 

پس از . بي از آنها انجام گرديددرحال حاضر تكثير مي شوند، با مالش دست استحصال مواد تناسلي به خو

) يك تا دو مولد نر(استحصال مواد تناسلي از مولدين هامون ماهي به روش خشك تخمها با اسپرم مولدين نر 

  ).لقاح به روش خشك(مخلوط شدند
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Mercell Huet) 1994 ( گزارش نمود كه شانس باروري تخمها) زماني كه لقاح به روش خشك ) درصد لقاح

(Dry method)سوراخ ميكروپيل مسير عبور اسپرماتوزوئيد جنس نر براي باروري .  انجام شود درحداكثر قرار دارد

معموال دهانه سوراخ در بهترين اندازه ممكنه . در حالت طبيعي تخمي كه تازه گرفته شده باشد. تخمكها مي باشد

ور آب از منافذ موجود در پوسته تخم عبور اسپرماتوروئيد از آن قرار دارد، با تماس آب به ديواره تخم و عب

منجر به تورم شدن تخم و كوچك شدن سوراخ ميكروپيل شده و در ادامه منجر به بسته شدن ميكروپيل و عدم 

). 1361، آذرتاكامي 1360عمادي (توانايي عبور اسپرماتوزوئيد از آن سوراخ و پايين آمدن درصد لقاح مي گردد

فريد ( ثانيه به طول مي انجامد45-60ور معمولي وكپور ماهيان چيني در مدت بسته شدن سوراخ ميكروپيل در كپ

  ).1365پاك 

 دقيقه شستشو با آب معمولي چسبندگي خود را ازدست 20-25تخمهاي لقاح يافته هامون ماهي پس از گذشت 

لف متفاوت ميزان چسبندگي تخمها در ماهيان مخت. دادند و آماده انكوباسيون در انكوباتورهاي ويس شدند

هست و براي شستشو و رفع چسبندگي تخمهاي ماهياني كه داراي چسبندگي بااليي دارندمانند كپور معمولي، 

قطر تخمهاي . تاس ماهيان، اسبله ماهي و ماهي ماش از محلول تانن، گل رس و محلول لقاح استفاده مي شود

 ميلي 8/3شد، قطر تخم تر پس از آبگيري حداكثر  ميلي متر اندازه گيري 9/1 -3/2لقاح نيافته هامون ماهي بين 

  .متر اندازه گيري گرديد

ماهيان برحسب ميزان مراقبت از تخمها و محيط آزاد سازي آنها داراي قطر تخم وهماوري متفاوتي هستند، 

تعدادي گونه هاي دريايي تخمهاي زيادي توليد مي كنند و تخمها به صورت آزاد در آب رها سازي مي 

 عدد تخم مي 24300 – 1768050 كه داراي هماوري مطلق بين (Liza auratus)مثل ماهي كفال اوراتوس نمايند

 740-860 ميكرومتر و پس از لقاح 740-810قطر تخم كفال درزمان قبل از لقاح ). 1376رمضاني (باشد

  ).1371الهي (ميكرومتر گزارش گرديد

 8-10 درجه سانتيگراد و به مدت 14-16ط دماي روزانه آب انكوباسيون و رشد ونمو جنين هامون ماهي با متوس

  .روز به طول انجاميد و سپس الروها شروع به خارج شدن از پوسته تخم نمودند

Mitrofanov و Petr) 1999 ( گزارش نمود گونهSchizothorax argentaus در تحت شرايط كنترل شده و دردامنه 

 وز پنجم هچ گرديدند، طول دوره آزاد شدن الروها از پوسته تخم به درجه سانتيگراد تخمها در ر15-16دمايي 
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طول .  ساعت به طول مي انجامد45 درجه سانتيگراد اين مقدار تا 13 ساعت مي باشد و دردماي 24-32مدت 

 روز به 8-10 درجه سانتيگراد به مدت 14-16مدت خروج الرو از پوسته تخم در هامون ماهي دردماي آب 

  ).حق پناه ، مشاهدات(  انجاميدطول

طول مدت رشد ونمو جنين درماهيان مختلف وابسته به دماي آب انكوباسيون مي باشد، وبا افزايش درجه 

، نظري 1361، آذري تاكامي 1365، فريد پاك 1360عمادي (حرارت ، رشد و نموجنين سريعتر به اتمام مي رسد

كه مراحل تقسيمات سلولي تخم در مرحله اندام زايي ، مراحل مختلف از رشد و نمو جنين هامون ماهي ). 1375

خروج الرو از پوسته، جذب كامل كيسه زرده و غيره تقسيم گرديد، براي مقايسه تعدادي از اين مراحل با مراحل 

 ، روي ماهي كپور (Grass carp)رشد و نمو جنين سايرگونه هاي ماهي كه توسط فريد پاك روي كپور علفخوار 

 /مراجعه شود4 -4، گزارش شده به جدول )1375ري نظ( اي نقره

 
  مقايسه برخي از مراحل رشد نموجنين هامون ماهي با سايرگونه ها: 4-4جدول 

اولين تقسيم   گونه
بالستوديسك 

  )ساعت بعد از لقاع(

  مورال
ساعت بغد از (

  )لقاح

  بالستوال
)14-5/11(  

  گاستروال
ساعت بعد (

  )از لقاح

  تفريخ
ساعت بعد (

  )از لقاح

  دماي آب
درجه (

  )سانتيگراد
  16-5/17  160-170  18-26  5/11-14  5/8-9  2-5/2  هامون ماهي
  22-25  30-34  7-12  -  2-6  1  )1(كپورعلفخوار
  24-25  24  6-7  3-5  5/1-45/2   دقيقه40  )2(كپورنقره اي

ماهي سفيددرياچه 
  )3(خزر

5/2-2  9-5/8  14-10  30-20  205-192  16-14  

  5/18-5/19  53-58  13-20  5/9  6-8  1  )4(ماهي كفال 

  1371الهي ، ) 4 (1370بهزادي، ) 3    (1375نظري، ) 2  (1365فريدپاك، ) 1(

 ساعت پس از لقاح تخم و با دامنه متوسط دماي 160 – 170پس از رهاسازي الروها از پوسته تخم كه به مدت 

 ميلي متر تفريخ شدند و اولين 47/9ط طول درجه سانتيگراد به طول انجاميد الروهايي با متوس5/14 -5/16روزانه 

روز زندگي الروي شروع شده و الروها به مرور شناي غير فعال خود از انكوباتور ويس خارج و به انكوباتورهاي 

زوك راه يافتند و طول الروهاي تازه تفريخ شده هامون ماهيان در بين خانواده كپور ماهيان وساير خانواده هاي 

 روز در انكوباتورهاي زوك با متوسط دماي 8-10الروهاي هامون ماهي به مدت .  بودندماهي درخور توجه

به صورت محلول ( الروها از روز سوم با شير خشك وزرده تخم مرغ .  درجه سانتيگراد پرورش يافتند14 -5/16

خود را كامال جذب الروها در پايان روز هفتم اززندگي الروي به نظر مي رسد كيسه زرده . تغذيه شدند) در آب
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مدت زمان الزم براي الرو ها براي شروع مصرف غذاي خارجي در گونه هاي مختلف ماهيان . كرده بودند

الرو گونه ). 1365فريد پاك (متفاوت مي باشدو بستگي به مقدار ذخيره غذايي موجد دركيسه زرده دارد

Schizothorax argenthaus ه زرده خود را كامال جذب كرده بود  روز از زمان تفريخ كيس7 پس از گذشت

(Mitrofanov& petr1999).  

پس از جذب كيسه زرده و شروع شناي فعال الروهاي كپور ماهيان مي بايستي به استخرهاي خاكي پرورش الرو 

 شدن انتقال يابند تا بتوانند با انجام تغذيه تقريبا طبيعي توام با غذاي كمكي منجر به افزايش رشد و نمو الرو وقوي

  ).1365فريد پاك(آنها گردد

 57ميلي متر و 12/11الروهاي هامون ماهي در پايان روز هفتم از زندگي الروي به ميانگين طول ووزن به ترتيب 

 روزه 8-10 روزگي وارد تراف شدند، تعداد الرو 8 -10الروهاي هامون ماهي در سن. ميلي گرم رسيده بودند

. ولي به علت آماده نبودن استخر خاكي الروها به داخل تراف ها منتقل شدند هزار عدد بود 350براي رها سازي 

 12/28 روزه با متوسط طولي 15 روز نگهداري و پرورش الروها در در تراف ها تعدادالرو 15پس از گذشت 

آرتيما الروها درتراف ها  با شيرخشك و زرده تخم مرغ و ناپليوس .  ميلي گرم توليد گرديد139ميلي ليتر ووزن 

در . مترمربعي جهت ذخيرسازي انتقال داده شد1200تغذيه شدند و پس از آن الروها به دواستخر خاكي 

 مورد پرورش قرار گرفتند تاوزن يك گرمي (SFC0)استخرهاي خاكي الروها با غذاي كنسانتره آغازي 

  .برسندوتحويل شيالت داده شود
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  هاپيشنهاد

 يك گونه بومي بوده و تنها درجهان منحصرا در تاالب هامون گزارش گرديده  با توجه به اينكه هامون ماهي-1

لدا نياز به اجراي پروژه هاي متعدد درراستاي شناسايي خصوصيات بيولوژي تغذيه ، بيماريها، اكولوژي .است

ژيك مهاجرت به ويژه شناسايي اكولوژي مهاجرت توليد مثل و ارتباط آن با عوامل اكولوژيك و شرايط فيولو

ماهي و مولد سازي از الروهاي پرورشي صورت گيرد تا بهره جويي از آنها در امر تكثير و پرورش اين گونه 

  ..اطالعات بيشتري داشته باشيم

   تهيه و صيد ماهيهاي بالغ و ذخيره سازي دراستخرهاي خاكي مناسب جهت مولد سازي-2

ره سازي در استخرهاي خاكي مي بايستي استخر  پيشنهاد مي گردد مولدين حمل شده به كارگاه جهت ذخي-3

متر، داراي ورودي و خروجي مطئمن ، آب با كيفيت و غدادهي مناسب براي آنها اعمال 2مورد نياز داراي عمق 

  .گردد وصيد وذخيره سازي بالغين حدالمقدور از آبان ماه انجام گيرد

ي شود و همچنين درزمان انتقال به كارگاه تكثير  مولدين بايستي با تراكم كم در استخرهاي خاكي ذخيره ساز-4

  . بايستي نوسانات دمايي و تراكم ماهيهاي مولد كم و با مقدار اكسيژن كافي باشد

 با توجه به مدت زمان كوتاه عمليات تكثيرهامون ماهي در زمستان و به دليل نوسانات دمايي منطقه نياز به -5

 مي باشد لذا پيشنهاد مي گردد كه كليه امكانات و  ابزار دراسفندماه آماده برنامه ريزي دقيق براي تكثير اين گونه

  . باشد

  سر انجام بچه ماهيان

عدم آمادگي شيالت منطقه زابل درتحويل گيري بچه ماهيان و بخاطر در اختيار نداشتن استخر كافي براي توزيع 

اال ازبين رفت و بجه ماهيهاي باقي مانده گه بچه ماهيها و ادامه پرورش موجب شد بخش از توليد بخاطر تراكم ب

 در تهران از بخشي از توليد در چاه نيمه ها و UNDP هزار عدد بود پس از بازديد نمايندگان دفتر 200بيش از 

 هزار تا بچه ماهي در استخر هاي خاكي براي اهداف مولد سازي 3 تا 2تاالب هامون رها سازي شدند و 

  .نگهداري شدند
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Abstract 
Hamoun fish, Schizothorax zarudnyi, is an indigenous species of the eastern waters of Iran, which is exclusively 
found in this region. However recently drought occurrence in the Chahnimeh reservoirs (a semi natural water 
body) making them vulnerable to extinction. As an appropriate action to address this problem and according to 
the 3 side contract between Italian Government – UNDP - Islamic republic of Iran Government and  the Italian 
government financial support to reduce poverty in the Province of Sistan-Baluchestan through the reinforcement 
and dissemination of aquaculture activities  the project was developed at the Hamoun Research Unit by the 
Chahbahar Fisheries Research Center to record the breeding normative of 1 g weight larvae for restocking and 
other researching purposes.  
331 broodstocks of the indigenous species Shizothorax zarudnyi weighing 800-2450 g were collected from the 
Chahnimeh reservoirs in early autumn, 2006.  
from 5/3/2007 ( the project is supported and communicated on 2010) , Ovulation was stimulated with three 
stimulators; pituitary extract (3-6 mg kg-1 body weight), GnRH-A (20-30 mg kg-1 body weight) and anti 
dopamine (10-15 mg kg-1 body weight) that was given in 2-3 doses to breeders. 
Of 169 injected breeders , some were injected On mid March of 2007 (12-13 ºC  water tempreture) responded to 
the injection  25% ,while the rest were injected On April of 2008 (14-16 ºC  water tempreture)   responded to the 
injection  65%.  
In the present project of 167 breeders 82 were female and 87 male.  Totally 30 female breeders released their 
eggs in different stages. 20 female breeders released their eggs completely, 3 breeders released half of their eggs 
and 7 released 1/3 of their eggs. The male breeders just injected in the final dose of hormontrapy and all were 
ready for releasing sperms however the ovulation in female breeders occurs between 353-428 h ºC and after the 
final dose of injection. 
Ripe eggs were stripped from the females and fertilization was done by the dry method. Fertilized eggs were 
transferred to veis incubators and troughs. Incubation period for eggs differs and larvae hatch out after about 9-
10 days at an average water temperature of 12.5 °C. Maintained at 13-14 °C, complete absorption of yolk sac in 
Shizothorax zarudnyi  larvae occurred after 5-8 days. Larvae were fed with a mixture of powdered milk and egg 
yolk in this stage followed by decapsulated Artemia cysts and nauplii of Artemia and then on formulated starter 
diets used for carps . 
Because the ponds were not ready, larvae were maintained in troughs for about ten days before they were 
transferred to two 1200 m2 earthen ponds where they reached a body weight of about 1 g. They were then 
handed over to the Iranian Fisheries department in the region. Larvae were fed with the starter feed SFCO in the 
earthen ponds. About 350 thousand larvae were stocked in two earthen ponds. 
Based on the results of present study and other studies we may conclude that artificial breeding in Schizothorax 
can be successfully achieved at 14-16 ºC in flow through systems using hormone therapy (combination of 
GnRha and anti dopamine) and larvae could be easily cultured in earthen ponds. However this species exhibits 
lower growth rates as compared to carps its high expenses could have an important role in economical feasible.  
Key words: Hamoun fish, Schizothorax zarudnyi, Sistan and Baluchestan, breeding 
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