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 چكيده : 

جهت القاء تخمريزي و  ( ovaprimواپريم )ادستيابی به تعيين دوز مناسب تزريق هورمون  اين بررسی با هدف    

تكرار انجام گرفت و در  3تيمار و  4آزمايشات در   افزايش راندمان تكثير مصنوعی اردک ماهی انجام گرفت.

تيمار اول تا سوم بترتيب تزريق هورمون عدد مولد نر مورد تزريق قرارگرفتند.  6عدد مولد ماده و  3هرتكرار

ميكروگرم و تيمارچهارم ) تيمار شاهد ( تزريق عصاره غده هيپوفيز به   31و  21،  11زهاي با دو( (ovaprimاواپريم

 ميانگين وزن مولدين ماده در تيمار اول ميلی گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن ماهی بود . 4ميزان 

متوسط . گرم بود2/1111 ± 2/422وشاهد  1119 ± 9/159، تيمارسوم 3/1376 ± 6/954تيمار دوم  ، ±1361 7/521

وشاهد  547±1/118، تيمارسوم  6/734±3/197تيمار دوم ،  3/689±5/144 وزن مولدين نر در تيمار اول

،  9/88 ±24/19،  8/77 ±24/19درصد جوابدهی مولدين ماده در تيمار اول تا سوم بترتيب . بود 1/238±9/793

،  4/94 ±58/9لدين نر در تيمار اول تا سوم بترتيب بود . درصد جوابدهی مو 5/55 ±24/19و شاهد  5/55 ± 91/51
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بر اساس آزمون کاي دو انجام گرفته ، بين دو متغير بود . 9/88 ±26/19و شاهد  3/83 86/28±،  9/88 26/19±

  ( .P> 0.05درصد جوابدهی مولدين و دوزهاي مختلف هورمون، اختالف معنی دارآماري وجود نداشت )

 درجه سانتيگراد  بين 15تا  7تخم گشايی) ظهور الرو( ، در دماي بين مرحله لقاح تا  ازطول دوره انكوباسيون 

 ، 1/87± 11ميزان لقاح تخمها بطور متوسط در تيمار اول روز به طول انجاميد . 7 ±5/1و بطور متوسط  11تا  5

ه به آزمون واريانس درصد بود. با توج 4/72 ±7/19وشاهد  9/83 ± 2/5، تيمارسوم 14/88 ± 7/7تيمار دوم  

درصد .  (P <0/05)% ، اختالف معنی داري بين ميانگين درصد لقاح در تيمارها ديده نشد95يكطرفه در سطح اطمينان 

و شاهد  3/58 ± 7/11، تيمارسوم  2/61 ± 3/22 تيمار دوم،  6/66 ± 9/15در تيمار اول چشم زدگی تخمها 

 ، یدرصد چشم زدگواليس ، بين تيمارها ازلحاظ  - باتوجه به آزمون کروسكال .بود 1/56 14/15±

  (.P> 0.05اختالف معنی دار آماري مشاهده نگرديد ) 

و شاهد  18/95 ± 6/5، تيمارسوم  53/39 ±9/26دوم  تيمار، 41/27±8/19در تيمار اول درصد تفريخ ميانگين 

اختالف معنی داري بين تيمارها از لحاظ   (Duncan )طبق آزمون مقايسه ميانگين چند دامنه دانكن .بود 78/26 4/12±

  يبه الرو دارا افتهيلقاح  تخم ليدرصد تبدميانگين  (.P> 0.05يی وجود داشت )درصد تخم گشا

 51/14 ± 72/7وشاهد   6/55 ±6/11 ، تيمارسوم 1/21 ± 51/8، تيماردوم 77/18 ±6/14درتيمار اول  فعال هيتغذ

فعال  هيتغذ يبه الرو دارا افتهيتخم لقاح  ليدرصد تبدنظر بين تيمارها از واليس  -باتوجه به آزمون کروسكال بود . 

 مناسبترين درجه حرارت جهت تكثير مصنوعی( . P< 0.05اختالف معنی دار آماري مشاهده گرديد )

  ميكروگرم هورمون اواپريم به ازاي 21ترين دوز تزريقی  درجه سانتيگراد و مطلوب 5/12تا  9اردک ماهيان 

 عدد   8111تعداد  ،عدد الرو معرفی شده به استخرها  113741از مجموع  .هرکيلوگرم وزن بدن ماهی بود 

  سانتيمتر بدست آمد . 96/6 ±51/1گرم وطول  68/2 ±6/1بچه اردک ماهی انگشت قد با ميانگين وزن

   خم گشايی، لقاح ، ت  اواپريماردک ماهی ، تكثير ، تخمريزي،  تزريق   هاي کليدي: واژه
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 مقدمه  -1

  .Jamroz  et al., 2008) ) آبزي پروري به تكثير مصنوعی وابسته است گسترشرشد و امروزه 

 در حال حاضر توسعه آبزي پروري بدون استفاده همه جانبه از عوامل و مواد فعال بيولوژيک به هيچ وجه 

 تفاده از آنها به منظور اثر بر فرايند گامتوژنز می باشدعملی نيست . يكی از زمينه هاي مهم کاربرد اين مواد اس

پس از انتقال به الروها در بسياري از مناطق جهان اردک ماهيان به روش مصنوعی تكثير و  .(1381) گلوبوکووا، 

  ( . 1991سازي می گردند) سيهار ،  تا اندازه انگشت قد پرورش داده شده و سپس به آبهاي  باز رها هااستخر

 . می شودزاري در جهت تكثير و پرورش آبزيان به کار گرفته بکنترل هورمونی به عنوان احال حاضردر

ها در آبزي پروري استفاده از هورمونها می باشد که در برنامه هاي  کنترل توليد مثل و رشد ماهی يكی از روشهاي 

کشور برزيل با تزريق عصاره غده هيپوفيز ، در  1934اولين بار در سال  کاري بسياري از محققين قرار گرفته است .
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آمريكاي شمالی ، هند ،  ،بعدها اين روش در کشورهايی نظير روسيه . فراهم آمد ، القاء تخم ريزي  کارجهت زمينه

تا اينكه در سال  .(1381از کشورهاي ديگر از جمله ايران جايگزين گرديد ) حسين زاده صحافی ،چين و بسياري 

با   LHRH-A،   1975مصنوعی را در القاي تخم ريزي ثابت کرد ، و در سال  LHRHثر بودن ؤها ، م، آزمايش  1974

اووالسيون ،  در بسياري از ماهيان ( .  1375و هزينه توليد را کاهش داد) نظري ،  توليد گرديد ترتاثير خيلی باال

رد و تزريق هورمون براي القاء تخم اسپرم ريزي و تخم ريزي در شرايط پرورشی به صورت کامل انجام نمی گي

 , Zakes)ريزي و اسپرم ريزي و همزمانی آزاد سازي گامتها در کارگاههاي پرورش ماهی امري ضروري می باشد 

 و يک  (sGnRHa)مخلوطی از هورمون مصنوعی آزاد کننده گنادوتروپين آزاد ماهيان  (ovaprim)اواپريم   .(2005

  . Goudie  et all ., 1992 )؛  Nandisha  et all. , 1990؛   Leelapatra، (1988است(dompridon) دوپامين دومپريدون   آنتی

 و توسط شرکت می شود  تهيهکه از گنادوتروپين ماهی آزاد بصورت مايع هورمونی است اواپريم     

Aquatic life sciences داراي آنالوگ  ميلی ليتري و باالتر توليد می شود . 11آلمان در حجم هاي  درGnRH   ماهی

می شود و نياز به تزريق دومرحله  آزاد و شامل مهارکننده دوپامين است . تزريق آن به صورت يک مرحله اي انجام

 ندارد . استفاده از هورمون اواپريم سبب افزايش درصد لقاح و همچنين افزايش بازماندگی الرو ماهی خواهداي 

اواپريم رابطه مستقيمی با وزن ماهی دارد و به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن  ريقیز تزو. د(  ( www.Syndel.comشد

ميلی گرم استفاده می کنند . اين هورمون منحصراٌ براي تكثير ماهی در آزمايشگاه ساخته  5/1تا 3/1ماهی معموال ٌ 

موفق عمل کرده است تاکنون بسيار توانا است و درتكثير مصنوعی ماهيان  اسپرميشنو  اووالسيونشده است . در امر 

 . اين هورمون می تواند در تكثير ماهيان استخوانی شامل ماهی آزاد، ماهی سوف ، 

  (. ( www.Syndel.com اردک ماهی ، گربه ماهی ، ماهيان خاوياري و غيره مورد استفاده قرار گيرد

با استفاده از هورمونهاي را اهی در مجارستان ، تكثير مصنوعی اردک م 1997تا  1993در سال  (Szabo) زابو

  (pituitary)هيپوفيز  و(ovaprim) ، اواپريم (GnRH)هورمون آزادکننده گنادوتروپينمختلف نظير 
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صورت موفقيت آميزي در ماهيان آب شيرين به  اواپريم  امروزه هورمون . (Szabo , 2003)مورد بررسی قرار داد 

امكان استفاده   .(Nandisha  et al ., 1990 )يدگی جنسی در ماهيان شده استسبب القاء رس ومورد استفاده قرارگرفته 

 در توليد مثل گونه هايی که تا همين اواخرهورمونهاي جديدي نظير اواپريم از 

 Kucharczyk , 2002; Szabo  et al , 2002 and Krejszeff  et)بطور مستمر مورد مطالعه  قرار نگرفتند  مانند کپور ماهيان 

al , 2008    ). تاکنون موفقيت استفاده از   نيز فراهم شده استGnRH و 

 گونه ماهی گزارش شده است 31آنالوگ هاي آن در القاي رسيدگی نهايی اووسيت و اووالسيون در بيش از 

 (Zohar and Mylonas , 2001).   

 81موفقيت هايی در حدود  ( موزايدپي )دوپامين  مهار کننده  و يک ماده  GnRHدر يک پژوهش با استفاده از 

 .  (Omeljaniuk et al ., 1987)بدست آمد   Abramis bramaدر پيش رس کردن ماهی سيم، درصد 

دوپامين براي خنثی کردن  آنتیبه همراه   GnRHaدر برخی از ماهيان مانندکپور معمولی و گربه ماهی آمريكايی 

  . (Yaron, 1995 )س استفاده می شوداثر بازدارندگی دوپامين بر روي هيپوتاالمو

 ،   Silurus glanisچندگونه ماهی از جمله اسبله در ايران تزريق هورمون اواپريم بر روي

 ، الي ماهی (ميلی گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن 5/1تا 3/1با دوز  )   Cyprinus carpioکپور معمولی

acTinka tin  و اردک ماهیEsox lucius  د انجام ش)www.Syndel.com( . مطالعه اثر  همچنينGnRH  به تنهايی و يا در

عريان و همكاران ،  ؛1383) قبادي ، Cyprinus carpioترکيب با آنتاگونيست هاي دوپامين روي کپور معمولی 

 .گرديد انجام نيز  ( 1383و همكاران ،  ثابت) کاشانی   Hypophthalamichthys molitrix( و فيتوفاگ 1384

زي فن تكثير و پرورش اردک ماهی در  تعيينايران شامل  در اردک ماهیمطالعات انجام شده در رابطه با  

 بررسی کشت توام اردک ماهی با کپور ماهيان پرورشی و( 1375رامين،  ) استخرهاي خاکی براي توليد انگشت قد

http://www.syndel.com/
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در مديريت منابع آبی اهميت بسزايی داشته و جهت کنترل و ايجاد تعادل  ماهی دکرا می باشد.  (1388، خوال) 

جمعيتی ساير ماهيان ، عامل موازنه کننده اي در گستره هاي آبی بوده و بدين ترتيب موجب پايداري تنوع جمعيت 

در هر حال  . (Huet , 1986) گشته و بهره برداري و صرفه اقتصادي بيشتري را به همراه خواهد داشت  زيست بوم در

هاي آبی به جهت شكارچی بودن آن برخوردار می باشد  زيست بوم اين ماهی از ارزش اکولوژيک خاصی در

 .وتاکنون در خصوص بيولوژي و فيزيولوژي توليد مثل آن در ايران مطالعاتی صورت نگرفته است

  

براي القاء تخمريزي و افزايش اواپريم ون ز مناسب تزريق هورموتعيين د دو هدفبا  1391اين تحقيق در سال  

   زير انجام گرديد:فرضيه  دو با در نظر گرفتنراندمان تكثير مصنوعی اردک ماهی 

 هورن اواپريم براي القاء تخمريزي اردک ماهی و افزايش راندمان تكثير مصنوعی نسبت به ساير  -1

 هورمون ها مناسب تر می باشد.

ميكروگرم به  31تخمريزي اردک ماهی و افزايش راندمان تكثير مصنوعی  ز مناسب اواپريم براي القاءود -2

 ازاي هرکيلوگرم وزن بدن ماهی می باشد.
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  کلياتی در خصوص اردک ماهيان-1-1

  سيستماتيک اردک ماهی رده بندي و -1-1-1

 .( Berg ,1949)است رده بندي اردک ماهيان از گذشته تاکنون دستخوش تغييراتی بوده جايگاه 

که آن را در راسته آزاد ماهی شكالن  شدهمعرفی  انتقسم بندي جديدي براي اردک ماهي امروزه

Salmoniformes) ( نماي کلی رده بندي  اردک  ماهی بصورتدر حال حاضر   .قرار می دهد 

 (1379) وثوقی و مستجير ، می باشد ذيل

 Phylum:Vertabrata   

 Sub phylum: Craniata 

 Super class : Gnathostomata 

 Series : pisces  

 Class : Teleostomi  

 Subclass : Protacanthptergii  

 Order : Salmoniformes  

 Sub order : Esoxcoidei  

 Super family : Esocoidei 
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 Family : Esocidae 

 Genus :Esox  

 Species : Esox lucius ( Linnaeus , 1785) 

 

  ( که عبارتند از : 1375پنج گونه شناخته شده است) ولی پور ،  ) (Esocidaeاردک ماهیاده در خانوتاکنون 

1-Esox Lucius ( linnaeus ; 1758) ;  Northern  pike  

2- Esox reicherti  Dybowski ;  Amur pike 

3-Esox  nigerle  sueur  ;  Chain pikerel  

4-Esox  masquinongy  mitchill ; muskellung  

5-Esox  americanus Gmelin   

 اسامی مترادف اردک ماهی -2-1-1

 نـام .  ناميـده مـی شـود   ، محلـی شـوک کـه از زبـان روسـی بـه زبـان فارسـی وارد شـده اسـت           نـام اين ماهی بـا        

ايتاليايی  ،  Brocheton , Brochetآن فرانسوي  ، Hecht آن  آلمانی ، Northern pike آن آمريكايی   ،Pike آن  انگليسی 

  . (1371) وثوقی و مستجير ،  می باشد Shouka آن  روسیو    Lucoioآن 

 (Esocidea)ان اردک ماهيخانواده  عمومیمشخصات  -3-1-1

 و  (Esociformes)النشـــــكاز راســـــته اردک مـــــاهی   Esox lucius ( Linnaeus , 1785) اردک مـــــاهی

ــان ــی باشــد)   (Esocidea)خــانواده اردک ماهي ــوقی و مســتجير ، م ــاده  ( .1371وث ــر آنجــنس م ــوزه و س  داراي پ

طول اردک ماهی ماده نسبت به ماهی نر در سن يكسان بيشتر و اردک مـاهی   نر می باشد . جنست به بشيده تر نسک

 رنـگ بـدن ايـن ماهيـان بسـته بـه محـيط زيسـت و سـن آنهـا تغييـر مـی نماينـد              . نرکوتـــاه و گوشتی تر مـی باشـد   

(Berg ,1949 ).  ی واقـع نشـده ،   مـورد شناسـاي  نيـز  ه اي به دست نيامده و زيرگونـه اي  گدر اين خانواده تا کنون دور 
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ــمن  ــه ضـ ــت    اينكـ ــه اسـ ــورت نپذيرفتـ ــی روي آن صـ ــرات ژنتيكـ ــژاد و تغييـ ــالح نـ ــات اصـ ــه عمليـ ــيچ گونـ  هـ

(Tonner & Lower ,1969) .      ــا ــول آن ت ــت و ط ــاٌ درش ــدازه تقريب ــر ان ــاهی از نظ ــن م ــان 111اي ــد س ــی رس  تيمتر م

باله هاي زوج و باله هاي مخرجی به رنگ قرمز قهوه اي توام با لكـه هـاي تيـره اسـت کـه از       .( 1981) کازانچف ، 

بدن ماهيان اين خانواده دراز و کشيده و از طرفين فشرده اسـت . بـدن    ( .  1974) ريدل ،  رنگ سفيد شكم متمايزند

بزرگ  ی، پوزه منقاري شكل ، شكاف دهان و پهن کشيده سرداراي  .  از فلسهاي ريز سيكلوئيدي پوشيده شده است

درسـت در مقابـل بالـه مخرجـی     ، است . باله پشتی اردک ماهی کوتاه و در قسمت انتهاي پشت  دندان هاي متعدد و

 .(  1981) کـازانچف ،   ؛ 1371) وثـوقی و مسـتجير ،  فاقد باله چربـی هسـتند  باله ها بدون تيغ و کوتاهش قرار دارد . 

 داراي يــک گونــه بــه نــامآن هــم کــه  داشــتهيــک جــنس مشــخص وجــود فقــط  ايــن مــاهی در دريــاي خــزر از 

 Esox lucius ( Linnaeus , 1785)   .فلس ها ريز و در ماهيان بالغ فلس ها روي خط جـانبی متـراکم و فشـرده     می باشد

دارد . دندان هاي اين ماهی بسيار قوي و براي وجود ن "است ولی در بچه ماهيان فلس ها به صورت متفرق و يا اصال

گرفتن وخرد کردن طعمه به کار می رود . قسمت هاي پشت ، پهلوها و باله پشتی به رنگ خاکستري و زيتونی ولـی  

قسمت هاي تحتانی پهلوها به رنگ خاکستري زرد فام و در قسمت شـكم بـه رنـگ روشـن و بالـه هـا ي سـينه اي ،        

 مـی شـود .   ديده رد متمايل به خاکستري و گاهی با خال ها يا خطوط خاکستري يا سياه شكمی و مخرجی و دمی ز

آنها از خال هاي تيره و برخی از به همين دليل بدن  می باشد،متغير  یآبمحيط ماهی با توجه به شرايط بدن اين  رنگ

 .((Horvath ,1992اين ماهی شكارچی و گوشتخوار است.(  1981روشن پوشيده شده است ) کازانچف ، 
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 Esox lucius ( Linnaeus , 1785)  : نمايی از اردک ماهی1تصوير 

 اردک ماهی پراکنش ) انتشار جغرافيايی ( -4-1-1

 اين گونه يكی از گونـه هـاي بـا پـراکنش وسـيع بـوده کـه در بيشـتر گسـتره هـاي آبـی دنيـا يافـت مـی شـود                      

(Rodger,1991)  ــيرين و ــان آب شـــ ــا ،   . از ماهيـــ ــه هـــ ــه در رودخانـــ ــده کـــ ــوب گرديـــ ــطح زي محســـ  ســـ

 درياچــه هــاي آب شــيرين ، خلــيج هــا و تاالبهــا  در داخــل گياهــان بخصــوص نيزارهــا زيســت مــی نمايــد           

يـران    ( Huet,1986 ؛ 1371وثوقی و مستجير ،  ؛1981کازانچف ،) ا بـومی  ز ماهيـان  ا . اردک ماهی 

م    ــيالن و  تان گ ــ اس ران بخصــوص  ــ ي ا ــواحی شــمال  ن ه در  ــ ــی  اســت ک نزل ا ــاالب  ت اطقی همچــون  ــ  ن

 ، ،   ؛ 1377) کريمپور  لـوچی و      1378عباسی و همكاران  ب اميرکاليـه الهيجـان ) نظـامی  ( تاالب 

نا و نظامی ، 1382خارا ،   -ياشـهر ک( و تاالب بوجـاق   1377( ، رودخانه سفيدرود ) عباسی ، سرپ

امی ،  نظـــ ارا و  ار ) خـــ  اطـــراف اســـتان قـــزوين  درهمچنـــين حوضـــه درياچـــه نمـــک  و ( 1381زيباکنـــ

مناطق زيستی اردک ماهی در سواحل جنوبی دريـاي خـزر شـامل     .زيست می کند ( 1383) ستاري و همكاران ، 

حوضچه هاي چهارگانه تاالب انزلی و رودخانه هاي ورودي و خروجی آن ، تاالب زيباکنار ، تاالب استيل آستارا ، 

سفيدرود ، ماسوله رودخان ، لنگـرود ، شـيرود ، الويـج رود ، بـابلرود ،     تاالب امير کاليه ، تاالب کياشهر ، رودخانه 

   ( . 1376رودخانه پلنگ ، تجن رود ، خليج گرگـان ، گرگـانرود ، تـاالب گميشـان مـی باشـد) بشـيري و برهـانی ،         

قـه  از اروپـاي جنـوبی بـوده و از آن منط    منشأ اردک ماهی به طوري که با مطالعات فسيل شناسـی مشـخص گرديـد    

بـين نـواحی سردسـير و معتـدل     ، درجه  41گسترش يافته است . به طور کلی انتشار اردک ماهی در عرضهاي باالي 

. جنوبی ترين نقاط زيست اردک مـــــاهی رودخانه هاي شمالی مديترانه همچنـين سـواحل    می باشدنيمكره شمالی 

نوس منجمد شمالی ، شمال غربی درياي برينـگ )  در حوزه اقيا .( Tonner & Lower , 1969)جنوبی درياي خزر است
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سواحل ايران  ،  ( حوزه درياي بالتيک ، درياي سياه ، درياي آزوف ، درياي خزر)رودخانه آنادير ، شمال کامچاتكا 

 . و در رودخانه و حوزه رودخانه ها ي کورا ، ترک ، اورال و ولگا نيز وجود دارد 

 

 

   

 

 در نيمكره شمالی ک ماهی: پراکنش جهانی ارد 2تصوير 

 (www.uk.wikipedia.orgاقتباس از سايت ) 

 اردک ماهی ( مناطق زيست  )زيستگاه  -5-1-1

که داراي آب ساکن ، گرم  اطقیمحيط زيست اردک ماهی در درياچه ها و رودخانه ها می باشد و بيشتر در من       

چنانكه در همديده می شود . وارد آب هاي لب شور می شوند  ،، زالل و با بستر شنی و با گياهان آبزي فراوان باشد 

ــه           ــوع درياچ ــه ن ــانواده در هم ــن خ ــه اي ــق ب ــان متعل ــی ماهي ــور کل ــه ط ــوند . ب ــی ش ــزر م ــه خ ــران وارد درياچ  اي

 آبـزي  گياهـان  بـين  بجز محل هايی با آب خيلی اسيدي يا اکسـيژن کـم يافـت مـی شـوند . محـل زنـدگی آنهـا در         

آبی با ميـزان بـاالي اکسـيژن     به بيان ديگر می توان اردک ماهی را در مناطق ( .  1371تجير ، می باشد) وثوقی و مس

متري از سـتون آب و   21-12معموال در اعماق بين   ( . 1365) وثوقی و احمدي ، يافتمحلول و تنوع گونه اي باال  

ماهی در مقابل گرمـاي   اين( . 1365ر ، د ) وثوقی و مستجينآب مشاهده می گرد( (Hypolimnionدر اليه هيپوليمنيون

ــعيف  ــوده وآب ض ــه آب      ب ــال ک ــاي گــرم س ــاه ه ــل شــده و       در م ــيار تنب ــود بس ــی ش ــا گرمتــر م ــه ه  رودخان
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 روز در محـدوده قلمـروي خـود    2الـی   1ارج نمی گردد . حتـی ممكـن اسـت    خود به هيچ وجه خ از محدوده قلمرو

شكار بماند . بدين جهت بهترين زمان صيد اردک ماهی صبح هـا   باقی مانده و به جاي تعقيب و شكار ، منتظر ورود

  (.  1374گرماي کمتري دارد ) احمدي حسن کياده ؛  و زمانی است که آب

گـرم در ليتـر    7رم در ليتر و به صورت مصنوعی در مقدار نمكـی حـدود   گ 11به طور طبيعی در مقدار نمكی تا حد 

قادر است در برابر تغيير غلظت نمـک در طـول زمـان    البته ليتر می ميرد.  گرم در 18و در شوريبوده قادر به زندگی 

 .( Tonner & Lower , 1969)سازگاري يابد

 اردک ماهیطبيعی تغذيه  -6-1-1

از تخم خـارج مـی شـوند . در ايـن حالـت دهـان       اردک ماهی نوزادان ، روز  15تا  11 گذشتبعد ازدر طبيعت       

هستند که توسط آن به گياهـان مـی چسـبند تـا مـواد غـذايی        دياز ناحيه سر داراي غد کامال شكل نگرفته و الروها

ــد )    ــرف برس ــه مص ــه زرده ب ــا  11کيس ــذايی   21ت ــم غ ــاروز ( . رژي ــد     آنه ــی باش ــاوت م ــف متف ــنين مختل  در س

طح آب کيسه زرده ، بچه ماهيان به طـرف سـ   تمام شدنپس از به وجود آمدن دهان و آبششها و .( 1356) بريمانی ، 

 رفتــه و کيســه شــناي خــود را از هــوا پــر مــی کننــد و بــه محــک اينكــه قــادر بــه شــنا کــردن شــوند اقــدام بــه صــيد  

سانتی متر رسيدند ) اتمام کيسه زرده ( از تخم کپورماهيـان   5-4می کنند و ابتدا از پالنگتونها و هنگامی که به طول 

 نيـز مصـرف مـی کننـد    را آن الرو حشرات و سخت پوسـتان  عالوه بر  ( . 1365تغذيه می کنند) وثوقی و احمدي ، 

ه عنـوان شـكارچی    (. 1371) وثوقی و مستجير ، ب نظيـر      (Predator)اين ماهی  از موجـوداتی  نـد  مـی توا

ه اغــ يم،کپور، و الرو ســنجاقک ، حلــزون ، قورب انی همچــون ســوف ، ســ ا ،گماهيــ اراس کــامبوزيــ

از خم،کولی ، الي  نمايد) آذري تاکامی ، اهی و حتی اردک ماهی کوچكتر  ود را بخوبی تغذيه 

بميـزان    1375 نـه  تا دو ساله آن قادرند روزا ز    15تـا   11( .بچه ماهيان يک  ا از وزن خـود  درصـد 

اين نسبت نمايندکه  تـا حـدود     ماهيان تغذيه  ،       7/31گـاهی  يـز مـی رسـد)آذري تاکـامی  ن درصـد 
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تغي .(1375 اين ماهی در مناطق و ماههاي مختلف  ير مـی کنـد، بطوريكـه درماههـاي     شدت تغذيه 

تير، مهر و آبان شدت تغذيه آن زياد است) آذري تاکامی ،  ارديبهشت،   ، .   1375فروردين   ) 

بلـو  حتـی از جوجـه هـاي     سن و در  کردهدر سن بيش از دو سالگی از ماهيان و سخت پوستان ) خرچنگها ( تغذيه 

   .(  1365د) وثوقی و احمـدي ،  می کن تغذيهوچكتر از خود پرندگان آبزي ، بچه پستانداران آبزي و اردک ماهی ک

در فصـل زمسـتان گرچـه در     غالبأ در رودخانه ها حمله و تعقيب اردک ماهی به ديگر ماهيان حتی شبها ادامـه دارد. 

ر طول سال د (. 1356چاهک هاي زير آب است ولی تغذيه آن قطع نمی شود و گويا به خواب نمی رود ) بريمانی ، 

که غذا باشد تغذيه می کند و تنها وقت گرسنگی آن زمان تخم ريزي اسـت ، کـه در    در همه اوقات روز تا جايیو 

اين ماهی به هنگام شـكار معمـوال در سـطح آب خـود را      .اين فصل اکثر ماهيان صيد شده داراي معده خالی هستند 

به محک اينكه طعمه در دسـترس   .له می ماندبين گياهان آبزي مخفی می نمايد و در انتظار فرصت مناسب براي حم

را شكار می کنـد ، ولـی بـه طـور کلـی بايـد        او قرار گرفت با حرکت سريع دم ، به طرف طعمه حمله ور شده و آن

 در تــاالب انزلــی بيشــترين ميــزان تغذيــه (.  1365گفــت اردک مــاهی شــناگر خــوبی نيســت ) وثــوقی و احمــدي ، 

اردک ، بيشـترين تغذيـه   گرفتـه   صورتطبق تحقيقات (.  1375است )ولی پور ،  اردک ماهی از ماهی کاراس بوده

ــاهی  ــتخرهاي خــاکی ، م ــداد   در اس ــر تع ــه از نظ ــی و چ ــه از نظــر وزن ــاهی  ازچ ــه م ــار گون ــب  چه ــته غال  ناخواس

 ( . 1388)خوال ، بوده است )کاراس ، تيزکولی،  مرواريد ماهی معمولی و ماهی آمورنما ( 

 اردک ماهی رشدسن و  -1- 7-1

باشـد و در موقـع صـيد ممكـن             ه ساير ماهيـان شـكارچی سـريعتر مـی  ب رشد اردک ماهی نسبت 

به وزن  بـه     811تا  511است  اين وزن در شرايط آب وهوايی مختلـف و نسـبت  بته  ل ا  ، گرم برسد 

امی ،  اســــت تغييرکنــــد) آذري تاکــــ ته ممكــــن  ناخواســــ ان   ( . 1375تــــراکم جمعيــــت ماهيــــ

بـه طـول     Huet , 1986 طبق بررسی هاي  لـی  15اين ماهی در مدت يک سال  تيمتر و تحـت    21ا ن سـا
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به طول  ،     41الی 31شرايط مطلوب  يز می رسد. اردک ماهی رشـد بسـيار متغيـري دارد  ن تيمتر  ن سا

اول زنـدگی   اين ماهی در سال   -51، سـال سـوم   28-35، سـال دوم   12-13بطوريكه ميزان رشد 

بـه     سـانتی    56-61وسال چهارم  42 ،   متـر مـی رسـد)    3/1متـر و در سـال شـتم  ( . 1345بريمـانی 

ــول    ا طــ ــ تــ اهی  ــ مــ ــن  يــ ا د  ــ ــت رشــ يــ ها تيمتر و وزن  161ن ن ا ــ ا   25-31ســ ــ تــ ه  ــ ــوگرم کــ لــ  کي

يز ديده شده است ) 51 ن بعمـل آمـده حـداکثرطول و     ( . 1345بريمانی ،  کيلوگرم  طبق تحقيقـات 

ترتيـب   ب تيمتر و   47وزن اردک ماهی در استخر هاي خاکی  ن بـود      826سـا  گـرم در مـدت يكسـال 

 ) در مـوارد اسـتثنايی تـا    کيلـوگرم  21متـر و وزن بـيش از    5/1مـی توانـد بـه طـول     . ايـن مـاهی   (1388) خوال ، 

دارد و به طـورکلی از   آنها رشد بچه ماهيان بستگی به محيط زندگی .( Barrington , 1983) کيلوگرم ( رشد نمايد  35

کيلـوگرم وزن بـدن    يـک کيلـوگرم مـواد غـذايی ،     4 ات 3 يكه در مقابل خوردنورطب،  می باشندرشد خوبی برخور

 کيلــوگرم وزن بــدن ماهيــان پيــر افــزايش  يــک کيلــوگرم مــواد غــذايی ،  31تــا  11ماهيــان ميانســال و بــا خــوردن 

 .کيلــوگرم افــزايش وزن داشــته باشــد  1کيلــوگرم پالنگتــون تغذيــه نمايــد تــا  11اردک مــاهی بايســتی  مــی يابــد .

کيلوگرم مواد غذايی نشان مـی دهـد) وثـوقی و     6-5کيلوگرم وزن را در مقابل مصرف يک مطالعات جديد افزايش 

 جـنس   (.1345بريمـانی ،   سـال تخمـين زده مـی شـود )     14تـا  11سن اين ماهی بـه طـور متوسـط     (. 1365احمدي ، 

کيلوگرم برسد) وثـوقی و مسـتجير ،    35 متر و وزن 5/1سالگی به طول  31ماده می تواند در حداکثر عمر خود يعنی 

1371 . ) 

   توليد مثل اردک ماهی  -8-1-1

ــاهی از          ــل اردک مــ ــد مثــ ــوعتوليــ ــوده و  نــ ــی بــ ــتهرمافرود دو جنســ ــده  يــ ــود در آن ديــ ــی شــ    نمــ

 (Tonner & Lower , 1969 ) . ــل آن در     د ــد مثـ يـ ــدگی و تول ــراي زنـ بـ ــب  ــرارت مناسـ ه حـ ــ  رجـ

ترتيــب   ب ا 8محــيط هــاي آبــی  تجير ،  11تــ ا  11( و  1371) وثــوقی و مســ تي 14تــ ن ا ه ســ  راد گدرجــ
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 ( ، اتري  ب ا نپرست  ( گزارش گرديده است . طبق بررسی هاي بعمل آمـده حـداکثر دمـا    1365يزدا

تيگراد  24براي زندگی اردک ماهی  ن امـه ريـزي   گدرجه سا رن ب زارش گرديد ) سازمان پژوهش و 

.  1385آموزشی ،   سـانتيمتر و  41تـا   25اسـت بـه طـول     که سـن بلـو  آن هـا    سالگی 3تا  2ماهی نر در اواخر ( 

 کيلـوگرم مـی رسـد .     8تـا   5متر و يسـانت  111تـا  91کيلوگرم می رسد . طول و وزن جنس نر به ندرت بـه   5/1وزن  

و سانتيمتر  55تا  41سالگی به حد بلو  می رسد که در اين هنگام داراي طولی در حدود  5تا  3جنس ماده در سنين 

بر اساس مطالعات انجام شـده  اردک مـاهی از رشـد      (. 1365وثوقی و احمدي ، )  کيلوگرم می باشد 1تا  5/1 وزن

سـانتيمتر بـالغ بـوده و بـه      32برخوردار بوده به طوريكه ماهيان باالتر از دو سال و طول در تاالب انزلی نسبتأ مطلوبی 

 ( .   1375اندازه تجاري می رسند) ولی پور ، 

در آب بـا  آن در طبيعـت  و تخـم ريـزي    بـوده اواخر اسفند و اوايل بهار تا اواسط ارديبهشت  آنزمان تخم ريزي     

تا اواسط مرداد نيـز بـه درازا   آن درجه سانتيگراد شروع می شود . در نواحی شمالی تخم ريزي  5تا  4درجه حرارت 

و امكـان دارد سـال    گرفتهز گياهان آبزي صورت پوشيده او آرام  ،در آب هاي کم عمق آن می کشد . تخم ريزي 

در طبيعـت تـرجيح مـی دهنـد       ( . 1371) وثوقی و مستجير ، بازگردند قبلی به همان محل توليد مثل ، به منظور،  بعد

سانتيمتري عمق آب تخم ريزي کنند و تخـم هـا بـه خـوبی      7تا  5سانتيمتري آب و يا کمتر و حداقل در  51درعمق 

ــان م ــوند )    روي گياهـ ــی شـ ــش مـ ــه و پخـ ــان يافتـ ــی جريـ ــاه مردابـ ــراکم و کوتـ   . (Buss and Miller, 1967تـ

جزء ماهيانی هستند که در مكان زيست خود تخم ريزي نموده و به ندرت مهاجرت می کنند و تخم هاي خود را به 

 وه هـاي  گياهان آبـزي مـی چسـبانند . معمـوال ابتـدا نرهـا وسـپس مـاده هـا بـه محـل تخـم ريـزي مـی رسـند و گـر                

ــاٌ  ــزي عموم ــم ري ــا  2از  تخ ــدي ،       3ي ــوقی و احم ــردد ) وث ــی گ ــكيل م ــاده تش ــک م ــر و ي ــام   (. 1365ن ــه هنگ  ب

آبـزي  تخمها به گيـاهان  و دفعات مختلف مبادرت به تخم ريزي می نمايند ودر تخم ريزي خود را مخفی نمی کنند
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 ريــــــــزي مصـــنوعی در طـــول  تخـــم چنـــينتــــــخم ريـــزي طبيعـــی و هم ( .1378محمـــديان ،  مـــی چســـبند )

 (. Berg , 1949) انجام می گيردساعت هاي روشــن روز 

 

 مهاجرت اردک ماهی -9-1-1

که فقط به منظور تخم ريزي صـورت   بوده حرکت هاي گسترده اي در داخل زيستگاهشكل ه ب آنهامهاجرت در     

بـدون توجـه بـه     ،سـانتيمتر  6/41تـا   6/26طـول   اب یماهيان می دهندنشان  ی وجود دارد که می پذيرد ، البته گزارشات

ــاهی   ــش گي ــدتدر ، پوش ــام     6 م ــه تم ــاه ب ــه   م ــک درياچ ــاط ي ــاري 1475 ) نق ــی    (هكت ــت زن ــاي گش  رفتاره

(patraling behavior) ماهيان بالغ مهاجرت و حرکت کمتري نسبت به ماهيان جـوان دارنـد  ، و در سطح درياچه  دارند 

(Tonner & Lower , 1969 ).   تخم ريزي با ايجاد قلمرو ، به صورت مجرد زندگی و مهاجرت هاي محلی انجام بعد از

  .( Tonner & Lower , 1969)دنبراي کسب غذا در درياچه انجام می ده

در اواخـر فـروردين و    ومشاهده مـی گـردد    آنهادر مصب رودخانه ها دو مهاجرت بهاره و پاييزه ) مهر و آبان ( در 

 ( . 1356تخم ريزي حرکت می کنند ) بريمانی ،  برايشت اوايل ارديبه

 ارزش اقتصادي اردک ماهیاهميت و  -11-1-1

تكثير و پرورش اردک ماهی اغلب به جهت تجديد ذخاير آن بوده و تفكر پرورش آنها در حد بـازاري اغلـب از      

زيـرا اردک ماهيـان از آبزيـان  و سـاير       ،  )  Huet , 1986) Cragi , 1996  ;بـود  نظر اقتصادي مقرون به صرفه نخواهـد  

ارزش بـاالي   . (Huet , 1986 ) نمـی باشـد  موجودات زنده تغذيه کرده که تهيه آنها از نظر اقتصادي مقرون بـه صـرفه   

 )  ( Huet , 1986درصد ( و نيز داشتن استخوانهاي کم  19تا  7/18اردک ماهی از نظر کيفيت عالی گوشت ) پروتئين 

 درصـــد ( باعـــث شـــده کـــه جايگـــاه ويـــژه اي را از نظـــر        2/1تـــا  5/1ودن مقـــدار چربـــی )  و پـــايين بـــ 
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ماهيانی است که جمله اردک ماهی از  ( .  1375دهد) آذري تاکامی ، تغذيه اي در بين مردم دنيا به خود اختصاص 

 (.  1371ر ،داراي ارزش اقتصادي زيادي است و صيد آن توسط قالب و تـور صـورت مـی گيـرد) وثـوقی و مسـتجي      

براي صيد آن ، از ماهيان مرده يا زنده و يـا   "بسيار مورد توجه افراد عالقمند با صيد با قالب بوده و معموال اين ماهی

 . ( 1991) سيهار ،  قاشقک صيد استفاده می شود

 اردک ماهی ميزان صيد -11-1-1

ــاي       ــال ه ــی س ــا  1316ط ــی   1331ت ــري شمس ــاالنه  ، هج ــيد س ــانگين ص ــود  آنمي ــاد نب ــدان زي ــه  هچن  بطوريك

 . در طــی  گرديــدتــن برآورد 23و  4/12و 8/3متوســط صــيد ايــن مــاهی بــراي ده ســاله اول ، دوم، ســوم بــه ترتيــب 

 آنسفيد ، سيم ، سوف و ... و انبوهی صيد آن ها ، صيد ماهی به دليل اهميت ماهيانی همچون ، سال هاي پس از آن 

 1368 -69طـی سـال هـاي    گرفتـه  هاي انجـام   . طبق بررسی شدی برداشت می اقتصادي نبوده و به صورت صيد سنت

صـيد آن   1371 -72و در سال هاي  بود% ترکيب صيد تاالب ( 8/7کيلوگرم ) معادل  5836ميزان صيد اردک ماهی 

 89914 % ترکيب صـيد تـاالب ( و  5/23کيلوگرم )  7325به ميزان و به ترتيب  هبا افزايش قابل مالحظه اي روبرو بود

در سالهاي گذشته تـراکم ايـن    ( . 1375) ولی پور و حقيقی ،  گرديد% ترکيب صيد تاالب ( برآورده 15کيلوگرم ) 

ولی در چند سال اخير با باال آمدن سطح آب دريـاي خـزر    ، ماهی به علت کاهش سطح آب تاالب انزلی بسيار کم 

پـس از   و1374بطوريكه مالحظه شـد در سـال    (. 1374 ) احمدي حسن کياده ،داشتتراکم اين ماهی سير افزايشی 

ولی به طور کلی از ميزان برداشـت ايـن     آن با آنكه درصد صيد اردک ماهی در ترکيب صيد تغيير چندانی نداشت

% 5/34حـدود   1373نسـبت بـه    1374بدين صورت که با وجود افزايش ميـزان صـيد آن در سـال     . ماهی کاسته شد

بيشترين ميزان صيد اين ماهی در سال هاي ذکر شده در خـرداد   ( . 1375لی پور و حقيقی ، کاهش نشان می دهد) و

ماه و کمترين ميزان آن در بهمن و آذر ماه بود. از خردادماه تا شهريور صيد تفريحی اردک ماهی توسـط قـالب در   

قيق وجود نداشت ولی به طـور  حواشی نيزارها رايج بوده که به علت انتشار وسيع اين روش صيد امكان آمارگيري د
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 ( . 1375تن تخمين زده می شود ) ولی پور،  31صيد ساالنه اردک ماهی در تاالب انزلی به وسيله قالب حدود  یکل

از آن تاريخ به بعد هيچگونه اطالعاتی در مورد ميزان تخمين کل صيد ساالنه اردک مـاهی تـاالب انزلـی در دسـت     

 تـن   6118و روسـيه   11663شور فنالنـد بـه ميـزان    ازکضر بيشترين صيد اردک ماهی در حال حا  نبوده و منتشر نشد.

 . (www.fao.org)ه است گرديدگزارش تن  24512،  2111جهانی اين گونه در سال کل ميزان صيد و 

 ها مواد و روش -2

 مواد  -1-2

 جهت نگهداري و  متر مربعی 451دو عدد استخر خاکی، مولدين اردک ماهی به تعداد مورد نياز    

مترمربعی به منظور پرورش الرو اردک ماهی به مساحت   451عدد استخر خاکی  4زمستان گذرانی مولدين و

 آهک زنده ،کود حيوانی ) گاوي ( و شيميايی ) اوره و فسفات ( به مقدار مورد نياز،متر مربع  2711کل

 عدد جعبه انكوباتور  12، ميايی آب استخرها مواد شيميايی براي اندازه گيري فاکتورهاي  فيزيكی و شي،  

تا مرحله جذب کامل کيسه زرده و تغذيه  هانگهداري الروبمنظور  سانتيمتر 91 × 54ابعاد  بهسس گرين 

 ،تخته زيست سنجی   ، متراکسيژن   ، دستگاه متر  pHدستگاه   ، به استخر مصنوعی الروها تا مرحله رهاسازي 

عرض  ،21 تور محاصره اي ) پره ( بطول ،کيلوگرم 11گرم تا حداکثر 111/1ت حداقلترازوي ديجيتال با ظرفي

تله هاي ثابت   ،چرخ گوشت  ،پرتابی ريز چشم ) ماشک (   تور ،ميلی متري    21متر و اندازه چشمه  5/2

هورمون  ،عصاره پودر گل ميخک   ،در تاالب انزلی جهت نگهداري موقت مولدين صيد شده گرگوري 

 انكوباتور کاليفرنيايی ماهی آزاد  ،هيپوفيز ماهی کپور معمولی به مقدار مورد نياز غده و (ovaprim)پريم اوا

 ايشيشه انكوباتور ،   عدد  8جمعاٌ  متر مكعبی  4و  2وان هاي فايبرگالس  ،دستگاه  3( تراف هاي پلكانی )

 ،اي پالستيكی جهت تكثيرمولدين تشتک ه ،عدد  4ليتري  211، کلكتورتايی  21رديف  4ويس يا زوک 

 ،دماسنج جيوه اي  ، ميكروسكوپ ،لوپ آزمايشگاهی  ،سرم فيزيولوژي نمكی  ،سی سی  5و  2ي اسرنگ ه



 

29 

 

  ،کپسول اکسيژن  ، خودروي وانت پيكاپ ،قايق موتوري   ،هاون چينی    ،دوربين عكاسی و فيلم برداري 

عمليات قبل از شروع    .و غيره سطل پالستيكی  ،ليتري  61انهاي و  ، لباس کار ،چكمه  ،پارچه نخی  ،مانومتر 

 تكثير مصنوعی اردک ماهی ، مواردي چند بايد انجام می گرفت که در ذيل به آنها اشاره می گردد. 

 

 مولدين منطقه صيد  -2-2

در گذشته . اين بخش (  3تصوير ) مولدين اردک ماهی از بخش غربی تاالب بين المللی انزلی صيد شدند     

 خليج کپور چال اطالق می شدکه امروزه به تاالب آبكنار معروف است . اين ناحيه تقريباٌ عميق ترين و 

وسيع ترين سطح گسترده آبی را در اين تاالب در بر گرفته و تنها يک رودخانه به نام چاف رود از قسمت غربی 

 ( .  1388به آن می ريزد ) بهمنش ، 

 

 

 

  در تاالب انزلیيد مولدين اردک ماهی : منطقه ص 3تصوير 

  صيد مولدينعمليات  -7-1

روز  22بمدت  جمعاٌ (  26/11/91لغايت  5/11/91از تاريخ )  1391سال  اب مولد در پاييزخعمليات صيد و انت     

 سط تونفر از صيادان محلی  4با همكاري تهيه و صيد مولدين  .  انجام گرفتبندر انزلی تاالب در منطقه آبكنار 

گرديد . مولدين صيد شده ابتدا در قفسه هاي توري که در داخل تاالب  انجام(  4 تصوير) تله هاي ثابت گرگوري 
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انتخاب و  ،مولدين سالم ، شاداب  و بدون ضربه  ،توسط کارشناس مجري  نصب شده بود ، نگهداري و سپس

  (% 14/45) آنعدد 65رديدکه گ خريداريولد عدد م 144تعداد در اين مدت جمعاٌ می گرديد. ريداري صيادان خاز

 1211تا   385و در نرها   3711تا  615 وزن مولدين صيد شده در ماده ها بين % ( نر بود . 86/54عدد آن )  79ماده و 

 در نوسان بود .رم گ

 

 

 

 

 صيد مولدين اردک ماهیدر ( (fyke netاستفاده از تله ثابت گرگوري:  4تصوير

  دينحمل و نقل مول -4-1

سبدهاي قايق موتوري ( و در داخل  مولدين از محل صيد تا ساحل بوسيله شناورهاي سبک )حمل ونقل       

 صبح يا غروب در زمان خنكی هوا هر روز صيد شده مولدين .  ( 5 تصويرصورت می گرفت )  مخصوص

 اکسيژن و مانومتر بود  ليتري و کپسول 1111که مجهز به وان فايبرگالس دو کابين  بپيكا خودروي توسط

 (.  6) تصوير به ايستگاه تحقيقات شيالتی سفيدرود ) پل آستانه ( انتقال می يافتند 
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 نحوه انتقال مولدين صيد شده از محل صيد تا ساحل:  5تصوير

 

 

 

 

 

 مجهز به وان و کپسول اکسيژنپيكاب بوسيله خودرو : انتقال مولدين صيد شده  6تصوير 

 دن  مولدين ضد عفونی کر -5-2

ــه منظــور عــوارض احتمــالی ناشــی از دســتكاري   قــارز زدگــی وتلفــات ناشــی از آن و همچنــين جلــوگيري از ب

ــدين      ــامی مول ــل ،  تم ــل و نق ــيد وحم ــان ص ــدين در زم ــيد و  مول ــس از ص ــازي در  پ ــل از رهاس ــتخرهاي قب اس

ــا  ــتانی ، بـ ــامزمسـ ــول  حمـ ــکمحلـ ــزان  آب نمـ ــه ميـ ــدت  ppm 3بـ ــه مـ ــ  2بـ ــونی شـ ــد عفـ ــه ، ضـ  دند دقيقـ

  ( . 1381) مخير ، 

 زمستان گذرانیجدا سازي و تفكيک جنسيت مولدين نر وماده و نگهداري آنها در استخرهاي  -6-2
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( بعلت  5/11/91در همان ابتداي ورود مولدين از تاالب انزلی به ايستگاه تحقيقات شيالتی سفيدرود ) تاريخ    

 يكديگردرجه سانتی گراد ( مولدين نر و ماده از  5/12نزديک شدن به فصل توليد مثل و شرايط دمايی مناسب ) 

 . ( 7) تصويرنگهداري شدندمتر مربعی  451خاکی استخر  عدد 2دربطور جداگانه تفكيک جنسيت شده و 

 .  اين ماهيان تا نيمه اول بهمن ماه در اين استخرها نگهداري و بعد از آن به مرور صيد و تكثير می شدند 

 (  ، نسبت به صيد مولدين نر  12/11/91درجه سانتيگراد رسيد) مورخ  9الی   7ت آب به زمانی که درجه حرار 

 و ماده از استخر و انتقال آن به سالن انكوباسيون اقدام گرديد. 

    

 در استخرهاي زمستان گذرانیبه تفكيک جنسيت : نگهداري مولدين صيد شده  7تصوير 

 ک ماهی از طريق شكل ظاهري اندامهاي بدن تقريباٌ مشكل می باشداردماهيان وحشی نظير تعيين جنسيت    

  .( 1993) بيسواس ، بخصوص که در حالت قبل از بلو  جنسی باشد نياز به تجربه در اين زمينه دارد و

 تناسلی شناخته می شود. –برجستگی و برآمدگی اندامهاي جنسی در منفذ ادراري روي جنسيت اردک ماهی از      

در ماهيان ماده يک برآمدگی بطوريكه ،  می گردد فصل توليد مثل محدود اين روش تعيين جنسيت به البته 

(Protuberance)  تناسلی  –بين منفذ ادراري(Urogenital)  و مخرج(Anus)   در حاليكه در ماهيان وجود دارد ،

زنی و طولی ، وزن و طول ماهيان مولد ماده لحاظ ومعموالٌ از ( . 9و   8) تصاوير  (Craig , 1996)نرمشاهده نمی شود 
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 البته خارج شدن اسپرم از مخرج تناسلی ماهی نر در حرارت باالي .بيشتر از مولدين نر می باشد

 گراد کمک شايانی در اين امر می کرد .درجه سانتي 9الی  8 

 

 

 

 

 

 

 

 نرجنس رد: نمونه اي از شكل برجستگی تناسلی  8تصوير

 

 

 

 

 مونه اي از شكل برجستگی تناسلی در جنس ماده: ن 9تصوير
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  تغذيه مولدين اردک ماهی -9-1

عدد بچه کپور معمولی در وزنهاي بين  2511تعداد  به سبب جلوگيري از تضعيف مواد تناسلی ماهيان صيد شده ،     

 آنهـا در اختيـار  جهت تغذيه روزانه مولدين کيلوگرم ( صيد و  251گرم ) جمعاٌ  111گرم با متوسط وزن  151تا  31

درصـد وزن   31تا 21مولدين اردک ماهی در استخرهاي زمستان گذرانی درحدود تغذيه. (  11 تصوير) گرفت قرار 

 .(   1365) يزدانپرست اباتري ، بدنشان بود

 

 

 تغذيه مولدينبچه ماهی جهت صيد :  11تصوير

 اندازه گيري عوامل فيزيكی و شيميايی آب  -8-2

 انجام اين تحقيق از زمان صيد مولدين تا تكثير و انكوباسيون تخمها و پرورش بچه ماهيان ،  در تمامی مراحل      

 . (11) تصوير توسط اکسيژن متر ديجيتال اندازه گيري شدهر روز درجه حرارت و اکسيژن محلول در آب 

 pH   توسط هفته اي يكبار نيز آبpH  گرديد متر اندازه گيري . 
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 توسط اکسيژن متر ديجيتالدرجه حرارت و اکسيژن محلول در آب دازه گيري : ان 11تصوير 

 

  تراپی  هورمونجهت انجام عمليات انكوباسيون به سالن  آنهاو انتقال مولدين خاب تان -9-2

، در   12/11/91در مورخ جهت انجام عمليات تكثير صيد مولدين از استخرهاي خاکی انتخاب واولين مرحله      

اراي شكم پر ، متورم و نرم دگرفت و مولدين ماده اي را که  صورتدرجه سانتيگراد   8 الی 7آب درجه حرارت 

مرحله از در هر شايان ذکر است  . ندشدآن خارج می شدند ، انتخاب می  تخمک از بودند و گاهاٌ با کمی فشار

  . ند از استخرها صيد می شدنر عدد مولد  24عدد مولد ماده و  12،  تكرار

 تراپی  انجام هورمونانكوباسيون قبل از هداري مولدين در سالن نگ -11-2

عدد  3ليتري ) هر وان  4111عدد از وانهاي فايبر گالس  4پس از گزينش مولدين نر و ماده ، مولدين ماده در      

 تعدد مولد نر ( بمد 6متري ) هر وان  2111عدد از وانهاي فايبرگالس  4مولد ماده ( و مولدين نر در 

از فشار ناشی از صيد خارج شده و ثانياٌ با دماي آب  اوالٌ تا(  13و  12) تصاوير شدندساعت نگهداري می  72تا  48 
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سالن تكثير آداپته گردند و براي عمليات تزريق آماده شوند . شايان ذکر است که هر کدام از وانها مجهز به سيستم 

 هوادهی در طول مدت شبانه روز بودند.

 نر مولدين نگهداريمحل :  13تصوير                        مادهمولدين  نگهداريمحل :  12تصوير            

 

 ز هورمون وتيمارهاي مورد آزمايش و ميزان د  -11-2

عدد مولد نر مورد تزريق  6عدد مولد ماده و  3تكرار انجام گرفت و در هرتكرار 3تيمار و  4زمايشات در آ            

عدد  6عدد مولد ماده و 3عدد مولد نر در نظر گرفته شد(. لذا با احتساب  2) به ازاي هر مولد ماده قرارگرفتند 

تيمار اول تا سوم .  قرار گرفتندتزريق  موردعدد مولد نر  72عدد مولد ماده و  36جمعاٌ  ،در هر تكرارمولد نر

ميكروگرم و تيمارچهارم )   31و  21،  (Szabo , 2003) 11زهاي وبا د( (ovaprimبترتيب تزريق هورمون اواپريم

 ميلی گرم  4به ميزان  ،ساله  2ماهی کپور معمولی تيمار شاهد( تزريق عصاره غده هيپوفيز 

شايان ذکر است از آنجايی که در تكثير مصنوعی  بود .ماهی ( به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن 1375) رامين ،  

استفاده می شود ) روش مرسوم  القاء تخم ريزيغده هيپوفيز جهت سايرکپور ماهيان از عصاره  اردک ماهی و

مرحله بطور   3اين آزمايشات در  رديد. گبعنوان گروه شاهد استفاده  ، در ايران ( لذا از هورمون هيپوفيز

مقايسه اي و با دوزهاي هورمونی متفاوت انجام گرفت و سعی شد که شيوه هاي انجام آزمايش هماهنگ و 

 اشكالی ايجاد نگردد. ،د تا در احراز نتيجه يكسان باش

 بافت تخمدان و بيضه در مولدين ماده و نر تكاملی مراحل تعيين و برداري نمونه -12-2

عدد از  8  ،عدد از تيمار دوم 8 ،عدد از تيمار اول  7ماده ) مولدعدد  34تخمدان و بيضه برداري از بافت نمونه       

عدد از تيمار  4 ،عدد از تيمار دوم   4  ،عدد از تيمار اول  4 نر ) مولد عدد 19و ( ر شاهد عدد از تيما 8تيمار سوم و 
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 در ضمن و حين انجام عمليات تكثير ) دي ، بهمن و اسفند( انجام شد.  ( قبلعدد از تيمار شاهد 3سوم و 

جهت انجام کار ابتدا ی شدند . تراپی بافت شناس عدد مولد نر قبل از انجام عمليات هورمون 4عدد مولد ماده و  3

 با دقت با استفاده از تخته زيست سنجی  آنها  چنگالینمونه هاي ماهی به آزمايشگاه انتقال می يافت وسپس طول 

بافت  پس از آن گرم  اندازه گيري و ثبت می گرديد. 1ترازوي ديجيتال  با دقت از و وزن کل با استفاده  ميليمتر 1

 گرم11/1وطه شكمی خارج و بصورت جداگانه با استفاده از ترازوي ديجيتال با دقت از مح تخمدان يا بيضه

 ايان ذکر است مطالعات بافت شناسی و شناسايی مراحل بلو  جنسی برش ( . 15و 14ويراشدند) تصمی توزين  

  (Biswas, 1993).اساس کليد پنج مرحله اي انجام گرفت 

 

 

 

 

 

 

 

 بافت شناسی از مولدين نر عمليات :  15تصوير              ت شناسی از مولدين ماده: عمليات باف 14تصوير       

 نمونه بافت ها  ردنمرحله فيكس ک  -1-12-2

   اي از مادهشد. براي تثبيت نمونه بافت ها  در محلول بوئن) ماده فيكساتيو( تثبيت تخمدان يا بيضهابتدا بافت          

به نسبت خالص   %، اسيد استيک75به نسبت   اسيد پيكريک محلول از  متشكل  کهشد  بوئن استفادهمحلول   نام  به

ساعت در درون محلول  72به مدت ها براي تثبيت کامل بافت، نمونه  % بود.15به نسبت خالص   % و فرمالين5

  ،سپس با استفاده از دستگاه اتوماتيک .  (1377) بهمنی و کاظمی، می شدندغوطه ور  ،فيكساتيو بوئن 

و بعد از آن توسط دستگاه  عمل آوري بافت شامل )آب گيري، شفاف سازي و پارافينه نمودن( انجام گرفت
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ميكرون از بافت تهيه و در خاتمه مراحل رنگ آميزي توسط رنگ  7الی  5ميكروتوم برش هايی به ضخامت 

ميزي و مونته نمودن نمونه ها پس از طی رنگ آ .(1384) دژنديان ، هماتوکسيلن و ائوزين صورت گرفت

به منظور دستيابی  ،توسط ميكروسكوپ نوري مجهز به برنامه نرم افزاري  (1384دژنديان ،  )اساليد هاي بافتی

 .  (16)تصوير  قرار گرفتندبررسی مورد ،  جنسیبه مراحل رسيدگی 

 

 

 

 

 

 

 

 : محلول بوئن براي تثبيت بافت تخمدان وکبد 16تصوير

 تخمدان و بيضه ه سازي( بافت مراحل عمل آوري  )آماد -2-12-2

گيري،  مرحله آبگيري، شفاف سازي، پارافينه شدن، قالب 7شامل  تخمدان و بيضهمراحل آماده سازي بافت      

 .  ( 1377) بهمنی و کاظمی،  به شرح ذيل بود  برش،رنگ آميزي و مونته کردن

  مرحله آبگيري  -1-2-12-2

 بوتانل عبور داده  شدند.   - 1درجه و  الكل   96،  81،  71، 51هاي  در اين مرحله نمونه بافت ها بترتيب از الكل    

 مرحله شفاف سازي -2-2-12-2
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در اين مرحله نمونه بافت هاي مورد بررسی پس از عبور از الكل با درجات مختلف ) بمنظور آبگيري(  از      

 کلروفرم به مدت نيم ساعت و در دو مرحله عبور داده شدند.

  ينه کردن بافتمرحله پاراف -3-2-12-12

در ادامه عمليات فرآوري بافت، نمونه بافت ها براي نرم شدن در مخلوط کلروفرم و پارافين خالص به شرح زير   

 عبور داده شدند.

درجه  سانتيگراد به  37درانكوباتور 1به  1عبور نمونه بافت در مخلوط کلروفرم و پارافين خالص به نسبت  -الف  

 ساعت. 11 – 12مدت 

 درجه سانتيگراد در دو مرحله يک ساعتی. 56عبور نمونه بافتها از پارافين خالص و تميز در انكوباتور   -ب

 مرحله قالب گيري   -4-2-12-2

در اين مرحله نمونه بافت ها در داخل قالبهاي ويژه حاوي پارافين مذاب خالص قرار گرفتند و پس از سفت شدن     

 تی ، آماده شدند.باف هاي  قالبهاي پارافينی ، جهت تهيه برش

 مرحله تهيه برش  -5-2-12-2

 ميكرون  برش تهيه گرديد. 7الی   5به کمک دستگاه ميكروتوم از نمونه بافت ها به ضخامت     

 مرحله چسبانيدن و نصب المل  روي المهاي حاوي بافت -6-2-12-2  

پس از خشک شدن،    و ريخته روي الم ،در اين مرحله يک قطره از چسب بافتی کانادا بالزام  رقيق شده با گزيلول 

 . تفگرقرارمطالعه مورد الم تهيه شده 

 مرحله رنگ آميزي  -7-2-12-2

 مراحل رنگ آميزي توسط رنگ هماتوکسيلن و ائوزين صورت گرفت. ،در خاتمه 

  تراپی قبل و بعد از انجام هورمونبررسی و ارزيابی اسپرم مولدين  -13-2
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در  وتراپی  هورمون عدد مولد نر قبل از انجام 3تعداد ت تصادفی بصور 29/11/1391درتاريخ ذکر است ن شايا     

 ،) بغير از مولدين ذکر شده ( عدد مولد نر  4 ،تراپی پس از انجام عمليات هورمون ساعت 24 ،  15/12/91تاريخ 

 د . نمورد آزمايش اسپرم قرار گرفت

 

 

 

 

 

 نر و ماده مولدين  تراپی هورمونعمليات   -14-2

درجه حرارت آب ميانگين در  16/11/91در مورخ تيمار مختلف  4همزمان در  ،ن مرحله تزريق هورمواولين      

 PPM به ميزان  ( 17تصوير  )گل ميخکدرپوانجام گرفت . ابتدا مولدين نر و ماده توسط درجه سانتيگراد   5/8

با  گرم  و طول چنگالی آنها  1وزن ماهيان با دقت سپس بيهوش شده ، (   1381) شريف پور و همكاران  ،  111

به  هورموندز تزريقی  يزانبعد از انجام زيست سنجی ، م . (18اندازه گيري و ثبت شد ) تصوير  ، ميليمتر 1دقت 

تزريق مولدين ماده انجام و بالفاصله بعد از ازاي هر کيلوگرم وزن بدن آنها تزريق شد . تزريق مولدين نر همزمان 

انتقال ليتري  2111ليتري و مولدين نر به وانهاي   4 111ماده به وانهاي فايبرگالس مولدين  تزريق ، گرفت . پس از

 اکسيزن دهی در طول مرتباٌ يافتند . شايان ذکر است که هر کدام از وانها مجهز به سيستم هوادهی بوده و 

 نها بوسله تورکامالٌ پوشانده وا روي، از مولدين به جهت حفاظت   تزريقانجام پس از شبانه روز انجام گرفت . 

و ميزان محاسبه شده هورمون در يک مرحله به  هروش تزريق بصورت يک مرحله اي بود . ( 19) تصوير می شد

در  5/6ز محاسباتی هورمونها در يک سی سی سرم فيزيولوژي وميزان دقبل از انجام تزريق شد .  مولدين تزريق
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دقيقاٌ روي  )فقط در ناحيه زير باله سينه ايسی سی  5و  2وسله سرنگ ب هورمونهاتزريق شدند. می رقيق هزار 

به ازاي هر  گرمميلي 4تزريق عصاره غده هيپوفيز  زود قدارم .( 21) تصويرانجام گرفت  (قسمت پايين برجستگی

 .  (21) تصوير بود (1375) رامين ،  کيلوگرم وزن بدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 تراپی از هورمونمولدين قبل  نمودن : بيهوش17تصوير
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 تراپی هورمون : زيست سنجی مولدين قبل از 18تصوير 

 

 

 

 

 تراپی هورمونانجام پس از از مولدين  حفاظت :19تصوير 

 

 تراپی مولدين هورمون:  21تصوير
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 غده هيپوفيزآماده نمودن توزين و:  21تصوير 

 

 

 

 

 مولدين تكثير مصنوعی عمليات  -15-2

( آغاز و تا نيمه دوم اسفند ماه  16/11/91ماه )  بهمنمصنوعی اردک ماهی از نيمه دوم  عمليات تكثير     

اين روش در  درجه سانتيگراد انجام گرفت .  95/11 ±32/2و ميانگين  15تا  7در دماي آب بين  (  21/12/91)

  تكرارريكه در هر ، بطوعدد مولد نر انجام گرفت  72عدد ماهی مولد ماده و 36روي تكرار  3آزمايشات در

ساعت پس از تزريق  48حداقل مولدين اولين بازديد  عدد مولد نر مورد تزريق قرارگرفتند. 24عدد مولد ماده و  12

چند هربعدي هاي بازديد ، مولدين ماده تخم دهی عدم يا آمادگی و هورمون صورت می گرفت و در صورت عدم 

 در اين بازديد وضعيت شكمآمادگی تخم دهی را بدست آورد. ،  مادهتا اينكه مولد تكرار می شد  ساعت يكبار

   و ارزيابی قرار می گرفت .بررسی مورد ، تخم دهی مولد جهت آمادگی ميزان و باالخره مولدين وتخمدان 

 بيهوش PPM 111 گل ميخک به ميزا ن پودر با آنها را فاصله بال، پس از حصول اطمينان از رسيدگی مولدين ماده 

را  مولدينسپس  . شدطول چنگالی آنها اندازه گيري و ثبت می وزن و بعد از بازديد واطمينان از بيهوشی، و ه نمود
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با فشردن و سپس را خشک بدن آنها  ،انتقال داده و بوسيله پارچه نخی تميزکه از قبل آماده می شد روي ميز تكثير 

 گرديدمی اقدام  ،ماده و اسپرم از مولدين نرستحصال تخمک از مولدين امالش ماليم ناحيه شكم نسبت به 

دو الی چند مولد نر از همان تيمار در محلول بيهوش بسته به تعداد مولدين ماده ، تخم کشی ،  قبل از . ( 22) تصوير

بعد از انجام  می شد.اندازه گيري  آنها نيزه و وزن و طول چنگالی بيهوش شدمحتوي پودرگل ميخک  کننده

بمنظور تعيين سن ماهيان ،  قسمتی از فلس باالي خط جانبی در ناحيه باله شكمی ، برداشت می شد  عمليات تكثير،

 ( .23)تصوير

 

 

 

 

 

 

 

 

 براي لقاح مصنوعی تخم ها به روش خشک استحصال تخمک و اسپرم:  22تصوير
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 مولد : برداشت فلس از ناحيه باله شكمی جهت تعيين سن  23تصوير 

 لدين  بدون تزريق هورمون تكثير مصنوعی مو -16-2

عدد مولد ماده ، بعلت رسيدگی کامل گنادهاي  2درجه سانتيگراد  5/14در دماي آب  27/11/91در تاريخ        

شدند . اين ماهيان وقتی که بطور عمودي ) بگونه اي که سر آنها مصنوعی تكثير ، جنسی ، بدون تزريق هورمون 

 جمعاٌ ، تخمک ها بطرف منفذ تناسلی سرازير و گاهی از آن خارج می شدند.  بطرف باال قرار داشت ( گرفته می شد

 و تخمها با اسپرمبعمل آمد تخم کشی  ی ،تزريق هورمونهيچگونه عدد مولد ماده ، بدون  5در طی مدت بررسی از 

ق هورمون تزريعدد مولد نر نيز  11هيچكدام از  درنر مخلوط شدند و عمل لقاح انجام گرفت . عدد مولد  11

 صورت نگرفت . 

 وري آ تعيين هم -17-2

 (Absolute fecundity) وري مطلقآ هم -1-17-2

 مــاهی مــاده را گوينــد  يــک عــدد  وري مطلــق تعــداد تخــم ) وزن تخمــدان ( بــر حســب وزن      آ هــم      

محاســبه گرديــد . بــه ايــن     (gravimeteric)وري مطلــق بــر اســاس روش وزنــی    آ . هــم( 1361،) فريــدپاک 

گــرم وزن گرديــده ، شــمارش و ميــانگين آنهــا  111/1از تخمكهــاي تخمــدان بــا دقــت  ترتيــب کــه ســه نمونــه

ــر هــم         ــداد در فرمــول زي ــانگين وزن و ميــانگين تع ــا قــرار دادن مي ــين و ســپس ب ــبه  آ تعي ــق محاس وري مطل

 (.  (Biswas , 1993گرديد

         ميانگين تعداد تخمک در سه نمونه          ×وزن خشک تخمدان ) گرم (  

 )عدد در ماهی ماده(وري مطلقآ = هم  _______________________________________

 وزن ميانگين سه نمونه ) گرم (
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 ( Relative fecundity)وري نسبی آ هم  -2-17-2

 :وري نسبی به روش زير تعيين گرديدآ هم     

 :و يا بعبارتی  (1361)و  فريد پاک    Biswas ( 1993)تعداد تخم بازاي هر کيلوگرم وزن بدن ماهی  

 ) عدد در کيلوگرم وزن ماهی ماده(= هماوري نسبی هم آوري مطلق/  )کيلوگرم( وزن بدن ماهی

 وري کاري  هم آ   -3-17-2

 نشان  وري مطلق آ وري کاري را براساس تعداد تخم لقاح يافته بر حسب يک کيلوگرم وزن بدن يا همآ مه

  و يا بعبارتی :( 1361 ،فريد پاک  )دهند می

 (تعدادکل تخم هاي لقاح يافتهوري کاري )آ هم تعدادکل تخمكهاي استحصال شده=  × )درصد لقاح /111 

 

 

 تعيين شاخص رسيدگی جنسی و کبدي  -18-2

که در واقع يک روش غير مستقيم براي تخمين فصل تخمريزي گونه   (GSI)جهت محاسبه شاخص گنادوسوماتيک

و سپس از فرمول زير جهت  اندازه گيريگرم  11/1ل با دقت هاست ، ابتدا وزن گناد هر ماهی با ترازوي ديجيتا

 (.                                                                                  (Biswas , 1993 استفاده شد GSIمحاسبه 

             GSI=   ) ) ( وزن بدن )گرم (  / وزن گناد)گرم  111×   

 استفاده شد. Htun-Han , 1976) (از فرمول   HSI) (بدي براي تعيين شاخص ک 

            HSI = / (وزن کبد ) گرم  ) × 111 (وزن بدن )گرم (    

لقاح مصنوعی  -2-19 تخمها 

يكی از حساسترين ، تناسلی  پس از آماده نمودن مواد      
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 مرحله از عمليات تكثير مصنوعی که همانا انجام 

 لقاح تخمها بصورت خشک (. 24، انجام گرفت) تصوير می باشد و تخم عمل لقاح يعنی ترکيب اسپرم

(Dry fertilization ) . تخمكهاي بدست آمده از هر مولد بطور جداگانه توزين و پس از لقاح  با  اسپرم  ماهی نربود ،

 31تا 21به مدت  و سپس ظرف تخمعمل لقاح به خوبی انجام گيرد  تا دقيقه با پر مر  بهم زده شدند 3تا  2به مدت 

اليه شدند تا می دقيقه شستشو  45ا ت  31 به مدت با آب معمولی  آن. پس از گرفت می وشه اي قرار گدقيقه در

 . داز بين بروکامالٌ چسبندگی تخمها چسبنده تخمها حل شده و 

 

 

 

 

 به روش خشک : لقاح مصنوعی تخمها 24تصوير 

  انكوباسيون تخم هاي لقاح يافته -21-2

ليتري که از قبل   8به آرامی به داخل شيشه هاي ويس تخمهاي لقاح يافته پس از شستشو و رفع چسبندگی ،      

انتقال داده می شدند تا مراحل انكوباسيون ) مراحل رشد و نمو جنينی( خود را تا  ، آماده و تيماربندي شده بودند

 در اين تحقيق از دو نوع انكوباتور(. 25ايند) تصويررسيدن به الروهاي فعال قابل انتقال به استخر در آن طی نم

از لحاظ کاربردي ، که ( 26) تصويرمخصوص تخم ماهی قزل آال استفاده شد  پلكانیشيشه اي ويس و تراف هاي 

 بهتري برخوردار بود . نسبی تفاوت چندانی با هم نداشتند ولی انكواتور نوع شيشه اي از مزيت 
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پس از قرار دادن تخم ها . ه می شدريخت ويسهاي شيشه  داخل درگرم تخم لقاح يافته  151الی 111هر بار مقدار 

مناسب آب اقدام نموده تا به تخم ها ضربات مكانيكی حاصل از منظم و در انكوباتورها نسبت به ايجاد يک جريان 

 انكوباسيون در که براي به حرکت درآوردن تخمها در دو روز اول  مقدار آبیوارد نگردد. ، جريان آب 

 ليتردر دقيقه افزايش می يافت .  5/1الی  1به  آنليتر در دقيقه و پس از  8/1تا  6/1شيشه هاي ويس جاري بود 

 :  انكوباسيون تخم هاي لقاح يافته 25صويرت

 

  پلكانیتراف هاي ويس و شيشه اي : انكوباتورهاي  26صويرت

 مراقبتهاي بهداشتی از تخم ها  -21-2
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انكوباسيون به لحاظ جلوگيري از رشد قارچها و کنترل بيماريهاي ديگر اقدام به سيفون نمودن دوره در طول 

 سفيد شده از انكوباتورها نموديم .يا تخمهاي مرده و 

 ، درصد چشم زدگی و درصد تخم گشايی )تفريخ ( ) باروري ( تعيين درصد لقاح  -22-2

بطور تصادفی از را عدد از تخمها  111 -211اد تعد ، لقاحانجام عمل  از ساعت 3تا  2پس ازگذشت       

در زير  سپس ( 27) تصويريمريختمی  ( پتري ديشمخصوص شيشه اي )ودر داخل ظروف جمع آوري انكوباتورها 

لقاح يافته و داراي جنين را از تخم هايی که احتماالٌ سفيد يا کدر گشته و جنين در لوپ تخم هاي شفاف سالم و 

 گرديد نسبت به تعيين درصد لقاح از فرمول زير اقدام و سپسکرده را  جدا و شمارش  دمی شداخل آنها مشاهده ن

 .(  1361،) فريدپاک 

 تعداد تخم هاي لقاح يافته( = درصد لقاح) باروري (  / ) تعداد کل تخم هاي استحصال شده  × 111

 

 ) باروري (: تعيين درصد لقاح 27تصوير

از و درصد تبديل تخم لقاح يافته به الرو داراي تغذيه فعال  درصد تفريخ  ، جهت تعيين درصد چشم زدگی   

 .(  1361،) فريدپاک فرمولهاي زير استفاده شد
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 )تعداد تخم هاي لقاح يافته / تعداد تخم هاي چشم زده ( = درصد چشم زدگی    ×111  

 اي چشم زده )عدد( تعدادکل تخم هاي لقاح يافته( = تعدادکل تخم ه ×/ )درصد چشم زدگی111

 )تعداد تخم چشم زده / تعداد الرو تخم گشايی شده( = درصد تخم گشايی ) درصد تفريخ ( ×111

 )تعدادتخمهاي لقاح يافته ذخيره شده/ تعدادکل الروهاي حاصله (= درصد تخم گشايی ) درصدتفريخ (  ×111

(= درصد تبديل تخم لقاح يافته به الرو داراي تغذيه )تعدادکل تخم هاي لقاح يافته/تعداد الروداراي تغذيه فعال ×111

 فعال

 

 

 

 انكوباسيون و تكثيردوره فاکتورهاي مورد بررسی در طول  -23-2

مورد بررسی  مختلفیفاکتورهاي تخم ها در طول دوره انكوباسيون و همچنين  تكثيرعمليات از انجام بعد  وقبل       

 آمده است . 1در جدول عناوين آنها قرار گرفتند که 

 انكوباسيونطول دوره تكثير و فاکتورهاي مورد بررسی در :  1جدول 

 درجه حرارت آب در زمان تكثير  -1

 مدت زمان جوابدهی مولدين ماده به هورمون ) روز (  -2

 رارت آب از مرحله تزريق تا مرحله تكثير) درجه سانتيگراد(  حميانگين درجه   -3

 ( روز - درجه) هورمون به ماده لدينمو جوابدهی زمان مدت -4
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 ساعت ( -مدت زمان جوابدهی مولدين ماده به هورمون ) درجه   -5

 وزن مولدين تكثير شده )گرم (  -6

 طول چنگالی مولدين تكثير شده ) سانتيمتر( -7

 سن مولدين ) به سال ( -8

 مقدار تخم استحصالی از هر عدد ماهی ماده )گرم( -9

  )عدد() تخم خشک(  قبل از عمل لقاح د در گرم تخمکتعدا  - 11

 )عدد(( آبكشيده )يافته لقاح  تخمتعداد در گرم   -11

 ) ميليمتر() تخم خشک( قبل از عمل لقاح  قطر تخم   -12

 ) ميليمتر (( آبكشيده  )يافتهلقاح  قطر تخم   -13

 وزن کبد )گرم ( -14

 هم آوري مطلق )عدد( -15

 ي نسبی )عدد(هم آور -16

 تعداد کل تخمک هاي استحصال شده )عدد ( -17

 درصد تخم استحصال شده نسبت به وزن بدن مولدين ماده -18

 شاخص رسيدگی غده جنسی  -19

 شاخص کبدي    -21

 در طول دوره انكوباسيون  آبحرارت  درجه -21

  اکسيژن محلول در آب -22

 مدت زمان انكوباسيون -23

 لقاح درصد -24
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 يافته لقاح هاي تخم کل تعداد -25

 تخم ها درصد چشم زدگی -26

 تعداد کل تخم هاي چشم زده -27

 ( روز طول مدت انكوباسيون تخم ها از مرحله لقاح تا مرحله چشم زدگی ) -28

 ( درجه سانتيگراد ميانگين درجه حرارت آب از مرحله لقاح تا مرحله چشم زدگی )  -29

 ( روز –درجه  ت انكوباسيون تخم ها از مرحله لقاح تا مرحله چشم زدگی )طول مد -31

 ( ساعت  -درجه  طول مدت انكوباسيون تخم ها از مرحله لقاح تا مرحله چشم زدگی ) - 31

 درصد تخم گشايی)تفريخ( از تخم هاي چشم زده  -32

 تعداد الروهاي تخم گشايی شده )هچ شده ( -33

 اسون تخم ها ازمرحله لقاح تا مرحله ظهور الرو) به روز (طول مدت انكوب -34

 (سانتيگراد درجه) الرو ظهور مرحله تا لقاح مرحله از آب حرارت درجه ميانگين  -35

 روز ( -درجه  طول مدت انكوباسون تخم ها ازمرحله لقاح تا مرحله ظهور الرو ) -36

 ساعت ( -درجه  رحله ظهور الرو  )طول مدت انكوباسون تخم ها ازمرحله لقاح تا م -37

 درصد باقيماندگی تخم ها از مرحله چشم زدگی تا مرحله تخم گشايی) ظهور الرو ( -38

 (روز )زرده  کيسه کامل جذب مرحله گشايی تا تخم مرحله از انكوباسيون مدت طول -39

 (سانتيگراد درجه ) زرده کيسه کامل جذب مرحله تا گشايی تخم مرحله از آب حرارت درجه ميانگين -41

 روز( -درجه  طول مدت انكوباسيون از مرحله تخم گشايی تا مرحله جذب کامل کيسه زرده ) -41

 ساعت ( -طول مدت انكوباسيون از مرحله تخم گشايی  تا مرحله جذب کامل کيسه زرده ) درجه  -42

 (تعداد الرو داراي تغذيه فعال از هر عدد مولد ماده ) عدد  -43

 درصد باقيماندگی تخم ها تا مرحله الروي(درصد تبديل تخم لقاح يافته به الرو داراي تغذيه فعال )  -44



 

53 

 

 

 

 

 

 

  کتخمدر گرم تعيين تعداد  -24-2

 ،عدد مولد ماده در تيمارهاي مختلف 32از تعداد ، لقاح عمل از و بعد قبل ، تعداد در گرم تخمک تعيين جهت      

از  سپس با استفاده  و شدهوزن  گرم  111/1گرم تخمک بوسيله ترازوي ديجيتال با ظرفيت  5/1الی  1حدود 

 Biswasرديدگو ميانگين تعداد تخمكها در هر تيمار محاسبه شمارش ، تعداد تخمک در يک گرم ، ميكروسكوپ 

توسط دستگاه در تيمارهاي مختلف   مولد عدد  25در قطر تخمک ،  نيز جهت تعيين قطر تخمكها  . )  (1993 ,

 هم آوري کاري) عدد ( -45

 ( روز ) استخر در ماهی اردک بچه پرورش زمان مدت -46

 ( عدد تعداد الرو رهاسازي شده به استخر )  -47

 به استخر ) ميليگرم ( وزن متوسط الروهاي رها سازي شده -48

 طول متوسط الرو رهاسازي شده به استخر) سانتيمتر ( -49

 وزن متوسط بچه اردک ماهی صيد شده از استخر) گرم (  -51

 طول متوسط بچه اردک ماهی صيد شده از استخر) سانتيمتر (  -51
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بيانگر ميانگين قطر   و سپس ميانگين اين تعداد محاسبه شده که عدد حاصل ( 28) تصوير اندازه گيري کوليس

 شايان ذکر است براي( . 1377و  فالحتكار ،    Biswas  , 1993) تخمدان ماهی مورد نظر بود  تخمكهاي موجود در

تا آبش می شد عبور داده  افی صکاغذ از داخل   هاتخم، ابتدا  ( آبكشيده )يافته لقاح در گرم تخم تعداد ن عييت

 .خشک گردد کامالٌ 

  (آبكشيده )يافته لقاح تخم تعداد در گرم  تعييناندازه گيري قطر تخم و  :  28تصوير 

 

 

 

 

 

  پلكانی روها در داخل ترافهايتغذيه ال -25-2

 ، بالفاصله تخمها به خارج سيفون (  29) تصوير زوک  ويس يا پس از مشاهده اولين الرو در شيشه هاي     

که در ترافهاي پلكانی  ( 31تصوير )سانتيمتر 54و عرض  91جعبه هاي سس گرين به طول  داخل درمی شدند و 

تا  شدندمهار گرديده بود ، منتقل می  ييک ميليمتر هعبه با توري ريز چشمشده بودند و کف ج تعبيهماهيان آزاد 

کيسه زرده در ترافهاي پلكانی کامل تا پايان جذب  بتدريج الروهاي تفريخ شده از تخمها بيرون آيند. الروها

ه ساعت ب چهاروعده )  6. پس از جذب کامل کيسه زرده تغذيه الروها در (  31)تصويرنگهداري می شدند

شير خشک   ساعت ( با استفاده از زرده تخم مر  پخته شده که عصاره آن از توري ريزچشم سرازير می شد ،چهار

گرم  5مقدار محلول بر اساس تجربه نگارنده هر ( . 32) تصوير کم چرب و همچنين شيرابه سويا انجام می گرفت

 .  بودبطور روزانه (   1375) رضايی خواه ،  کيلوگرم در هكتار 41ه سويا هر ابليتر آب و شير  2شير خشک در 
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  زوکويس يا الرو داخل شيشه هاي نمايی از :  29تصوير 

 

 

 

 

                

 

 انكوباسيون: الرو داراي کيسه زرده در دوره  31تصوير : نمايی ازجعبه سس گرين          31تصوير                     
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 شير خشک و شيرابه سويااستفاده از الروها با  تغذيه : 32تصوير

 شمارش الرو از انكوباتورهاي پلكانی خروج و عمليات  -26-2

درصد کيسه زرده خود را  91بيش از الروها روز پس از خروج الروها از پوسته تخم و زمانيكه  5تا  4حدود    

توري ريز داخل به  پلكانیز انكوباتورهاي جذب کرده و قادر به شناي فعال شدند و رنگ آنها به تيرگی گراييد ، ا

الروهاي تازه از تخم درآمده شايان ذکر است  (. 34تصويرو با پيمانه شمارش شدند )(  33تصوير ) سيفون،  چشمه

 .(  35) تصويرنمودندوشه ها و کناره هاي تاريک انكوباتور را ترجيح می دادند و در اين نقاط تجمع می گ

و وددهی رفرنس هاي موجودکبه استخرهاي پرورش الرو که قبالٌ آيش و بر اساس  نها را الروها آپس از شمارش 

جهت (  1365) واينارآويچ ، رسيد می ميليگرم در ليتر  5تا  3به) روتيفر و دافنی( توليدات طبيعی استخره کزمانی 

 .نموديممی توليد بچه ماهيان انگشت قد رهاسازي 

 

 لكانیپن الروها از انكوباتورهاي سيفون نمودنحوه  : 33تصوير
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 : نمايی از تجمع الروها در ديواره انكوباتور 35تصوير           با پيمانه : شمارش الروهاي توليد شده  34تصوير    

 

 

 مراحل آماده سازي استخرها جهت پرورش الرو   -27-2

   استخرهاآهک پاشی  -1-27-2

، خنثـی سـازي اسـيديته بسـتر ، تـامين کلسـيم و حالـت         جهت تجزيه رسوبات لجنی ، ضد عفونی کردن استخرها    

 ( . 36) تصوير( استفاده گرديد  1376بافري استخرها ، از آهک زنده به ميزان يک تن در هكتار) هدايت ، 
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 ضد عفونی کردن کف استخرها با آهک زنده قبل از آبگيري:  36تصوير

 کود دهی استخرها -2-27-2

 .گرديد شيميايی و  کوددهی حيوانی به  استخرها اقدام  وبنتوزي النكتونیپ  موجودات  توسعه و بمنظور رشد

 ( 1365 ،  واينارآويچ )  پايه کود  بعنوان  کودگاوي  تن 3هر هكتار  استخر بازاي  به  معرفی ماهيان و  از آبگيري  قبل 

  آب  شفافيت  به  باتوجه  پرورش  دوره  در طول  .( 37تصوير )گرديد استخر پخش  ازکف  درچند نقطه  بطور يكنواخت

  کيلوگرم111مقدار  به  روزانه ،ازکودگاوي شد.  ستفادها(   فسفاته و  ازته ) معدنی ( و )کود گاوي آلی  از کودهاي

 يكبار( اي دهی)هفته ازکود درهرمرحله درهكتارم کيلوگر11 نسبت به ( فسفات و  اوره ) شيميايی وازکودهاي درهكتار

  .( 38 تصوير )گرديد  استفاده  آفتابی  ( درروزهاي1365،   واينارآويچ ) لمحلو  بصورت

 در  آن  مقدماتی  شد تا تخمير وتجزيه  خيسانده  فايبرگالس  هاي ، درحوضچه  از مصرف  قبل  ساعت 24  کود حيوانی

(  تفاله  بدون )  آبدر   محلول  بصورت  وسپس( 1391، ) فالحی و همكاران   گرفته  از استخرها صورت  خارج

در زمان بروز  . شد می  استخرها پاشيده  در سطح  سطل ، با  حوضچه  در آب  شدن  از حل  ودها پسکگرديد. مصرف

 . شدصرف نظر می در استخرها کودها  پاشيدنابري بودن هوا از  همچنينپديده شكوفايی جلبكی و 
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 : کود پاشی استخرها 38تصوير                   وان کود پايه: استفاده ازکود گاوي بعن 37تصوير    

 پرورش الرو در استخرهاي خاکی  -28-2    

متر مربعی  451عدد استخر کوچک  4جهت پرورش الروهاي نورس و تبديل آنها به بچه ماهی انگشت قد از     

بطور جداگانه در يک عدد استخر ،  دهکيسه زرکامل  پس از جذبالروهاي توليد شده درهر تكرار،  استفاده شد.

و همچنين توليدات طبيعی استخر (   1375) رضايی خواه ، متر مربعی نگهداري و با استفاده از شيرابه سويا  451

مرحله دوم  ازعدد  41521،  ( تكرار اولمرحله اول )الرو از عدد  37591تعداد  ترتيببدين  .تغذيه می شدند

 13تا  11با وزن هاي، مرحله بدون تزريق  ازعدد  5188 و( تكرار سوم مرحله سوم )ازدد ع 19751 ،( تكرار دوم )

 عدد در هر   81تا  21ميزان تراکم ذخيره سازي الرو   گرديدند. ذخيره سازي استخرها در هر يک از ،رم گميلي

  .( Raat, 1988) (بود هكتارواحد  درعدد هزار   811تا  211 متر مربع )

 در استخرهاي خاکی روهاي حاصل از تكثير مصنوعی تغذيه ال  -29-2

تغذيه الروها متكی به توليدات طبيعی استخر ) روتيفر و دافنی ( بوده که با استفاده از کود دهی ) روزانه به نسبت     

انه . عالوه بر توليدات طبيعی استخر روز (1365،   واينارآويچ ) کيلوگرم کود گاوي در هكتار( حاصل می شد 111

به ازاي  روزانه شايان ذکر استاستفاده گرديد .    ( 1375) رضايی خواه ،  سويا دو وعده صبح و عصر از شيرابه  در

و  (  39) تصوير شدهاستفاده از چرخ گوشت خرد  با  و خيس سوياکيلوگرم در هكتار(  41)کيلوگرم  8/1هر استخر

  ( . 41) تصوير می گرفتقرار آن مورد مصرف شيرابه 
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  : تهيه شيرابه سويا جهت تغذيه الروهاي اردک ماهی 39تصوير

 

 

 

 

 شيرابه سويا استفاده از با در استخرهاي خاکی  تغذيه روزانه الروها:  41تصوير

 

 آنها بازماندگیدرصد و تعيين انگشت قد  ماهيانصيد نهايی بچه  -31-2

 از استخر صيد شدندسانتيمتر 5/1استخري با چشمه  با استفاده از پرهپس از پايان پرورش بچه ماهيان انگشت قد 

 .(   42) تصوير ميليمتراندازه گيري شد 1گرم و طول کل آنها  با دقت  111/1وزن بچه ماهيان با دقت .  (41)تصوير

زير  آنها بر اساس فرمول درصدي از بچه ماهيان صيد شده زيست سنجی و بازماندگی ،در پايان هر مرحله از پرورش

  .(1379،به گرديد ) نفيسی محاس

 (تعداد ماهی معرفی شده / تعداد ماهی موجود = درصد ماندگاري ×111)
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 از استخرهاي خاکیانگشت قد بچه ماهيان نهايی : صيد  41تصوير 

 

 انگشت قد ماهياناردک : زيست سنجی بچه  42تصوير 

 اداده تحليل و تجزيه روش -31-2

در صورت  نرمال بودن توزيع   .بررسی شدند Shapiro-wilkازنرمال بودن ، باآزمون داده ها ابتدا جهت اطمينان     

ابتدا اختالف کلی ، % 95( در سطح اطمينان Oneway ANOVAداده ها ، با استفاده ازآزمون تجزيه واريانس يكطرفه )

انيكه داده ها داراي زم .( گروهها ازيكديگرتفكيک گرديدندDuncanبين تيمارها مشخص وسپس باآزمون دانكن  )

واليس اختالف کلی بين تيمارها مشخص و سپس با   –توزيع نرمال نبودند ابتدا با استفاده از آزمون کروسكال 

ويتنی اختالف بين تيمارها مشخص گرديدند. جهت بررسی ارتباط بين درصد جوابدهی   –استفاده از آزمون من 

براي تجزيه وتحليل آماري داده ها ازنرم  ي دو استفاده شد.مولدين و دوزهاي مختلف هورمونی از آزمون کا

 گرديد. استفاده  Excel 2010نامه برو براي رسم نمودارها از  SPSS 13افزار
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 نتايج  -3

  مولدين صيد  -1-3

عه قط 144 تعداد جمعاٌ مدت اين در .روز ادامه داشت  22و بمدت  آغاز گرديد 1391 دي ماه در ينمولد صيد     

 . بود نر( درصد  86/54)  آن قطعه 79 و( درصد 14/45)  قطعه آن ماده  65 گرديدکه صيداردک ماهی  مولد
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حداقل   .گرم بود 62/1211 ± 35/514 و ميانگين آن  3711و حداکثر آن  615 حداقل وزن مولد ماده صيد شده 

   گرم بود. 2/691 ± 5/174و ميانگين آن  1211و حداکثر آن  385وزن مولد نر صيد شده 

  مولدين زمستان گذرانی فاکتورهاي فيزيكی و شيميايی آب استخرهاي شرايط  -2-3

 (8/12/91 لغايت 5/11/91)درجه حرارت آب در طول مدت نگهداري مولدين در استخرهاي زمستان گذرانی     

 بود .درجه سانتيگراد  1/11 ± 35/2و متوسط آن  5/12تا  5/5بين 

 اندازه گيري شد .رم در ليتر گميلی  1/11 ± 13/1 و متوسط آن 83/14تا   1/8آب بيناکسيژن محلول در 

 PH   درجه  64/7 ± 37/3و متوسط آن 15تا  3دماي هوا بين بود.   68/8 ± 18/1 و ميانگين آن 14/9تا  3/8آب بين

  اندازه گيري گرديد. سانتيگراد 

 مراحل رسيدگی جنسی مولدين نر و ماده  -7-7

و  4در ابتداي مرحله ي مولدين ماده ل از مطالعات بافت شناسی در مولدين ماده نشان داد که تخمک هانتايج حاص

رسيدگی جنسی قرار داشتندکه تمايز بين آنها با بررسی هاي ماکروسكوپی و افزايش قطر تخمک کامالٌ   4مرحله 

 در ماههاي رسيدگی جنسی ار طبق تحقيقات صورت پذيرفته در اين پژوهش ، مراحل سه و چه مشهود بود .

 دي و بهمن ) نيمه اول بهمن(  و مرحله پنچ رسيدگی جنسی ) اوج رسيدگی جنسی ( در نيمه دوم بهمن ماه و

 رسيدگی جنسی مولدين در نيمه دوم اسفند و اوايل فروردين در مرحله شش  .نيمه اول اسفند مشاهده شد  

 رسيدگی جنسی و 3مولدين نر در مرحله  که ين نتايج نشان دادهمچنند.  د( به سر می بر Spent) تخم ريخته 

را داشتند. از طريق مطالعات بافت شناسی مشخص گرديد پيشرفت رسيدگی جنسی  4مرحله  به 3گذر از مرحله 

 مولدين نر در وزن و سن پايين تر نسبت به مولدين ماده اتفاق می افتد.

عدد از مولدين ماده  4در  .درا نشان می دهماده نر و ی مولدين مراحل مختلف رسيدگی جنس  53تا  43تصاوير  

بدليل عدم موفقيت در تخم ريزي و اووالسيون ، پديده اترشيا ) تحليل تخمدان(  طی مراحل زرده سازي رخ داد 
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ن رسيدگی جنسی در مولد ماده بود که مراحل اووالسيو 4 بررسی بافت شناسی گناد اين ماهيان حاکی از مرحله که

  .درمقدار بسيار کمی از تخمک ها اتفاق افتاده بود
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 (×11ائوزين  -رسيدگی جنسی) رنگ آميزي هماتوکسيلينIII مولد ماده در مرحله  تخمک:  43تصوير

 

ائوزين   -رسيدگی جنسی) رنگ آميزي هماتوکسيلين  IIIمولد ماده در مرحله  تخمک : برش عرضی  44تصوير

4× ) 

 

 

 

 

 

 

 (×11ائوزين  -رنگ آميزي هماتوکسيلين )رسيدگی جنسی-IV  IIIمرحله در ماده  مولد تخمک:  45تصوير

 سلول تخمک  غشاي

 هسته سلول تخمک 
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 ( × 4ائوزين  -رسيدگی جنسی) رنگ آميزي هماتوکسيلين IV: تخمک مولد ماده در مرحله  46تصوير

 

 (×11ائوزين -رنگ آميزي هماتوکسيلين )رسيدگی جنسی IIIمرحله  درنر  مولد بيضه :  47تصوير

 

 (×41ائوزين -رنگ آميزي هماتوکسيلين ) رسيدگی جنسی IIIمرحله  درنر مولد  بيضه:  48تصوير
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 (×111 ائوزين  -رنگ آميزي هماتوکسيلين )رسيدگی جنسی IIIمرحله  در نرمولد  بيضه:  49تصوير

 

 

 (×41ائوزين ـاتوکسيلين رنگ آميزي هم )رسيدگی جنسی  IV – IIIمرحله  درنر  مولد بيضه  : 51تصوير
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 ( × 4ائوزين -رسيدگی جنسی) رنگ آميزي هماتوکسيلين   IVمولد نر در مرحله  بيضه:  51تصوير

 

 ( × 41ائوزين ائوزين -رنگ آميزي هماتوکسيلين  )رسيدگی جنسی   IVمرحله  درنر مولد  بيضه:  52تصوير

 

 

 (×11ائوزين  –ه ) رنگ آميزي هماتوکسيلين مولد ماد تخمدان: فوق رسيدگی) اترشيا ( 53تصوير
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 تكثير مصنوعی مولدين اردک ماهی  -4-7

( آغاز و تا نيمه دوم اسفند ماه  16/11/91ماه )  بهمناردک ماهی از نيمه دوم مولدين عمليات تكثير مصنوعی      

 آزمايشات در . امه داشتادراد گدرجه سانتي 95/11 ±32/2و ميانگين  15تا  7( در دماي آب بين  21/12/91)

عدد  12عدد مولد نر انجام گرفت ، بطوريكه در هر تكرار  72عدد ماهی مولد ماده و 36روي  ( تكرارمرحله ) سه  3

  بود .( Dry fertilizationلقاح تخمها بصورت خشک )عدد مولد نر مورد تزريق قرارگرفتند.  24مولد ماده و 

 يمار هاي مختلفدماي آب در زمان تكثير در تبررسی  -5-3

درجه سانتيگراد بود. طبق  95/11 ±32/2 و ميانگين آن 15و  7بترتيب حداقل و حداکثر دماي آب در زمان تكثير     

 .  بوددرجه سانتيگراد  5/12تا  9مولدين اردک ماهی مصنوعی نتايج بدست آمده بهترين دماي آب جهت تكثير 

مورد بررسی از نظر دماي آب تيمار هاي ته مشخص گرديد که بين واليس انجام گرف -باتوجه به آزمون کروسكال

آمار توصيفی دماي آب در زمان تكثير  2جدول( . P> 0.05در زمان تكثير ، اختالف معنی دار آماري وجود ندارد )

 را نشان می دهد. ي مختلفدر تيمارها اردک ماهیمولدين 

 سانتيگراد(درجه  ر تيمار هاي مختلف )ميانگين تغييرات دماي آب در زمان تكثير د : 2جدول

ماريت  SE  ± حداکثر حداقل ميانگين 

دشاه  
 a23/3 ± 13/11 7 14 

1 
 a85/2 ± 26/11 7 14 

2 
 a65/2 ± 94/11 9 15 
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3 
 a55/1 ± 5/13 13 14 

 (p<0.05)اختالف بين تيمارها است عدم  حروف التين مشترک، نشان دهنده

 

 

 

 در تيمار هاي مختلفهورمون به جوابدهی مولدين درصد  -6-3

 عدد به هورمونها جواب مثبت   25عدد مولد ماده تزريق شده در تيمارهاي مختلف  36مجموع  از      

درصد جوابدهی مولدين ماده در تيمار اول تا سوم  ( دادند.درصد  55/31عدد جواب منفی ) 11(  و  درصد  45/69)

بيشترين درصد جوابدهی . بود  5/55 ±24/19و شاهد  5/55 ± 91/51،  9/88 ±24/19،   8/77 ±24/19بترتيب 

% (  5/55 ±24/19مربوط به تيمار سوم وشاهد ) آن( و کمترين  % 9/88 ±24/19مربوط به تيمار دوم ) مولدين ماده 

 عدد به هورمونها جواب مثبت  64عدد مولد نر تزريق شده در تيمارهاي مختلف  72همچنين ازمجموع  بود.

درصد جوابدهی مولدين نر در تيمار اول تا سوم بترتيب  درصد ( دادند. 1/11عدد جواب منفی ) 8و  درصد ( 9/88)

بر اساس آزمون کاي دو انجام گرفته ، بود .  9/88 ±26/19و شاهد   3/83 86/28±،  9/88 26/19±،  4/94 58/9±

 تالف معنی دارآماري وجود نداشت زهاي مختلف هورمون، اخوجوابدهی مولدين و ددرصد بين دو متغير 

(P> 0.05. ) درصد جوابدهی مولدين نر و ماده در تيمارهاي مختلف را نشان می دهد.ميانگين  3جدول 

 هاي مختلف  در تيماربه هورمون ماده نر و جوابدهی مولدين درصد  ميانگين : 3جدول 

 

 

 تيمار

تعداد مولد 

ماده به ازاي 

 هر تيمار 

تعداد 

جوابدهی 

 لدين مادهمو

ميانگين درصد 

جوابدهی 

 مولدين ماده

تعداد مولد 

نر به ازاي 

 هر تيمار

 تعداد جوابدهی

 مولدين نر

ميانگين درصد 

 جوابدهی

 مولدين نر
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 در تيمار هاي مختلف ريتا تكث قيآب از مرحله تزر دمايبررسی  -7-3

 

 و ميانگين آن در اين مدت 55/13و   74/8حد اقل و حد اکثر دماي آب از مرحله تزريق تا تكثير بترتيب     

واليس انجام گرفته مشخص گرديد که بين  -گراد بود. باتوجه به آزمون کروسكال درجه سانتي ±98/11 76/1  

تيمارهاي مختلف، اختالف معنی دار آماري وجود ندارد  در ريتا تكث قيآب از مرحله تزر ميانگين تغييرات دماي

(P> 0.05جدول . )را نشان در تيمارهاي مختلف  ريتا تكث قياز مرحله تزر آب ميانگين تغييرات دماي 4 

 می دهد. 

 سانتيگراد(درجه ) در تيمار هاي مختلف ريتا تكث قيآب از مرحله تزر دمايميانگين  : 4جدول 

 

ماريت  SE  ± حداکثر حداقل ميانگين 

دشاه  
a39/2±53/11 91/8 3/13 

1 
a38/2±39/11 74/8 34/13 

2 
a27/2 ± 7/11 74/8 55/13 

3 
 a13/1±3/13 26/13 33/13 

 

 

 )روز(  در تيمار هاي مختلفبه هورمون ماده  ينمولدی جوابدهطول مدت  -8-3

 منفی  مثبت  منفی مثبت 

1 9 7 2 24/19± 8/77 18 17 1  58/9± 4/94 

2 9 8 1 24/19± 9/88 18 16 2  26/19± 9/88 

3 9 5 4 91/51 ± 5/55 18 15 3  86/28± 3/83 

 9/88 ±26/19  2 16 18 5/55 ±24/19 4 5 9 شاهد 
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 بطور متوسط و 7تا  3معموالٌ بين  ،با توجه به دماي آب سالن انكوباسيون مولدين  تكثيرفاصله بين تزريق و     

مان زمدت با توجه به آزمون آناليز واريانس يكطرفه ، تفاوت معنی داري بين ميانگين روز بود .  93/3 ± 1/1 

واليس  -. باتوجه به آزمون کروسكال   (P <0/05)درتيمارهاي مختلف مشاهده نشدی مولدين اردک ماهی جوابده

 <P) ی، اختالف معنی دار آماري مشاهده نگرديدطول مدت جوابدهانجام گرفته بين تيمار هاي مورد بررسی از نظر 

 ماده در تيمار هاي مختلف را به روز نشان می دهد.دين مول یطول مدت جوابدهميانگين تغييرات  5جدول  . (0.05

 

 روز(  به هورمون درتيمارهاي مختلف ) دين مادهمولی طول مدت جوابدهميانگين  : 5 جدول

 

ماريت  SE  ± حداکثر حداقل ميانگين 

دشاه  
 a   5/1± 5/3 3 4 

1 
 a4/1 ± 71/4 3 7 

2 
 a    2 ± 13/4 2 7 

3 
 a   5/1± 4/3 3 4 

 

 روز ( -)درجه در تيمار هاي مختلف ماده به هورمون  نيمولد یدت جوابدهمطول  -9-3

و متوسط آن   56/79و 92/18بترتيب ماده به هورمون نيمولد یمدت زمان جوابدهحداقل و حداکثر       

 روز ( در تيمارهاي مختلف بود . –) درجه  15/11±5/45

به  ماده نيمولد یمدت زمان جوابدهگرديد که از نظر انجام گرفته مشخص  واليس -کروسكال باتوجه به آزمون 

 ميانگين تغييرات  6( . جدولP> 0.05هورمون هاي مورد بررسی، اختالف معنی دار آماري وجود ندارد )

 در تيمارهاي مختلف را نشان می دهد.  روز ( -درجه  ماده به هورمون) نيمولد یمدت زمان جوابده

 روز ( -)درجه دين ماده به هورمون درتيمارهاي مختلف مولی دهطول مدت جوابميانگين  : 6 جدول

 

ماريت  SE  ± حداکثر حداقل ميانگين 
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دشاه  
 a35/2 ± 21/38 64/35 41 

1 
a  8/18 ± 47/52 64/35 56/79 

2 
a11/16 ± 16/46 92/18 75/67 

3 
 a 34/7 ± 28/45 78/39 32/53 

 

 

 

 

 

 ( ساعت -درجه  )در تيمار هاي مختلف  به هورمونماده  نيمولد یمدت جوابدهطول  -11-3

 25/1192 ± 7/243متوسط مدت زمان جوابدهی مولدين ماده به هورمون در تيمارهاي مختلف       

( مربوط 1/917 ± 4/56(  وکمترين آن)3/1259± 7/355ساعت(  بودکه بيشترين آن متعلق به تيماراول ) –) درجه 

 آناليز واريانس انجام گرفته بين ميانگين مدت زمان جوابدهی مولدين مادهبه تيمار شاهد بود. با توجه به آزمون 

 ( .P> 0.05)اختالف معنی دار آماري مشاهده نگرديد   ( ساعت -)درجه  به هورمون در تيمارهاي مختلف 

 را نشان می دهد. ( ساعت -درجه  ماده ) نيمولد یمدت زمان جوابده ميانگين تغييرات 7جدول  

 (ساعت -درجه  )دين ماده به هورمون درتيمارهاي مختلف مولی طول مدت جوابدهانگين مي:  7جدول

 

ماريت  SE  ± حداکثر حداقل ميانگين 

دشاه  
 a4/56 ± 1/917 4/855 961 

1 
 a7/355 ± 3/1259 4/855 4/1919 

2 
 a6/386 ± 8/1115 1/454 1626 

3 
a1/176 ± 8/1186 7/954 7/1279 

 

 مختلفتكثير شده در تيمارهاي  اده منر و وزن مولدين  -11-3
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، تيمارسوم 3/1376 ± 6/954تيمار دوم  ، 1361± 7/521 تكثير شده در تيمار اولماده ميانگين وزن مولدين     

( . دامنه نوسان وزنی مولدين در تيمار اول بترتيب  8جدول گرم بود ) 2/1111 ± 2/422وشاهد  1119 ± 9/159

 وزن گرم بود . حداقل  1751تا  615و شاهد  1267تا  873، تيمار سوم  3711تا 781، تيماردوم 2488تا  921

بين  ،واليس انجام گرفته  -باتوجه به آزمون کروسكال  گرم بود . 3711آن و حداکثر  615مولد ماده تكثير شده 

 وجود نداشت  وزن مولدين ماده تكثير شده ، اختالف معنی دارآماريميانگين تيمارهاي مورد بررسی از نظر 

(P> 0.05 .) نتايج آمار توصيفی نشان داد که ميانگين وزن مولدين ماده تكثير شده در تيمار دوم بيشتر از 

ميانگين وزن مولدين ماده تكثير شده و اختالف بين تيمارها را  8جدول  ميانگين آن در تيمارهاي ديگر و شاهد بود .

 ويتنی نشان می دهد. -بر اساس آزمون من 

، تيمارسوم  6/734±3/197تيمار دوم ،  3/689±5/144 مولدين نر تكثير شده در تيمار اولمتوسط همچنين وزن     

 دامنه نوسان وزنی مولدين نردر تيمار اول بترتيب  .(9)جدول بود 9/793±1/238وشاهد  1/118±547

 حداقل وزن گرم بود . 1211تا  433و شاهد   811تا 385، تيمار سوم 1166تا  511، تيماردوم  1111تا  531

بين  ،باتوجه به آزمون آناليز واريانس يكطرفه انجام گرفته  گرم بود . 1211و حداکثر آن 385مولد نرتكثير شده 

 اختالف معنی دار آماري وجود داشت  ، وزن مولدين نر تكثير شدهميانگين تيمار هاي مورد بررسی از نظر 

(P< 0.05 .)  ويتنی نشان  -تكثير شده و اختالف بين تيمارها را بر اساس آزمون من نر ن مولدين وزميانگين   9جدول

 می دهد.

 ميانگين وزن مولدين ماده تكثير شده در تيمارهاي مختلف )گرم( : 8جدول

ماريت  SE  ± حداکثر حداقل ميانگين 

دشاه  
a2/422 ± 2/1111 615 1751 

1 
 a7/521 ± 1361 921 2488 

2 
 a6/954 ± 3/1376 781 3711 

3 
a9/159 ± 1119 873 1267 
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 تيمار هاي مختلف )گرم(وزن مولدين نرتكثير شده درميانگين  : 9جدول 

 

ماريت  SE  ± حداکثر حداقل ميانگين 

 شاهد
a1/238 ± 9/793 433 1211 

1 
b5/144 ± 3/689 531 1111 

2 
 ab3/197 ± 6/734 511 1166 

3 
b1/118 ± 547 385 811 

 (p<0.05)التين غير مشترک، نشان دهنده اختالف بين تيمارها است حروف 

 مختلفتكثير شده در تيمارهاي  نر و  مادهطول چنگالی مولدين  -12-2

 ، تيمار سوم   4/52 ± 1/9تيمار دوم  ، 5/53± 2/6اول  تيمار درماده مولدين چنگالی ميانگين طول     

 66تا  47در تيمار اول ماده دامنه نوسان طول مولدين  ( . 11جدول سانتيمتر بود ) 9/49 ±5/6و شاهد   7/48 ± 1/2 

حداقل و حداکثر طول چنگالی مولدين ماده بود . سانتيمتر 59تا42و شاهد  52و 47، تيمار سوم  75تا  46، تيمار دوم 

 بود .  سانتيمتر 75و  42تكثير شده در تيمارهاي مختلف بترتيب 

تكثير شده ماده ، تفاوت معنی داري بين ميانگين طول چنگالی مولدين واليس  -طبق آزمون کروسكال    

. نتايج آمار توصيفی نشان داد که ميانگين طول مولدين تكثير شده در (P <0/05) درتيمارهاي مختلف وجود نداشت

تكثير شده و طول چنگالی مولدين  ماده  11جدول  تيمار اول بيشتر از ميانگين آن در تيمارهاي ديگر و شاهد بود .

 ويتنی را نشان می دهد. -اختالف بين تيمارها را بر اساس آزمون من 

 79/2 ، تيمار سوم  6/45 ± 55/3تيمار دوم  ، 9/44 ± 65/2مولدين نر درتيمار اول  چنگالی ميانگين طولهمچنين     

،  4/54تا  41ن نر در تيمار اول دامنه نوسان طول مولدي ( . 11سانتيمتر بود ) جدول 1/47 ± 67/3  و شاهد 28/42 ±

   بود . سانتيمتر  49تا 5/41و شاهد  2/51و 41، تيمار سوم  47تا  38تيمار دوم 
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 طول چنگالی مولدين نر تكثير شدهمورد بررسی از نظر  تيمار هايبين  ، باتوجه به آزمون آناليز واريانس يكطرفه    

تكثير شده و اختالف بين نر طول چنگالی مولدين  11جدول (.P< 0.05اختالف معنی دار آماري مشاهده شد)، 

 ويتنی را نشان می دهد. -تيمارها را بر اساس آزمون من 

 

 

 

 

  

 ميانگين طول چنگالی مولدين ماده تكثير شده در تيمارهاي مختلف )سانتيمتر( :11جدول

 

ماريت  SE  ± حداکثر حداقل ميانگين 

دشاه  
a5/6 ± 9/49 42 59 

1 
a2/6 ± 5/53 47 66 

2 
a1/9 ± 4/52 46 75 

3 
a1/2 ± 7/48 47 52 

 

 

 تيمار هاي مختلف )سانتيمتر(تكثير شده در نر طول چنگالی مولدينميانگين  :11جدول 

 

ماريت  SE  ± حداکثر حداقل ميانگين 

 شاهد
  b67/3± 1/47 5/41 49 

1 
 ab65/2 ± 9 /44 41 4/54 

2 
 b55/3 ± 6/45 38 47 

3 
 a79/2 ± 28/42 41 2/51 
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 مختلفدر تيمارهاي  ماده مولداز هر عدد  یمقدار تخم استحصال -13-3

 

 گرم بود . حداقل  37/128 ± 2/111مولد ماده در تيمارهاي مختلف از هر عدد شده تخم استحصالمتوسط     

مشخص  ،واليس انجام گرفته  -. باتوجه به آزمون کروسكال بود  گرم 452 آنحداکثرو 12یتخم استحصال

ی مولد، اختالف معنی دار آماري از هر عدد ماه یمقدار تخم استحصالگرديدکه بين تيمارهاي مورد بررسی از نظر 

در تيمارهاي مورد ماده مولد از هر عدد  یمقدار تخم استحصالميانگين تغييرات  12جدول ( . P> 0.05وجود ندارد )

 بررسی را نشان می دهد.

 

 

 )گرم(مختلفدر تيمارهاي  مولد مادهاز هر عدد  یتخم استحصالمقدار ميانگين  :12جدول

 

ماريت  SE  ± حداکثر حداقل ميانگين 

دشاه   a3/132 ± 8/117 12 328 

1 
a4/127 ± 132  23 381 

2 
 a5/137 ± 1/151 32 452 

3 
 a8/7 ± 6/123 114 133 

 

 

 ختلفمدر تيمارهاي ( خشک قبل از عمل لقاح ) تخم تعداد در گرم تخمک  -14-3

 عدد  131 ± 8در تيمارهاي مختلف آن و متوسط  145تا  91بين لقاح عمل قبل از تعداد در گرم تخمک     

مشخص گرديد که بين تيمارهاي مورد ، محاسبه گرديد. باتوجه به آزمون آناليز واريانس يكطرفه انجام گرفته 

 ( .P> 0.05ف معنی دار آماري وجود ندارد )اختال،  )عدد(ک قبل از عمل لقاح تعداد در گرم تخمبررسی از نظر 
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 )عدد( در تيمارهاي مختلف را نشان می دهد. لقاحعمل قبل از تعداد در گرم تخمک ميانگين تغييرات  13جدول 

 

 عدد( ) مختلفدر تيمارهاي  ( خشکقبل از عمل لقاح ) تخم تعداد در گرم تخمک ميانگين  :13 جدول 

 

ماريت  SE  ± حداکثر حداقل ميانگين 

دشاه  
a7/3 ± 9/129 125 135 

1 
a5/5 ± 9/131 125 139 

2 
a5/18 ± 9/125 91 145 

3 
 a5 ± 9/131 125 141 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مختلفدر تيمارهاي (  دهيبكشآ)يافته لقاح در گرم تخم تعداد  -15-3

محاسبه گرديد .  عدد 98 ± 24و ميانگين آن در تيمارهاي مختلف 131تا  71بين  دهيتعداد در گرم تخم آبكش    

يافته لقاح در گرم تخم تعداد واليس انجام گرفته ، بين تيمارهاي مورد بررسی از  -باتوجه به آزمون کروسكال 

 در گرم تعداد ميانگين تغييرات  14( .جدول P> 0.05اختالف معنی دار آماري وجود ندارد ) ، ( دهيبكشآ)

 را نشان می دهد.)عدد( در تيمارهاي مورد بررسی يافته لقاح تخم 

 

  (  عدد )در تيمارهاي مختلف دهيبكشدر گرم تخم آتعداد ميانگين  : 14 جدول

 

ماريت  SE  ± حداکثر حداقل ميانگين 

دشاه  
a8/24 ± 8/98 72 121 

1 
a9/25 ± 93 71 124 
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2 
a3/26 ± 93 71 131 

3 
a3/21 ± 4/118 81 128 

 

 

 

 

 مختلفدر تيمارهاي ( خشک قبل از عمل لقاح ) تخمک  کقطر تخم -16-3

 

ميليمتر متغير بوده و ميانگين آن در  7/2تا  1/2دامنه نوسان قطر تخمک خشک در تيمارهاي مختلف بين     

مشخص ، واليس انجام گرفته  -ميليمتر محاسبه گرديد .باتوجه به آزمون کروسكال  3/2 ±19/1تيمارهاي مختلف  

 اختالف معنی دار آماري وجود ندارد ،خشک  کر تخمقطگرديدکه بين تيمارهاي مورد بررسی از نظر 

 (P> 0.05. ) در تيمارهاي مورد بررسی را نشان  متر (يليم )تخمک قبل از عمل لقاح قطر ميانگين تغييرات  15جدول

 می دهد.

 

 متر (يليم ) مختلفدر تيمارهاي ( خشک  ک قبل از عمل لقاح ) تخمکقطر تخمميانگين تغييرات  :15جدول 

 

ارميت  SE  ± حداکثر حداقل ميانگين 

دشاه  
a2/1 ± 3/2 1/2 5/2 

1 
a18/1 ± 4/2 1/2 5/2 

2 
a22/1 ± 4/2 1/2 7/2 

3 
a16/1 ± 2/2 1/2 5/2 

 

 

 

 مختلفدر تيمارهاي (  آبكشيده )يافته لقاح قطر تخم  -17-3
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قطر تخم  حداقلميليمتر محاسبه گرديد .  7/2±32/1در تيمارهاي مختلف  قطر تخم آبكشيدهميانگين     

مشخص  ،واليس انجام گرفته  -ميليمتر در نوسان بود. با توجه به آزمون کروسكال   3/3و حداکثر آن  2/2آبكشيده

 .(P> 0.05اختالف معنی دار آماري وجود ندارد )،  قطر تخم آبكشيدهگرديدکه بين تيمارهاي مورد بررسی ازنظر 

 در تيمارهاي مورد بررسی را نشان می دهد. متر (يليم ) قطر تخم آبكشيدهآمار توصيفی  16جدول 

 متر (يليم )مختلفدر تيمارهاي (  آبكشيده )يافته لقاح قطر تخم ميانگين  : 16 جدول 

 

ماريت  SE  ± حداکثر حداقل ميانگين 

دشاه  
a4/1 ± 64/2 2/2 3 

1 
a2/1 ± 84/2 5/2 3 

2 
a4/1 ± 83/2 2/2 3/3 

3 
a3/1 ± 4/2 2/2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 مختلفهم آوري مطلق مولدين ماده در تيمارهاي  -18-3

 

،   8/23117 ± 16723تيمار دوم ،    6/31982 ± 1/13596در تيمار اول مولدين ماده  آوري مطلق همميانگين      

 ( .1عدد بود ) نمودار 4/23212 ± 3/19262شاهد  و 22516 ± 3/5694 تيمارسوم

دامنه نوسان آن در تيمار در نوسان بود .  61281تا 6241ختلف بينحداقل و حداکثر هم آوري مطلق درتيمارهاي م

  عدد بود . 56431تا  8832و شاهد 32128تا  17811، تيمار سوم  61281تا 6241 ، تيماردوم57582تا  15625اول 

  مشخص گرديد که بين تيمارهاي مورد بررسی از نظر، باتوجه به آزمون آناليز واريانس يكطرفه انجام گرفته 
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هم آوري مطلق مولدين  1نمودار  ( .P> 0.05، اختالف معنی دار آماري وجود ندارد ) هم آوري مطلق مولدين ماده

 ماده را در تيمارهاي مختلف نشان می دهد. 

 
 

         

          

          
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 ( عدد )مختلف مولدين ماده در تيمارهاي  ميانگين هم آوري مطلق:  1نمودار          

 

 

 

 

 مختلفهم آوري نسبی مولدين ماده در تيمارهاي  -19-3

 

ــ       ــاده در تيمــ ــدين مــ ــبی مولــ ــم آوري نســ ــرات هــ ــانگين تغييــ ــار دوم، 6/23111 ± 9/5721 ار اولميــ  تيمــ

 ( . 2عدد بود ) نمودار  5/19394 ± 7/8761و شاهد  22441/ 3 ± 8/5187، تيمارسوم 4/16652 ± 4/6169 

دامنه نوسان آن در تيمار در نوسان بود .   32227تا  9827درتيمارهاي مختلف بين  نسبی حداقل و حداکثر هم آوري

تـا   4/9827 و شـاهد  7/31366تـا   7/17154، تيمار سوم  1/26111تا  98/7198 يماردوم، ت 4/28336تا 7/11161اول 

مشخص گرديد که بين تيمارهـاي مـورد    ،باتوجه به آزمون آناليز واريانس يكطرفه انجام گرفته  عدد بود . 3/32227
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هـم آوري   2نمـودار   .(P>0.05بررسی از نظر هم آوري نسبی مولدين ماده، اختالف معنی دار آماري وجود نـدارد ) 

 نسبی مولدين ماده را در تيمارهاي مختلف  نشان می دهد. 

          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( عدد )مختلفميانگين هم آوري نسبی مولدين ماده در تيمارهاي  : 2نمودار          

 

 

 

 

 مختلفدر تيمارهاي درصد تخم استحصال شده نسبت به وزن بدن  -21-3

 

 ،  59/8 ± 8/5در تيمار اول  تخم استحصال شده نسبت به وزن بدن مولد ماده درصدميانگين تغييرات     

تخم استحصال درصد  ( . 3بود) نمودار   12/8 ± 8/7وشاهد  46/12 ± 83/1، تيمارسوم 98/9 ± 99/4تيمار دوم 

 دامنه نوسان آن در تيمار اول در نوسان بود. 73/18تا 23/1درتيمارهاي مختلف بينشده نسبت به وزن بدن 

درصد بود . باتوجه به  73/18تا  23/1و شاهد  54/14تا  55/9، تيمار سوم  89/17تا 1/4، تيماردوم46/16تا  5/2



 

83 

 

مشخص گرديد که بين تيمارهاي مورد بررسی از نظر درصد تخم  ،آزمون آناليز واريانس يكطرفه انجام گرفته 

 ( .P> 0.05شده نسبت به وزن بدن ، اختالف معنی دار آماري وجود ندارد )استحصال 

 

           
 

 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 مختلفتيمارهاي  تخم استحصال شده نسبت به وزن بدن درميانگين درصد  : 3نمودار          

 

 

 

 

 

 مختلفدر تيمارهاي استحصال شده  يتعداد کل تخمک ها -21-3

 

 عدد  121158عدد بودکه از اين تعداد  417276هاي استحصال شده در تيمارهاي مختلف ک مجموع کل تخم    

 عدد  82148( مربوط به تيمار دوم ، درصد 19/34عدد ) 142628تيمار اول ،  ( مربوط بهدرصد 8/28) 

تعداد کل ميانگين ( مربوط به تيمار شاهد بود . درصد 33/17عدد )  72342( مربوط به تيمار سوم و درصد 68/19)
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مار سوم ، تي5/17828 ± 5/15153، تيمار دوم   4/17165± 5/16158در تيمار اول  استحصال شده  يتخمک ها

 بود .عدد   4/14468 ± 5/17921و تيمار شاهد   6/16429 ± 4/1477

نظر از  مورد بررسی بين تيمارهايمشخص گرديد که ،   باتوجه به آزمون آناليز واريانس يكطرفه انجام گرفته    

ميانگين  17جدول  ( . P> 0.05اختالف معنی دار آماري وجود ندارد )،  استحصال شده  يتعداد کل تخمک ها

 مولدين ماده در تيمارهاي مورد بررسی را نشان می دهد.استحصال شده  يتعداد کل تخمک هاتغييرات 

  مختلفدر تيمارهاي استحصال شده  يتعداد کل تخمک هاميانگين  :17جدول 

 

ماريت  SE  ± حداکثر حداقل ميانگين 

دشاه  
 a5/17921 ± 4/14468 1561 44281 

1 
 a5/16158 ± 4/17165 3174 47881 

2 
 a5/15153 ± 5/17828 4618 49721 

3 
 a4/1477 ± 6/16429 14821 18753 

 

 

 

 

 

 

 

 مختلفدر تيمارهاي تخم درصد لقاح  -22-3

لقاح  درصدميانگين بود. درصد   83 ± 65/11و بطور متوسط   99تا  52بين در تيمارهاي مختلف لقاح تخم  ميزان    

 بود 4/72 ±7/19شاهد  و 9/83 ± 2/5، تيمارسوم 14/88 ± 7/7ر دوم تيما،  1/87± 11در تيمار اولتخم 
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 و شاهد 91تا 79، تيمار سوم 97تا 77، تيماردوم 98تا 72در تيمار اولتخم ها دامنه نوسان لقاح  (. 4) نمودار

 بود . درصد  99تا  52 

در تخم ي بين ميانگين درصد لقاح اختالف  معنی دار، % 95با توجه به آزمون واريانس يكطرفه در سطح اطمينان    

 در تيمارهاي مختلف را نشان تخم ميانگين درصد لقاح  4. نمودار   (P <0/05)تيمارهاي مختلف ديده نشد

 می دهد.

 

           

 
 

          

 

     

 

   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 مختلفدر تيمارهاي تخم ميانگين درصد لقاح  : 4نمودار          

 

 

 ختلفدر تيمارهاي ممولدين ماده هم آوري کاري  -23-3

 

قاح يافتند که از اين ل آنهااز عدد 354693عدد تخم استحصال شده در تيمارهاي مختلف ،  417276مجموع  از    

عدد مربوط به تيمار سوم  69112عدد مربوط به تيمار دوم ، 128212مربوط به تيمار اول ،  111176مقدار تعداد 
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 تيمار اول ( درافتهيلقاح  يتعداد کل تخمهاميانگين هم آوري کاري )عدد مربوط به تيمار شاهد بود .  46313و

 بودعدد  9261 ±9398و شاهد 13812 ± 1698، تيمارسوم  16125 ± 14458 تيمار دوم، ±15882 16129

 ، 46985تا  4159 ، تيماردوم 46922 تا 2697وري کاري در تيمار اول بين آ دامنه تغييرات هم(.  5) نمودار

  در نوسان بود .عدد  23125تا  833و شاهد 16619تا  12311تيمار سوم  

  يتعداد کل تخمهابين تيمارهاي مورد بررسی از نظر ، ته واليس انجام گرف -باتوجه به آزمون کروسكال 

بر مولدين ماده ميانگين هم آوري کاري   5 نمودار ( .P> 0.05اختالف معنی دار آماري وجود نداشت )،  افتهيلقاح 

 نشان می دهد . را اساس تيمارهاي مختلف 

 
 

         

          
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 مختلف) عدد (در تيمارهاي مولدين ماده ميانگين هم آوري کاري  : 5نمودار          

 

 مختلفدر تيمارهاي تخم ها  یدرصد چشم زدگ -24-3

 

درصد ميانگين  درصد بود. 55/61 ±16متوسط  و بطور  88تا  31بيندرتيمارهاي مختلف زدگی تخم ها  چشم    

و شاهد   3/58 ± 7/11، تيمارسوم 2/61 ± 3/22 تيمار دوم،  6/66± 9/15در تيمار اول چشم زدگی تخم ها 
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 ، تيماردوم 88تا  46ين حداقل وحداکثرچشم زدگی تخم ها در تيمار اول ب ( . 6بود) نمودار  1/56 14/15±

 درصد در نوسان بود . 68تا  31و شاهد  76تا  47تيمار سوم ،  88تا  38

 ،تخم ها یدرصد چشم زدگاز نظر ، واليس ، بين تيمارهاي مورد بررسی  -باتوجه به آزمون کروسكال    

 (.P> 0.05اختالف معنی دار آماري مشاهده نگرديد )

       

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مختلفدر تيمارهاي تخم ها  یدرصد چشم زدگميانگين  : 6نمودار 

 

 

 

 

 

 مختلفدر تيمارهاي چشم زده  يعداد کل تخم هات -25-3

 

تخم چشم زده بدست   226618، تعداد  تخم لقاح يافته در تيمارهاي مختلف  354693طبق نتايج ، از مجموع     

مربوط به عدد  41826مربوط به تيمار دوم ، عدد   81146مربوط به تيمار اول ، عدد   82545مقدار آمد که از اين 
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رتيمارهاي مختلف  دعدد مربوط به تيمار شاهد بود . حداقل وحداکثر تخم هاي چشم زده  22211تيمار سوم و 

 تيمار اول بود. عدد بوده که اولی متعلق به تيمار شاهد و دومی مربوط به 41291و  514بترتيب 

  يتعداد کل تخم هاواليس ، بين تيمارهاي مورد بررسی از نظر  -باتوجه به آزمون ناپارامتريک کروسكال 

 يتعداد کل تخم هاميانگين تغييرات  18جدول(. P> 0.05، اختالف معنی دار آماري وجود نداشت  )چشم زده 

 در تيمارهاي مورد بررسی را نشان می دهد.چشم زده 

 

 ( عدد )مختلف در تيمارهاي چشم زده  يتعداد کل تخم هاميانگين  :18 ولجد

 

ماريت  SE  ± حداکثر حداقل ميانگين 

دشاه  
a1/3974 ± 1/4441 2/514 1/9694 

1 
a1/13988 ± 11792 8/1417 7/41291 

2 
a1/13338 ± 1/11578 4/1542 6/39937 

3 
a9/2557 ± 2/8165 5/6217 4/12631 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی در تيمارهاي مختلفآب از مرحله لقاح تا چشم زدگ دمايرسی بر -26-3
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و  1/15و   5/8بترتيب مختلف در تيمارهاي  یاز مرحله لقاح تا چشم زدگحد اقل و حد اکثر ميانگين دماي آب     

، واليس انجام گرفته  -باتوجه به آزمون کروسكال درجه سانتيگراد بود.  5/12±32/2ميانگين آن در اين مدت

  ، یآب از مرحله لقاح تا مرحله چشم زدگ نظر دماياز  مورد بررسی بين تيمارهايمشخص گرديد که 

 آب از مرحله لقاح تا  ميانگين تغييرات دماي  8 ( . نمودارP> 0.05اختالف معنی دار آماري وجود ندارد )

 را نشان می دهد. مختلفی در تيمارهاي چشم زدگ

 
 

 

 
 

        

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

       

 

  

          

          

 (يگرادسانتدرجه  ی در تيمارهاي مختلف )آب از مرحله لقاح تا چشم زدگ ميانگين دماي:  8نمودار          

 

 

 

 

 

 

 مختلفدر تيمارهاي ) دوره چشم زدگی ( یتخم ها از مرحله لقاح تا چشم زدگ ونيطول مدت انكوباس -27-3

 ( روز )
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و بطور  4تا  2ی ، با توجه به دماي آب ، معموالٌ بين از مرحله لقاح تا چشم زدگطول مدت انكوباسيون تخم ها     

تخم ها از مرحله لقاح تا  ونيطول مدت انكوباسميانگين  بود.روز در تيمارهاي مختلف متغير  5/3 ±8/1 متوسط

روز  4/3 ±89/1و شاهد  6/3 ± 55/1 ، تيمارسوم 57/3 ± 79/1 مار دوم، تي 29/3± 95/1 ی در تيمار اولچشم زدگ

طول واليس انجام گرفته مشخص گرديد که بين تيمارهاي مورد بررسی از نظر  -باتوجه به آزمون کروسكال  بود.

 ( .P> 0.05)اختالف معنی دار آماري وجود ندارد، ی تخم ها از مرحله لقاح تا مرحله چشم زدگ ونيت انكوباسمد

ی در تيمارهاي مختلف را تخم ها از مرحله لقاح تا چشم زدگ ونيطول مدت انكوباسميانگين تغييرات  9 نمودار

 نشان  می دهد.

           

 
 

       

 

 

          
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 )روز( مختلفی در تيمارهاي تخم ها از مرحله لقاح تا چشم زدگ ونيطول مدت انكوباسميانگين  : 9نمودار          

 

 

 

 (روز -درجه )ختلف در تيمارهاي م یچشم زدگ تخم ها از مرحله لقاح تا ونيمدت انكوباس طول -28-3
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  43 ±12و بطور متوسط    61تا  21ی ، معموالٌ بين از مرحله لقاح تا چشم زدگطول مدت انكوباسيون تخم ها      

 ها از مرحله لقاح تا  تخم ونيطول مدت انكوباسميانگين  در تيمارهاي مختلف متغير بود.  (روز -درجه )

  7/38 ±6/12و شاهد  6/51 ± 5/5 ، تيمارسوم 9/44 ± 9/13 ، تيمار دوم 6/39 ± 4/15 تيمار اول ی درچشم زدگ

مشخص گرديد که بين تيمارهاي مورد ، واليس انجام گرفته  -باتوجه به آزمون کروسكال  بود.روز   –درجه 

اختالف معنی دار آماري وجود  ،  یز مرحله لقاح تا مرحله چشم زدگتخم ها ا ونيطول مدت انكوباسبررسی از نظر 

ی در تخم ها از مرحله لقاح تا چشم زدگ ونيطول مدت انكوباسميانگين تغييرات  19جدول  . (P> 0.05)ندارد 

 تيمارهاي مختلف را نشان  می دهد.

 

  مختلفدر تيمارهاي  یدگتخم ها از مرحله لقاح تا چشم ز ونيطول مدت انكوباسميانگين  :19 جدول

 (روز -درجه )

ماريت  SE  ± حداکثر حداقل ميانگين 

دشاه  
 a6/12 ± 7/38 4/26 7/59 

1 
 a4/15 ± 6/39 21 61 

2 
a9/13 ± 9/44 21 7/58 

3 
 a5/5 ± 6/51 4/45 7/58 
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 (ساعت -ه درج) مختلفی در تيمارهاي تخم ها از مرحله لقاح تا چشم زدگ ونيطول مدت انكوباس -29-3

و بطور متوسط   1441تا  481ی ، معموالٌ بيناز مرحله لقاح تا مرحله چشم زدگطول مدت انكوباسيون تخم ها        

تخم ها از مرحله  ونيطول مدت انكوباسميانگين  در تيمارهاي مختلف متغير بود. (ساعت -درجه  ) 6/284±8/1142

 ، تيمارسوم7/1176±6/333 ، تيمار دوم9/949± 2/369مار اولدر تي (ساعت -درجه  )یلقاح تا مرحله چشم زدگ

 بود.  6/929 ± 2/313و شاهد  1215 ± 4/132

 مشخص گرديد که بين تيمارهاي مورد بررسی از نظر، باتوجه به آزمون آناليز واريانس يكطرفه انجام گرفته 

 (.P> 0.05ی دار آماري وجود ندارد)اختالف معن، ی تخم ها از مرحله لقاح تا چشم زدگ ونيطول مدت انكوباس 

ی در تيمارهاي مختلف را تخم ها از مرحله لقاح تا چشم زدگ ونيطول مدت انكوباسميانگين تغييرات  21جدول

 نشان  می دهد.

  مختلفدر تيمارهاي  یتخم ها از مرحله لقاح تا چشم زدگ ونيطول مدت انكوباسميانگين  :21جدول

 (ساعت -درجه  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماريت  SE  ± حداکثر حداقل ميانگين 

دشاه  
a2/313 ± 6/929 6/633 3/1432 

1 
a2/369 ± 9/949 481 1441 

2 
 a6/333 ± 7/1176 481 3/1418 

3 
 a4/132± 1215  1/1191 3/1418 
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 در تيمارهاي مختلف )ظهور الرو( تخم گشايی آب از مرحله لقاح تا  بررسی دماي -31-3

 

رت آب از مرحله لقاح تا ظهور الرو ) مرحله هچينگ ( در تيمارهاي مختلف  در مرحله اول ميانگين درجه حرا      

 درجه سانتيگراد( ، مرحله دوم  11/ 76) ميانگين 91/11الی  15/11( بين   23/11/91الی  16/11/91(تكثير 

الی   15/12/91) مرحله سومدرجه سانتيگراد ( و  13/15) ميانگين 18/15الی  95/14( بين  8/12/91الی  3/12/91) 

 درجه سانتيگراد( بود.86/12راد ) ميانگينگدرجه سانتي 13الی  57/12بين  ( 18/12/91

در  هچينگ يا تخم گشايی ) مرحله ظهور الرو( از مرحله لقاح تا مرحله حد اقل وحد اکثر ميانگين دماي آب 

 درجه سانتيگراد بود.  13/13± 6/1مدت   و ميانگين آن در اين 18/15و   15/11بترتيب مختلف تيمارهاي 

 ، 71/12± 8/1در تيمار اول  هچينگ )تخم گشايی (آب از مرحله لقاح تا مرحله  تغييرات دمايميانگين 

حداقل و حداکثر  بود.درجه سانتيگراد  45/12 ± 78/1و شاهد  21/14 ± 2/1، تيمارسوم18/13 ± 9/1 تيمار دوم

و 15/15تا89/12، تيمار سوم  11/15تا  15/11، تيمار دوم 18/15تا 48/11ر اول دماي آب در اين مرحله در تيما

  بود. درجه سانتيگراد  15تا  6/11شاهد  

 آب از مرحله لقاح تا واليس انجام گرفته بين تيمارهاي مورد بررسی از نظر دماي -باتوجه به آزمون کروسكال     

 (.P> 0.05) اشتمعنی دار آماري وجود ند اختالف، ( مرحله ظهور الرومرحله تخم گشايی)

و ميانگين آن در طول دوره انكوباسيون  12تا  6تخم گشايی بين  از مرحله لقاح تا مرحلهآب نيز اکسيزن محلول در  

تخم گشايی در آب از مرحله لقاح تا  ميانگين تغييرات دماي 11نمودار  ميليگرم در ليتر بود.  15/8 ± 87/1

 را نشان می دهد.تيمارهاي مختلف 
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 (سانتيگراددرجه ) مختلفدر تيمارهاي  تخم گشايیلقاح تا  آب از مرحله ميانگين دماي : 11 نمودار   

 

 (روز)مختلف يمارهاي تدر ( )دوره تفريخ تخم گشايی  تخم ها ازمرحله لقاح تا  ونيطول مدت انكوباس -31-3

 طول مدت انكوباسيون تخمها از مرحله لقاح تا ظهور الرو ) روز ( در تيمارهاي مختلف در مرحله اول تكثير        

 روز( ،  5/9) ميانگين  روز 11تا  8درجه سانتيگراد بين  11/ 76در ميانگين دماي آب  ( ه دوم بهمن  ماهنيم )

 روز(  6روز ) ميانگين  7تا  5درجه سانتيگراد بين 13/15مرحله دوم ) نيمه اول اسفند ماه ( در ميانگين دماي آب 

 روز  11تا  6راد بين گدرجه سانتي86/12ي آب ميانگين دما در( نيمه دوم اسفند ماه  و مرحله سوم تكثير)

  روز ( بود. 5/6) ميانگين 

تخم گشايی) مرحله هچينگ يا ظهور الرو( ، با توجه به دماي آب ، از مرحله لقاح تا طول مدت انكوباسيون تخم ها 

 ونيدت انكوباسطول مميانگين  روز در تيمارهاي مختلف متغير بود. 7 ±5/1و بطور متوسط 11تا  5معموالٌ بين 

،    86/7 ± 7/1 ، تيمار دوم43/7± 7/1در تيمار اول تخم گشايی )هچينگ(تخم ها از مرحله لقاح تا مرحله  

باتوجه به آزمون آناليز واريانس يكطرفه بين تيمارهاي مورد بررسی   بود.روز   6/7 ± 8/1و شاهد    6 ± 1تيمارسوم
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ظهور الرو( اختالف معنی دار مرحله  مرحله تخم گشايی)له لقاح تا تخم ها از مرح ونيطول مدت انكوباساز نظر 

  (.P> 0.05)شتآماري وجود ندا

هچينگ (  در تيمارهاي  تخم گشايی)تخم ها از مرحله لقاح تا  ونيطول مدت انكوباس ميانگين تغييرات 11نمودار

 را نشان  می دهد. مختلف

          
 

 
 

     

 

 

 

   
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

      

 

 (روز ) مختلفتخم گشايی در تيمارهاي تخم ها از مرحله لقاح تا  ونيطول مدت انكوباسميانگين  : 11نمودار   

             در تيمارهاي مختلف   (ظهور الروتخم گشايی )طول مدت انكوباسون تخم ها ازمرحله لقاح تا  -32-3

 (روز -درجه )

 و بطور متوسط 126تا  76تخم گشايی ، معموالٌ بين  از مرحله لقاح تا طول مدت انكوباسيون تخم ها       

تخم ها از مرحله لقاح  ونيطول مدت انكوباسميانگين  د.روز( در تيمارهاي مختلف متغير بو –درجه  ) 93 ± 5/9 

  29/84 ± 79/7 ، تيمارسوم  42/111 ± 59/12 ، تيمار دوم91/91± 53/9در تيماراول( ظهور الروتخم گشايی )تا 

واليس انجام گرفته مشخص گرديدکه  -باتوجه به آزمون کروسكال  بود. روز( –) درجه  92/94 ± 32/8و شاهد
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( ظهور الروتخم گشايی )طول مدت انكوباسون تخم ها ازمرحله لقاح تا اي مورد بررسی از نظر بين تيماره

 تخم ها  ونيطول مدت انكوباسآمار توصيفی  21جدول  ( .P> 0.05اختالف معنی دار آماري وجود ندارد )

 تلف را نشان  می دهد.در تيمارهاي مخ ( روز  –درجه  )ظهور الرو ( به  مرحله تخم گشايی) از مرحله لقاح تا 

 

 مختلفتخم گشايی در تيمارهاي طول مدت انكوباسون تخم ها ازمرحله لقاح تا ميانگين تغييرات  : 21جدول 

 (روز -درجه )

 

ماريت  SE  ± حداکثر حداقل ميانگين 

دشاه  
a32/8 ± 92/94 91 2/119 

1 
a53/9 ± 91/91 9/75 8/114 

2 
a59/12 ± 42/111 7/89 7/125 

3 
a79/7 ± 29/84 8/75 2/91 

 

 

 

 

 (ساعت -درجه )مختلف تخم گشايی در  تيمارهاي طول مدت انكوباسون تخم ها ازمرحله لقاح تا  -33-3

 و بطور متوسط 3117تا  1818تخم گشايی ، معموالٌ بين از مرحله لقاح تا طول مدت انكوباسيون تخم ها     

 ر بود.در تيمارهاي مختلف متغي (ساعت -درجه  ) ±2231 229 

 در تيمار اول (مرحله ظهور الرومرحله تخم گشايی ) تخم ها از مرحله لقاح تا ونيطول مدت انكوباسميانگين 

 5/2281 ±9/197و شاهد  1/2124 ± 2/188 ، تيمارسوم1/2411 ± 2/312، تيمار دوم±8/2215 8/228

گرديد که بين تيمارهاي مورد واليس انجام گرفته مشخص  -باتوجه به آزمون کروسكال  ساعت بود. –درجه 

تخم گشايی اختالف معنی دار آماري وجود طول مدت انكوباسون تخم ها ازمرحله لقاح تا مرحله بررسی از نظر 
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 مرحله تخم گشايی تخم ها از مرحله لقاح تا  ونيطول مدت انكوباسآمار توصيفی  22جدول (.P> 0.05)ندارد 

 نشان  می دهد.در تيمارهاي مختلف را  (ساعت –درجه  )

  مختلفتا تخم گشايی در تيمارهاي طول مدت انكوباسون تخم ها ازمرحله لقاح ميانگين  : 22جدول

 (ساعت -درجه  )

 

ماريت  SE  ± حداکثر حداقل ميانگين 

دشاه  
a9/197± 5/2281 2161 8/2621 

1 
a8/228 ± 8/2215 6/1821 2/2515 

2 
a2/312 ± 1/2411 8/2152 8/3116 

3 
a2/188 ± 1/2124 1818 2166 

 

 

 

 چشم زده در تيمارهاي مختلف هاي توليد الرو از تخم  -34-4

 در ايستگاه تحقيقات شيالتی سفيد رود و رسوب 1بعلت خراب شدن چاه شماره مرحله چشم زدگی تخم ها در 

ت قرار به موقعي با توجه عدد تخم چشم زده خراب گرديدکه 127966 ، تعداد ل و الي روي تخمهاي چشم زدهگ

اتفاق  1و  2بترتيب در تيمار تخم بيشترين تلفات ، گرفتن انكوباتورها ) تراف هاي پلكانی ( در تيمارهاي مختلف 

مربوط به تيمار درصد  15/48اول ،   تيمارمربوط به درصد  95/37 ، خراب شده از مجموع تخم هاي بطوريكه . افتاد

همين موضوع بخاطر لذا  به تيمار شاهد تعلق داشت . درصد  55/12و  مربوط به تيمار سوم درصد 35/1،  دوم

 يبه الرو دارا افتهيلقاح  تخم ليدرصد تبدهمچنين ميانگين ميانگين درصد تخم گشايی از تخم هاي چشم زده و 

بدليل گل آلودگی شده تخم گشايی الرو هاي از و درصدهاي باقيمانده  يافت اهشک،  هاتيماراين در  فعال هيتغذ
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ارائه ، لذا با توجه به ضرورت ثبت و ارائه داده هاي حقيقی در اجراي پروژه هاي تحقيقاتی بوده است. آب 

 ارائه گرديده است .  ،اطالعات بر اساس الروهاي باقيمانده از اين مرحله به بعد 

 

 

 

 مختلفدرتيمارهاي ) هچ شده (  شدهی يتخم گشا يتعداد الروها -35-3

)هچ شده ( بدست آمدکه از اين  شده يیالرو تخم گشاعدد  98652خم چشم زده تعداد عدد ت 226618از مجموع       

  6151عدد مربوط به تيمار سوم و  39192عدد مربوط به تيمار دوم ، 19431عدد مربوط به تيمار اول ،  33981تعداد 

ده نيز از مرحله بدون تزريق عدد الرو تخم گشايی ش 5188شايان ذکر است که تعداد  عدد مربوط به تيمار شاهد بود .

بيشترين الروهاي تخم گشايی شده مربوط به تيمار سوم و کمترين  آمده است 23جدول همانطوري که در بدست آمد. 

عدد  21211و حداکثر آن  111 شده يیتخم گشا يتعداد الروهاهيپوفيز( بود . حداقل  ) آن مربوط به تيمار شاهد

باتوجه به آزمون آناليز واريانس  متعلق به تيمار شاهد و دومی مربوط به تيمار اول بود.درتيمارهاي مختلف  بودکه اولی 

 اختالف معنی دار آماري مشاهده شد شده  يیتخم گشا يتعداد الروهابين تيمارهاي مورد بررسی از نظر ، يكطرفه 

(P< 0.05.)  يیتخم گشا يتعداد الروهااز نظر  2و تيمار شاهد و تيمار  3تيمار بر اساس نتايج مشخص گرديد که بين 

در تيمارهاي مختلف  شده يیتخم گشا يتعداد الروهاميانگين  23جدول  اختالف معنی دار آماري وجود داشت . شده 

 را نشان می دهد.

 )هچ شده ( در تيمارهاي مختلف شده يیتخم گشا يتعداد الروها: ميانگين تغييرات  23جدول
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در  تخمدرصد باالي تلفات به دنبال آن بدليل گل آلودگی آب و  ،نتايج اشاره شد   85صفحه درکه  همانگونه* 

 .اختالف معنی دار آماري بين تيمارها مشاهده شد  ،اول و دوم  تيمار درمرحله چشم زدگی بخصوص 

 

 

 

 تفريخ )درصد ظهور الرو ( در تيمارهاي مختلف درصد  -36-3

 و  111تا  58/11بينيی تا مرحله تخم گشا یتخم از مرحله چشم زدگ یماندگيدرصد باقدرصد تفريخ يا  

،  53/39 ±9/26تيماردوم ، 41/27±8/19تيماراول در فريخ ت درصدميانگين  .بود  2/47 ±17/16 متوسط بطور

حداقل وحداکثر درصد تفريخ در تيمار اول  (.24جدول بود ) 78/26 ±4/12و شاهد  18/95 ± 6/5تيمارسوم 

33/61  ، تا 58/11

تا 77/12 تيمار دوم 

تيمار ،  9/85 96/85سوم 

شاهد  و 111تا 

و  3بين تيمارمون آناليز واريانس يكطرفه مشخص گرديد که باتوجه به آزدر نوسان بود .  91/44تا 42/16

 نظر و شاهد از  2،  1تيمارهاي 

.  و از ميانگين باالتري برخوردار بود( P< 0.05هچ  اختالف معنی دار آماري وجود داشت )تفريخ يا درصد درصد 

ماريت ميانگين ±   SE داکثرح حداقل  

دشاه  
a8/1147 ± 1231 111 2388 

1 
 ab7593 ± 3/4854 151 21211 

2 
a8/1637 ± 7/2775 511 5111 

3 
b5/2713 ± 4/7818 6111 12511 
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 با  3بين تيمارنيز اختالف معنی داري   (Duncan )طبق آزمون مقايسه ميانگين چند دامنه دانكن

 وجود داشت يیتا مرحله تخم گشا یتخم از مرحله چشم زدگ یماندگيدرصد باقبقيه تيمارها از لحاظ 

 (P> 0.05.)  ميانگين تغييرات درصد هچ يا درصد ظهور الرو در تيمارهاي مختلف را نشان می دهد . 24جدول 

 

 ي مختلف:  ميانگين درصد هچ ) درصد ظهور الرو ( در تيمارها 24جدول

ماريت  SE ± حداکثر حداقل ميانگين 

دشاه  
a4/12 ± 78/26 42/16 91/44 

1 
a8/19± 41/27 58/11 33/61 

2 
a9/26 ± 53/39 77/12 9/85 

3 
b6/5 ± 18/95 96/85 111 

 

در  بدليل گل آلودگی آب و به دنبال آن درصد باالي تلفات تخم ،نتايج اشاره شد   85همانگونه که درصفحه * 

 .اختالف معنی دار آماري بين تيمارها مشاهده شد  ،رحله چشم زدگی بخصوص در تيمار اول و دوم م

 

 

 

 مختلفزرده درتيمارهاي  سهيتا مرحله جذب کامل ک يیاز مرحله تخم گشا بررسی دماي آب -37-3

 سانتيگراد( درجه )

زرده در  سهيمرحله جذب کامل ک )ظهور الرو ( تايیتخم گشاحد اقل و حد اکثر ميانگين دماي آب از مرحله     

در تيمارهاي درجه سانتيگراد  25/13 ± 34/1و ميانگين آن در اين مدت93/19و 83/11بترتيب  تيمارهاي مختلف

واليس انجام گرفته مشخص گرديد که بين تيمارهاي مورد بررسی از نظر  -باتوجه به آزمون کروسكال مختلف بود. 

اختالف معنی دار زرده در تيمارهاي مورد بررسی  سهيمرحله جذب کامل کتا  يیمرحله تخم گشااز  دماي آب



 

111 

 

تا مرحله جذب  يیآب از مرحله تخم گشا ميانگين تغييرات دماي 25 جدول( . P> 0.05آماري مشاهده نمی گردد)

 را نشان می دهد. مختلفزرده در تيمارهاي  سهيکامل ک

 مختلفزرده در تيمارهاي  سهيا جذب کامل کت يیاز مرحله تخم گشا ميانگين دماي آب : 25 جدول

  

ماريت  SE  ± حداکثر حداقل ميانگين 

دشاه  
 a6/1± 9/12 37/12 77/13 

1 
a1/1± 8/12 83/11 97/13 

2 
a8/2 ±  14 83/11 93/19 

3 
 a86/1± 3/13 37/12 97/13 

 

 

در  زرده  سهيک ظهور الرو (  تا جذب کامل )يیاز مرحله تخم گشا ونيطول مدت انكوباسبررسی  -38-3

 ) روز ( مختلفتيمارهاي 

و بطور  5تا  3معموالٌ بين  زرده  سهيتا مرحله جذب کامل ک يیاز مرحله تخم گشاطول مدت انكوباسيون تخم ها     

 روز در تيمارهاي مختلف متغير بود. 5/3  ± 1/1متوسط 

در تيمـار   زرده سـه يب کامـل ک تـا مرحلـه جـذ    يیتخـم هـا از مرحلـه تخـم گشـا      ونيطـول مـدت انكوباسـ   ميانگين 

  بود.روز  2/4±3/1شاهد و  3 ±1، تيمارسوم 57/3±8/1 ، تيمار دوم 57/3±1/1 اول

نظــر از  مــورد بررســی بــين تيمارهــايوالــيس انجــام گرفتــه مشــخص گرديــد کــه  -باتوجــه بــه آزمــون کروســكال 

خــتالف معنـی دار آمــاري  زرده ا سـه يتـا مرحلــه جـذب کامــل ک   يیاز مرحلــه تخـم گشــا  ونيطـول مــدت انكوباسـ  

 يیاز مرحلــه تخــم گشــا ونيطــول مــدت انكوباســميــانگين تغييــرات   26جــدول ( . P>0.05مشــاهده نمــی گــردد. )

  زرده در تيمارهاي مختلف را نشان می دهد. سهيتا مرحله جذب کامل ک
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 مختلفتيمارهاي  درزرده  سهيتا جذب کامل ک يیاز مرحله تخم گشا ونيطول مدت انكوباسميانگين  : 26 جدول 

 ) روز (

ماريت  SE  ± حداکثر حداقل ميانگين 

دشاه  
 a3/1 ± 2/4 3 6 

1 
a1/1 ± 57/3 2 5 

2 
a8/1± 57/3 3 5 

3 
 a1± 3 3 3 

 

 

 

 زرده درتيمارهاي  سهيتا جذب کامل ک يیاز مرحله تخم گشا ونيطول مدت انكوباسبررسی  -39-3

 روز( -) درجه مختلف

زرده ، حداقل  سهي)ظهور الرو ( تا مرحله جذب کامل کيیاز مرحله تخم گشام ها طول مدت انكوباسيون تخ    

  روز( در تيمارهاي مختلف متغير بود. –) درجه  78/47 ±29/13و بطور متوسط   72/79و حداکثر  66/21

 از  ونيطول مدت انكوباسنظر از  مورد بررسی بين تيمارهايواليس  -باتوجه به آزمون کروسكال 

  ( .P> 0.05) نشدزرده اختالف معنی دار آماري مشاهده  سهيکامل ک تا مرحله جذب يیتخم گشامرحله 

 زرده  سهيکامل کزرده تا مرحله جذب  يیاز مرحله تخم گشا ونيطول مدت انكوباسميانگين تغييرات  27جدول 

 روز( در تيمارهاي مختلف را نشان  می دهد. –درجه  )

 

 زرده در  سهيکامل کزرده تا جذب  يیاز مرحله تخم گشا ونيانكوباسطول مدت ميانگين  :27 جدول 

 روز( –درجه  ) مختلفتيمارهاي 

ماريت  حداکثر حداقل  SE  ميانگين  ±  
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 زرده در تيمارهاي سهيتا مرحله جذب کامل ک يیاز مرحله تخم گشا ونيطول مدت انكوباسی بررس  -41-3

 ساعت( -مختلف) درجه

و  1913تا  521زرده ، معموالٌ بين  سهيتا جذب کامل ک يیتخم گشامرحله از طول مدت انكوباسيون تخم ها     

 -باتوجه به آزمون کروسكال  ف متغير بود.روز( در تيمارهاي مختل –درجه  ) 5/1147 ± 27/318بطور متوسط  

از مرحله تخم  ونيطول مدت انكوباسنظر از  مورد بررسی بين تيمارهايواليس انجام گرفته مشخص گرديد که 

 28جدول  ( .P> 0.05زرده ، اختالف معنی دار آماري مشاهده نمی گردد ) سهيتا مرحله جذب کامل ک يیگشا

ساعت( در  –زرده )درجه  سهيتا جذب کامل ک يیاز مرحله تخم گشا ونيباسطول مدت انكوميانگين تغييرات 

 تيمارهاي مختلف را نشان  می دهد.

 زرده  سهيتا جذب کامل ک يیاز مرحله تخم گشا ونيطول مدت انكوباسميانگين  : 28 جدول 

 ساعت( –)درجه  مختلفدر تيمارهاي 

ماريت  SE  ± حداکثر حداقل ميانگين 

دشاه  
 a3/434± 99/1312 891 1888 

1 
a8/381 ± 2/1117 521 1566 

2 
 a13/395 ± 11/1211 781 1913 

3 
 a96/61 ± 68/958 891 1116 

 

دشاه  
a2/18 ± 66/54 37 66/78 

1 
a9/15 ± 1/46 66/21 25/65 

2 
a46/16 ± 46/51 49/32 72/79 

3 
a62/2 ± 92/39 37 91/41 
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 مختلفدر  تيمارهاي فعال از هر عدد مولد ماده  هيتغذ يتعداد الرو دارابررسی   -41-3

بدست آمد که   فعال هيتغذ يرو داراال  98512هچ شده ( تعداد  ) شده يیالرو تخم گشاعدد  98652از مجموع     

عدد مربوط به تيمار سوم   39192عدد مربوط به تيمار دوم ، 19431عدد مربوط به تيمار اول ،   33981از اين تعداد 

 عدد الرو داراي تغذيه فعال نيز از مرحله بدون تزريق  5188تعداد  عدد مربوط به تيمار شاهد بود .  6111و

 بدست آمد.

فعال  هيتغذ يتعداد الرو داراواليس انجام گرفته بين تيمارهاي مورد بررسی از نظر  -جه به آزمون کروسكال باتو     

و  2با تيمار  3( .  بر اساس آزمون دانكن تيمار P< 0.05)شد ، اختالف معنی دار آماري مشاهده از هر عدد مولد ماده 

فعال از هر عدد مولد  هيتغذ يتعداد الرو داراتغييرات ميانگين  29جدول داشت .آماري شاهد اختالف معنی دار 

 در تيمارهاي مختلف را نشان می دهد .ماده 

 در تيمارهاي مختلف) عدد(فعال از هر عدد مولد ماده  هيتغذ يتعداد الرو داراميانگين : 29 جدول

 

ماريت  SE ± حداکثر حداقل ميانگين 

دشاه  
a8/1147 ±1231 111 2388 

1 
ab9/7592 ± 3/4854 151 21211 

2 
a8/1637 ± 7/2775 511 5111 

3 
b5/2713 ± 4/7818 611 12511 

 

در  بدليل گل آلودگی آب و به دنبال آن درصد باالي تلفات تخم ،نتايج اشاره شد   85همانگونه که درصفحه * 

 .هده شد اختالف معنی دار آماري بين تيمارها مشا ،مرحله چشم زدگی بخصوص در تيمار اول و دوم 
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 مختلفتيمارهاي  درفعال  هيتغذ يبه الرو دارا افتهيتخم لقاح  ليدرصد تبدبررسی  -42-3

 24/27 ±6/11  و بطور متوسط  6/55 ±6/11تا  51/14 ± 72/7تبديل تخم به الرو تا تغذيه فعال بين ميزان      

 بود .درصد 

 1/21 ± 51/8، تيماردوم 77/18 ±6/14درتيمار اول  عالف هيتغذ يبه الرو دارا افتهيلقاح  تخم ليدرصد تبدميانگين  

 ( .  31جدولدرصد بود )  51/14 ± 72/7وشاهد   6/55 ±6/11 ، تيمارسوم

 يبه الرو دارا افتهيتخم لقاح  ليدرصد تبدنظر از  مورد بررسی بين تيمارهايواليس  -باتوجه به آزمون کروسكال 

( . بر اساس آزمون دانكن مشخص گرديد که بين P< 0.05ه گرديد )اختالف معنی دار آماري مشاهدفعال  هيتغذ

تخم لقاح  ليدرصد تبدميانگين تغييرات  31جدولو تيمارهاي ديگر اختالف معنی دار آماري وجود دارد.  3تيمار

  در تيمارهاي مختلف را نشان می دهد .فعال  هيتغذ يبه الرو دارا افتهي

 در تيمارهاي مختلففعال  هيتغذ يبه الرو دارا افتهيلقاح تخم  ليدرصد تبدميانگين  : 31جدول

 

 

 

 

 

 

در  گل آلودگی آب و به دنبال آن درصد باالي تلفات تخمبدليل  ،نتايج اشاره شد   85همانگونه که درصفحه * 

 .اختالف معنی دار آماري بين تيمارها مشاهده شد  ،مرحله چشم زدگی بخصوص در تيمار اول و دوم 

 

 سن مولدين  -43-3

 سال بود. 5و  4،  3، 2سال و سن مولدين ماده + 3تا  2، +2بررسی هاي انجام شده نشان داد که سن مولدين نر      

 

ماريت  SE ± حداکثر حداقل ميانگين 

دشاه  
a72/7 ± 51/14 37/11 29/28 

1 
a6/14 ± 77/18 88/4 17/43 

2 
a51/8 ± 1/21 85/11 5/33 

3 
b6/11 ± 6/55 36/45 22/75 
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 ماده نر و مولدين   (HSI)و کبدي   (GSI ) تعيين شاخص رسيدگی جنسی  -44-3

 مولدين ماده   (GSI ) يا گنادوسوماتيک بررسی شاخص رسيدگی غده جنسی  -1-44-3

 ، تيمار دوم36/17 ± 11/4ميانگين تغييرات شاخص رسيدگی غده جنسی مولدين ماده در تيمار اول        

ميانگين تغييرات شاخص رسيدگی غده جنسی  بود .   63/14 ± 3/6و شاهد  5/16 ± 12/4 ، تيمارسوم3/13 ± 46/4 

   بود . 56/15 ± 72/4و بطور متوسط   87/23تا  92/5مختلف ، بين مولدين ماده در تيمارهاي 

 درماده  درجنسدر تيمارهاي مختلف ،   تخمدان گنادوسوماتيک شاخص تغييراتبررسی و مطالعات انجام شده 

 مرحله اول تكثير يعنی نيمه دوم بهمن  درحاکی از آن بود که فصل تكثير ) بهمن و اسفند( هاي ماهطی  

 درصد ( ،  58/16 ± 48/3 ) ميانگين بيشترين داراي تخمدان گنادوسوماتيک شاخص(  23/11/91الی  16/11/91) 

 در نيمه دوم اسفند ماه  درصد و 28/14 ± 64/3 ( داراي ميانگين 8/12/91الی  3/12/91نيمه اول اسفند )  در

 درصد بود . 59/15 ± 72/3داراي ميانگين ( 18/12/91الی   15/12/91) 

واليس انجام گرفته بين  -باتوجه به آزمون کروسكال  بود. ماده جنس در رسيدگی جنسی اوجنيمه دوم بهمن ماه  

عنی دار آماري وجود مولدين ماده اختالف م تيمارهاي مورد بررسی از نظر شاخص رسيدگی غده جنسی

  (.P> 0.05نداشت)
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 ميانگين تغييرات شاخص رسيدگی غده جنسی مولدين ماده در تيمارهاي مختلف رانشان می دهد.  12نمودار 

 

 
 

         
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

       

 

 

 

  

          

          

          

          

          

 ( مولدين ماده در تيمارهاي مختلفGSI ميانگين شاخص رسيدگی غده جنسی )  : 12نمودار          

 

 مولدين نر  (GSI ) يا گنادوسوماتيک  بررسی شاخص رسيدگی غده جنسی -2-44-3

 عدد مولد نر قبل و حين انجام عمليات تكثير ، طی سه ماه  فصل زمستان  19 هبيضنمونه برداري از بافت        

،  11/2 ± 76/1 جنس نر در دي ماه در بيضه گنادوسوماتيک شاخصميانگين   ) دي ، بهمن و اسفند( انجام شد.

 ( . 13) نموداربود  64/1 ± 43/1و اسفند ماه   29/2 ± 66/1بهمن ماه  

 درصد در 3/2تا 2/1و 2/3تا  9/1،  1/3تا  5/1نس نر بترتيب جدر  بيضه سوماتيکگنادو دامنه نوسان شاخص

حاکی از  نر درجنس بيضه گنادوسوماتيک شاخص تغييراتبررسی و مطالعات انجام شده    دي، بهمن و اسفند بود . 

 صد ( ودر 64/1 ± 43/1مربوط به  اسفند ماه ) بيضه گنادوسوماتيک شاخصميانگين  مترينآن بود که ک
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بين ماههاي  ،طبق آزمون آناليز واريانس يكطرفه مربوط به  بهمن ماه بود .  ( درصد  29/2 ± 66/1)بيشترين آن  

 (.P< 0.05اختالف معنی دار آماري مشاهده نگرديد ) ،  GSIاز نظر فاکتور مورد  بررسی 

 
 

 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 مولدين نر بر اساس ماههاي مورد بررسی ( GSI ) بيضه گنادوسوماتيک شاخص:  13نمودار          

 ( مولدين ماده HSI شاخص کبدي يا هپاتوسوماتيک )   -3-44-3

در تيمارهاي مختلف هاي  فصل تكثير ) بهمن و اسفند( ماهعدد از مولدين جنس ماده طی  25دربدي کشاخص     

،   48/1 ±46/1، تيمار دوم  35/1 ± 46/1ميانگين تغييرات شاخص کبدي مولدين ماده در تيمار اول انجام شد.  

،  در تيمارهاي مورد بررسی ت شاخص کبديميانگين تغييرابود .  15/1 ± 21/1و شاهد  33/1 ± 23/1تيمارسوم 

  بود . 32/1 ± 34/1و متوسط  آن  42/2تا  84/1بين 

 نيمه اول اسفند ماه در ،درصد  47/1 ±45/1 ميزان به ميانگين بيشتريناين شاخص در نيمه دوم بهمن ماه داراي 

 ( 18/12/91الی 14/12/91ند ماه) نيمه دوم اسفدرو  درصد 37/1 ±24/1ميانگين داراي(  8/12/91الی  3/12/91)  

 درصد بود .  21/1 ± 64/1 به ميزانميانگين  کمترينداراي 
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واليس انجام گرفته  -باتوجه به آزمون کروسكال  بود. مادهمولد  جنس در کبد سازي زرده اوجنيمه دوم بهمن ماه 

اختالف معنی دار آماري وجود ، نظر شاخص کبدي مولدين ماده از  مورد بررسی بين تيمارهايمشخص گرديد که 

 (. P> 0.05) ندارد

 ميانگين تغييرات شاخص کبدي مولدين ماده در تيمارهاي مورد بررسی را نشان می دهد.  14نمودار 
 

 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

       

 

  

        

 

 ( مولدين ماده در تيمارهاي مختلفHSI ميانگين شاخص کبدي )  :  14نمودار 

 

 ( مولدين نر HSI شاخص کبدي يا هپاتوسوماتيک )  -4-44-3

 

 ام عمليات تكثير ، طی سه ماه  فصل زمستان عدد مولد جنس نر  قبل و حين انج 19نمونه برداري از بافت کبد      

و  78/1 ± 31/1بهمن ماه  ،  81/1 ± 28/1 در دي ماه  کبدي  شاخصميانگين  ) دي ، بهمن و اسفند( انجام شد.

  4/1تا  7/1و 2/2تا  2/1،  2/2تا  6/1بترتيب  کبدي  شاخص( . 15بدست آمد) نمودار 95/1 ± 28/1اسفند ماه  

  همن و اسفند ماه نوسان داشت بود .در دي، ب ،  درصد

تغييرات شاخص کبدي يا هپاتوسوماتيک در ماهيان نر حاکی از کاهش تدريجی آن در طول ماههاي مختلف   

گرفته  انجامطبق آزمون آناليز واريانس يكطرفه   .داشتفصل زمستان بود که در ابتدا بيشترين مقدار و سپس کاهش 
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 اختالف معنی دار آماري مشاهده گرديددر ماهيان نر  ،  HSIنظر فاکتور از بين ماههاي مورد بررسی  ،

(P< 0.05.) بر اساس ماههاي مورد بررسی در مولدين نر اردک ماهی را  شاخص کبديآمار توصيفی  15 نمودار

 نشان می دهد .

          
 

 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 مولدين نر بر اساس ماههاي مورد بررسی  (HSI)کبدي شاخص:  15نمودار         

 ی از انجام هورمونوتراپو بعد قبل  ،بررسی و ارزيابی اسپرم مولدين نر  -45-3

 

اسپرم در مايع سمينال ،  قبل و بعد از انجام هورمونوتراپی( مولدين) در هر دو گروه نشان داد که بررسی ها نتايج      

(  Anormalyند و درصد اسپرم هاي آنرمالی )دسلولها متحرک می ش )پالسماي منی( غير متحرک و با افزودن آب ،

و قبل و همچنين ساير فاکتورها را مدت زمان تحرک اسپرم  ،حرک درصد ت 32و  31هاي نيز  بسيار کم بود. جدول 

 د. ننشان می ده هورمونوتراپی را از انجام بعد 
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 1391درسال  قبل از انجام هورمونوتراپی ،: درصد تحرک و مدت زمان تحرک اسپرم مولدين نر 31جدول 

 

نمونه 

 مولد

 نر

 اسموالريته
mosmo/l 

 اسپرماتوکريت

 rp5111دقيقه12

 ) درصد(

درصد 

 تحرک

مدت 

زمان 

تحرک 

 )ثانيه(

 وزن 

 مولد 

 ) گرم ( 

طول 

چنگالی 

 مولد)گرم( 

تراکم در ميليمتر 

تعداد اسپرم  ) مكعب

 (× 119برحسب 

1 338 64  91 3115 872  4915  

 

3215 

2 351 54  91 3121 671  4615  

 

2111 

3 348 59  91 2155 711  4813  
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 1391در سال  از هورمونوتراپی ساعت پس 24 ،درصد تحرک و مدت زمان تحرک اسپرم مولدين نر:  32جدول 

 

 اسموالريته تيمار

mosmo/l 

 اسپرماتوکريت

 rp5111دقيقه12

 ) درصد( 

درصد 

 تحرک

مدت 

زمان 

تحرک 

 به ثانيه

وزن 

مولد 

 )گرم (

طول 

چنگالی 

 مولد

 سانتيمتر()

 مترتراکم در ميلي

تعداد ) مكعب

برحسب اسپرم 

119×) 

 سن مولد

 )سال( 

1 345 65  51 2 675 47 3111 3 
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2 354 55  61 2125 728 4418 2915 +2 

3 347 51  61 1155 734 4513 2215 +2 

 2 1813 3915 519 2115 51  48 311 شاهد

 

 ميزان توليد الرو در واحد سطح   -46-3

 احتساب ا) بمثبت دادند  ونوتراپی جوابکه نسبت به هورم اي عدد مولد ماده 25 تعداددر مجموع از    

 3282+  هورمون بدون تزريق گرم 677 )  = 3959 گرم تخم ) 3959مقدار  عدد مولد ماده بدون تزريق(  5 

 دعد 4ميزان توليد کل الرو اردک ماهی در شايان ذکر است که  . حاصل شد( هورمونبا تزريق  گرم

به مرحله اول  تعلقمآن عدد  37591 تعداداز اين  کهبود عدد 113741 ،در پايان دوره پرورشخاکی استخر

به مرحله سوم  تعلقعدد م 19751درصد( و  41به مرحله دوم تكثير ) متعلقعدد  41521درصد ( ،  1/36تكثير)

  درصد ( بود. 9/4به مرحله بدون تزريق هورمون ) متعلقعدد نيز  5188درصد ( بود . تعداد 19تكثير )

 ماهی در استخرهاي خاکی اردک چه پرورش ب -47-3

و حداقل به متر مربعی انتقال يافته  451 خاکیعدد استخريک در  ، از تكثير در هر مرحلهالروهاي توليد شده     

مرحله طول مدت پرورش الرو در بطوريكه  ، پرورش يافتند ،روز از زمان معرفی به استخر  62و حداکثر 33مدت 

 ،( 27/1/91لغايت  8/12/91روز)  48تكثير مرحله اول  ،(  19/1/91لغايت  16/11/91روز ) 62 بدون تزريق

( به  2/2/91لغايت  29/12/91روز )  33تكثير مرحله سوم  و( 31/1/91لغايت  21/12/91روز )  41تكثيرمرحله دوم 

ا استفاده از کود دهی تغذيه الروها متكی به توليدات طبيعی استخر ) روتيفر و دافنی ( بوده که ب طول انجاميد. 

  .روزانه طی دو وعده صبح و عصر از شيرابه سويا استفاده گرديد ،حاصل می شد . عالوه بر توليدات طبيعی استخر 

 بچه اردک ماهی فيزيكی و شيميايی آب در طول دوره پرورش فاکتورهاي   -1-47-3 
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 51/13 ± 15/4و متوسط آن  5/21تا  5/5 ) فروردين و ارديبهشت (درجه حرارت آب در طول دوره پرورش     

آب   PH،رم در ليتر گميلي  9 ± 57/2و متوسط آن   72/14تا  45/4اکسيژن محلول در آب بين  ،درجه سانتيگراد 

  19/18 ± 32/11و متوسط آن  32تا  5/6و دماي هوا بين   64/8 ± 22/1آن  توسطو م  95/8تا  2/8بين 

 درجه سانتيگراد بود.

 

 مختلفدر تيمارهاي هاي نوزادگاه استخر بهشده  يسازي رو هاوزن ال  -2-47-3

 و 13تـــا  11در تيمارهـــاي مختلـــف ، بـــين  نوزادگـــاه  ياســـتخرها بـــه ســـازي شـــده  وزن الروهـــاي  رهـــا    

  ميليگرم بود . 6/11 ±2/1بطور متوسط   

 ، تيمارســـوم 29/11 ±5/1، تيمـــاردوم 43/11 ±4/1ميـــانگين وزن الروهـــاي رهـــا ســـازي شـــده در تيمـــار اول 

 ( . 33ميليگرم  بود ) جدول 6/11 ±52/1و شاهد 4/12 655/1±

ــه آزمــون کروســكال    ــه  -باتوجــه ب ــيس انجــام گرفت ــين تيمارهــاي مــورد بررســی از    ،وال ــد کــه ب مشــخص گردي

ــه اســتخر يرهاســاز هــايوزن الرونظــر  هاي نوزادگــاه ، اخــتالف معنــی دار آمــاري مشــاهده نمــی گــردد  شــده ب

(P>0.05.)  ــدول ــرات وزن  33جـ ــانگين تغييـ ــايالرو ميـ ــاز هـ ــا سـ ــده يرهـ ــتخر شـ ــه اسـ ــاهبـ ، در  هاي نوزادگـ

 تيمارهاي مختلف را نشان می دهد . 

 ميليگرم( ) مختلفدر تيمارهاي  ي نوزادگاههاشده به استخر يرها ساز هايوزن الروميانگين  : 33 جدول 

 

ماريت  SE  ± حداکثر حداقل ميانگين 

دشاه  
 a52/1 ± 6/11 11 13 

1 
 a4/1 ± 43/11 11 13 

2 
 a25/1 ± 29/11 11 13 



 

114 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 هاي نوزادگاه درتيمارهاي مختلفشده به استخر يرها ساز هايالرو طول -3-47-3

و بطـور متوسـط     4/1تـا   2/1در تيمارهـاي مختلـف ،  بـين     نوزادگـاه  ياستخرها بهشده  يرهاساز يالروها طول    

ــود .  33/1 11/1± ــانتيمتر ب ــار اول      س ــاه در تيم ــتخرهاي نوزادگ ــه اس ــده ب ــازي ش ــاي رهاس ــول الروه ــانگين ط  مي

                  ( .  34سانتيمتر بود ) جدول 32/1±11/1و شاهد  4/1 ±1/1 ،  تيمارسوم31/1 ±11/1، تيماردوم 31/1 11/1± 

  هــاي الرو تيمارهــاي مــورد بررســی از نظــر طــولبــين  ،والــيس انجــام گرفتــه  -توجــه بــه آزمــون کروســكال بــا    

ميـانگين   34(. جـدول  P> 0.05اخـتالف معنـی دار آمـاري مشـاهده نشـد )      ،هاي نوزادگـاه   شده به استخر يرها ساز

  هاي نوزادگاه در تيمارهاي مختلف را نشان می دهد .شده به استخر يرها ساز هايالرو تغييرات طول

 سانتيمتر( )مختلفدر تيمارهاي ي نوزادگاه هاشده به استخر يرهاساز يهاالرو ميانگين طول : 34جدول 

3 
 a655/1± 4/12 12 13 

ماريت  SE  ± حداکثر حداقل ميانگين 

دشاه  
a11/1± 32/1 2/1 4/1 

1 
a11/1± 31/1 2/1 4/1 
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 مختلفيمارهاي درتها شده از استخر ديصان انگشت قد يوزن بچه اردک ماه  -4-47-3

ــانبچــه اردک ماهوزن       ــتخرها  ديصــ ي ــده از اس ــاه  يش ــين   نوزادگ ــف ،  ب ــاي مختل ــا 81/1در تيماره و  32/3ت

 در تيمــــار اولشـــده   ديصــــ يـــان بچــــه اردک ماهميـــانگين وزن   گـــرم بــــود .  68/2 ±6/1بطـــور متوســــط   

 گـــــرم  بـــــود.  63/2 ±77/1و شـــــاهد  16/3 ±24/1 ،  تيمارســـــوم 48/2 ±65/1، تيمـــــار دوم  55/2 71/1±

ــكال    ــون کروسـ ــه آزمـ ــه بـ ــه    -باتوجـ ــام گرفتـ ــيس انجـ ــر     ،والـ ــی از نظـ ــورد بررسـ ــاي مـ ــين تيمارهـ  وزن بـ

ــه ماه ــانبچـ ــ يـ ــاه  شـــده از اســـتخر ديصـ ــد  ،هاي نوزادگـ ــاهده نشـ ــاري مشـ   (.P>0.05) اخـــتالف معنـــی دار آمـ

ــدول ــرات    35ج ــانگين تغيي ــه اردک ماهمي ــانوزن بچ ــد   ي ــت ق ــانگش ــده  ديص ــت ازش ــاه ، در خراس هاي نوزادگ

 تيمارهاي مختلف را نشان می دهد .

 )گرم( مختلفدر تيمارهاي ها از استخرشده  ديصانگشت قد  انيبچه اردک ماهوزن ميانگين  : 35 جدول

2 
a11/1± 31/1 2/1 4/1 

3 
a1/1± 4/1 4/1 4/1 

ماريت  SE  ± حداکثر حداقل ميانگين 

دشاه  
 a77/1± 63/2 81/1 32/3 
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 مختلفدرتيمارهاي ها شده از استخر ديص ان انگشت قديبچه اردک ماه طول -5-47-3

ــول      ــه اردک ماه طــ ــانبچــ ــ يــ ــتخرها ديصــ ــده از اســ ــاه  يشــ ــف ،  نوزادگــ ــاي مختلــ ــين در تيمارهــ  بــ

ــا  19/6  ــود . 96/6 ±51/1و بطــور متوســط   38/7ت ــانگين طــول   ســانتيمتر ب ــانبچــه ماهمي در تيمــار شــده  ديصــ ي

ــار دوم 82/6 ±68/1اول  ــوم 82/6 ±68/1، تيمــ ــاهد  37/7 ±11/1،  تيمارســ ــود.   86/6 ±7/1و شــ ــانتيمتر  بــ ســ

 يــانبچــه ماه نظــر طــولبــين تيمارهــاي مــورد بررســی از  ،والــيس انجــام گرفتــه  -باتوجــه بــه آزمــون کروســكال 

 (.P> 0.05اختالف معنی دار آماري مشاهده نشد ) ، شده ديص

ــ  ــول   36 دولج ــرات ط ــانگين تغيي ــه اردک ماه مي ــانبچ ــ ي ــده ديص ــتخر از ش ــاي  اس ــاه ، در تيماره هاي نوزادگ

 مختلف را نشان می دهد . 

 

 

 )سانتيمتر( مختلفدر تيمارهاي ها شده از استخر ديص ماهيان انگشت قدبچه اردک  ميانگين طول  : 36جدول 

1 
a71/1± 55/2 81/1 32/3 

2 
 a65/1± 48/2 81/1 32/3 

3 
 a24/1± 16/3 88/2 32/3 

ماريت  SE  ± حداکثر حداقل ميانگين 

دشاه  
 a7/1± 86/6 19/6 38/7 

1 
a68/1± 82/6 19/6 38/7 
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 ي خاکی  هادر استخرانگشت قد بچه ماهيان بازماندگی صيد نهايی و  -48-3

 روز از زمان معرفی الروها به  62و حداکثر 33صيد نهايی بچه ماهيان با توجه به دماي آب ، حداقل    

عدد الرو معرفی شده  5188و  19751، 41521،   37591بترتيب از مجموع ي نوزادگاه طول کشيد . ستخرهاا

،  2111، 3111به استخرهاي نوزادگاه از مرحله اول تا سوم تكثير و همچنين مرحله بدون تزريق ، بترتيب تعداد  

 ، 98/7در مرحله اول عدد بچه اردک ماهی انگشت قد صيدگرديدکه ميانگين درصد بقاء  2111و  1111

  .(  37جدول  )درصد بود 3/39و مرحله بدون تزريق   16/5، مرحله سوم  81/4مرحله دوم 

تعداد  ،عدد الرو معرفی شده به استخرهاي نوزادگاه در تيمارهاي مختلف  113741مجموع نهايت از در    

بچه اردک ماهيان صيد شده در عدد بچه اردک ماهی انگشت قد صيد شد که ضريب باقيماندگی کل   8111

از اين مقدار بچه ماهی بدست آمده ، تعدادي به بخش خصوصی و بقيه به  درصد بود. 71/7مراحل مختلف 

صيد شده در تيمارهاي مختلف ،  يانبچه اردک ماهميانگين وزن نهايی  رودخانه سفيد رود رهاسازي شدند .

  . بودگرم  68/2 ±6/1و بطور متوسط  16/3تا  48/2بين 

 

 

2 
a68/1± 82/6 19/6 38/7 

3 
a11/1± 37/7 36/7 38/7 
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 ميانگين وزن )گرم( و طول )سانتيمتر(  بچه اردک ماهيان انگشت قد در زمان صيد :  37 جدول

مراحل 

مختلف 

 تكثير

تاريخ 

رهاسازي 

 الرو

 به استخر

 تاريخ 

 صيد 

 بچه ماهی

 ازاستخر

تعداد الرو 

رهاسازي 

شده به 

 استخر 

 )عدد(

تعداد 

بچه 

ماهی 

صيد 

شده از 

 استخر 

 ) عدد(

وزن 

 متوسط

 الرو

سازي  رها

 به شده

 ستخرا

(mg ) 

 طول 

متوسط 

الرو 

 رهاسازي 

 شده به 

 استخر

(cm) 

 توسطموزن 

اهی مبچه 

 شده صيد

(gr ) 

 طول متوسط

بچه ماهی 

صيد شده 

(cm) 

 درصد 

 بقاء

بدون 

 تزريق

16/11/91 19/1/91 5188 2111 6 7/1 21/1±66/2 25/1±6/6 3/39 

 98/7 1/6±42/1 81/1±34/1 2/1 11 3111 37591 27/1/91 8/12/91 اول

 81/4 36/7±27/1 88/2±22/1 4/1 12 2111 41521 31/1/91 21/12/91 دوم

 16/5 38/7±85/1 32/3±63/2 4/1 13 1111 19751 2/2/91 29/12/91 سوم
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 الرو     بررسی اقتصادي و برآورد محاسباتی ميزان هورمون مصرفی از نظر ريالی با توجه به ميزان  -49-3

  1391توليدي در سال     

جهت بررسی اقتصادي و برآورد محاسباتی ميزان هورمون مصرفی از نظر ريالی با توجه به ميزان الرو توليدي        

 ابتدا قيمت تمام شده هورمون در تيمارهاي مختلف برآوردگرديدکه نتايج آن در جدول ، 1391در سال 

 آمده است .  38 

 از نظر ريالی با توجه به ميزان  ررسی اقتصادي و برآورد محاسباتی ميزان هورمون مصرفیب  :  38جدول

 1391الرو توليدي در سال                   

 جنسيت تيمار

 مولد

تعداد ماهی 

هورمون 

 تراپی شده

 وزن متوسط

ماهی تزريق 

 شده

(gr) 

ز وميزان د

مصرفی هورمون 

به ازاي هر 

 کيلوگرم 

 وزن بدن 

(mg) 

يزان کل م

 ز مصرفیود

 هورمون 

 (mg) 

ارزش 

 ريالی

هر 

ميليگرم 

 هورمون 

 

 جمع کل

 هزينه 

 ) ريال(

 قيمت تمام

شده هورمون  

در تيمارهاي 

 مختلف

 ) ريال(

 

 اول

  275411 45111 12/6 5/1 1361 9 ماده

 279111 45111 21/6 5/1 3/689 18 نر 554411

 

 دوم

  557111 45111 38/12 1 3/1376 9 ماده

 594911 45111 22/13 1 6/734 18 نر 1152111

 

 سوم

  612911 45111 62/13 5/1 1119 9 ماده

 664211 45111 76/14 5/1 547 18 نر 1277111
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 شاهد

  594111 15111 61/39 4 2/1111 9 ماده

 857411 15111 16/57 4 794 18 نر  1451411

  554411يمار اول تقيمت تمام شده هورمون اواپريم در  ،شاهده می گردد م 38همانطوري که در جدول شماره      

ريال برآورد گرديد . حال با فرض  1451411و هيپوفيز ) گروه شاهد(  1277111تيمار سوم  1152111تيمار دوم 

ترتيب با تيمار اول تا سوم ب ،باشد ريال بوده  111هرگرم الرو اردک ماهی تمام شده قيمت  1391اينكه در سال 

و  3919211 ،  1943111،  3398111بترتيب  مبلغ  ،عدد الرو   6111و شاهد   39192 ، 19431 ،  33981 توليد

تيمار اول ، ه با احتساب قيمت تمام شده  هورمون در تيمارهاي مختلف رسيدکفروش خواهد به ريال  611111شاهد 

ولی  ،داشت  رزش افزوده ا ،ريال    2632111   ، 791111  ،(   3398111   - 554411)   2843611تا سوم بترتيب  

اين با توجه به نتايج لذا . مالی هم داشتزيان ريال   851411مبلغ بلكه  حاصل نشدنه تنها سودي  ،تيمار شاهد در 

 ( و (mg /kg B.W 211ز تزريقیوبترتيب با د  ovaprimگروه تيماري اگرچه ،تحقيق می توان گفت 

  ، درصد لقاحودن بيشتر باز لحاظ )  ( از ويژگيهاي بسيار مناسبی (mg /kg B.W  0.5م ميكروگر 11 

به عنوان يک القاء کننده براي القاء اووالسيون و  هماوري کاري و درصد جوابدهی مولدين ( ،درصد چشم زدگی 

رو اردک ماهی با هورمون عدد ال 33981با توليد  ميكروگرم 11ز تزريقیوولی د،  بودتخمريزي مولدين برخوردار 

مقرون به از لحاظ اقتصادي ريال ارزش افزوده داشت و  2843611مبلغ   ،ميليگرم  32/12مصرفی کمتر به ميزان 

  صرفه ترين هورمون بود.
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 گيري نتيجه و حث ب -4

 خرهاي خـاکی  با توجه به تحقيقات موفقی که در خصوص نقش اردک ماهی در کنترل آبزيان ناخواسته در اسـت    

 وکمـــک بـــه افـــزايش ميـــزان توليـــد در واحـــد ســـطح و بهبـــود اقتصـــاد آبـــزي پـــروري بـــه انجـــام رســـيد   

 بسياري از پرورش دهنگـان ماهيـان گـرم آبـی درخواسـت اسـتفاده از ايـن مـاهی در         ، ( 1389) خوال وهمكاران ، 

يـين بيونرماتيوهـاي تكثيـر    آبزي پروري را داشته انـد . ولـی علـی رغـم تحقيقـاتی کـه در گذشـته در خصـوص تع        

از رانـدمان نسـبتاٌ پـايينی برخـوردار بـوده و       آن، تكثير مصـنوعی  ( 1375رامين ،  )بود  شده اردک ماهیمصنوعی 

بيشتر روش نيمه طبيعی) نيمه مصنوعی ( مورد استفاده قرار گرفته که آنهم راندمان پـايينی داشـته و    ،درساليان اخير

تراپی و القاء مصنوعی ، بيونرماتيو دقيق  ذا بايستی با انجام آزمايشات مختلف هورمونبود. لن جوابگوي نياز موجود

ژه حاضر بـراي ايـن منظـور طراحـی شـد و         را فراهم نمود . بنابراين پرو  تكثير مصنوعی براي معرفی به بخش اجراء

 د. يپيش ضروري بنظر می رس انجام آن بيش از

 متكی بر صيد تخـم يـا الرو آنهـا از محـيط طبيعـی       استخوانیش بسياري از ماهيان رورپ هنوزشايان ذکر است          

 بخش آبزي پروري ، مديريت توليد سلول هاي جنسی در محيط پرورشی و توسعه به منظور رشد امروزه  می باشد.

از جنس نر ، همزمان سازي استحصال سلول هاي جنسی ان ام مهم بعدي براي تكثير ماهيگ .بنظر می رسد ضروري 

 و ماده می باشد. اين عمل باعث کاهش هزينه، ساده کردن جمع آوري سلول هاي جنسـی و انكوباسـيون تخـم هـا     

 .ضروري استبسيار آبزيان  و پرورش مديريت تكثير، به منظور توسعه آبزي پروري در آينده بنابراين  می گردد.

ــروزه معمــولی تــرين روش جهــت تحريكــات بلــو  جنســی در            ماهيــان ، تزريــق عصــاره غــده هيپــوفيز      ام

ــون          ــكالتی همچـ ــايل و مشـ ــا مسـ ــتفاده از آن بـ ــا اسـ ــد ، امـ ــی باشـ ــادوتروپين مـ ــاوي گنـ ــد حـ ــاهی مولـ  : مـ
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ــاده ســــازي آن   -1 ــال هيپــــوفيز و نحــــوه آمــ ــونگی استحصــ ــان و اطــــالع از کيفيــــت و چگــ  عــــدم اطمينــ

محدوديت زمـان   -3غذيه ، شرايط زيست و غيره  تعدم اطمينان از مناسب بودن ماهی دهنده هيپوفيز از نظر سن،  -2

باال به  هزينه -5آن  عدم دسترسی آسان به  -4مصرف غده هيپوفيز استحصال شده و مشكالت شرايط نگهداري آن 

عدم بازار پسـندي و کـاهش قيمـت مـاهی دهنـده        -6جهت محدوديت منابع تهيه و تقاضاي زياد و روز افزون آن  

معموالٌ تزريـق    -8مشكل فساد پذيري آن در صورت عدم نگهداري آن در يخچال  -7ر ، هيپوفيز به جهت شكل س

 بـاال مـی بـرد     مولـد اسـترس را در   ثانيـاٌ سـبب بـاال رفـتن درصـد خطـا و     اوالٌ آن دو مرحله اي بوده که اين موضـوع  

 روبــرو مــی باشــد ، ماهيــانی مــؤثر مــی باشــد کــه قرابــت فيلوژنيكی)تكــاملی( بــا مــاهی دهنــده دارنــد تنهــا بــر   -9 

 (Nandisha et al ., 1990).  11 - ميزان هورمونهاي گنادوتروپين موجود در غده هيپـوفيز اسـتخراجی    ،عالوه بر اين، 

ــردد          ــی گـ ــدين مـ ــاوتی در مولـ ــهاي متفـ ــروز واکنشـ ــب بـ ــر موجـ ــن امـ ــد و ايـ ــی باشـ ــخص نمـ ــٌا مشـ  غالبـ

زيـرا مرحلـه رسـيدگی تخمـدان و بيضـه در       ،اسـت  مضافاٌ اينكه غده هيپوفيز فاقد عملكرد استاندارد مشخصـی  -11

ــد ، دقيقــاٌ   ماهيــانی ــوفيز قــرار مــی گيرن  . (Gerbilskii , 1941)مشــخص نمــی باشــد   کــه مــورد تزريــق عصــاره هيپ

 GnRHکــه بطــور مصــنوعی توليــد مــی گردنــد و تــوان بــااليی در آزاد ســازي   از هورمــون هــايی در حــال حاضــر

(Gonadotropine releasing hormone)  ــا ــده يـــ ــون آزادکننـــ ــادوتروپين هورمـــ ــتفاده  گنـــ ــد، اســـ  دارنـــ

مينه که تاثير بسيار زيادي در امـر رهاسـازي هورمـون گنـادوتروپين     آاسيد  11اين هورمون پپتيدي است با  می شود.

و در  گـردد از غده ي هيپـوفيز مـی   (  GTHگنادوتروپين ) باعث تحريک توليد و رهاسازي GnRHaاستفاده از دارد . 

شـده و در تكثيـر مـاهی از آن     توليـد بصـورت مصـنوعی   امروزه نبال دارد . اين هورمون بدتيجه توليد مثل ماهی را ن

باعث چندين بار تخم ريزي در مولد مـاده و طـوالنی    GnRHa. استفاده از ( 1381) اميري مجازي ،  شوداستفاده می 

احتمـاال باعـث تحريـک      GnRH  در حقيقـت  د.مثل ماهی نر بدون کاهش کيفيت اسپرم مـی گـرد   شدن فصل توليد
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، هورمـون محـرک    ( GH ماننـد هورمـون رشـد)    دخالت دارنـد مثلی  هورمون هاي ديگر هيپوفيز که درچرخه توليد

 . (Zohar, 1989 ) ( و سوماتوالکتين می شودTSHتيروئيد)

راينـد تكثيـر مـاهی مـی شـود .      هورمون القاء کننده اواپريم سـبب افـزايش بازمانـدگی در ف   گفته شد  که همانطوري

مانند هورمونهـا يـا سـيگنالهاي داخـی       (Internal stimoli)عوامل داخلی چنين است که مكانيسم فيزيولوژي اين عمل 

هيپوفيز و يا گناد تاثير کرده و انجام عمل رسيدگی مـواد تناسـلی را    –بدن که بر روي سطوح مختلف هيپوتاالموس 

 ،  فشــار، نــور  ماننــد محرکهــايینظيــر  ( External stimuli )امــل خــارجی  تشــديد يــا کنــد مــی کننــد و عو    

مغـز مـاهی اثـر مـی گذارنـد و       روي  (Fermons) ، فرمونهـا حضـور جـنس مخـالف    ، pH  ،شـوري   ،درجـه حـرارت   

روي هيپوفيز  GnRHترشح می شود .  (هورمون آزادکننده گنادوتروپين)  GnRHهيپوتاالموس را تحريک می کنند و 

ــا ــه )  تـ ــادوتروپين اوليـ ــون گنـ ــح هورمـ ــث ترشـ ــته و باعـ ــه ) GTH 1ثير گذاشـ ــردد.GTH 2( و ثانويـ ــی گـ  ( مـ

 پس از رهاشدن در خون و رسيدن به گنادها ترشحات هورمونهاي استروئيدي( GTH 1) هورمون گنادوتروپين اوليه 

ــپرم    را ــر بنــــام اســ ــه در ماهيــــان نــ ــته و در رشــــد ابتــــدايی ســــلولهاي جنســــی کــ  اتوژنزبــــه همــــراه داشــ

(Spermatogesis)  يا توليد اسپرم هاي اوليه و در ماهيان ماده بنام اووژنز(Oogensis)        يـا توليـد تخمـک هـاي اوليـه مـی

ــد.   ــده دارن ــه عه ــند را ب ــه )   باش ــادوتروپين ثانوي ــاي گن ــز ( GTH 2هورمونه ــا و   ني ــپرم ه ــايی اس ــيدگی نه  در رس

يا رسـيدگی نهـايی اسـپرم و در ماهيـان      (Spermulation)موليشن در ماهيان نر اسپرو تخمک ها در ماهيان نقش داشته 

نقـش    هـم   GnRHشايان ذکراسـت کـه   را به عهده دارند.  (Ovolation)رسيدگی نهايی تخمک يا اووالسيون   ، ماده

يـن سـه   و ا )ماننـد اواپـريم   (exocrine اگزوکـرين   و    (paracrine)دارد و هم نقش پاراکرين  (endocrine )ايندوکرين 

ــو    ــی شــ ــث مــ ــم باعــ ــه   دمكانيســ ــه مرحلــ ــان بــ ــزي ) که ماهيــ ــيونتخمريــ ــپرم و (اووالســ ــراوش اســ  تــ

حال اگر راندمان تكثير ما باال باشد نشان می دهد که مولدين نر يـا مـاده مـا از لحـاظ مكانيسـم      برسند. ( اسپرميشن ) 

 . ( 1381 ) اميري مجازي  ،هاي فيزيولوژيک شرايط کامالٌ نرمال و مناسبی را داشته اند
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 به همراه ضد دوپامين براي   GnRHaدر برخی از ماهيان مانندکپور معمولی و گربه ماهی آمريكايی 

در طول ده سال گذشته ، سيستم هاي  بازدارندگی دوپامين بر روي هيپوتاالموس استفاده می شود. اثر  کردن خنثی

 GnRHaه قرار گرفت. اولين آزمايش همان تزريق پرورشی مورد استفاد استخوانیدر ماهيان  GnRHaمختلف تزريق 

 GnRHaبودکه هنوز نيز روش مرسوم القا نمودن تخم ريزي در بين ماهيان پرورشی است. در ماهيان نر ، يک تزريق 

  GnRHaدر ماهيان ماده استفاده از . دارد م ريزينقش مثبتی در اسپر، تنها براي چند روز 

 .   (Yaron, 1995 )خم را بهبود بخشدمی تواند کيفيت و کميت توليد ت

هيچگونـه  با دوز يـک ميكروگـرم بـه ازاي هـر کيلـوگرم وزن بـدن ،         GnRHتزريق   Szabo (2003)طبق بررسی هاي

نيـز تـاثير هورمـون      Billard , 1980  & Marcel .تاثيري در تخم ريزي و اسپرم ريزي مولـدين اردک مـاهی نداشـت    

GnRH  اردک ماهی مورد بررسی قرار دادند. را روي اووالسيون تخم 

 0.5ميكروگرم  11( و  (mg /kg B.W 211بترتيب با دوز تزريقی    ovaprimنتايج ما نيز نشان داد که گروه تيماري     

 mg /kg B.W)  از ويژگيهاي بسيار مناسبی به عنوان يک القاء کننده براي القاء اووالسيون و تخمريزي مولدين )

عدد الرو اردک ماهی با  33981( با توليد  (mg /kg B.W 0.5ميكروگرم  11باشد ولی دوز تزريقی برخوردار می 

ريال ارزش افزوده داشته و از لحاظ اقتصادي  2843611مبلغ   ،ميليگرم  32/12هورمون مصرفی کمتر به ميزان 

 مقرون به صرفه ترين هورمون بود. 

 جهت تكثير سلولهاي جنسی ماهيان در بازار توليد مصنوعی اربرد موفقيت آميز روش القاي هورمونی ، ک

آنها ، تنها به شناخت ويژگيهاي کمی و کيفی ترکيبات هورمونی بكار رفته بستگی ندارد ، بلكه شايد بيش از آن به 

 طبق بررسی هاي ( .1381است ) گلوبوکووا، ميزان آمادگی مولدين ماده در فرايند تكثيرمصنوعی وابسته 
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Peter , Trudeau  and  Sloley ( 1991)     تزريقGnRH  به تنهايی ، تاثيري در تخم ريزي کپورماهيان ندارد و وجود

 نقش بسزايی در تكثير ماهيان بازي می کند. Dopamin) (دوپامين

گونه ماهيان  41بطور موفقيت آميز براي تحريک رسيدگی جنسی و تخم ريزي حدود  GnRHaسيستم آزاد کننده 

 Morone  باس راه راه می توان به عنوان مثال که  گونه ماهی نر مورد استفاده قرار گرفت 21ماده و وانیاستخ

saxatilis باس سفيد ، Morone. chrysops   باس دريايی اروپايی ،icentrarchus labrax (ماهی طاليی ، کپورماهيان) 

Carassius auratus  ؛ کپور معمولیCyprinus carpio  د ماهيان، آزا 

 ؛  Oncorhynchus mykiss   ؛ قزل آالي رنگين کمان  Salmo salar (ماهی اقيانوس اطلس )

 Zohar, 1989; Munro et al 1990 را نام برد )  Chanos chanos ماهی  و خامه  Oncorhynchus nerka  آزاد ماهی قرمز

and Yaron, 1995.) 

 در برخی از گونه هاي ماهيان در شرايط اسارت طبق بررسی ها ي انجام گرفته ، رسيدگی جنسی 

رخ نمی دهد که می تواند به سبب استرس يا عدم رعايت نيازمندي ماهيان براي کامل کردن فرايند توليد مثلی در 

 (. Zohar &  Mylonas , 2001شرايط پرورشی باشد) 

Horvath , 1992  گهداري می شوند بصورت طبيعی که در استخرهاي زمستانی ن بيان نمود که اردک ماهيانی

ثابت  حاضربررسی  درولی . بعمل آورد قادر به تخمريزي نبوده و فقط با تزريق هورمون می توان از آنها تخم کشی 

 (نيمه مصنوعی )بصورت نيمه طبيعیهم شدکه ماهيان نگهداري شده در استخرهاي زمستانی 

 سند.مصنوعی به مرحله تخم ريزي می ر ( و هم1388)خوال ، 

  ماهيان مولد به سختی شرايط اسارت در مخازن مصنوعی را تحمل (Huet ,1986)طبق بررسی هاي   

می نمايند و ماده ها معموالٌ در شرايط اسارت به رسيدگی جنسی دست نمی يابند و نرهاي بالغ را فقط چند روزي 
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تكثير شده در اين تحقيق در استخرهاي ماهيان  درصد از 95بيش از  هيوتمی توان نگهداري کرد. برخالف نظريه 

 نگهداري، تغذيه و به بلو  جنسی رسيدند . گذرانی  زمستان

Huet ,1986   استفاده از نياز به گزارش کرد که اردک ماهيان نر به سختی اسپرم دهی می نمايند وگاهی همچنين

هی با هورمون اواپريم هيچگونه شد . اما در تمام مدت تكثير مصنوعی اردک ماباسوند جهت کشيدن اسپرم می 

در عمليات نمودند و گاهی اوقات می نيازي به سوند يا شكافتن شكم ماهيان نر نبود و مولدين نر بخوبی اسپرم دهی 

 کلی بطورو نياز به دو عدد مولد نر براي نبود .  بود افیک براي يک عدد مولد ماده نراسپرم يک عدد مولد  ،تكثير

 (Biswas, 1993) .است آب دماي ،ماهی  تخمريزي زمان روي بر گذارتاثير عامل مهمترين

 Berg  ,1949   درجه سانتيگراد گزارش نمود . 15تا  8دماي تكثير اردک  ماهی در شرايط طبيعی را 

  95/11 ±32/2 و ميانگين آن 15و حداکثر آن  7ولی طبق بررسی هاي ما حداقل دماي آب در زمان تكثير 

در اين که کامالٌ با دماي تكثير در شرايط طبيعی هم خوانی دارد . بر اساس نتايج بدست آمده  بود  درجه سانتيگراد

 .  بوددرجه سانتيگراد  5/12تا  9مناسبترين دماي تكثير در شرايط مصنوعی تحقيق ، 

جوابدهی  ، رابطه معكوسی با طول مدتريتا تكث قياز مرحله تزرميانگين دماي آب ،  طبق نتايج بدست آمده 

بود، طول مدت  کمترمولدين ماده داشت . چنانچه هرچه ميانگين دماي آب از مرحله تزريق تا مرحله تكثير 

 جوابدهی مولدين ماده طوالنی تر می شد . 

 ،درجه سانتيگراد (  39/11± 38/2چنانچه در تيمار اول ميانگين درجه حرارت آب کمتر از بقيه تيمارها بود ) 

( از بقيه تيمارها شد. همچنين ميانگين 71/4± 4/1) طوالنی تردين به هورمون در اين تيمار مول یهطول مدت جوابد

دين درآن مول یطول مدت جوابدهدرجه سانتيگراد ( که  3/13 ± 13/1بود ) بيشتردرجه حرارت آب در تيمار سوم 

 روز ( گرديد .  4/3 ± 5/1کوتاهتر )
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، روز 7الی  6بترتيب  طول دوره انكوباسيون تخمها اتري  ب ا پرست  ن ) وثوقی و  11تا  8 ( و1365)يزدا

 ،بر اساس نتايج بدست آمده در اين تحقيق   .که بستگی به درجه حرارت آب دارد گزارش گرديد( 1371مستجير ،

طول مدت انكوباسيون تخمها از مرحله لقاح تا مرحله تخم گشايی )ظهور الرو( ، در تيمارهاي مختلف در مرحله 

روز ( ،  5/9روز) ميانگين  11تا  8درجه سانتيگراد بين  11/ 76در ميانگين دماي آب  نيمه دوم بهمن  ماه(ل تكثير) او

روز( و  6روز ) ميانگين  7تا  5راد بين گدرجه سانتي 13/15مرحله دوم ) نيمه اول اسفند ماه ( در ميانگين دماي آب 

 5/6روز ) ميانگين  11تا  6درجه سانتيگراد بين 86/12انگين دماي آب درمي (نيمه دوم اسفند ماه  مرحله سوم تكثير)

 وثوقی و مستجير همخوانی دارد.  و نيزروز ( بودکه با گزارشات يزدانپرست اباتري 

اتري)  گزارشطبق        ب ا نپرست   اردک ماهیمولد هر عدد  استحصال شده ازمقدار تخم ،  (1365يزدا

در تيمارهاي مولد ماده  از هر عدد شده تخم استحصال مقدار ، حاضر تحقيقات در اماگرم می باشد.  811تا  211

  .گرم بود 37/128± 2/111بطور متوسط و  452و حداکثر  12حداقل  ،مختلف 

ميليمتر  2الی  5/1در حدود  لقاحعمل اردک ماهی قبل از  مکقطر تخطبق بررسی هاي بعمل آمده ،     

 ، اتري  ب ا نپرست  اتري ،  5/1بترتيب ا تا ، ( آبكشيدهبعد از لقاح ) تخم و  (1365)يزدا ب ا نپرست  )يزدا

  ( می باشد .1371ميليمتر ) وثوقی و مستجير ، 3تا  5/2و   (1365

 و ميانگين آن در تيمارهاي مختلف  7/2تا   1/2بين   قبل از لقاحدامنه نوسان قطر تخمک ، در اين بررسی 

 ±32/1و ميانگين آن  3/3و حداکثر آن  2/2 قطر تخم آبكشيده . همچنين حداقل ميليمتر محاسبه گرديد 3/2 19/1±

 ميليمتر محاسبه گرديد . 7/2

 فرورديناوايل تخم ريزي اردک ماهيان در اواخر اسفند و  ، 1981بررسی هاي کازانچف در سال بر اساس        

ميليمتر می باشد ولی بر اساس تحقيقات  3تا  7/2درجه سانتيگراد شروع و قطر تخمها  5تا  4 آبدماي در ، ماه 
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 شروع و درجه سانتيگراد  7 آب درجه حرارتدر از نيمه دوم بهمن ماه  تخم ريزي اردک ماهیفصل   ،حاضر

 ميليمتر  7/2تا   1/2بين و قطر تخم ها  می يابدسانتيگراد خاتمه  15در نيمه دوم اسفند ماه در درجه حرارت 

 اندازه گيري گرديد.   (3/2 ±19/1) ميانگين 

  عدد هزار 211تا  151( و1371) وثوقی و مستجير ، 45تا  41بترتيب  اردک ماهیهم آوري نسبی      

(  ، اتري  ب ا نپرست  حداقل ميانگين هم آوري نسبی  ،اما طبق بررسی هاي ما  ،گزارش گرديد (1365يزدا

رتيمارهاي دهم آوري نسبی . دامنه تغييرات  بودعدد  6/23111 ± 9/5721و حداکثر  4/16652 ± 4/6169مولدين 

 با بررسی هاي  وثوقی و مستجير همخوانی دارد. که نتايج اين تحقيق بود عدد   32227تا  9827مختلف بين 

اما طبق يافته هاي ما  ،گزارش نمودعدد هزار  311تا  31( هم آوري مطلق اردک ماهی را بين  1981کازانچف )      

 عدد بود .  6/31982 ± 1/13596و حداکثر  22516 ± 3/5694مولدين  آوري مطلق همن حداقل ميانگي

  بود . 61281تا 6241دامنه نوسان هم آوري مطلق درتيمارهاي مختلف بين 

مربوط به مرحله دوم  65189مربوط به مرحله اول تكثير ،  135971تخم چشم زده ، تعداد  226618از مجموع     

 د مربوط به مرحله سوم تكثير بود . همانطور که مشاهده شد در مرحله اول تكثير يعنی عد 25558و  تكثير

  91/11الی  15/11( که درجه حرارت آب پايين و در محدوده   23/11/91الی  16/11/91نيمه دوم بهمن  ماه) 

 بيشتر از مراحل بعدي تكثير بود.تعداد تخم هاي چشم زده درجه سانتيگراد بود ، 

 (  و دوم 6/66 ± 9/15درصد چشم زدگی تخمها در تيمار اول  ) شد ،مشاهده   6مانطوري که در نمودار ه     

(  بود ولی در اين مرحله بعلت  1/56 ±14/15(  و شاهد )  3/58 ± 7/11( بيشتر از تيمار سوم )  2/61 ± 3/22) 

گل و الي روي تخمهاي چشم زده  در ايستگاه تحقيقات شيالتی سفيد رود و رسوب 1شماره خراب شدن چاه 

درصد و (  24) جدولترکيده وخراب شدند و درصد تخم گشايی اول و دوم بسياري از پوسته تخمها در تيمار 
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 عدد  226618بطوريكه از مجموع ، اهش يافت ک(  31) جدول  فعال هيتغذ يبه الرو دارا افتهيلقاح  تخم ليتبد

عدد تخم چشم زده خراب گرديدکه  127966هچ شده بدست آمد يعنی عدد تخم  98652تعداد  ،تخم چشم زده 

عدد به  1734درصد ( ،  15/48عدد به تيمار دوم )  61616درصد ( ،  95/37عدد به تيمار اول )  48565از اين تعداد 

 درصد ( به تيمار شاهد تعلق داشت .  55/12عدد )  16151درصد ( و  35/1تيمار سوم ) 

پرست درصد است  91تا  81درصد تبديل تخم به الرو در اردک ماهی در حدود شده ، طبق گزارش منتشر  ن )يزدا

اتري ،  ب  فعال هيتغذ يبه الرو دارا افتهيلقاح  تخم ليدرصد تبدميانگين  حداقل ،اما طبق يافته هاي ما  .(1365ا

 درصد بود .  24/27 ±6/11و بطور متوسط  6/55 ±6/11آن  و حداکثر 51/14 ± 72/7درتيمارهاي مختلف 

 درصد در نوسان بود.  22/75تا  88/4دامنه تغييرات آن در تيمارهاي مختلف بين 

Ononuju et al. , 2007 کردندکه هورمون اواپريم نتايج معنی داري را در مقايسه با  گزارش 

 (.P> 0.05)غده هيپوفيز گربه ماهی دارد

اتري) طبق گزارشات   ب ا نپرست   بدهی مولدين ماده اردک ماهی از تزريق درصد جوا( 1365يزدا

بيشترين درصد جوابدهی مولدين درصد است.  اما طبق بررسی هاي ما ،  81الی  71عصاره غده هيپوفيز در حدود 

درصد وکمترين آن مربوط به هيپوفيز  )تيمار شاهد( به   9/88اواپريم ) تيمار دوم(  به ميزان هورمون ماده مربوط به 

در معرض خطر انقراض قرار داشت که   Testudineus anabasگونه  وستاندر کشور هند رصد  بود.د 55/55ميزان 

اداره ملی ژنتيک و منابع ماهی اين کشور با استفاده از هورمون اواپريم آن را تكثير نمود . نتايج حاصل از اين 

 . ( Haniffa  and Sridhar. , 2002بررسی ، درصد لقاح بيشتر  و همچنين بازماندگی الروها را نشان داد)

مورد    Cirrhina mrigala مريگال  تحقيق ديگري درکشور هندوستان اثرات هيپوفيز و اواپريم روي ماهیدر     

ميكروگرم به ازاي  11دوز با اواپريم هورمون با که مولدينی که  مشخص گرديددر اين تحقيق  .  بررسی قرار گرفت

درصد  . ندساعت تخمريزي نمود 9، تزريق شده بودند ، بعد از گذشت   (mg /kg B.W 0.5)هر کيلوگرم وزن بدن
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 که  ماهيان تيمار شاهد  حالیدر  ، بوددرصد و درصد بازماندگی الروها نيز بهتر  91لقاح تخمها 

گزينه براي  به اين نتيجه رسيدند که هورمون اواپريم بهترين تحقيق) هيپوفيز ( هنوز تخمريزي نكرده بودند . در اين 

  . (Ngahama et al., 1993)جايگزينی هورمون هيپوفيز می باشد

 خانواده ،  11جنس و  17گونه و  25از  ماهی عدد   41111نزديک به  2115در ايالت فلوريدا آمريكا در سال 

ريزي شدند و از از ماده ها تحريک به تخم  %92با هورمون اواپريم مورد تزريق قرار گرفتند که در ميان نزديک به 

% نسبت  9/99بودکه   Carassius auratus% نرها نيز اسپرم گيري بعمل آمد. يكی از اين ماهيان ، ماهی کاراس   96

می حاضرنتيجه اين تحقيق همسو با تحقيق  .(  1389) ذکريا پور ،  اواپريم جوابدهی مثبت داشت هورمون  به تزريق

  .باشد

 و   ovaprimو HCGهورمونهاي اثرات تزريق  رويبر  ( 1391ان )ذکريا پور و همكار هاي بررسی

 که  نشان داد Cyprinus carpio ماهی کپور معمولیمولدين ماده در القاء رسيدگی جنسی عصاره غده هيپوفيز 

 و  ( P<0/05) بين درصد جوابدهی مولدين در تيمارهاي مختلف ، اختالف معنی دار آماري وجود دارد

 ميلی گرم به ازاي هرکيلوگرم وزن بدن بود . 5/1دوز  باجوابدهی مربوط به  تيمار اواپريم  باالترين درصد

 ميليگرم  4 و دوز تزريق غده هيپوفيز  HCG ،IU/kg B.W 3111ز تزريقی ودکه شايان ذکر است 

 نسبی و  اما براي درصد لقاح ، طول کل ، درصد تخم گشايی ، هم آوريبود . به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن 

، گرديد که هورمونهاي مختلف خص مش بررسیدر اين  ( P>0/05).مطلق اختالف معنی داري مشاهده نشدهم آوري 

عملكرد متفاوتی روي القاء رسيدگی جنسی مولدين ماده کپورمعمولی دارند ، بطوريكه هورمون اواپريم نسبت به 

 ، ن ماده ماهی کپور معمولی داشت ساير هورمونها عملكرد مطلوب تري روي رسيدگی جنسی مولدي

 بعنوان يک القاء کننده مناسب براي القاء اووالسيون و تخمريزي مولدين ماده کپور معمولی را لذا اين هورمون 

 و گربه ماهی (Channa punctatus)مورل خالخالیبر روي القاء تخم ريزي .  نمودند گزارش
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 (Heteropneustes fossilis)  ( که نتايج آن با تحقيق 1389موفقيت آميز بود) ذکريا پور، ورمون اواپريم هبا استفاده از

نتايج نشان دادکه که هورمون اواپريم تاثير زيادي روي پارامترهاي اسپرم شناختی همچنين  حاضر مطابقت دارد.

 دارد و می توان از اين هورمون  Cyprinus carpio Linnaeus, 1758ماهی کپور معمولی وحشی 

 بصورت گسترده در مراکز تجاري تكثير و پرورش استفاده کرد ( به آن نعلت قيمت مناسبتر و دسترسی آسا به) 

 ( . 1391سيفی و همكاران ،  )

  ون ورم ه  اوي ح  م ري اواپ  ون ورم ه با استفاده از  Salmo trutta caspiusزر  خ  اي آزاد دري  ی اه در م  زي ري م خ ت  اي ق ال     

ا  ( بLRH-A2از ) س زرده  ون ورم ه  ده ن ن آزادک  ون ورم و ه  دون ري پ دام  ن ي ام دوپ د آزاد و ض  ی اه م  ن ي پور ادوت ن گ  ده ن ن کآزاد

 5/1دوز  با  م ري اواپ  ون ورم ط ه وس ت    ه ل رح م  ک در ي  اده م  ن دي ول م در اين بررسی .(  1391) فرحی ،  د ش  ام ج ان  ت ي ق وف م

   رم روگ ك ي م 5 و 2دوز  با    LRH-A2  ون ورم و ه وزن بدن  رم وگ ل ي ر ک ه  ازاي  ه ب  رم گلی ي م

نتايج اين تحقيق   . ت رف رار گ ق  ق زري ورد ت م  وژي ول زي ي ف  رم س  ه ل ي وس بنيز د  اه ش  روه د.گ دن ش ق زري ت   رم وگ ل ي رک ه  ازاي  ه ب

 روز( 3 گذشتد از ع ) با  ه روه ر گ اي ر از س زودت  زي ري م خ ، ت LRH-A2  ون ورم ه  رم روگ ك ي م 5ار  م ي در تکه  نشان داد

  روه ر در گ ام  ن اي  ی داد ول  رخ  ی ون ورم ه  اي اره م ي در ت  اده م  ن دي ول م  ه م در ه  ذاري گ ک م خ ت . همچنينگرفت  ام ج ان

ا،  ه م خ ت  ی زدگ م ش چ  زان ي ، م اح ق لدرصد   زان ي در م  داري ی ن ع م  الف ت اخ  ی ون ورم ه  اي اره م ي تدر د. ش ن  ده اه ش د م اه ش

 مشاهده نشد  الروي  ی ل ك دش و ب  زرده  ه س ي ک  ذب ج  دوره  ا طی ق بدرصد ،  ون ي اس وب ك ان  دوره  ا طی ق د ب درص

(P <0/05) . ون ورم ه  رم روگ ك ي م 5ار  م ي در ت LRH-A2 ر  االت ب  داري ی ن ع طور م  ه ب  ی ب س ن  وريم آ ه  زان ي ا و م ه م خ طر ت ، ق

  ه ذي غ ت  روع ا ش ت  خ ري ف ت  ان زم  دت و م  خ ري ف ت  ، دوره ی زدگ م ش چ  ر(، دوره ي اخ ) ت  ه ت ف ه ن  دوره  ن ي ن چ م ه . (P <0/05) ود ب

 داراي آنالوگ) اواپريم دو تيمار اردک ماهی با استفاده از  در تخم ريزيتحريک  ود. ر ب ت اه وت ک  روه گ  ن در اي  ال ع ف

GnRH)  انجام گرفتدر کشور مجارستان  يپوفيزهغده وSzabo , 2003)  ) .  ميانگين  کهبررسی نشان داد نتايج اين
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 7/12 و براي هيپوفيز  7/56  ±7/15اواپريم براي ين و مشابه يكديگر بوده و فوق نسبتاٌ پاي تيماردر دو لقاح  درصد

 درصد بود .  ±3/56

 31درصد و يا حتی بيشتر از  21تا  11تعداد تخم هاي لقاح يافته می تواند   (Hute ,1986) هاي  بررسیطبق         

و بطور متوسط   99تا  52بين اي مختلف لقاح در تيمارهنرخ  ميانگين  حاضردرصد باشد در حاليكه در تحقيق 

 (.  4) نمودار بوددرصد   83 ± 65/11

 درصد لقاح آنها کامالٌ در همان ساعت اول  ، تخم هاي اردک ماهی پس از لقاح و شستشو شايان ذکر است که     

امالٌ سفيد رنگ و از چون تخم هاي لقاح نيافته ک شودبا چشم غير مسلح بخوبی ديده می ساعت بعد از لقاح (  2-1) 

 . می شوند ساير تخم هاي لقاح يافته که زرد رنگ هستند متمايز 

ويژگی مهم يک القاءکننده مؤثر و فعال براي مولدين ، نتيجه مطلوب درصد جوابدهی مولدين و توليد تخم هايی    

مطلوب بودن اين عوامل تاثير  با کيفيت مطلوب ) درصد لقاح ، درصد تخم گشايی ( و توليد الرو می باشد . مطمئناٌ

 شگرفی در موفقيت تكثير و پرورش ماهيان خواهد داشت .

نتايج اين تحقيق نشان دادکه بين ميانگين وزن مولدين تكثير شده ، جوابدهی مولدين،  طول مدت جوابدهی     

 درصد لقاح ، وري نسبی ، درصد تخم استحصال شده نسبت به وزن بدن ، آ وري مطلق ، همآ مولدين ، هم

 از مرحله لقاح تا مرحله طول مدت انكوباسيون تخم ها هم آوري کاري ، درصد چشم زدگی تخم ها ، 

  اختالف معنی دار آماري،  طول مدت انكوباسيون تخم ها از مرحله لقاح تا مرحله تخم گشايی ، یچشم زدگ

 اي تخم گشايی شده  ، درصد تبديل تخم درصد هچ يا درصد ظهور الرو ، تعداد الروه اما بين ،جود نداشت و

لقاح يافته به الرو داراي تغذيه فعال وتعداد الروهاي داراي تغذيه فعال در تيمارهاي مختلف  اختالف معنی دار 

عدم اختالف معنی دار آماري وجود داشت ، آماري وجود داشت . اگرچه در بين بسياري از فاکتورهاي ذکر شده  
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وري کاري و درصد آ يانگين درصد تخم استحصال شده نسبت به وزن بدن ، درصد لقاح ، همولی در تيمار شاهد م

   ان زم  طول مدت انكوباسيون از  ن ي ن چ م ه( .  6، 5، 4، 3بود) نمودارهاي پايين تر از بقيه تيمارها چشم زدگی 

 از  ر ت طوالنی شاهد   روه گ در(   ال ع ف  ه ذي غ ت  روع شجذب کامل کيسه زرده ) مدت زمان تفريخ تا ا  تتخم گشايی 

 .(  26) جدول ود بروز (  2/4 ±3/1) بقيه تيمارها 

و  اسپرم ريزي   ري وث طور م  ه ب  ک ي ت ت ن س  اي ه ون ورم از ه  اده ف ت اس  ه داد ک  ان ش ن  بررسی  ن اي  ج اي ت نهمچنين         

  اي ه روش  ه ع وس ت  ت ه د ج وان ت ی ماين هورمونها از   اده ف ت اسو  د اي م ن ی م تسريع هیاردک ما  ن دي ول را در م  زي ري م خ ت

 .ود ش  رده ار ب ک  ه ود ب ش  ه ت اس ا ک ه م خ ت  ت ي ف ي کاز  ه ك ن اي  دون ب  ی وع ن ص ر م ي ث ك ت

 ز تزريقیوبترتيب با د    ovaprimبا توجه به بررسی نتايج اين تحقيق مشخص شد که گروه تيماري      

 21 1.5 mg /kg B.W) )  0.5ميكروگرم  11و  mg /kg B.W) از ويژگيهاي بسيار مناسبی به عنوان  ) 

 که اين ويژگيها شامليک القاء کننده براي القاء اووالسيون و تخمريزي مولدين اردک ماهی برخوردار می باشد 

تخم استحصالی از هر عدد مولد باال بودن  ميزان ، درصد (   8/77 -9/88)  مطلوب بودن درصد جوابدهی مولدين 

 باال بودن درصد چشم زدگی تخم ها ، درصد(  87-88باال بودن درصد لقاح )، گرم (  132 -151ماده )

با بررسی هاي  ماکه نتايج بودعدد(  15882 -16125وري کاري ) آ باال بودن هم ودرصد(  1/66 – 6/66) 

Ngahama et al ( 1993)   همخوانی دارد .(  1391ذکريا پور و همكاران )و  

علت استفاده از تراف هاي معموالٌ در تكثير مصنوعی اردک ماهی از تراف هاي پلكانی استفاده می کنند .      

 ويس که در زمان تخم گشايی اگر تخم ها در انكوباتورهاي شيشه اي  است تكثير اردک ماهی اين درپلكانی 

 زير  در اينكه الرو هاي از تخم بيرون آمده  ثانياٌ نمی گردند و) تخم گشايی ( ی بمانند به صورت کامل هچ باق

 . (Hute ,1986)شيشه هاي ويس گيرکرده و نمی توانند بطور کامل کيسه زرده خود را جذب نمايند
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 عی الزم و ضروري استدانستن تراکم اسپرم براي تعيين نسبت بهينه اسپرم به تخم ، براي لقاح مصنو

 (Tvedt et all , 2001  ; Suquet et all , 1995   . )  

. يكی از عوامل مهم در فرايند  (Billard & Cosson,1992)شروع شد  19مطالعات زيست شناسی اسپرم ماهيان از قرن 

سب اسپرم که مهمترين با کيفيت مناسب می باشد . در اين خصوص کيفيت مناماهی مولد لقاح ، استفاده از اسپرم 

 ( .1381می باشد، می تواند سبب افزايش لقاح گردد) يگانه ، اسپرم مشخصه آن تحرک 

کيفيت اسپرم معموالٌ بوسيله شدت تحرک ، درصد اسپرماتوزوئيدهاي متحرک و مدت زمان حرکت رو به جلو 

اسپرم استفاده گردد،  آنها ارزيابی می گردد . پارامترهاي ديگري که ممكن است جهت ارزيابی کيفی

اسپرماتوزوآ بعنوان يكی از ، در ميان تحرک  .(Billard ,1992)اسپرماتوکريت و ترکيبات شيميايی پالسما می باشد 

 عوامل ارزيابی کيفی آن ، می تواند نقش مهمی را در موفقيت عمليات لقاح مصنوعی ايفاء نمايد

(Billard , 1986) . 

ت اسپرم به دو روش شمارش آن و سنجش ميزان لظرا تحت تاثير قرار می دهد . غ درصد لقاح، غلظت اسپرم     

اسپرم می تواند اثرات کاهش تحرک را در لقاح جبران  لظت. غ (Obraztsow,1985)اسپرماتوکريت تعيين می گردد

قاح بستگی به کند زيرا اسپرماتوزوآ تنها در يک نقطه يعنی ميكروپيل می تواند در تخمک نفوذ کند بنابراين ل

 .  (Billard , 1986)رسيدن اسپرماتوزوآ به اين نقطه دارد

، از آنجايی که اسپرم مولدين نر اردک ماهی در ( 1388، طبق تحقيقات بعمل آمده توسط نگارنده ) خوال          

 در آن سال مولدين ، بسيار کم و از تحرک ضعيفی برخوردار بود و درصد زيادي از اسپرم هاساير با  مقايسه

بالفاصله  اردک ماهی عدد مولد نر 3تعداد ، به جهت اطمينان خاطر لذا  ،بودند  ( Anormaly)غير طبيعی يا آنرمالی  
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ساعت پس از انجام  24، عدد مولد نر ديگر  4و تعداد (  تراپی قبل از انجام هورمونپس از صيد از تاالب انزلی ) 

 د آزمايش اسپرم قرار گرفتند .انتخاب و مور ،تراپی  عمليات هورمون

قبل نر همان مولدين ، مورد آزمايش قرار گرفتند  تراپی هورمونانجام بعد از ي که نرشايا ن ذکر است که مولدين  

  وزن و سن با هم تفاوت داشتند . ،نبودند و از لحاظ فيزيولوژي بدن تراپی  هورمون از

بسيار کم و درصد تحرک در هر دو گروه (   Anormalyهاي آنرمالی )نتايج بررسی ها نشان داد که درصد اسپرم      

 که دليل عمده آن بيشتر بود تراپی مدت زمان تحرک اسپرم قبل از انجام هورمونهمچنين  اسپرم و

 .باشدبعد از انجام تزريقات ده به مولدين نر رمی تواند نگهداري ماهی در شرايط اسارت و همچنين استرس وا

غلظت   .درصد بود 61تا  51 اتو در مولدين بعد از تزريقدرصد  91 اتدر مولدين نر قبل تزريقتحرک اسپرم 

ميليمتر  5/32تا  3/18تفاوت چندانی با هم نداشت و بين  ،اسپرم در دوگروه مولدين قبل و بعد از انجام تزريقات 

 ( . 32و 31هاي جدول  بود) متغير( × 119تعداد اسپرم برحسب  مكعب)

 

هيپوفيز گناد  –هيپوتاالموس  –توليد مثل به فعاليت هاي هماهنگ وکنش متقابل بين هورمون هاي محور مغز      

مرتبط می باشد و در روند توليد مثلی عوامل محرک داخلی و خارجی نقش ويژه اي دارند. بنابراين ماهيان به جهت 

ط زيست خود سازش حاصل نمايند. بنابراين سازگاري بايستی با محي، ، توانايی توليد مثل وگسترش نسل  تامين بقاء

 می باشد.  ماهيان مطرح با محيط بعنوان مهم ترين مسئله حياتی در توليد مثل ، در طول دوره زندگی 

 نكته مهم در توليد مثل فرايندي است وابسته به انرژي که ارتباط مستقيم با تغذيه ماهی دارد. به گونه اي که       

رشد تخمدان منجر به افزايش توده اترشيا در اووسيت هاي بالغ و در نتيجه ناتوانی در ان در دورسوء تغذيه 

 .(Rideout et al., 2000)تخمريزي در بيشتر مولدين ماده می گردد 

 با چشم غير مسلح قابل رؤيت بودند. در  4قابل تشخيص و در مرحله   3در مرحله ها خمكدر اين تحقيق ، ت    

. اندازه تخمک در مراحل نهايی جهت تشخيص ود تخمكها از فوليكول آزاد شده و ماهی تخمريزي می نم 5مرحله 
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رسيدگی جنسی در حدود  4اندازه تخمک اردک ماهی در مرحله مرحله رسيدگی نيز بسيار حايز اهميت است . 

اردک ماهی به شكلی است ترکيب تخمكها در  ( .44ميليمتر( اندازه گيري شد ) تصوير 76/1ميكرون )  3/1763

 ، تقريباٌ تمامی تخمكها در يک مرحله از رشد قرار دارند و فقط تعداد کمی از مراحل قبلی که در هر مرحله از بلو  

در آن مشاهده می گردند . چنين وضعيتی نمايانگر آن است که در فصل تخمريزي همه تخمها  رسيدگی جنسی

 ر طول سال يكبار تخمريزي می کند و پس از آن به مرحله دوم بلو  برو ماهی د ديكباره بيرون ريخته می شون

بافت چربی کاهش يافته  ، تخمک ها اندکی آزاد بوده و هسته آماده آغاز ، در مرحله چهارم تكامل می گردد. 

 مهاجرت به سمت قطب جانوري می شود . 

است که به صورت يک توده يكنواخت از خصوصيات ديگر اين مرحله اختالط گلبولهاي زرده و قطرات چربی 

  بنظر می رسد. در مرحله پنجم اليه هاي فوليكولی گسسته شده و تخمكها از حفره فوليكولی جدا می شوند .

گويند که ممكن می  (Degeneration)يا دژنره شدن  به فرآيند تحليل رفتن يا تخريب تخمک ها در تخمدان، اترشيا   

افتد و منجر به کاهش پتانسيل توليد مثل ماهيان گردد و از طرف ديگر بيتخمدان اتفاق است در هر مرحله از توسعه 

فرآيند استفاده از اين پديده در جهت تامين انرژي و انتقال آن به بدن در ماهيان ماده اي که توليد کننده تعداد زياد 

 ا بقاي خود را تامين نمايند.می توانند از طريق اترشي، تخمک می باشند و ذخاير بدنشان کاهش می يابد 

 به ورود ، گناد شدن بزرگ قبيل از فيزيولوژيكی و زيستی داليل به يا و هوايی و آب شرايط دليل بهشايد  فرايند اين 

بنابراين آگاهی از عوامل و شرايط فيزيولوژيكی که باعث بروز اين پديده در ماهيان  .بيافتد اتفاقغيره  و بلو  مرحله

 لحاظ مديريت منابع آبزي و آبزي پروران حايز اهميت می باشد. می گردد از 

عدد مولد ماده از  2ماده )  مولديننكته مهمی که بايد به آن اشاره نمود اين بود که در فصل تكثيردر تعدادي از     

  (تحليل تخمدان عدد از تيمار اول( بدليل عدم موفقيت در تخم ريزي و اووالسيون ، پديده اترشيا ) 2تيمار شاهد و 

در رسيدگی جنسی  4بررسی بافت شناسی گناد اين ماهيان حاکی از مرحله . طی مراحل زرده سازي در آنها رخ داد 
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 همچنين تخمک هايبود که مراحل اووالسيون در مقدار بسيار کمی از تخمک ها اتفاق افتاده بود . آنها 

دليل عمده فوق رسيدگی تخمک ها باال رفتن درجه حرارت .  نيز فوق رسيدشده بود سهعدد مولد ماده از تيمار 1 

بررسی نتايج نخی شكل بود که نيز  دوعدد مولد ماده ازتيمار  1درجه سانتيگراد بود . تخمدان  13آب به بيش از 

عدد  2همچنين . داشتکه تخمدان اين ماهی در مراحل اوليه رسيدگی جنسی قرارآن بود حاکی ازبافت شناسی 

بررسی بافت شناسی گناد اين ماهيان حاکی از  .تراپی تخمريزي نكردندوده از تيمار شاهد پس از هورمونمولد ما

  رسيدگی جنسی مولدين بود که مراحل اووالسيون تخمک در آنها  انجام نشده بود . 4مرحله 

پس از د نر از تيمار سوم عدد مول 3عدد مولد ماده و  3تعداد (  16/11/91تاريخ ) در مرحله اول تزريق متاسفانه  

 ميكروگرم اواپريم 31ز باال )وتلف گرديدندکه دليل آن را می توان تزريق هورمون اواپريم  با دتراپی  هورمون

 یرارتحشوک  ( يا درجه سانتيگراد  9 تا 5/8 پايين آب )بدن ( در درجه حرارت  وزن  به ازاي هر کيلوگرم 

(over dose)  نتايج حاصل از بافت شناسی حاکی از عدم اوالسيون مناسب و تخريب  . دانستآب در دماي پايين

 در جنس نر بود .اسپرميشن رسيدگی جنسی و عدم   4ابتداي مرحله  بافت و غشاي تخمک در جنس ماده  و

 کامالٌ(HSI)و هپاتوسوماتيک  (GSI)امروزه تعيين وضعيت توليد مثلی با استفاده از شاخص هاي گنادوسوماتيک       

 GSI هاي  شاخص تعيين نظير ، آبزيان شناسی زيست زمينه در اطالعات کسب .(Biswas, 1993)به اثبات رسيده است 

  فصل علمی و دقيق تعيين به گنادها ماکروسكوپ هاي بررسی درکنارHSI و

 را مهمی نقش شيالتی هاي م گيريتصمي در خود که شودی م منجر مثل توليد بندي زمان و سازي زرده و ريزي تخم

   Bhatti  and  Dahama (1978)). کنند می ايفا

 می تواند به عنوان شاخص تخمريزي ماهی مطرح گردد (GSI)مطالعه نسبت وزنی گناد به وزن کل ماهی     

 و اين تغييرات در ماهيان ماده معموالٌ بيشتر است   ( Biswas , 1993 ؛ 1381) حسين زاده صحافی و همكاران ، 

 ( . 1376ان و همكاران ، ) عري



 

138 

 

Glenn   وWilliams  گزارش نمودند که افزايش سريع در اندازه تخمدان ، زمانی اتفاق  1976در سال 

  ، افزايش يافته باشد. ماهی می افتد که طول روز ، درجه حرارت و بطور احتمالی مقدار غذاي در دسترس

 ( براي تيمار GSIيانگين شاخص گنادوسوماتيک) مانجام گرفت    Szabo ( 2003)در تحقيقاتی که توسط 

  آمد.درصد بدست  9/17 ±  1/4و براي تيمار هيپوفيز   5/14 ± 1/6واپريم ا

 GSI در ماهيان قبل از تخمريزي و کمی قبل از افزايش   HSIمقداراظهار داشتند که   (1376عريان و همكاران )

  جنسی رسيدگی و کامل بلو  مراحل به ها تخمک که زمستان فصل در رسد می نظر به.  افزايش می يابد

 زيادي مقادير داشتن دراختيار اب تخمكها تا رسدب خود اوج به نيز درکبد سازي زرده فيزيولوژيک پديده رسند می

 را آينده جنين براي زرده ذخيره آب در شده رها تخمكهاي و برسند بلو  مرحله به راحتی به بتوانند زرده ساز پيش

 در احتماال .دارد نياز  زرده ساز پيش عنوان رابه زيادي هاي پروتئين سازي،کبدگليكو زرده درفرايند  .باشند هداشت

  اتفاق بيشتر سازي زرده منظور به کبد رشد ، بيشتراست غذايی ديگرمواد فصول نسبت به بهارکه فصل

 .افتد می

ان در اين امر دخالت دارند گه چند ارکعنوان نمود  بايد ، در تخمک زرده سازيفيزيولوژي  مكانيسم مورد در    

دريافت کننده . هيپوتاالموس با توجه به اينكه بد و تخمک ک ،غده تيروئيد  ،هيپوفيز  ،عبارتند از هيپوتاالموس  که

زرده سازي می  می باشد به عنوان اولين عامل در شروع امر (fedbac)اطالعات خارجی و همچنين مكانيسم فيدبک 

وارد می شود . در اين قسمت ترشحات هورمونی   Adeno hypophsisمحرکها از طريق هيپوتاالموس به قسمت شد. با

و حرکت آن همراه با خون به غده تيروئيد باعث ترشح هورمون  TSHصادر می شود. ترشح   TSHو   GTH1همچون 

 د. اول اينكه بهمی گردد. اين دو هورمون دو کار مهم انجام می دهن T4و  T3تيروئيدي 

وژنی ) استراديول( را تحريک می کنند . دوم اينكه در ساخت رهاي فوليكولی رفته و ترشح هورمونهاي است اليه

مدن به اليه فوليكول آمده باعث بوجودآمترشحه از هيپوفيز   GTHزرده در داخل کبد دخالت دارند. هورمون 
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در آنجا توليد زرده را تحريک  ،از طريق خون به جگر رفته  هورمون استراديول در تخمک می گردد . اين هورمون

اين هورمون همچنين ورود چربی و اسيدهاي چرب آزاد به داخل جگر را تسهيل می کند . زرده حاصله می نمايد. 

سپس از طريق خون به تخمک رسيده و وارد آن می گردد. ورود زرده به داخل تخمک نيز توسط هورمون 

 می شود. تيروئيدي تسهيل 

ثانويه است  GTHترشحات  ،افزايش می يابد اما اين ترشحات   GTHپس از اتمام زرده سازي هر چند که ترشحات 

 در تخمک  MIH (Maturation Induction Hormon)که باعث توليد هورمون القاء کننده بنام 

 می گردد. 

MIH  به تنهايی در امر رسيدگی نهايی(GVBD)   از طريق فعال کردن دو پروتئين موجود در تخمک دخيل نبوده بلكه

معروف هستند از  (Third Stimulator)پروتئينها که به عنوان تحريک کنندگان ثانويه اين عمل را انجام می دهد . اين 

 دو قسمت تشكيل شده اند . 

وع پروتئين تشكيل شده از دو ن  MPFمعروفند.  MPF (Maturation promoting Factory)اين تحريک کنندگان به نام 

دالتون  45با وزن مولكولی   cyclin B 45و ديگري ماده اي بنام  (P 34)کيلودالتون  34يكی با وزن مولكولی  .است 

که در داخل تخمک بوجود می آيدکه با توجه به فعاليت ايندو پروتئين عمل رسيدگی نهايی تخمک صورت می 

  . ( 1381) اميري مجازي  ، پذيرد

 در نشان داد کهماده  درجنس (GSI)  تخمدان گنادوسوماتيک شاخص تغييراترسی و مطالعات انجام شده بر   

 داراي تخمدان گنادوسوماتيک شاخص (  23/11/91الی  16/11/91)  مرحله اول تكثير يعنی نيمه دوم بهمن  ماه

 نيمه دوم بهمن ماه،  تخمدان سوماتيکگنادو شاخصبا توجه به لذا  بود. درصد ( 58/16 ± 48/3)  ميانگين بيشترين

 شاخص ابتدا  ،در جنس ماده  تخمدان وزن افزايش بادانست .  ماده جنس در رسيدگی جنسی اوج را می توان 
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 شاخص و يافته کاهش نيزآن  قدار، م وزن کاهش با سپسداد و  نشان خود از تدريجی افزايش  ،گنادوسوماتيک 

GSI   کرد . پيدا نزولیحالت 

در مولدين ماده حاکی از کاهش تدريجی آن در طول ماههاي  (HSI)تغييرات شاخص کبدي يا هپاتوسوماتيک       

بطوريكه در نيمه دوم بهمن ماه  مختلف فصل زمستان بودکه در ابتدا بيشترين مقدار را داشت و سپس کاهش يافت.

 داراي (  8/12/91الی  3/12/91)  اهنيمه اول اسفند م دردرصد( ،  47/1 ±45/1ميانگين) بيشترينداراي 

 ميانگين  کمترينداراي  ( 18/12/91الی   14/12/91نيمه دوم اسفند ماه) درو  درصد 37/1 ±24/1ميانگين

  بود. ماده جنس در کبد سازي زرده اوجدرصد ( بود .لذا نيمه دوم بهمن ماه  21/1 ± 64/1) 

 اوج ( و  تخمدان رشد)  ريزي تخماوج  لوم گرديدکهمع  HSIو GSI نمودار ماهانه ميانگين مقايسه با

 .بود ماه نيمه دوم بهمن در( کبد دشر) سازي زرده

در ماهيان نر حاکی از کاهش تدريجی آن در طول ماههاي  (HSI)تغييرات شاخص کبدي يا هپاتوسوماتيک    

 تغييراتو مطالعات انجام شده  بررسی. داشتمختلف  فصل زمستان بود که در ابتدا بيشترين مقدار و سپس کاهش 

 بيضه  گناديشاخص  ميانگين بيشترين حاکی از آن بود که  نر درجنس (GSI)گناد  گنادوسوماتيک شاخص

 ود . ب( مربوط به  اسفند ماه درصد  64/1 ± 43/1)آن  مترينکدرصد مربوط به  بهمن ماه و 29/2 ± 66/1به ميزان 

Chellappa ماهی  در سازي زرده اوج   ( 2003 )وهمكارانشCichalla دسامبر ماه را برزيل سواحل در 

 . Chellappa  et)  (al, 2003  کردند بيانمهر(  )اکتبر ماه در را ريزي تخم اوج و) آذر( 

 Munoz ماهی در سازي زرده ) 2005)همكارانش  و  Scorpaena notate را شمال درياي در  

 ددي تا اسفن ماههاي بين را ريزي تخم و (January_December )  دي وآذر  ماههاي بين

) March_ January  (  کردند بيان .( Moazzam et al, 2005) 
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 و اوايـل بهـار تـا اواسـط ارديبهشـت       زمان تخـم ريـزي اردک مـاهی را اواخـر اسـفند      ( 1377وثوقی و مستجير )    

 بهمن ماه می باشد .ک ماهی اوج تخم ريزي در اردبررسی هاي ما نشان دادکه  اما ندعنوان نمود

(2008) Vitale   درماهی تخمدان اظهار داشت  Cadus Morhua لحـاظ  از نمـو  و رشـد  مراحل درطی شمال درياي در 

  .کند می تغيير وعروق محتوا اندازه، رنگ،

 ذيـه طـی بلـو  مـاهی از طريـق تغ       GSIانرژي براي رشد تخمدان ها از طريـق بخشـی از انـرژي الزم بـراي افـزايش     

 جـانور )مراحـل ابتـداي بلــو ( و بخـش ديگـر مصــرف ذخـاير انـرژي موجـود در کبــد و عضـالت تـامين ميگــردد          

 (Rankin et al., 1983).   کنــد مـی  تائيـد  را مطالـب  ايـن  نيـز  و بافـت شناسـی گنــاد   شناسـی  ريخــت مطالعـات.  

 و زمسـتان  فصـل  بـه  ورودو بـا   بـوده   حال افزايش در وزنی لحاظ از کبدو  بوده جنسیآغاز مرحله بلو   پاييزاوايل 

 هـاي  فعاليـت  تـرين  عمـده  از يكی .يابد می افزايش کبديشاخص  و کند می رشد  نيز ماهی،کبد وزن شدن بزرگ

  . است کبد وزن افزايش براي توجيهی خود که باشد می سازي زرده  ، گامتوژنز فرايند طی در کبد

 اثبات به  اطلس اقيانوس آزاد ماهی نظير ها، ماهی از بسياري در نر سجن کبدي هاي سلول در سازي زرده فرايند     

 سـازي  زرده بـراي  دليلـی مـی توانـد    جنسی مراحل رسيدگی در کبد وزن افزايش Hoar et al., 1993). ) است رسيده

ــه  .باشــد ــر ب ــايد حــال ه ــوان ش ــف رشــد بت ــدازه و وزن خفي ــد ان ــروع در را کب ــو  ش ــه جنســی بل  ب

 نظـر  ايـن  از را متفاوتی نتايج دانشمندان تحقيقات.  داد نسبت گامتوژنر فرايند براي کبد انرژي امينت و چربی ذخيره 

 .  ,. Chellapa et al)  (2003باشد می دارا را نر جنس در سازي زرده نقش کبد لذا .دهد می نشان

  Abascal ( 2114و همكاران  )ماهی نر درجنس Blufin tuna   رشد مثلی توليد سيكل طی در کبد که کردند بيان 

 و چربی ذخيره در مهمی نقش کبد واقع در و باشد می چربی اندک ذخيره به مربوط که دهد می نشان خود از خفيفی

 است. شده ذخيره چربی توسط گامتوژنر فرايند انرژي اعظم قسمت و نداشته گامتوژنز انرژي تامين
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 ي تزريق شده به مولدين جهت القاء تخمريزي ، به تنهايی بايد توجه داشت که در بلو  جنسی هورمون ها   

نمی توانند باعث بروز تخمريزي و توليد گامت ها )تخمک و اسپرم( شوند بلكه آنها به عنوان نيروي محرک يا 

نيروي کمكی جهت آزاد سازي کامل گامت هاي تكامل يافته می باشند . بنابراين زمانی که تزريق هورمون انجام 

نمی توان انتظار تخمريزي داشت بلكه ماهيان بايستی قبل از القاء هورمون از نظر بلو  جنسی در مرحله  می شود

و   GSIمناسبی قرار داشته باشند و کسب اطالعات در زمينه فيزيولوژي و بيولوژي توليد مثل و تعيين شاخص هاي 

HSI خمريزي،  تبی به زمان دقيق و مناسب فصل نار بررسی هاي ميكروسكوپی و ماکروسكوپی گناد ، در دستياکدر

 زرده سازي و زمان مناسب توليد مثل منجر می گرددکه اين امر در آبزي پروري نقش مهمی ايفا می نمايد. 

 جوابدهی مولدين با اوزان  همچنينيک نكته مهم در رابطه با تكثير اردک  ماهی اين بود که ميزان تخم دهی و    

( که اولين بار به مرحله تخمريزي رسيده بودند ، به نسبت بيشتر و آسانتر از مولدين  با اوزان ساله ها  3پايين تر) 

 سال( بود. 5يا  4بالتر )سنين 

 می باشد ، مكان و زمان توليد در واحد سطح و کاهش هزينه در حداقل افزايش ، پروري آبزي هدف که ازآنجايی 

 کنند. می دسته تقسيم دو به را رشد محققين . باشد می وليدت افزايش مهمترين عامل ، رشد به توجه لذا

 بلو  همان رشدگنادي که و است، جنسی اندامهاي جز به بدن هاي تمامی قسمت رشد شامل که سوماتيک رشد

  .باشد می جنسی

 انگينميبد . معموالٌ يا می افزايش آن طول ودش می نزديکجنسی  بلو  و ريزي تخم فصل به ماهی چه هر واقع در

زمانی که ماهيان به بلو  می رسند  .يابدمی  افزايش ديگر مراحل به نسبت  بلو  مرحله به ورود هنگام در وزن و طول

در واقع رشد سوماتيک ) رشد بدنی ( تحت تاثير رشد گناديک قرار می گيرد. بنظر می رسد يكی از شاخص هاي 

رشد سوماتيک باشد که طبعاً با افزايش رشد بدنی و  اساسی در پيشرفت مراحل رسيدگی جنسی ماهيان توجه به

اندازه آنها  همراه است . بررسی شاخص هاي زيست سنجی ماهيان ماده در مراحل مختلف رسيدگی جنسی حاکی 
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که عليرغم روند افزايش رشد سوماتيک بوداز افزايش رشد سوماتيک آنها بود .  نتيجه گيري کلی مويد اين نكته 

 ماده،  رشد گناديک نيز فعال بوده و در واقع زمانی که ماهيان به بلو  جنسی  در ماهيان نر و

می رسند، رشد گنادي و نياز به انرژي بيشتر جهت فعاليت هاي توليد مثلی، رشد سوماتيک را تحت تاثير قرار داده و 

شان داد که بيشترين ميانگين نماده و نر بين ماهيان  بررسی مقايسه اياهد. کاز روند افزايش وزن آن تا حدودي می 

بنابراين می توان نتيجه گرفت که بين روند  گرم بود. 4/781گرم و  6/1772بترتيب وزنی ماهيان ماده و نر بهمن ماه  

رسيدگی جنسی و رشد وزنی ارتباط مستقيم در مراحل ابتدايی بلو  جنسی وجود دارد ولی در بلو  کامل، رشد 

 رار می گيرد. وزنی تحت تاثير رشد گنادي ق

بيشترين طول و وزن در بطوريكه  ، ددندا نشان وزنی و طولی رشد ازدياد ازلحاظ واضحی تغييرات انماهياردک     

 ماهيان نر و ماده در بهمن ماه و کمترين مقدار آن در جنس نر در اسفند ماه و در جنس ماده دي ماه بود

  .باشد جنسی بلو  و ريزي تخم صلف در ماهی رشد ازدياد بر دليلی تواند می خود که

 گناد شدن بزرگتر و سازي زرده براي کبد رشدنت بزرگ جمله از مختلف داليل به رويداد اين احتماال

 است مربوط بهار فصل در محيطی مناسب شرايط در بهتر تغذيه ازدياد مجموع در و بيشتر تخم توليد براي

(Petai , 2003 )  . ميكند پيروي قانون اين از ما تحقيق نتايج احتماال.  

 بلو  مرحله به شدن نزديک دليل تواند می که بوديم تر بزرگ اندازه با هايی تخمدان شاهد زمستان فصل درطی    

 تغييرات ،ان ماهياردک که مطالعه رابطه طول و وزن در ماهيان مورد مطالعه بيانگر آن بود   .باشد ها تخمدان

 بسيار ها تخمدان تمامی تقريباً ماه بهمن درنتايج نشان داد که دادند .  نشانخود از  بدن طولی رشد در یمحسوس

 .باشند ريزي تخم و جنسی رسيدگی دراوج ماه اين درتخمدانها  رسد می نظر به و شده وعروقی بزرگ

  5/12تا  9 در درجه حرارتبهمن ماه نيمه دوم ،  نشان داد که بهترين زمان تكثير اردک ماهینيز بررسی هاي ما  

  می باشد.درجه سانتيگراد 
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استخرهاي پرورشی يک ميليون در هكتار  دراي اردک ماهی ذخيره سازي الروه  Horvath , 1992بر اساس نظريه 

ولی بر اساس  .می باشد سانتيمتر  5تا  3درصد و اندازه بچه ماهيان  31تا  11بازماندگی  ،براي مدت يک ماه 

از روز  62تا  33بعد از گذشت  ،عدد الرو معرفی شده به استخرهاي نوزادگاه  113741ع از مجمو،  حاضرتحقيقات 

بچه ماهيان  بازماندگیکه گرديدانگشت قد از استخرها صيداردک ماهی عدد بچه   8111پرورش ، تعداد دوره 

  درصد بود. 71/7ن در مراحل مختلف آو ميانگين  3/39تا  4/4انگشت قد بين 

 م تبديل الرو داراي تغذيه فعال به بچه ماهيان انگشت قد ، بدليل درجه حرارت پايين آب  ،علت درصد ک   

  38/7تا  1/6بين انگشت دامنه طولی بچه ماهيان  کمبود توليد مواد غذايی و نهايتاٌ همجنس خواري بوده است .

 بود.  ( گرم 66/2) متوسط   32/3تا  81/1سانتيمتر و وزن آنها بين  ( 85/6) متوسط 

با توجه به تک گونه اي بودن پرورش بچه اردک ماهيان در استخرهاي خاکی ، کف استخرهاي پرورشی ،     

 گرديد که اين امر ، موجب می شد درصد بازماندگی  پوشيده از جلبک هاي ريسه اي و گياهان علوفه اي می

، بيشتر باشد) زيرا با وجود پناهگاه از  بودبچه ماهيان در استخرهايی که کف آنها پوشيده از گياهان علوفه اي  

آمد ( . البته وجود جلبک هاي ريسه اي و گياهان علوفه اي در می همجنس خواري بچه ماهيان جلوگيري بعمل 

  فاقدشايان ذکر است استخرهايی که کف آنها  .ود دشوار می نم صيد بچه ماهيان را  ،استخرهاي بچه ماهی 

به اندازه دو برابر استخرهايی در آن ماهيان آن اردک هان علوفه اي بود ، وزن بچه جلبک هاي ريسه اي و گيا

 ، ) گياهان علوفه اي ( دليل عمده اين امر اين بودکه بعلت عدم وجود پناهگاه  بودکه گياهان علوفه اي داشتند ،

 . می يافتشدت اين ماهيان در شدت همجنس خواري ماهيان بيشتر در معرض ديد بوده و اردک بچه 

تكثير و پرورش اردک ماهی و توسعه آن در آبگيرها ، تاالب ها و درياچه ها جهت تعادل و توازن اکولوژيكی  

آبزيان ، فوق العاده ضروري بنظر می رسد . در ضمن آببندانهايی که کار بازسازي و اصالح و مرمت آنها انجام شده 

ونه با ارزش ، گا کامالٌ تخليه نمود ، می توان نسبت به پرورش اين باشد و بتوان در پايان دوره پرورش ، آب آنها ر
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 با توجه به تعيين زي فن تكثير و پرورش اردک ماهی توسط اقدام نمود .، جهت حذف بيولوژيكی آبزيان مزاحم 

فن  زيگردد.  به تفاوت علمی و عملی با تحقيق حاضر اشاره می Hute , 1986و Horvath ,1992 ،( 1375) رامين 

 آمده است . 39مقايسه اي تكثير و پرورش مصنوعی اردک ماهی با تحقيق حاضر ، در جدول 

 

 

 تحقيق حاضربا تكثير و پرورش مصنوعی اردک ماهی مقايسه اي : زي فن  35جدول 

 (1375رامين)  تحقيق حاضر مقايسه ايزي فن  رديف

 

Horvath ,1992 Hute , 1986 

 ماده  حداکثر وزن مولدين و حداقل 1

 (   گرم تكثير شده )

3711- 615 4111- 751 - - 

 حداقل و حداکثر وزن مولدين نر 2

 تكثير شده )گرم (   

1211- 385 2111- 511 - - 

چنگالی مولدين  وحداکثرطول حداقل 3

 سانتيمتر (   ماده تكثيرشده )

75 - 42 75- 5/38 - - 

 نرحداقل و حداکثرطول چنگالی مولدين  4

 ه )سانتيمتر (  تكثيرشد

4/54 - 38 5/52 - 38 - - 

 تعداد مولدين ماده تخم کشی شده  5

 عدد(  )

25 28 - - 

 - - 6تا  3 5تا  2+ سن مولدين ماده نكثير شده ) سال(  6

 - - 5تا  3 3تا 2 كثير شده ) سال(تسن مولدين نر  7

 حداقل و حداکثر تخم دهی مولدين ماده 8

 ) گرم ( 

452 – 12 811- 51 - - 

 تعداد در گرم تخمک قبل از عمل لقاح  9

 ) عدد ( ) تخم خشک ( 

 درهر ليتر 91 -115 91 -145

121111 

 درهر ليتر

71111 - 51111   

 تعداد در گرم تخم آبكشيده ) لقاح يافته(   11

 ) عدد (

131- 71 85 - 71 - - 
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 قطر تخمک قبل از عمل لقاح  11

 )تخم خشک( ) ميليمتر( 

7/2-1/2 2- 5/1 - 2- 5/1 

 - - 5/2 -5/3 2/2-3/3 )ميليمتر( قطر تخم آبكشيده ) لقاح يافته( 12

 - - 22411-112111 6241-61281 هم آوري مطلق )عدد(  13

 - - 22411 9827 -32227 هم آوري نسبی ) عدد (  14

 - - 5211 - 67411 833 - 46985 هم آوري کاري ) عدد ( 15

 11-31 21-51 45 -85 52-99 درصد لقاح   16

 - - -  31 - 88 درصد چشم زدگی  17

 - - - 11/ 58 -111 درصد تفريخ  18

 مناسبترين درجه حرارت جهت تكثير 19

 سانتيگراد(  )اردک ماهی  مصنوعی  

5/12-9    12-11 11-11 11-8  

يک مرحله اي و  يک مرحله اي  مراحل تزريق هورمون  21

 دو مرحله اي 

 رحله اي و يک م

 دو مرحله اي

يک مرحله اي و 

 دو مرحله اي

 - - 7611 3959 مقدار تخم استحصال شده ) گرم (  21

  ميزان تخم دهی نسبت به وزن بدن 22

 درصد(  )

73/18 – 23/1 21-11 31-21 31-21 

 به الرو  افتهيتخم لقاح  ليدرصد تبد 23

 فعال هيتغذ يدارا

6/55  - 51/14  31 - - 

 8-9 11-12  8-11 11-13 ) ميليمتر(  ندازه الرو تازه از تخم درآمدها 24

 باقيماندگی الرو تا بچه ماهيان 25

 روز ) درصد (  51انگشت قد پس از  

35/39 – 81/4 

 

22-21 21 

  پس از يک ماه

21  

 تخم ها  ونيانكوباس دورهطول  26

 تخم گشايی ) روز ( ازمرحله لقاح تا 

دردرجه حرارت 

12-11  

درجه سانتيگراد 

11-8 

 دردرجه حرارت 

15-11 

 درجه سانتيگراد 

8-7 

 دردرجه حرارت 

12-11 

 درجه سانتيگراد 

11- 5   

 دردرجه حرارت

14-12 

 درجه سانتيگراد 

121-111  

 درجه روز

  یمصرفهورمون  نوع 27

 

 هيپوفيز اواپريم 

 

 هيپوفيز

 

 هيپوفيز
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  31و  21، 11 مصرف هورمون  دوز 28

گرم به ) ميكرو

 رمگرکيلوهازاي 

 (ماهی وزن بدن

5-4 

) ميليگرم به ازاي 

رکيلوگرم وزن ه

 بدن ماهی (

5-4 

) ميليگرم به ازاي 

هرکيلوگرم وزن 

 بدن ماهی (

- 

 

 

 

 :  نهايینتيجه گيري  -5

و مرحله  4در ابتداي مرحله ي مولدين ماده نتايج حاصل از مطالعات بافت شناسی نشان داد که تخمک ها  -1

 به 3رسيدگی جنسی وگذر از مرحله  3تمامی مولدين نر در مرحله  همچنينی جنسی قرار داشتند. رسيدگ 4

 را داشتند. 4مرحله 

 سال بود.  2و نرها  2سال و حداقل سن مولدين ماده + 3سال و نرها  5حداکثر سن مولدين ماده  -2

 درجه سانتيگراد بود.  95/11 ± 32/2 و ميانگين آن 15و حداکثرآن  7حداقل دماي آب در زمان تكثير  -3

 درجه سانتيگراد  5/12تا  9بهترين دماي آب جهت تكثير مولدين اردک ماهی ، عينی طبق مشاهدات  -4

 . می باشد 

( و (mg /kg B.W 1 21ز تزريقی وبترتيب با د (  (ovaprimاواپريم  بررسی هاي ما نشان داد که گروه تيماري -5

ويژگيهاي بسيار مناسبی به عنوان يک القاء کننده براي القاء اووالسيون (  از  (mg /kg B.W  0.5ميكروگرم  11

 0.5ميكروگرم  11ز تزريقی وو تخمريزي مولدين اردک ماهی برخوردار می باشد . ولی گروه اواپريم با د

mg /kg B.W)  ميليگرم  32/12به ميزان  ،عدد الرو اردک ماهی با هورمون مصرفی کمتر 33981( با توليد، 
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 ريال ارزش افزوده داشت و از لحاظ اقتصادي مقرون به  2843611بلغ  م

 صرفه ترين هورمون بود.

ماده در تيمارهاي  جنسدر  (GSI)گناد  گنادوسوماتيک شاخص تغييرات بررسی و مطالعات انجام شده -6

درصد(  58/16 ± 48/3)  ميانگين بيشترين داراي ، نيمه دوم بهمن ماهدر  شاخصکه اين مختلف نشان داد

 بود. ماده جنس در رسيدگی جنسی اوجنيمه دوم بهمن ماه  و بود

  ماههاي طی در نر درجنس( GSI) گناد گنادوسوماتيک شاخص تغييرات شده انجام مطالعات و بررسی  -7

 و(   درصد 64/1  ± 43/1 )ماه اسفند  به مربوط ميانگين کمترين که بود آن از حاکی اسفند و بهمن دي،

 . بود ماه بهمن  به مربوط درصد 29/2  ± 66/1 ميزان به آن بيشترين

 ميانگين  بيشترين داراي ماه بهمن دوم نيمه مولدين ماده در (HSI)يا هپاتوسوماتيک  شاخص کبدي  -8

   بود.(  درصد 21/1 ± 64/1 ) ميانگين کمترين ماه داراي اسفند دوم نيمه در و( درصد 47/1 45/1± )

 .بود ماده جنس در کبد سازي زرده اوج ماه بهمن دوم نيمه

تغييرات شاخص کبدي در ماهيان نر حاکی از کاهش تدريجی آن در طول ماههاي مختلف فصل زمستان  -9

 و سپس کاهش يافت.را داشت بود که در ابتدا بيشترين مقدار 

 ،3/1376 ± 6/954  دوم تيمار ،1361± 7/521 اول تيمار در شده تكثير ماده مولدين وزن ميانگين  -11

و  615 شده  تكثيرحداقل وزن مولد ماده . بود گرم2/1111 ± 2/422 وشاهد 1119 ± 9/159 تيمارسوم

 از مختلف تيمارهاي بين گرفته انجام واليس - کروسكال آزمون به باتوجهگرم بود.    3711حداکثر آن 

 (.P> 0.05) نداشت وجود دارآماري معنی اختالف ، شده تكثير ماده مولدين وزن ميانگين نظر
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، تيمارسوم  6/734±3/197تيمار دوم ،  3/689±5/144 ميانگين وزن مولدين نر تكثير شده در تيمار اول  -11

گرم  1211و حداکثر آن  385شده  تكثيرحداقل وزن مولد نر  بود. 9/793±1/238وشاهد  547 1/118±

ز نظر ميانگين وزن مولدين نر تكثير بين تيمار هاي مختلف ا ،باتوجه به آزمون آناليز واريانس يكطرفه بود. 

 (.P< 0.05)شده اختالف معنی دار آماري وجود داشت 

بود .   روز  93/3 ± 1/1و بطور متوسط  7تا  3در تيمارهاي مختلف بين ماده  نيمولد یمدت جوابدهطول   -12

ی مولدين بدهجوازمان مدت با توجه به آزمون آناليز واريانس يكطرفه ، تفاوت معنی داري بين ميانگين 

 .     (P <0/05)مشاهده نشد ،درتيمارهاي مختلف 

 درصد( و 45/69) مثبت دهیعدد به هورمونها جواب 25، عدد مولد ماده تزريق شده  36 از مجموع  -13

 درصد جوابدهی مولدين ماده در تيمار اول تا سوم بترتيب  درصد ( دادند. 55/31عدد جواب منفی ) 11

 بود .  5/55 ±24/19و شاهد  5/55 ± 91/51،  9/88 24/19±،   8/77 24/19±

  مثبت جوابدهی هورمونها به عدد 64 مختلف تيمارهاي در شده تزريق نر مولد عدد 72 ازمجموع  -14

 تا اول تيمار در نر مولدين جوابدهی درصد. دادند(  درصد 1/11) منفی جواب عدد 8 و(  درصد 9/88)

 . بود 9/88 ±26/19 شاهد و 3/83 ±86/28 ، 9/88 ±26/19 ، 4/94 ±58/9 بترتيب سوم

ورمون، هزهاي مختلف وجوابدهی مولدين و ددرصد بر اساس آزمون کاي دو انجام گرفته ، بين دو متغير  -15

 ( . P> 0.05اختالف معنی دارآماري وجود نداشت )

اي مختلف در تيماره و متوسط آن 452 آنحداکثر و 12مولد ماده  ازهر عددشده  تخم استحصالحداقل   -16

 بعد از لقاح  و 131 ± 8در گرم تخمک قبل از لقاح ميانگين تعداد  .گرم بود37/128 ± 2/111

 بعد از لقاح  و 3/2 ±19/1 قبل از لقاح عدد و ميانگين قطر تخمک  98 ± 24(  دهيآبكش) تخم 

 ميليمتر محاسبه گرديد . 7/2±32/1( آبكشيده) تخم 
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،  98/9 ± 99/4تيمار دوم ،  59/8± 8/5در تيمار اول ه وزن بدن تخم استحصال شده نسبت بميانگين   -17

 درصد بود.  12/8 ± 8/7وشاهد  46/12 ± 83/1 تيمارسوم

، تيمارسوم  8/23117 ± 16723تيمار دوم ،  6/31982 ± 1/13596در تيمار اول  وري مطلقآ همميانگين   -18

و حداکثر هم آوري مطلق  حداقل عدد بود . 4/23212 ± 3/19262و شاهد  22516 ± 3/5694

 ،باتوجه به آزمون آناليز واريانس يكطرفه  در نوسان بود . 61281تا 6241رتيمارهاي مختلف بيند

مشخص گرديد که بين تيمارهاي مورد بررسی از نظر هم آوري مطلق ، اختالف معنی دار آماري وجود  

 ( .  P> 0.05ندارد )

 تيمار دوم، 6/23111 ± 9/5721 ماده در تيمار اولميانگين تغييرات هم آوري نسبی مولدين   -19

 عدد بود . 5/19394 ± 7/8761و شاهد  22441/ 3 ± 8/5187، تيمارسوم 4/16652 ± 4/6169 

باتوجه به  در نوسان بود .  32227تا  9827حد اقل و حداکثر هم آوري نسبی درتيمارهاي مختلف بين 

د که بين تيمارهاي مختلف از نظر هم آوري نسبی ، مشخص گردي ، آزمون آناليز واريانس يكطرفه 

 (.P>0.05اختالف معنی دار آماري وجود ندارد )

 درصدميانگين بود. درصد   83 ± 65/11و بطور متوسط   99تا  52لقاح تخم در تيمارهاي مختلف بين     -21

  4/72 ±7/19هد وشا 9/83 ± 2/5 ، تيمارسوم 14/88 ± 7/7تيمار دوم ،  1/87± 11در تيمار اوللقاح 

 اختالف  معنی داري بين ميانگين ،  % 95با توجه به آزمون واريانس يكطرفه در سطح اطمينان بود . 

 .   (P <0/05)درصد لقاح تخم در تيمارهاي مختلف ديده نشد

تيمار دوم ، 15882 ± 16129تيمار اول  ( درافتهيلقاح  يتعداد کل تخمهاميانگين هم آوري کاري )  -21

. باتوجه به آزمون بودعدد  9261 ± 9398و شاهد 13812 ± 1698، تيمارسوم  16125 ± 14458
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اختالف معنی دار ، ي  کار هم آوريواليس انجام گرفته بين تيمارهاي مورد بررسی از نظر  -کروسكال 

 ( .P> 0.05آماري وجود نداشت )

ميانگين درصد بود.  55/61 ±16و بطورمتوسط   88تا  31بيندرتيمارهاي مختلف چشم زدگی تخم ها   -22

 3/58 ± 7/11،تيمارسوم 2/61 ± 3/22 تيمار دوم، 6/66± 9/15در تيمار اول درصد چشم زدگی تخم ها 

 واليس ، بين تيمارهاي مختلف از نظر -باتوجه به آزمون کروسكال  .بود 1/56 ±14/15و شاهد 

 (.P> 0.05) ، اختالف معنی دار آماري مشاهده نگرديدتخم ها یدرصد چشم زدگ 

 درصد هچ ميانگين  بود.  2/47 ±17/16 و بطور متوسط 111تا  58/11 بين ( تفريخدرصد هچ )درصد    -23

، 41/27±8/19در تيماراول  (يیتا مرحله تخم گشا یتخم از مرحله چشم زدگ یماندگيدرصد باق )

وجه به آزمون آناليز باتبود.  78/26 ±4/12و شاهد  18/95 ± 6/5، تيمارسوم  53/39 ±9/26تيماردوم 

نظر درصد تفريخ يا درصد و شاهد از  2،  1و تيمارهاي  3بين تيمارمشخص گرديد که ، واريانس يكطرفه 

 ( .P< 0.05تفريخ اختالف معنی دار آماري وجود داشت )

 15تا  7تخم گشايی) ظهور الرو( ، در دماي بين از مرحله لقاح تا مرحله طول مدت انكوباسيون تخم ها   -24

 روز در تيمارهاي مختلف متغير بود. 7 ±5/1و بطور متوسط 11تا  5درجه سانتيگراد ، 

 بترتيب درجه سانتيگراد  13/15و  86/12،   11/ 76در ميانگين دماي آب ، طول دوره انكوباسيون   -25

 روز به طول انجاميد . 7تا  5و  11تا  6،  11تا  8بين 

، زرده   سهي)ظهور الرو (  تا مرحله جذب کامل کيیخم گشااز مرحله تطول مدت انكوباسيون تخم ها    -26

 روز در تيمارهاي مختلف متغير بود. 5/3  ± 1/1و بطور متوسط  5تا  3معموالٌ بين 

، تيماردوم 77/18 ±6/14درتيمار اول  فعال هيتغذ يبه الرو دارا افتهيلقاح  تخم ليدرصد تبدميانگين   -27

 -باتوجه به آزمون کروسكال  درصد بود.  51/14 ± 72/7وشاهد   6/55 ±6/11 ، تيمارسوم 1/21 ± 51/8
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 ،  فعال هيتغذ يبه الرو دارا افتهيتخم لقاح  ليدرصد تبدنظر از  مختلف بين تيمارهاي ، واليس

 ( .P< 0.05اختالف معنی دار آماري مشاهده گرديد )

ي پلكانی انكوباتورها روز ( در 5/3  ± 1/1روز ) متوسط  5تا  3الروها پس از خروج از تخم به مدت   -28

با  و متر مربعی انتقال يافته  451نگهداري شده و بعد از جذب کامل کيسه زرده ، به استخرهاي خاکی 

 تغذيه گرديدند. توليدات طبيعی استخر ) روتيفر و دافنی (  استفاده از شيرابه سويا و همچنين

  اردک ماهی در اين تحقيق تكثير و پرورش  زي فن  -29

 عدد/ وزن)گرم ( بيونرماتيو  يفرد

 دي و بهمن ماه  مناسبترين زمان صيد مولدين اردک ماهی  1

 نيمه دوم بهمن ماه مناسبترين زمان تكثير مصنوعی اردک ماهی  2

 7 حداقل درجه حرارت آب جهت تكثير مصنوعی ) سانتيگراد(  3

 15 حداکثر درجه حرارت آب جهت تكثير مصنوعی ) سانتيگراد( 4

 9 -5/12 مناسبترين درجه حرارت آب جهت تكثير مصنوعی ) سانتيگراد( 5

 94/11 ± 65/2 متوسط درجه حرارت آب در زمان تكثير مصنوعی) سانتيگراد(  6

 4تا  3 سن مناسب تكثير مصنوعی در مولدين ماده ) سال (  7

 3تا  2 سن مناسب تكثير مصنوعی در مولدين نر) سال ( 8

 1111-2111 ب مولدين ماده جهت تكثير مصنوعی )گرم ( وزن مناس 9

 711 -1511 وزن مناسب مولدين نر جهت تكثير مصنوعی ) گرم (  11

 144 تعداد کل مولدين صيد شده ) عدد (  11

 درصد ( 14/45)  65 تعداد مولدين ماده صيد شده ) عدد ( 12
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 د (درص 86/54)  79 تعداد مولدين نر صيد شده ) عدد ( 13

 32 تعداد مولدين ماده هورمون تراپی شده  14

 25 تعداد مولدين ماده جواب داده ) تخم کشی شده ( ) عدد (  15

 9/88 ±24/19  درصد جوابدهی مولدين ماده  16

 72 تعداد مولدين نر هورمون تراپی شده 17

 64 تعداد مولدين نر جواب داده ) عدد ( 18

 8/88 ±24/19  ردرصد جوابدهی مولدين ن 19

 615 کوچكترين وزن مولد ماده تكثير شده ) گرم (  21

 3711 بزرگترين وزن مولد ماده تكثير شده ) گرم (  21

 3/1376 ± 6/954 متوسط وزن مولدين ماده تكثير شده ) گرم (  22

 385 کوچكترين وزن مولد نر تكثير شده ) گرم ( 23

 1211 ه ) گرم (بزرگترين وزن مولد نر تكثير شد 24

 6/734 ± 3/197 متوسط وزن مولدين نر تكثير شده ) گرم ( 25

 13/4 ± 2 طول مدت جوابدهی مولدين ماده به هورمون ) روز (  26

 16/46 ±11/16  روز ( -طول مدت جوابدهی مولدين ماده به هورمون ) درجه  27

 8/1115 ± 6/386 ت (ساع -طول مدت جوابدهی مولدين ماده به هورمون ) درجه  28

 1/151 ± 5/137 از هر عدد مولد ماده ) گرم (  شده مقدار تخم استحصال 29

 3961 وزن کل تخم استحصال شده ) گرم (  31

 9/125 ± 5/18  تعداد در گرم تخمک قبل از عمل لقاح ) تخم خشک ( ) عدد(  31

 93 ±3/26  )آبكشيده ( ) عدد(يافته تعداد در گرم تخم لقاح  32
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 4/2 ±22/1  قطر تخمک قبل از عمل لقاح ) تخم خشک ( ) ميليمتر(  33

 83/2 ±4/1  )آبكشيده ( ) ميليمتر( يافته قطر تخم لقاح 34

 8/23117 ±16723  هم آوري مطلق )عدد(  35

 4/16652 ± 4/6169  هم آوري نسبی ) عدد (   36

 16125 ±14458  هم آوري کاري ) عدد (  37

 417276 داد کل تخم هاي استحصال شده ) عدد ( تع 38

 354693 تعداد کل تخم هاي لقاح يافته ) عدد (  39

 14/88 ± 7/7  درصد لقاح تخم ها  41

 98/9 ± 99/4  درصد تخم استحصال شده نسبت به وزن بدن  41

 226618  تعداد کل تخم هاي چشم زده ) عدد ( 42

 2/61 ± 3/22 درصد چشم زدگی تخم ها 43

 113741 تعداد کل الروهاي تخم گشايی شده ) عدد (  44

 2/47 ±17/16  درصد تفريخ ) درصد ظهور الرو (  45

 113591 تعداد الرو داراي تغذيه فعال ) عدد (  46

 24/27 ± 6/11  درصد تبديل تخم لقاح يافته به الرو داراي تغذيه فعال  47

 5/12 ± 62/2 ) سانتيگراد ( ح تا چشم زدگی ميانگين دماي آب از مرحله لقا 48

 57/3 ±79/1 روز( طول دوره انكوباسيون تخم ها از مرحله لقاح تا چشم زدگی) 49

 9/44 ± 9/13 روز( -درجه  طول دوره انكوباسيون تخم ها از مرحله لقاح تا چشم زدگی) 51

 7/1176 ± 6/333  ساعت ( –درجه  طول دوره انكوباسيون تخم ها از مرحله لقاح تا چشم زدگی ) 51

 18/13 ±9/1 ميانگين دماي آب از مرحله لقاح تا تخم گشايی ) سانتيگراد ( 52
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 86/7 ±7/1 ) روز(تخم گشايیطول دوره انكوباسيون تخم ها از مرحله لقاح تا  53

 42/111 ± 59/12  روز( -طول دوره انكوباسيون تخم ها از مرحله لقاح تا تخم گشايی ) درجه  54

 1/2411 ± 2/312  ساعت ( –طول دوره انكوباسيون تخم ها از مرحله لقاح تا تخم گشايی )درجه  55

مناسبترين دوز تزريق هورمون اواپريم جهت القاء تخمريزي ) ميكروگرم به ازاي  56

 هر کيلوگرم وزن بدن ماهی ( 

21 

 يسشيشه هاي و جهت انكوباسيون تخم ها مناسب انكوباتور  57

مرحله ظهور  )گشايی جهت نگهداري الروها از مرحله تخممناسب انكوباتور  58

  الرو( تا جذب کامل کيسه زرده

 تراف هاي پلكانی 

 )کاليفرنيايی(

 211111 - 811111 ميزان مناسب ذخيره سازي الرو در واحد هكتار ) عدد( 59

 18/1 سطح مفيد استخرهاي کشت شده ) هكتار ( 61

 113591 کل الرو هاي کشت شده در واحد سطح ) عدد (  تعداد 61

 575511 ميانگين کشت الرو در واحد هكتار ) عدد (   62

 6/11 ±2/1  وزن متوسط الرو کشت شده در استخر ) ميليمتر (  63

 33/1 ±11/1  طول متوسط الرو کشت شده در استخر) سانتيمتر(  64

 68/2 ±6/1  يد شده ) گرم ( وزن متوسط بچه ماهی انگشت قد تول 65

 96/6 ± 51/1  طول متوسط بچه ماهی انگشت قد توليد شده ) سانتيمتر ( 66

 8111 تعداد کل بچه ماهی انگشت قد توليد شده در واحد سطح ) عدد (  67

 44444 تعداد بچه ماهی توليد شده در واحد هكتار ) عدد (  68

 71/7 الرو به بچه ماهی انگشت قد( درصد ماندگاري الرو ) درصد تبديل  69

 51/13 ± 15/4  درجه حرارت آب در طول دوره پرورش الرو تا بچه ماهی  71
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 9 ±57/2  اکسيژن محلول در آب در طول دوره پرورش الروتا بچه ماهی  71

72 pH 64/8 ±22/1  آب در طول دوره پرورش الرو تا بچه ماهی انگشت قد 

 

  هاپيشنهاد

 بر روي ساير ماهيان بومی و اقتصادي کشور (ovaprim)از هورمون اواپريم استفاده   -1

 .  Sander luciopercaسوف سفيد معمولی و   Aspius aspius ی ماشماه نظير

، تكثير جهت حصول بهترين نتيجه ، بررسی دقيق ميزان رسيدگی غدد جنسی و به گزينی مولدين مناسب   -2

 .ننده قبل از تزريق هورمون هاي القاء ک

 و مطالعه اثر هورمونهاي القاء کننده در مراحل مختلف جنسی از طريق مطالعه سطوح هورمونی  بررسی  -3
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 تشكر و قدردانی 

در مراحل مختلف تكوين ، اجرا و اتمام اين پروژه از همكاري بی شائبه عزيزانی برخوردار شدم که بدين وسـيله      

زاري خود را تقديم آنها نموده و از درگاه حضرت احديت توفيق روز افزون برايشان صميمانه ترين احترام و سپاسگ

 آرزومندم .

رياست محتـرم پژوهشـكده آبـزي پـروري آبهـاي داخلـی ، مهنـدس خداپرسـت          فالحی دکترخانم بدين وسيله از  

مهنـدس  داخلـی ،   پژوهشكده آبـزي پـروري آبهـاي   ولی پور معاونت محترم تحقيقاتی  دکتر وقت محترم و تمعاون

ــه جهــــت    علــــی دانــــش خــــوش اصــــل رياســــت  ــفيدرود ، بــ ــرم ايســــتگاه تحقيقــــات شــــيالتی ســ  محتــ

پروژه که در ارائـه  محترم مشاور  بهمنشحمايت هاي همه جانبه ، تقدير و تشكر بعمل می آيد. از جناب آقاي دکتر 

 نمودند تشكرمی نمايم . یراهكارهاي مناسب کمک شايان

اسامی آنها در ذيل نام برده می شود و اينجانب را در امر اجراي اين پژوهش يـاري نمودنـد ،    از کليه همكارانی که 

 تشكر می نمايم .

مهندس فرشاد ماهی صفت ، مهندس سهراب دژنديان ، مهندس سيدافشـين اميـري سندسـی،  مهنـدس سـيد عبـاس        

مدي تبـار ، دکتـر سـيد فخرالـدين     موسوي کومله، مهندس مجيد نصرتی ، مهندس جواد صيادفر ، مهندس بهمن مح
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 بـرادران   و ميرهاشمی نسـب  ، خـانم دکترمحدثـه احمـدي نـژاد ،  مهنـدس رضـا نهـرور ، مهنـدس عليرضـا عليپـور           

 حجــت ا  ،  شــعبان جوکــار ،صــفرعلی محمــدزاده  ،حســين موســی پــور، ناصــر صــفرزاده ، حمــزه احمــدي پــور  

 .هاشم افروزه  و سيدشهرام ثباتی  ،کميل پور هادي  محسن پور ،
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 بررسی کشت توام اردک ماهی با کپور ماهيان پرورشی . گزارش نهايی طرح هاي تحقيقاتی.  1388خوال ،  ع . ، 

 صفحه .  126. انتشارات موسسه تحقيقات شيالت ايران . 
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براي توليد انگشت قد . موسسه تعيين زي فن تكثير و پرورش اردک ماهی در استخرهاي خاکی .  1375رامين ، م . ، 

  صفحه . 25تحقيقات شيالت ايران . 

بـا اسـتفاده از شـيرابه       Rutilus frisii kutum. پرورش بچه ماهيان انگشت قد ماهی سفيد  1375رضايی خواه ، م . ر. ،  

 .  148سويا و کود حيوانی . انتشارات مرکز تحقيقات ماهيان استخوانی درياي خزر ، صفحه 

. مرکز نشر دانشگاهی . صفحات 1365ماهی و ماهيگيري . ترجمه :  . وثوقی و  م . ر. احمدي،  . 1974ل ، د.، ريد

 . 97تا  95

صفحه  512( سيستيماتيک . انتشارات حق شناس .2ماهی شناسی ). 1383شاهسونی،د. وشفيعی ، ش. ،  ؛ستاري، م. 
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HCG  روي پارامترهاي اسپرم شناختی ماهی کپور معمولی وحشیCyprinus carpio Linnaeus, 1758  . 

.  1382. راهنماي رنگی براي شناسايی ميدانی ماهيان آب شيرين . ترجمه : ج . دقيق روحی ،  1991سيهار ، ژ . ،    

 .   98شارات موج سبز . صفحه  انت

 اسانس گل ميخـک   اثر بيهوش کنندگی.  1381ر . ،  قيومی ،  ؛، ح .  عبدالحی  ؛،  م .  سلطانی  ؛شريف پور ، ع . 

Eugenia caryophyllata شرايط مختلفدرpH   ماهی کپور معمولی . انتشارات بـولتن علمـی    بچه درجه حرارت در و

 .  59. صفحه  1381، زمستان  4م ، شماره شيالت ايران ، سال يازده
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(GABA-B   همراه با به تنهايی وLHRH-A  و متاکلوپراميد بر آزاد سازيGTH-I   در ماهی کپورCyprinus carpio   

 .  271تا 265( :  61) 3، مجله علمی پژوهشی دانشكده دامپزشكی دانشگاه تهران ، 
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  زرده  ون وـرم  ه  ده ن ن آزادک  ون ورم ه)   (LRH-A2و دامپريـدون(  +  sGnRHتاثير هورمـون اواپـريم )   .  1391فرحی ، ا.  

. پايـان نامـه    Caspius   Salmo Trruta  Kessler, 1870 زر خ  اي آزاد دري  ی اه م  اده م  ن دي ول م  ی وع ن صـ  ر م ي ث ك ت  روي( از سـ 

 .دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعی گرگان کارشناسی ارشد .

دستورالعمل اجرايی . معاونت تكثير و  -آبی. تكثير مصنوعی و پرورش ماهيان گرم  1361فريد پاک ، ف . ، 
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 . 
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Hypophthalamichthys molitrix     با استفاده از هورمونLHRH-A  و ترکيب آن با 

  . 144-129( : 13) 3آنتاگونيست هاي دوپامين ) متاکلوپراميد و دومپريدون ( . مجله ي علمی شيالت ايران . 
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Abstract :    

This project was conducted to goal of optimum dosage determination of ovaprim injection to artificial spawning 

efficiency of Esox lucius. The research implemented by 4 treatments with 3 replicates for each ones. 3 female and 6 

male brooders injected in each replicate. The animals in 1, 2 and 3 treatments injected by 10, 20 and 30 µg/kg BW, 

respectively, and 4
th

 treatment as a control injected with 4 mg/kg BW pituitary gland extract. Average weight of  

brooders were 1361±521, 1376±954, 1009±160 and 1100 ±422 g in 1, 2, 3 and 4 treatments in females and 

689±145, 734±197, 547±118 and 794±238 g in males, respectively. In addition, positive response percent to 

hormone injection were measured 77.8 ±19.24 , 88.9 ± 19.24  , 55.5 ±50.91 and 55.5 ± 19.24 % in 1, 2, 3 and 4 

treatments in female and  94.4 ± 9.58, 88.9 ±19.26 , 83.3±28.86   and  88.9 ± 19.26 % in male brooders, 

respectively, but there was no significant different between all of treatments (p<0.05). Incubation period from 

fertilization till hatching step in 7 to 15 
˚
C was 5 to 10 days with average of 7±1.5 days.  Fertilization content was in 

1 to 4 treatments measured 87.1±10, 88.04±7.7, 83.9±5.2 and 72.4±19.7 %, respectively and also the treatments 

didn’t show any different significantly together (p<0.05). Average percentage of eyed eggs 66.6±15.9 in treat 1, 

61.2±22.3 in treat 2, 58.3±10.7 in treat 3 and 56.1±15.04 in treat 4, without any significant different between of 

them (p<0.05). Hatching of eggs mean were measured 27.41±19.8  in treat 1, 39.53±26.9 in treat 2, 95.18±5.6 in 

treat 3 and 26.78±12.4 in treat 4, and significant different observed between of them too (p<0.05).In the other hand, 

mean percent of larvae with active feeding in these treatments were measured 18.77±14.6, 20.1±8.51, 55.6±11.6 and  

14.51±7.72 as the treatments had significant different (p<0.05). Also, the best temperature and dosage injection of 

ovaprim hormone was 9 to 12.5 
˚
C and 20µg/kg BW, respectively.The end of trial, from 103740 larvae introduced 

to earthen pond obtained 8000 fingerlings with weight of 2.68±0.6 g and length of 6.96±0.51 cm.  

Keywords: Esox Lucius ,Reproduction ,Spawning ,Ovaprim injection, Fecundations, Hatching  
 


