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   : ـدهيچك

 )Acipenser nudiventris(نر   پيو ش)  Huso huso  ( ماده یلماهي ف  دادن ی از تالق  پروژه ني در ا  

 قرار  سهي مورد مقا ني برتر با والد  نسل  به یابي   دست  جهت  آن ر و پرورشي تكث كيوتكنيد و بي گرد  حاصل یا دورگه

  . گرفت

ه يناح(دگاه آومه ترآمن يمناسب آه از ص  ني مولد هي و ته باشد، انتخاب ی م لي موارد ذ  شامل  شده  انجام اتي عمل  

  ی، نگهداران مولدي، دور شكم و وزن ماهی طول آل، طول چنگالیومتري بیترهات و پارامي، ثبت جنس)التي ش۴

   و پرورش یر مصنوعي تكث اتي عمل از و انجامي مورد ن یز و هورمونهايپوفي ه  غده هي مادر، ته ی در استخرها نيمولد

  .  است  بوده ی مصنوع طي در شرا  حاصل نسل

   قطعه٢٤٠٠٠  ر در مجموعي تكث اتي عمل ی ط  اول در مرحله.   گرفت  صورتري تكث  در دو مرحله يی اجرا اتي عمل  

   الرو دورگه  قطعه٦٨٧٠و ) شاهد ( یلماهي الرو ف  قطعه١٠٥٠٠و تعداد )  نر بي ش  ماده یلماهيف ( الرو دورگه

   مراتب  به  دورگه خيدرصد تفر و   درصد لقاح  آه  است انگر آني ب  حاصل جينتا. دي گرد حاصل)  نر یلماهي ف  ماده پيش(

  .  است  شاهد بوده آمتر از گروه

 رشد   داد آه  نشان ی آمار جينتا. دي گرد  مطالعه  اول  سال اني تا پا ني با والد سهي در مقا  حاصل  روند رشد نسل  

  ناني درصد اطم٩٥ با  امبرده ن ندو فاآتور در دو گروهي ا ني و ب  بوده كي نزد  بهم یلماهي با ف  دورگه ی و وزن یطول

  .باشد ی دار نم ی معن اختالف

   فاآتور اختالف٤ در  یشناس ی متعدد ماه  عوامل ی بر رو ی از بررس  حاصل كي مرفومتر ی آمار یها  داده  براساس  

 پوزه یبتداز نسبت اي به طول آل و نیا نهي و سین فاآتورها شامل نسبت فاصله باله مخرجي ا. دار وجود دارد یمعن

  . لك به طول سر بوده استيه سبيه دهان و عرض پوزه در ناحي دهان، عرض پوزه در ناحیتا قسمت غضروف

   آاهش  بشدت  دورگه انيشود در م ی م دهي د  وضوح  به تي از آغاز طفول یلماهي در ف  آه ی خوار  جنس  هم  صفت  

  .اند  داده  نشان ی خوب  مقاومت يی غذا  آم  و به  نموده  عادت ی دست ی غذا  به  سهولت  به  دورگه ابد بعالوهي یم

  .باشند ید مي تول  قابل عي نسبتًا وس  در سطح  دورگه ی ماه  و بچه افتهي   لقاح  ضمنًا تخم  

   یاريان خاوي، ماهیر مصنوعيپ، تكثي و شیل ماهي دورگه ف:یديآلمات آل

     :   مقدمه

كا و يا، آمري اروپا، آس ی در آبها  آن  مختلف یها  گونه  آه  است ی جهان اني ماه نيتر ش از با ارز یكي  اني تاسماه  

  .آنند ی م یا زندگي دن یر آبهايسا

   بجزء گونه باشد آهي م  جهان یاري خاو اني از ماه  گونه  شش ی زندگ  و محل  مامن ز آني آبر  خزر و حوزه یاي در  

  د ي خزر ص یاياز در آه دهندي م لي را تشك اني ماه ني ا ید جهاني درصد ص٩٠ود گر، حدي د  گونه اد، پنجياسترل

  .شوند   ی م

   پرورش رد توسعهي قرار گ د مورد توجهي با ستمي اآوس ني ا یتيري مد  اهداف ی در راستا  آه ی از موارد یكي   

   و  شده  آنترل طيا شراي و  یخل دا ی در آبها یاري خاو اني ماه ا از جملهي در ني ا  پرارزش یها گونه

 و   مطالعه ستي منظور با ني ا  به یابي   دست یبرا. باشديم)  Cage culture , Pen culture( محصور   یها طي مح

 را   الزم كي اآولوژ طي شرا مي بتوان  بر آن هي تا با تك  داشت اني ماه ني ا كي اآولوژ ی و رفتارها یولوژي از ب ی آاف شناخت

  . مي ساز  فراهم از پرورشي با ن متناسب



 

 

  

  ی خاص گاهي نژاد از جا  اصالح یها  روش  و بخصوص كي ژنت ، علم ی مصنوع طي در شرا اني ماه  پرورش  در بحث  

  ني بهتر با درصد پروتئ  گوشت تيفي آ  از جمله  مطلوب  با صفات ی موجود تي در نها تا بتوان. باشد یبرخوردار م

د ي تول  متراآم  پرورش طي شرا  به یري پذ  و عادت ی دست ی از غذا هي تغذ  به  باال نسبت یري پذ  سازش رتشتر، قديب

  . گردد

   آه  است  مختلف یها  گونه ني ب یريگ ، دورگه  فوق  اهداف  به یابي   منظور دست ها به  روش ني از مرسومتر یكي   

   قدم ني در اول  دورگه  حصول  جهت  خانواده كي  یها  جنس ني ب یريگ ورگهد. طلبد ی را م ی خاص طي امر خود شرا نيا

   مهم ني ا باشد آه ی مورد نظر م یها  گونه ليكروپي با م  قطر اسپرم  بودن  و متناسب ی آروموزوم  قرابت مستلزم

  كيوتكني ب  به یابيضمنًا دست. باشد ی م ز صادقي ن پي و ش یلماهي ف  با دو گونه  در رابطه  گرفته  انجام  مطالعات براساس

  د انبوهي تول  و در صورت ی داخل ی در آبها  دورگه ني ا ی گوشت  آشور، پرورش يی و هوا  آب طي در شرا یريگ دورگه

   بوده روژه پ ني ا  بلند مدت  از اهداف یالتي و ش ی صادرات  از اقالم یكي   بعنوان  آن ی ماه  و بچه افتهي   لقاح  تخم فروش

  . است

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 
 
 

 فصل اول
 

 آليات
 

  

    اني تاسماه-١

  اني ماه ني ا ی و مقو ار معروفيذ و خاويار لذي بس گوشت. باشندي م ني زم  آره اني ماه ني از با ارزشتر اني تاسماه  

  .  است  انسانها بوده رباز مورد توجهياز د  لي دل ني هم آند و به یفا مي و اقتصاد ا هي را در تغذ یار مهمي بس نقش

  ی آبها آنند و محدود به ی م ی شور زندگ  و لب نيري ش ی در آبها اني تاسماه  از راسته  گونه٢٧ حاضر   در حال  

  یاي در،  سابق ی شورو افتهي   استقالل  تازه ی آشورها ی در آبها تواني آنرا م  گونه١٣ تعداد  نياز ا. اند ی شمال مكرهين

  يی باال ی اقتصاد تي اهم ی دارا ید جهاني در ص  گونه٦،   گونه٢٧  نياز ا.  نمود  و خزر مشاهده ، آرال ، آزوف اهيس

  :  عبارتنداز باشند آهيم

  )Acipenser stellatus  (  برون  ازون-١ 

  )A. guelden staedti  ( ا چالباشي   روس ی تاسماه-٢ 

  )A. persicus  (  برون قرها ي  راني ا ی تاسماه-٣ 

  )Huso huso  ( یلماهي ف-٤ 

  )A. transmontanus(د  ي سف ی تاسماه-٥ 

  )A. fluvescens  ( یا اچهي در ی تاسماه-٦ 

  ی را در خود جا اني از تاسماه  گونه٦ و   است  در جهان اني ماه ني ا یستگاههاي ز نيز خزر از مهمتري حوزه آبر  

  انيد ماهيص. دهندي م  خود اختصاص  را به یاري خاو اني ماه ید جهاني درصد ص٩٠ حدود   گونه٦  نيا.   است داده

  افتي   آاهش اني ماه نير اي ذخا  خزر آغاز شد و هر ساله یاي از در یا  بطور گسترده١٩   در اواخر قرن یاريخاو

 خطر   در معرض اني ماه ني ا گر، نسلي د  و عوامل یعي طب یستگاههاي ز  رفتن ني و از ب هي رو ید بي ص لي بدل كهيبطور

  .   است  قرار گرفته انقراض

 

 

 



 

 

  

 

    اني تاسماه ی بند  رده-٢

  ني زم ی از آبها یعي وس فر در سطحي آربون  اجداد آنها در دوره  دارانند آه  مهره نيتر يی جزو ابتدا اني تاسماه  

  ).١٣٧٢ -  وانيآ(دانند  ی م  مربوط  آرتاسه یشناس ني زم  دوره  را به وه گر ني موجود ا یها گونه. اند  بوده پراآنده

  و Actinopterygii   رآالسي ، زAcipensrriformes     و از راستهAcipenseroidei   ر راستهي از ز  

  .  است  دو خانواده  شامل ر راستهي ز نيا. باشد ی  مOsteichthyes  آالس

  Acipenseridae  -   الف

  Polydontidae  -  ب 

  كي  با Husinae   ر خانوادهي دو ز   بهAcipenseridae   خانواده) ١٩٩٤ (   و همكارانBemis نظر    طبق  

  Scaphirhynchini , Acipenserini   فهي  با دو طاAcipenserinae   ر خانوادهي  و زHuso    بنام جنس

  .گردد ی م ميتقس

   دادند خانواده انجام Holcik, 1989 و Veladikof, 1955, Berg, 1948   آه ی بند مي در تقس  

Acipenseridaeر خانوادهي دو ز   را به   Scaphirhynchini , Acipenseriniمشخصات اند، آه  آرده مي  تقس   

در .   است ی دوم ر خانوادهي در ز  آن  و فقدان ی اول ر خانوادهي در ز  آاذب  و آبشش راآولومي آنها وجود اسپ یافتراق

ر ي در ز  زائده ني ا  وجود دارد آه  شالق هي، شب  دم يی باال  شاخه ی در انتها  زائده كي  ی دوم ر خانوادهي در ز عوض

  . وجود ندارد  نخست خانواده

 

    اني تاسماه ی عموم یستي ز یهايژگي و  مشخصات-٣ 

  ، اسكلت  هتروسرك ی دم  باله  بدن ی رو ی استخوان حات صف في رد٥ وجود   به تواني م اني تاسماه  از مشخصات  

 و  نيري ز  و دهان ر پوزهي در ز لكي، وجود چهار عدد سب  دم ی در باال یدي گانوئ ، وجود آثار فلس ی غضروف یاستخوان

  . نمود  اشاره  شكل یخرطوم

  اني جزو ماه يی غذا نوع ت باشد و از لحاظي  مBottom feedingا  ي خوار  ی ز  آف اني ماه ني ا  

Stenophagus  باشنديا محدود خوار مي.  

 و غذا را   آرده  عمل  مانند بادآش هي تغذ ، در هنگام  قرار گرفته ی سر و بطور عرض ی شكم  در سطح  دهان  

 و  ها بوجود آمده در آن  آثار دندان یني جن  در مراحل  وجود ندارد و فقط  دندان انيدر تاسماه. دينما ی م  بلع بسرعت

 واجد   خود آه افتهي   را با اجداد منقرض اني تاسماه ی تكامل  از لحاظ  آه  است یلي از دال یكي  نيا. گردد ی محو م سپس

  ).١٣٥٣ -  ی تاآام یقباد آذر(سازد  ی م اند مرتبط  بوده ی قو یدندانها

  مي در تقس نيهمچن)  Korzhuev 1941(باشند  يم  Oxyphilicا  ي   دوست ژني اآس اني حزو ماه اني ماه ني ا  

  ی دارند بر رو  دوست  آه یانيا ماهي   Lithopelagophilic   اني تخمگذار، جزو ماه اني ماه كي اآولوژ یبند

  )Holcik 1989.(باشند  يند مي نما یزي تخمر  بستر رودخانه یها زهيسنگر

  نيا. ندينما ی م  تحمل ی در هزار را براحت٠-١٤  یها یند و شورباشي  مEuryhaline   اني جزو ماه اني تاسماه  

 و با  عيسر"  نسبتا  آب اني خود را در جر یزيشوند و تخمر ی م  وارد رودخانه یزي تخمر ی و برا  مهاجر بوده انيماه

  .چسبند ی م  زوائد آف  هستند و به یادي ز ی چسبندگ یتخمها دارا. دهندي م  انجام ی و سنگ ی شن آف

  



  

    پي و ش یلماهي ف یستي ز یهايژگي و و اتي خصوص-٤ 

    یلماهي ف  جنس-١-٤ 

تعداد .   آوچكتر است  از همه ی پشت في رد ی استخوان ی برجستگ نياول.   است ی هالل مهي و ن  بزرگ  دهان  

  یتعداد شعاعها.  ست عدد ا١١-٩  ی شكم ی استخوان یها ی عدد و برجستگ١٤-١١   پشت ی استخوان یهايبرجستگ

  .رسدي متر م ی سانت٤٢٠ متر تا  ی سانت٢٠٠ از   آن طول.   عدد است٦٠شتر از ي ب  پشت باله

   خزر به یاي از در یزي تخمر یبرا.   است  پراآنده كياتي آدر یاي و در ، آزوف اهي، س  مازندران یاي در یها  در حوزه  

   سواحل یها  رودخانه ی و بعض  و آوبان ، دن  آزوف یاي در از حوزه. شود ی م  داخل  ولگا، آورا و اورال یها رودخانه

د ي سف  رودخانه  به یلماهي ف  از متخصصان یاري نظر بس برخالف. آند ی م یزي تخمر رهينپر و غير دنستر و دي نظ اهيس

ر ي تكث  و از آن  مشاهده١٣٥١   در بهار سال  آن  نمونه ني آخر  آه  است  نموده یزي و تخمر ز مهاجرتيرود ن

  سواحل"  مخصوصا راني ا در سواحل.   است د شدهي تول یلماهي الرو ف٧٥٠٠٠٠  بي قر  آه  است  آمده  بعمل یمصنوع

  ).١٣٥٣،  یقباد آذر(شود یدمي و حزرآباد ص  گرگان جي، خل ، بندرترآمن شاني، گم گرگان

د ي ص راني ا ی در ابها  آه  آن ی معمول وزن. رسد ی م  هم  تن٥/١   به  آن  و وزن  سال١٠٠   تا به ی ماه ني عمر ا  

 تا   متر و وزن٥   طول  به شود آه ید ميز صي ن  آن ني و سنگ  بزرگ یها  اندازه ی ول  است لوگرمي آ١٥٠ تا ٧٥شود  یم

   .  است  شده ار استحصالي خاو لوگرمي آ١١٧ تا  ی درشت اني ماه نياز چن. رسد ی م لوگرمي آ١٥٠٠

   از ورود به  پس ی ماه نيا. شود ی م  بالغ ی سالگ١٨ تا ١٦ در   ماده  و جنس ی سالگ١٤ تا ١٢   نر در سن  جنس  

  . آنند ی م  حرآت  آن ی باال یها  قسمت  به یزي تخمر ی برا رودخانه

   عدد تخم٧٧٠٠٠٠٠  ی ال٣٦٠٠٠٠ز  دارد و ا  ماده  جنس  و اندازه  جثه  به ی بستگ یلماهي ف  مطلق ی آور  هم  

 ٨/١٣  ی ال٦/١٢  ، درحرارت  بارور شده  نوزادها ازتخم  در آمدن چسبند، مدت یها م  سنگ تخمها به.   است متفاوت

 آنها را  یغذا. آنند یا را آغاز مي در  خود به  مهاجرت  جوان یهاي ماه سپس. انجامد ی م  روز بطول٨گراد ي سانت درجه

  ).١٣٧٣ -  وانيآ(دهند ي م ليها تشكي ماه اتي ح ی بعد  و در مراحل  مهرگان یابتدا ب

د ي ص ی شورو یرد و در آبهايگ ی م  خزر صورت یاي در ی جنوب  در سواحل  سال در تمام" باي تقر یلماهيد في ص  

  . رديگ ی م  صورت  در رودخانه  و فقط  است ا ممنوعي در در ی ماه نيا

   :  است لي ذ  بشرح یلماهيار في و خاو وشت گ باتي درصد ترآ

  

 لوگرمي در هر آیآالر خاآستر یا دهيمواد سف یچرب آب 

 ١٣٤٤ ١ ٧/١٧ ٢/٧ ٧٤ گوشت

 ٢٣١٤ - ٣/٢٣ ٦/١٤ ٢/٥٨ اريخاو

  

    پي ش  جنس-٢-٤ 

گر ي از د  گونه نيز ايتما.   است  رفته لي تحل  آن ی شكم  استخوان یها ی و برجستگ  بوده  برهنه ی شكم هي ناح  

.   است ی ماه ني ا نيري ز  در لب  شكاف  و عدم ی پشت في رد ی استخوان ی برجستگ ني اول  بودن  در درشت انيتاسماه

 ٦٠   به بي قر يی پهلو في رد ی استخوان یها یبرجستگ.  ز استي ت ، پوزه  است ی تند بي ش ی دارا  پوزه  سر بطرف آاسه

  ).١٣٥١ -  یآذر (  عدد است١٧-١١  ني ب ی شكم في عدد و رد١٦-١١  ی پشت فيعدد، رد



 

 

  

در .   مهاجر است اني از ماه ی ماه نيا. آند ی م ی زندگ  آزف یاي و در اهي، س  خزر، آرال یاي در در پي ش ی ماه  

  د و در قسمتكني م یا زندگي در ی جنوب در منطقه" و اآثرا)  یانيم ( ی مرآز یها  در قسمت ی ماه ني خزر ا یايدر

   آزوف یاي خزر، در در یاي در ی سوروگا  آردن ی از بوم تا قبل. شود ی وارد م  ولگا و آرال  رودخانه  به  بندرت یشمال

  ).١٣٧١  یعتيشر (  است بوده)  آزف(ا ي در ني در ا اني تاسماه  تنها نمونه پي ش یماه

در . رسديز مي ن لوگرمي آ٣٠   متر و وزن ی سانت٢١٤  ه ب  آن آند و حداآثر طول ی عمر م ی سالگ٣٠   تا سن  

-١٤ها   و ماده  ساله١٦-٩ نر  اني و اآثر ماه  بوده ی سالگ٢٣ تا ٦  ني در سن د شدهي ص پي ش اني آورا ماه رودخانه

  .اند  بوده  ساله١٩

  پي ش یماه.   است خم هزار عدد ت٥٩٣   هزار عدد و بطور متوسط١٢٩٠ تا ٢١٦  پي ش ی ماه  مطلق ی آور  هم  

  ی مصنوع  لقاح جهي آورا در نت در رودخانه. ديآ ی بوجود م  و دورگه  داشته  تجانس ی و تاسماه یلماهي با ف عتيدر طب

  ).١٣٧١ -  یعتيشر(اند   آورده سوروگا بدست ×  پي، ش تاس ×  پي ش  مقاوم یها دورگه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 فصل دوم 
 
 و ثير و پرورشتاريخچه تك
  تاسماهيان یگير دورگه

  

  

  

    انيتاسماه یريو دورگه گ   پرورش، ر ي تكث خچهيتار

  هي  در ناحOvsianikov    توسط  سال  در آن گردد آه ی باز م١٨٦٩   سال  به اني تاسماه یر مصنوعي تكث  سابقه  
   لهي بوس١٨٧٥   آار در سال ني، ا  گرفت  صورت اني تاسماه یر مصنوعيانوسكا در رود ولگا تكثياول

 Seth - Greenدي گرد  برون  ازون  تخم  بارورآردن  به  موفق ني، برود١٨٩١  در سال.  شد كا انجاميز در امري  ن.  
  یر مصنوعي در امر تكث ی بزرگ  معضل  زمان  تا آن  تخمها آه ی چسبندگ  رفع  به  موفق ني در ژاو١٩١٣   در سال  

  .شنهادنمودي امر پ ني ا  را جهت  و آب  رس  گل لوطد و مخيبود گرد
   را ابداع دهي رس ی تخمها  آوردن  بدست یز برايپوفي ه قي تزر  روش یلسكي، گرب١٩٥١ تا ١٩٣٨  ی سالها ني در ب  
 با   امروزه كهي تا جائ رفتي پذ  متعدد صورت  محققان  توسط یگري د  با ارزش ی بعد آارها ی سالها یدر ط. نمود

 در استخرها و  ني مولد ی جنس یدگي تا رس  هورمون قي تزر ، از مرحله اني تاسماه ر و پرورشي تكث كيوتكني ب دانستن
  تر از گذشته  سهل  بمراتب ر و پرورشيگر، امر تكثي و موارد د یريگ  و دورگه  و پرورش هيد تغذي جد یها روش
    .  است دهيگرد
 در سد سنگر در ١٣٥٠   از سال شرفتهي و پ ی امروز  روش  به اني تاسماه رورشر و پي، آار تكث راني در ا  

در .  بود یاري خاو ی ماه  بچه  انواع  قطعه ونيلي م٣-٥   آن يی ابتدا تي ظرف د رود آغاز شد آهي سف  رودخانه مجاورت
د ي شه  قال بنام ز در آقي ن یگري د ی پور، آارگاهها وسفيد دآتر ي شه ی آمك  و آارگاه  آارگاه ني حاضر بجز ا حال

   .  است  شده ر احداثي سد وشمگ  و آارگاه یمرجان
هر .   است  مشغول اني تاسماه ر و پرورشي تكث نهي در زم تي فعال ز بهي ن  سمسكنده يید رجاي شه  آارگاه ني همچن  
،  ، چالباش یلماهي، ف  برون  قره یها ز گونه ا یاري خاو ی ماه  بچه  قطعه ونيلي م١٥-٢٥ آارگاهها  ني ا  توسط ساله
  .گردند ی م ی رهاساز  مناسب یها  رودخانه  به پي و ش  برون ازون
   موقع  در آن د آهي آغاز گرد یالدي م١٩٧٠   از سال ی تجار  در سطح یاري خاو اني ماه  پرورش  سابق ی در شورو  

 در  یزي چ هي حاضر در روس  در حال یول.  بود  در سال  تن٣٠٠ در حدود  ی پرورش یاري خاو انيد ماهيمقدار تول
  یها و در استخرها  در حوضچه یاري خاو یهاي ماه  پرورش ر شوقي اخ یدر سالها. باشدي م  در سال  تن٨٠٠حدود 
   اجرا گذاشته  موقع  به  و آلمان ، مجارستان  امر در بلغارستان نيابتدا ا.   است د آمدهي از آشورها پد یاري در بس یخاآ

  لي، اسرائ وناني، نروژ،  نيا، چيا، اسپاني، استرال ، دانمارك ، فرانسه كي، بلژ ا، لهستانيتاليكا، اي، آمر  ژاپن شد و سپس
  ی برا ی اصل یها گونه. اند  آورده یها روي ماه ني ا  پرورش  به یادي ز یمند گر با عالقهي د ی از آشورها یو بعض



 

 

  

 در   آه د گفتي با ی و بلوگا، ول یپ یس  یس ی م ی تاسماه ، شبه یاد روسي، استرل ی تاسماه انواع: رتند از عبا پرورش
   از بستر ژهي بو یاري خاو یهاي ماه یها  از دورگه ی بردار  بهره نيشتري حاضر ب حال

)BBs , Bs  (د يآ ی م بعمل )١٣٧٣ ، وانيآ .(  
ل يب تبدي، در آاهش ضریروسي ویماريان مقاوم به بيد ماهي اهداف تولی از گونه براید در برخيبريد هيتول

ت يفي، بهبود آ(Tickling, 1960)ك جنس يد ي ، تول(Dunha,m et al., 1983)د تخم يش تولي، افزايیغذا

 عمدتٌا موارد هدف بهبود یگردد ول ی را سبب م(Moav et al., 1970) یعير طبيا ذخاير و يان مراآز تكثيماه

 آم h2نكه يان دورگه صرفنظر از ايد ماهيگردد تول ی سبب مVA مستقل از VDدات استخر است استفاده از يلتو

ز استفاده از يد بستر نيرا هدف از تولين است زينچنيز اي بستر نیدرخصوص ماه. ابديش ياد باشد افزايا زي

  .د بوده استيش توليس و افزايخواص هتروز

 & Nikolyukin)اد نر بوجود آمده است ي ماده و استرلیل ماهي فیتالق از یديد توليبرين هيمهمتر  

Timopeyera, 1953)با یاريان خاويد ماهيبريمتعاقب آن انواع ه. د انجام گرفتيش تولي آه با هدف افزا 

ن خصوص به يدر ا. ديد گرديس توليا انجام دورگه به منظور استفاده از اثرات هتروزي و یقاتياهداف تحق

  كينييوتايك و آاريتوژني، مطالعات س(Majazi Amiri, 1995) در بستر یات هورمونمطالع

 (Arefjev, 1988, 1989, 1991; Arefjev, 1991; Burtsev & Sevebryakova, 1980).  

 Ferreiro et al., 1989; Burtsev, 1967, 1970; Fujii) ی بلوغ جنسی تكامل تخمدان بررسیبررس  

et al., 1991; Nikolyukin, 1964)  

  یاريد خاويبريان هي ماهیولوژيدرخصوص پراآنش و ب  

(Garlson et al., 1985; Konstantinov et al., 1952)  

  (gershanovich & Kiselev)  ی و خون شناسی هماتولوژی بررس

  (Kozlov, 1970 ; Legeza, 1971) یعيط طبيد دو رگه در شرايتول

 ,Marshin et al., 1969; Krylova) یكي و مطالعات ژنت(Jeney et al., 1994) یمنيستم ايمطالعات س

1980; Vladychenskaya & Kendrova, 1982)  

  (Snyder, 1994; Krylova, 1980)ن يسه آن با والديان دورگه و مقاي ماهی مرفولوژیبررس

جاد دو رگه يت ايو در نها ) (Papp et al., 1995; Lin et al., 1997ان دو رگه يه ماهيو در خصوص تغذ

 Arndt & Mieske, 1994; Burtsev, 1983; Gilkolaei et)ان دو رگه ي مطالعات پرورش ماهیبرا

al., 1994)  

Nikolyukin, 1970; Steffens et al., 1983 ان ين ماهي آه بيیها ك از دو رگهي انجام گرفته است و هر

ت يل بروز خاصين امر به دلي داده از ان بروزيسه با والدي در مقایات مثبتي انجام گرفت خصوصیاريخاو

  . ان دو رگه استيس در ماهيهتروز

  

  

  

  

  



  

  

 

 فصل سوم 
 

 مواد و روشها
  

  

  
  
  

    مواد و روش
    یريگ  و دورگه یر مصنوعي تكث  مختلف  مراحل

  یعر مصنوي تكث  معمول یها  با روش  مطابق یريگ  و دورگه یر مصنوعي تكث اتي عمل ی حاضر، اجرا  در پروژه  

مار در ي ت  سه یريگ  دورگه  جهت یر مصنوعي تكث اتي عمل  در انجام  ذآر آنكه  قابل نكته.   است  بوده یاري خاو انيماه

 نر و  یلماهي شاهد از ف ی نر و برا یلماهي و ف  ماده پي از ش  نر، سپس پي و ش  ماده یلماهي در ابتدا ف  شد آه نظر گرفته

  ستگاهي و ا ید مرجاني شه یاري خاو اني ماه ر و پرورشي تكث  در مجتمع  پروژه يی اجرا اتي عمل هيآل.  شد  استفاده ماده

  :باشد ي م لي ذ  بشرح اتي عمل  آامل  و شرح  شده  سو انجام  قره قاتيتحق

    ني مولد هي و ته  انتخاب-١ 
   نحو آه نيبد. دي گرد هيته)  التي ش٤  هيحنا (  ترآمن دگاهي ص یها  از آومه  پروژه نياز در اي مورد ن ني مولد  
ا ي مستقر در در یادي ص ی از دامها یر مصنوعي تكث اتي عمل  جهت  مناسب ی ظاهر طي شرا  مورد نظر براساس انيماه

د، شدني م  داده  انتقال  ترآمن دگاهي ص  به ژني اآس  و آپسول ی برزنت  چان  مجهز به  سبك ی شناورها  و توسط جدا شده
   به ژني اآس  آپسول ی برزنت  چان  مجهز به  وانت ی خودروها  و از آنجا توسط  اشور منتقل  اسكله  به قي قا  توسط سپس
  .افتندي ی م  انتقال  طرح  انجام محل
  یلماهي ف  قطعه٢د از تعداد ي انجام  طول  به٢٠/١/٧٦  تي لغا٢٠/١٢/٧٥  خي از تار  آه اتي عمل ني ا  در مجموع  
  .دي گرد  نر استفاده پي ش  قطعه٣ و   ماده پي ش  قطعه٢ نر،  یلماهي ف  قطعه٣ و تعداد  ماده
  گرفتند آه ی قرار م)متر یلي م٠١/٠با دقت  ( یومترير مورد بي تكث اتي عمل  از انجام  قبل اني در ابتدا ماه  

  .  است  آمده  هر گونه كي تفك به) ١ (  شماره  در جدول  آن مشخصات
  
  
  
  
  



 

 

  

    یر مصنوعي تكث  از انجام  قبل پي و ش یلماهي ف ني مولد ی سنج ستي ز مشخصات. ١   شماره جدول

 (kg)وزن  (cm)دور شكم (cm)طول فورك (cm)طول آل  تيجنس نام گونه فيرد
  ٧٦  ٨٠  ١٧٢  ٢٠٦   ماده   یلماهيف ١
  ٦٩  ٧٣  ٩٨  ١٢٠   ماده   یلماهيف ٢
  ٥٠  ٧٥  ١٦٠  ١٧٢  نر   یلماهيف ٣
  ٤٢  ٧٠  ١٣٨  ١٥٠  نر   یلماهيف ٤
  ٥٤  ٧٨  ١٦٨  ١٨٠  نر   یلماهيف ٥
  ٥١  ٦٢  ١٨٥  ٢١٠   ماده   پيش ٦
  ٤٥  ٥٨  ١٧٠  ١٩٤   ماده   پيش ٧
  ٣٦  ٤٠  ١٣٥  ١٤٧  نر   پيش ٨
  ٣٠  ٤٨  ١٢٠  ١٣٥  نر   پيش ٩
  ٢٦  ٤٢  ١٠٥  ١٢٢  نر   پيش ١٠

    ني مولد ی نگهدار-٢

     جهت ی بتون ی روز در استخرها٣ تا ٢   بمدت یر مصنوعيث تك اتي عمل  از شروع  قبل  در آارگاه ني مولد  

  ی استخرها ني ا یاري خاو اني ماه ر و پرورشي تكث یدر آارگاهها. شدند ی م ید نگهداري جد طي مح  به  سازگار شدن

   جهت مناسب   و عمق ژني دار و اآس اني جر  آب  از لحاظ  مطلوب طي واجد شرا  آه  شده  شناخته ی آورانسك یبتون

  .باشند  ی م ني مولد ینگهدار

     در تخمك  هسته تي موقع نيي تع-٣ 

   غده  عصاره قي تزر  مولد جهت ی آمادگ زاني م  دهنده تواند نشان ی م ی جنس یدگي رس ا شاخصي   هسته تي موقع نيي تع

  . باشد یر مصنوعيز و تكثيپوفيه

   سلول ی مرآز تي در موقع یدگي رس  چهارم  مرحله ی و ابتدا  سوم له مرح یدر انتها)  GV  (  تخم  سلول  هسته  

   سلول ی جانور  قطب  سمت  به  حرآت  به  شروع اني ماه ی جنس یدگي رس  با تكامل ، همزمان  پس  و از آن قرار داشته

  P=A/B  آسر    و نسبت شده  آم)  AP  ( ی جانور   از قطبGV    دائمًا فاصله يی جابجا نيد لذا در اينما ی م تخم

  .شود ی م دهي  نامClassificationا  ي  ی جنس یدگي رس  شاخص  نسبت نيا.  افتي خواهد  آاهش

 سوند و  لهيد و بوسي مولد ص ی ماه  سپس  آرده  را آم ینسكي آور  حوضچه ، ابتدا آب  هسته تي موقع نيي تع ی برا  

  ی آارها یها را برا  و نمونه ادداشتي مولد را   و شماره گرفته)  عدد٢٠-١٠ (  تخمك ی مقدار ی ماه ی شكم هياز ناح

  . شد  داده  انتقال شگاهي آزما  به یبعد

  یواني ح  قطب هي، از ناح غي ت كي  لهي بوس  و سپس  جوشانده قهي دق٢   بمدت  جوش  و در آب شگاهي تخمكها در آزما  

  و فاصله)  A  (  تخمك  تا پوسته  هسته  راس ، فاصله  مدرج  لوپ لهي بوس سپس.  شد  زده  برش یاهي گ  قطب بطرف

 و   آار انتخاب  انجام  بود جهت٨ و ٦  ني آنها ب یدگي رس  شاخص  آه ینيمولد.  شد یريگ اندازه)  B  (  تخمك یطول

  .اند  قرار گرفته قيمورد تزر

     ز و هورمونيپوفي ه  غده هي ته-٤ 

ا يز يپوفي ه  غده قيد آنها را مورد تزري با ني مولد ی جنس  آامل یدگي و رس ی مصنوع  لقاح اتيمل ع  انجام  جهت  

 سر  ز از آاسهيپوفي ه غده.  شد نكار استفادهي ا ز جهتيپوفي ه  از غده  پروژه ی اجرا در زمان.  قرار داد هورمون

 دور از   دربسته  در ظرف ی آور  از عمل  و پس  شده ك خش  و با استن  در آورد شده ی برق لي در لهي بوس انيتاسماه

  . شد ی نگهدار رطوبت



  

( شدي م نيي تع تي و جنس  آب  حرارت  و درجه ی ماه  نوع ز براساسيپوفي ه  غده قيز و تزري تجو  گذشته ی در سالها  

 و  ، آلمان  سابق ی در شورو  شده  انجام  مطالعات ر براساسي اخ ی در سالها یول). شودي م  انجام  هنوز هم رانيدر ا

 مولد نر و  اني، ماه هيدر روس" مثال. گرددي م نيي تع اني ماه  وزن از براساسيز مورد نيپوفي ه ، مقدار غده فرانسه

گراد ي سانت  درجه١٥-١٦   ثابت ینكار در دمايا. رنديگ یز قرار ميپوفي ه  غده قيرموردتزري ز  فرمول  براساس ماده

  :رد يگي م صورت

                         mg Sturgeon pituitary / 1 kg body weight ماده٤   +   

                         mg Sturgeon pituitary / 1 kg body weight نر   ٢  +  

 و   فوق  شده  درصد مقدار آورده٩٠ و ١٠  زاني م  به بيبترت)  يی و نها هياول (  در دو مرحله قي تزر اتي عمل  

  .دي گرد  انجام ت ساع١٢  بفاصله

   ) یريگ  و اسپرم یريگ تخم ( ی مواد تناسل  استحصال-٥ 

   آب ی حاو  آه ی بتون ی استخرها  به  دوباره  شده نيي تع شير از پي مقاد  طبق  هورمون قي تزر  از اعمال  پس اني ماه  

   تحت ی مواد تناسل  استخراج  جهت  الزم ی و احراز آمادگ  آامل یدگي و تا رس  گشته منتقل. باشدي م ژنيسرشار از اآس

  ی رفتار تي و وضع ی ظاهر  مشاهدات  قرار گرفتند و براساس ی مقرر مورد بررس یها  مستمر بودند و ساعت نظارت

  .دي گرد  مشخص  آنان شرفتي پ ا عدمي و  شرفتي پ زاني، م یماه

   نر،  ی شدند در مورد ماه ر منتقلي تكث  اتاق ر بهيث تك اتي عمل ، آنها را جهت ني مولد  آامل یدگي از رس  پس  

  .  گرفت  انجام ی ماه ا فشار دادني و   مخصوص  از سرنگ  با استفاده یريگ  اسپرم  عمل

   تا خون دهي بر یزي با آارد ت ی ماه  برانش  و سپس  شده  وزن یر، ماهي تكث  سالن  به  مولد ماده ی ماه  از انتقال  پس  

  ی گرفتگ  باعث  خون  نشود چرا آه  با تخمكها مخلوط ، خون ی مواد تناسل  آوردن  بدست  گردد تا در موقع  خارج از بدن

ز شد و ي و تم  شسته ی موجود بخوب یها  خونابه سپس. رديگ ی نم  صورت  لقاح  و عمل  شده ليكروپي م یها سوراخ

  لهيبوس"  قبال  را آه ی و منفذ تناسل  نگهداشته ی عمود  حالت  باال و به  را بطرف  باالبر سر آن  دستگاه لهيبوس

   شده  آماده  و از قبل خشك"  آامال یكي پالست یها  تشت  داخل الي س یها  تا تخمك  بود، باز نموده  شده  بسته یا پارچه

  ز خارجي ن الي س یها  تخم ی مابق و جاد نمودهي منفذ ا ی را در باال ی شكاف  تخم زشي ر  شدن  قطع  محض به.  شد ختهير

.  جدا شد  مناسب یها  با چشمه یا  پارچه ی تورها لهيها بوس  تخمك ی بافت اني م عيها ما  تخم  از استحصال پس. ديگرد

 مورد نظر بكار  د دورگهي تول ی و برا  شده ختهي ر  در تشت  و بطور جداگانه ني مورد توز ی استحصال  تخمك سپس

  .  رفت

    ی مصنوع  لقاح-٦ 

   لقاح اتي عمل ، جهت  جدا شده  تخمدان عي از ما ی تور  پارچه لهي بوس  را آه  تخمك لوگرمي آ كي  زاني م  در هر مرحله  

" ز قبالي ن  اسپرم تيفعال.  شد  تخمكها اضافه  به  فعال تر اسپرمي ل یلي م١٠  زانيد و مي وارد گرد یكي پالست  تشت به

   تخمك ی محتو  ظرف  به  آن  همراه تر آبي ل یلي م١٠٠،  تر اسپرمي ل یلي ازاء هر م  به البته.   قرار گرفت یمورد بررس

   در تشت  دست  دخالت  را بدون  و تخمك  و اسپرم  آب ابتدا مخلوط.  شد  انجام  خشك مهي ن  بصورت  شد و لقاح اضافه

د، يايها باال ب  تخم  از سطح ی اندآ  آب  آه یا  تا اندازه  آب زاني م شيفزا با ا  و سپس  زده  بهم هي ثان٣٠ حدود  بمدت

 و  هي تخل  ظرف  داخل نكار، آبيبعد از ا. ردي گ  صورت  شد تا لقاح  زده  بهم  با دست ی آرام  به قهي دق٥  بمدت" مجددا

   رفع ی برا نيبنابرا.  گردد لي تشك یا  چسبنده هي، ال افتهي   لقاح یها  دور تخم  حالت نيدر ا. دي گرد  اضافه آب" مجددا

 از  ناني اطم  بعد از حصول تيدر نها.  شد  درصد استفاده١٠   رس  گل نكار از مخلوطي ا جهت.  نمود  اقدام یچسبندگ



 

 

  

  ها زدوده تخم  اني از م ی و ال  گل  شد تا بطور آامل ها شستشو داده ز تخمي تم  آب ها، توسط  تخم ی چسبندگ  آامل رفع

  .باشديها م  در تراف  قرار گرفتن ها آماده  تخم  زمان نيدر ا. شود

    یر مصنوعي تكث یوهاي نرمات  ثبت-٧ 

   آه افتي   ادامه١٣٧٦  ني فرورد١٥ و تا   شروع١٣٧٥ اسفند ٢٠ از  یريگ  و دورگه یر مصنوعي تكث اتي عمل  

 مورد  لي ذ   بشرحC مار  ي ت  شاهد بنام  گروه كي با  همراه A, B   یهاماري ت  بنام شي آزما  دو گروه  مدت ني ا یط

  . قرار گرفتند  یبررس

   ) شي آزما گروه( نر   پيش ×   ماده یلماهي از ف  حاصل دورگه: Aمار  ي ت-١-١ 

   ) شي آزما گروه( نر  یلماهيف ×   ماده پي از ش  حاصل دورگه: Bمار  ي ت-٢-١ 

  ) شاهد گروه( نر  یلماهيف ×   ماده یلماهيف:   C مار  ي ت-٣-١ 

     یقيز تزريپوفي ه  و غده  هورمون زاني م-١-٧ 

   در زمان  آب ی و دما قي تزر  ساعت ني و همچن  نر و ماده اني ماه  به  شده قيز تزريپوفي ه  و غده  هورمون زاني م  

  .دي گرد ز ثبتي ن یدگي رس  در لحظه  آب یما و د ني مولد ی جنس یدگي رس  ساعت بعالوه.  شد  ثبت قيتزر

  

    اسپرم تي فعال زاني م-٢-٧ 

  كي مولد نر را با  ی ماه  از اسپرم  قطره كي  كهيبطور. دي گرد یابي ارز  پرسوف  شاخص  براساس  اسپرم تي فعال  

 با  كروسكوپي م لهي بوس و سپسد ي گرد  پخش كنواختي بطور  ر الملي و ز ختهيتومتر ري هموس  الم ی بر رو  آب قطره

بصورت  را   خانه٢٥ از   خانه٥   آه  است  شكل ني بد  اسپرم  شمارش روش. دي گرد  شمارش  تعداد اسپرم٢٠  یعدس

 تا تعداد  ميده یر قرار مي ز  را در رابطه  شده  شمارش یدهاي تعداد اسپرماتوزوئ سپس.  مينمائ ی میتصادف

  .دي آ  بدست ر مكعبمتيليد در مياسپرماتوزوئ

 ١٠٠٠٠ × X=A      ا        ي
80

200)(4000×
=

AX  

                                            

 X =  متر مكعبيليدها در مي اسپرماتوزوئ تعداد آل    

 A =  تومتري هموس  در الم  شده  شمارش یدهاياسپرماتوزوئ  

  

     و قطر تخمك  وزن،  تخمك  تعداد در گرم  محاسبه-٣-٧ 

 تعداد  سپس. دي گرد ني توز  شد و بدقت ختهي ر ی پتر  در ظرف  تخمك ی، مقدار  تخمك  تعداد در گرم  محاسبه ی برا  

  .دي گرد  محاسبه  گرم كي در   تعداد تخمك بي ترت نيد و بدي گرد ها شمارش تخمك

    گرم٠١/٠  ، بادقت  حساس ی از ترازو  و با استفاده ها را گرفته  عدد از تخمك٢٠،   تخمك  وزن  محاسبه ی برا  

  .دي گرد  محاسبه  عدد تخمك كي  ی برا  وزن نيانگي و م  آنهارا وزن هر آدام

   گرفته  اندازه  و بزرگ  و از دو قطر آوچك  مدرج ر لوپيها را در ز  عدد از تخمك١٠،   قطر تخمك  محاسبه ی برا  

  .دي گرد در تخمكها محاسبه قطر  نيانگي م تيو در نها

  

    ی آور  هم نيي تع-٤-٧ 



  

  یا آاري  ی عمل ی آور  و هم  بدن لو وزني ازاء آ  به ی نسب ی آور ، هم) مولد كي در   تخمك تعداد آل (  مطلق ی آور  هم  

  .دي گرد  و ثبت یبررس"  تماما شي مورد آزما نيمولد)   در درصد لقاح  مطلق ی آور  هم ضرب(

  

  

     درصد لقاح نيي تع-٥-٧ 

  ی برا  زمان نيبهتر.   است تي و حائز اهم ار مهميها بس  از تخم ی بردار  نمونه  زمان  درصد لقاح  محاسبه ی برا  

  انجام)  يی چهار تا ميتقس ( يی بالستوال مي تقس ني دوم  آه  است ی، موقع  درصد لقاح نيي تع  از تخمها جهت ی بردار نمونه

  .شد با شده

  سپس. دي گرد كسي درصد ف٤  ني شد و در فرمال  برداشته  عدد تخم٢٠٠ مورد نظر تعداد   زمان  به دني بعد از رس  

  افتهي   لقاح یها  تخم زانير مي ز  فرمول  و طبق  قرار گرفت  مورد مشاهده ر لوپيزدر  و  ختهي ر ی پتر  ظرف آنها به

  .د ي گرد مشخص

   سپس افتهي   لقاح یها تخم= ها   تخم  تعداد آل-   ناسالم یها تخم)  ی اسپرم یپل+ پارتنوژنز  +  افتهي ن لقاح +   شده له (

  .دي گرد  محاسبه ، درصد لقاح  تناسب كي از  با استفاده

   انكوباتورها ها به  تخم  انتقال-٨ 

   قبل  ساعت كيحدود . دي گرد چنكو استفادهوشيها از انكوباتور   تخم وني انكوباس  مراحل ی ط ی برا  پروژه ني در ا  

   آب اني جر یبا برقرار"  آامال  سپس  شده ی ضد عفون  پرمنگنات لهيها بوس  تراف  داخل ها به  تخم  نمودن از اضافه

  انيد و جري وارد گرد  تخم  گرم٥٠٠  زاني م  هر تراف  به  آه  شده لي تشك هر انكوباتور از چهار تراف. شستشو شدند

مار ي مولد و ت  مشخصات  هر تراف یرو.  انكوباتورها برقرار شد نيها در ا  تخم تي و وضع طي با شرا  متناسب آب

  .  گرفت ها صورت  از تخم  الزم یها  مراقبت وني انكوباس  مدت یدر ط. شد ی م ادداشتي و   ثبت مربوط

  

   الروها از انكوباتور  ی آور  جمع-٩ 

  لهي دارد الروها بوس  آب ی دما  به  تام ی وابستگ  آن  مدت آه)  مي تقس نيبعد از پنجم ( یني جن ماتيتقس  اني از پا  پس  

 نوزاد با سر از آنجا  شود آه یجاد مي ا ی شكاف جهي و درنت  آرده  را پاره  تخم ی خارج ، پوسته ی مخصوص  غده ترشح

 از  ی جمع ، الروها بطور دسته ی زمان  مدت  بعد از گذشتن ی ول بوده   ، تعداد آنها آم خيدر آغاز تفر. شود ی م خارج

   ثبت وني انكوباس  مدت یريگ  اندازه ید براي و با  الرو است  خروج ی اصل  زمان  موقع ني ا شوند آه ی م  خارج پوسته

  نيبد. دي وارد گرد  پرآب  تشت كي   و درون ی آور  جمع  شكل ی مثلث  آوچك یها  الروها باساچوك  هنگام نيدر ا. گردد

، درصد   تعداد الرو حاصله تي و درنها ی آور گر جمعيكديبطور مجزا از )  شيشاهد و آزما (  هر گروه ی الروها بيترت

 الرو با   قطعه١٠ الرو تعداد   قطعه كي   وزن نيي تع یبرا. دي گرد  محاسبه وني انكوباس  الرو و درصد تلفات خروج

  . دي گرد  محاسبه گرم یلي م  الرو برحسب  قطعه كي   وزن  متوسط سپس.  شدند ني توز حساس  یترازو

 و   صفر آرده  قرار داشت  آن ی بر رو  آه ی و الك  آب  ظرف كي ابتدا ترازو را با   بود آه  صورت ني آار بد  روش  

   بدون  حاصله ی الروها  آل  وزن  صورت نيدر ا. دي ترازو گرد ی رو  آب  و وارد ظرف ختهي ر  الك  داخل بعد الروها به

  .ديآ ی م  بدست دني د صدمه

     و تعداد الرو حاصله وني انكوباس  مرحله  درصد تلفات نيي تع-١٠ 



 

 

  

   شروع  و از زمان وني سگمنتاس  بعد از مرحله  تلفات  بود آه  الزم وني انكوباس  مرحله  درصد تلفات  محاسبه ی برا  

  نيبد. دي نخواهند رس  مرحله ني ا  هرگز به ی اسپرم ی پارتنوژنز و پل ی تخمها  گردد چرا آه  محاسبه ونيالسگاسترو

د، ي گرد  انجام  درصد لقاح نكار در محاسبهي ا  آه مي نمائ  را مشخص افتهي   لقاح  سالم یها  تعداد تخم  بود آه منظور الزم

   سالم یها  تعداد تخم  آن  حاصل  آه  آرده  ضرب  انكوباتور را در درصد لقاح  به  شده ختهي ر یها  تخم ی تعداد آل سپس

   قابل ی براحت  تعداد الرو حاصله  با دانستن  آه  بوده وني انكوباس  از تلفات ی ناش  بعد از آن  تلفات نيبنابرا. باشد یم

  .  است محاسبه

 چند صد عدد  نينكار با توزي ا  آه مي نمائ  حساب  را هم تعداد الرو در گرم   است  الزم د شدهي تعداد الرو تول نيي با تع  

  نيي از تع پس. باشد ی م  محاسبه  قابل  ساده  تناسب كيو با )   تخمك  تعداد در گرم همانند محاسبه( آنها  الرو و شمارش

   الرو از هر مولد بدست  و تعداد آل  ضرب از هر مولد  الرو حاصله  آل  عدد در مقدار وزن ني، ا تعداد الرو در گرم

  ، درصد تلفات  انكوباتور و تعداد الرو حاصله  به  سالم  شده ختهي ر  تخم  تعداد آل  با دانستن بي ترت نيبد. آمد

  .دي گرد  محاسبه ونيانكوباس

  روي ون  الرو در حوضچه  پرورش  مرحله-١١ 

 ٨ تعداد   به  شد آه حاصل)  شي آزما گروه (  الرو دورگه  قطعه٢٤٠٠٠د  تعدا  و دوم   در تكرار اولaمار  ي از ت  

  با تراآم)  شاهد گروه ( یلماهي الرو ف همزمان.  شدند منتقل) روي در ون  قطعه٣٠٠٠  با تراآم( روي ون  حوضچه دستگاه

  . شدند یرو رهاسازي ون  در دو دستگاه مشابه

ها   حوضچه ی تمام ی برا ی ورود  آب زاني م  از جمله یطي مح ی فاآتورها هيآل  د آهي گرد یز سعي ن  مرحله ني در ا  

  . باشد كساني   پرورش  دوره در طول

  .  قرار گرفت ی مورد بررس لي ذ  بشرح  مرحله٤ در   حوضچه  مذآور در داخل ی گروهها  نوزادان  پرورش  

    ی روزگ١٢ تا ١ از   پرورش-   الف

  قياز طر"  آنها منحصرا هي و تغذ  نداشته یروني ب ی غذا از بهي ن  زرده سهي آ  داشتن لي بدل  اول الروها در چند روز  

  .   است  گرفته  صورت  زرده سهي آ جذب

   مختلط هي تغذ  روز به  شبانه١٠   از گذشت  پس شي شاهد و آزما  گروه ی الروها  بر آارگاه  حاآم طي در دما و شرا  

   شده متر عبور دادهيلي م٤/٠   با چشمه یها  از الك ا آهي آرتم  با ناپلئوس  هر دو گروه ی الروها  مرحله نيدر ا. دنديرس

  .ديز منظور گردي ر ی دافن  روز اول  از همان  نوزادان يی غذا رهي در ج بعالوه. دندي گرد هيبودند تغذ

  

     ی روزگ٢٥ تا ١٣ از   پرورش-   ب

  شي با افزا بي ترت نيبد. دي گرد  الروها اضافه يی غذا رهي ج د بهي سف آرم)  هي تغذ ومروز س ( زدهمي از روز س  

   وعده٦ روز  ، الروها در شبانه  مرحله نيدر ا.  شد ا آاستهي آرتم  ناپلئوس زانيد، از مي سف  آرم زاني م یجيتدر

  ی روز غذاده  الرو در شبانه  بدن  درصد وزن٤٠  تا٣٠  زاني م  به  مرحله نيدر ا.دندي گرد هيتغذ)   ساعت٤  بفاصله(

  .دنديگرد

  

  



  

   ی روزگ٢٥ تا ١٣ از   مورد مصرف ی درصد غذا- ٢   شماره جدول

  مورد مصرف نوزادیدرصد غذا
 سن به روز

 ايناپلئوس آرتم ديآرم سف یدافن

٤٠ ١٠ ٥٠ ١٣ 

٢٥ ٢٥ ٥٠ ١٤ 

١٠ ٣٥ ٥٥ ١٥ 

٣٠ ٧٠ ١٦ - 

١٠ ٩٠ ١٧ - 

 - - ١٠٠ ٢٥ تا ١٨

  

  

  

  

    ی روزگ٣٥ تا ٢٦ از   پرورش-  ج 

  بي ترت ني شد، بد یزي ر هيپا)  ی مصنوع  به یعياز طب (  نوزادان يی غذا مير رژيي، تغ  پرورش  و ششم ستي از روز ب  

 ٥ تا   عمل نيا. دي گرد  آنها لحاظ يی غذا رهي در ج  آرده  چرخ یلكاي آ  وعده كي و   زنده ی غذا  وعده٣ روز  در هر شبانه

  یو غذا)   شب١٢ ظهر و ١٢ ( لكا در دو وعدهي روز آ  شبانه٥   بمدت كمي و  ی و از روز س  داشت  روز ادامه شبانه

  ز بچهي ن  مرحله نيدر ا.  قرار گرفت اني ماه ار بچهيدر اخت)  بعداز ظهر٦ و   صبح  وعده٢ز در ين)  یدافن ( زنده

  . شدند هي روز تغذ  در شبانه  بدن  درصد وزن٥٠ا  ت٤٠  زاني م  به انيماه

  ی روزگ٣٥ تا ٢٦   از سن ی ماه  بچه ی مصرف ی درصد غذا- ٣   شماره جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    ی روزگ٤٥ تا ٣٦ از  ی ماه  بچه  پرورش-د 

  رهي در ج ی دافن زانياز م" مضافا.  شد  داده  آنسانتره یغذا" جايلكا، تدري آ  همراه اني ماه  بچه  به  مرحله ني در ا  

  ی و غذا  حذف يی غذا رهي از ج  زنده یغذا" ، آامال  پرورش  و پنجم  تا روز چهل كهيبطور.  شد  آنها آاسته يیغذا

  ی بچه ماهی مصرفیدرصد غذا

  یدافن  لكا چرخ نشدهيآ
   روز  به سن

  ٢٦  ) وعده٣ (٧٥  )ك وعدهي (٢٥

  ٢٧  ) وعده٣ (٧٥  )ك وعدهي (٢٥

  ٢٨  )ه وعد٣ (٧٥  )ك وعدهي (٢٥

  ٢٩  ) وعده٣ (٧٥  )ك وعدهي (٢٥

  ٣٠  ) وعده٣ (٧٥  )ك وعدهي (٢٥

  ٣٥ تا ٣١  ) وعده٢ (٥٠  ) وعده٢ (٥٠



 

 

  

  ی استخر خاآ  به ی رهاساز ی برا اني ماه  بچه  مرحله نيدر ا. دي گرد ی ماه  بچه ی غذا نيگزيلكا جاي آ  همراه آنسانتره

  .دندي گرد هي روز تغذ  در شبانه  بدن  درصد وزن٤٠ تا ٣٥  زاني م  به اني ماه  بچه  مرحله نير اد.دندي گرد آماده" آامال

   ی روزگ٤٥ تا ٣٦   از سن ی ماه  بچه  مورد مصرف ی درصد غذا- ٤   شماره جدول

 ی مورد مصرف بچه ماهیدرصد غذا
 سن به روز

 آنسانتره لكايآ یدافن

١٠  ٤٠  ٥٠  ٣٦  

٢٠  ٤٠  ٤٠  ٣٧  

٣٠  ٤٠  ٣٠  ٣٨  

٤٠  ٤٠  ٢٠  ٣٩  

٤٠  ٥٠  ١٠  ٤٠  

٥٠  ٥٠  -  ٤١  

٦٠  ٤٠  -  ٤٢  

٧٠  ٣٠  -  ٤٣  

٧٥  ٢٥  -  ٤٤  

٨٠  ٢٠  -  ٤٥  

  

 از بدو ورود تا   حوضچه  داخل شي شاهد و آزما ی گروهها اني ماه  الرو وبچه ی بازماندگ زانيروند رشد و م   

 ورود   در زمان شي شاهد و آزما  گروه ی الروها  متوسط وزن. دي گرد  و ثبت ی بررس ی استخر خاآ  به ی رهاساز مرحله

  دند و در زماني گرد ی نگهدار  روز در محل٤٥   مدت  بودند و به  گرم یلي م١٨ و ٢٢  بيرو بترتي ون  حوضچه به

   شماره ولجد (  است  بوده  گرم٣٨/٣ و ٣٤/٤  بي بترت  و دورگه یلماهي ف  بچه  متوسط  وزن ی استخر خاآ  به یرهاساز

   ).١٤ و١٣

 در  ی نگهدار  مدت یدر ط. دي گرد  و ثبت  شمارش  روزانه  هر حوضچه كي تفك  به ی ماه  الرو و بچه  روزانه  تلفات  

   است  درصد بوده٤/٥٨ و ٣/٦٣  بي و شاهد بترت شي آزما  در دو گروه ی ماه  الرو و بچه ی بازماندگ زاني م حوضچه

  ).١۵   شماره جدول(

  

  

    ی خاآ ی در استخرها  نورس اني ماه  بچه  پرورش-١٢ 

 و شاهد   دورگه اني ماه ، بچه  پرورش  دوره كي شاهد در   و گروه  رشد دورگه زاني م یا سهي مقا ی بررس ی برا  

   ت وسع  به كي استخر هر   قطعه٢لذا . شدند ی م ی وارد استخر خاآ كساني  طي در شرا  بطور همزمان یستيبا یم

   آماده از بهي ن ی ماه ا بچهي الرو  ی از رهاساز  استخرها قبل نيا.  شدند  متر انتخاب٨/١د ي مف  هكتار و عمق٤/٠ 

  :دي گرد  عمل لي ذ  شرح  به  داشتند آه یا ژهي و یساز

 استخر بطور   آف  در تمام ی، آودپاش ی پاش ، آهك  آف  شدن خشك:   استخرها شامل ی ساز  آماده  ابتدا مقدمات  

   مناسب دو محل)  غذا ینيس (  خاص گاهي در جا اني ماه ی دست هي تغذ ی برا سپس.   گرفت  انجام سكي و د ، شخم كنواختي



  

 متر  ی سانت١٠   ضخامت  متر به٢ متر در ٢ ابعاد   به  مربع  مكعب  شكل ، به  آب ی ورود ی مجرا كي استخر نزد در آف

  هيز غذا تعبي م  به ی دسترس  متر جهت٤   طول  به ی چوب ی سكو  شد بعالوه  ساخته یماني س ی سكو  بتون از جنس

   در محل ی تور  چهار چوب ی غذا در رو  با قراردادن  خاص ، در مواقع ی بر غذا ده  عالوه بي ترت نيد، تا بديگرد

  .ردي قرار گ ی مورد بررس اني ماه هي تغذ زاني و م ، نوع یبتون

   روز قبل١٥د و ي گرد هيتعب)  هرز ی از ورود ماه ممانعت(ز ي ر  چشمه ی تور  چهارچوب ی استخر خاآ یورود در   

  . شد ز استفادهين)   و فسفات اوره ( يیايمي از آود ش یريبا آبگ. دي گرد  استخر شروع یرياز ورود الرو، آبگ

 استخر   به ی در بارور ساز عي تسر  جهت  زنده ی دافن ملوگري آ٣  زاني الرو، م ی از رهاساز  روز قبل١٠   بعالوه  

  . شد اضافه

 ٣٠/٢/٧٦   مورخه  صبح٩  رو در ساعتي در ون ی روز نگهدار٤٥ بعد از  شي شاهد و آزما  گروه ی الروها  

  .دندي گرد یوارد استخر خاآ)  الرو در هكتار  قطعه٢٠٠٠٠ (  قطعه٥٠٠٠ تعداد   به بطور همزمان

  

     پرورش ی استخرها كيولوژي و ب يیايمي، ش یكيزي ف ی فاآتورها یس برر-١٣ 

    يیايمي و ش یكيزي ف ی فاآتورها ی بررس-   الف

  كي   توسط  ضرورت ا بهي  ی زمان یها  بر استخرها در دوره  حاآم تي از وضع  اطالع  جهت  پرورش  دوره  در طول  

   نمونه  آب  ستون یاني م  و در عمق  استخر در دو نقطه  از آب محلول  ژني اآس یريگ  اندازه ی روتنر برا دستگاه

  .شد ی م  ثبت يی نها لي و تحل هي و تجز  استفاده  جهت  حاصل جينتا.  گرفت ی م  انجام یبردار

  :ز ي ن  روزانه  برآن  عالوه

    یا وهي ج سنج دما توسط) عصر١٩ ظهر و ١٣،   صبح٧ (  نوبت  و هوا در سه  آب  حرارت  درجه- 

 -  pHتوسط   آب    pH٠-١٤ (  مرك ی  متر آاغذ(  

  %)٠-١٠٠ ( ی چشم يی صحرا  سنج ی شور  توسط ی شور  درجه- 

  شد ی م یريگ  اندازه سكي د ی سش  توسط تي شفاف زاني م- 

  . بوده است NH4 و PO4, NO3, NO2, BOD5, O2 یريگ  شامل اندازهيیاييمي شیفاآتورها

  

    كيولوژي ب یرس بر-   ب

 شاهد   گروه ی در استخرها یو بنتوز ) ی و جانور یاهيگ ( ی پالنكتون  جوامع تي وضع  و شناخت ی منظور آگاه  به  

  .  قرار گرفت یريگ  و اندازه ی مورد بررس ی زمان یها  در دوره شيو آزما

.  گرفت ی م  انجام كروني م٢٠   چشمه  با اندازه ن از تور پالنكتو  با استفاده یپالنكتونا زئويتو يف  ی بردار  نمونه  

 با  كروسكوپي م لهي درصد بوس٤  ني در فرمال  آردن كسي از ف  و پس لتر شدهي ف  از آب ی مشخص  منظور حجم نيبد

  . قرار گرفتند ی مورد بررس٤٠  يی با بزرگنما ی و در موارد١٠  يیبزرگنما

 با  كي بنت  موجودات ی بردار نمونه.   است  شده استفاده.  N =  a ١٠٠٠ /  L .c    از فرمول وماسي ب نيي تع ی برا  

  ی شستشو و جداساز جهت.  شد  استفاده  متر مربع ی سانت٢٥٤   دهانه   با مساحتCarbر  ي بنتوزگ  بنام یا لهيوس

   گرم  برحسب ی بنتوز  موجودات  زنده  توده محاسبه.  شد  استفاده  متفاوت  چشمه  با اندازه  الك ی سر كي از  موجودات

  .  است  بوده در متر مربع

  



 

 

  

  

     پرورش ی ط ی بهداشت  اقدامات-   ج

  قي از طر  استخر از آف  استخرها، آب  بر آب  حاآم يیايميكوشيزي ف طي بهبود شرا  جهت  پرورش  دوره  در طول  

  . شد  آن نيگزي جا  تازه آب"  و مجددا  شده  خارج  مونك یها  تخته  قسمت نيتر نيي در پا  شده  نصب یتور

     بند مجاور آارگاه  آب كير و ي استخر رسوبگ  به  پمپاژ متصل ستمي و س ی آبرسان  آانال قي از طر  تازه  آب  

  . شد ني تام

    اني ماه  الرو و بچه هي تغذ  نحوه ی بررس-١٤ 

  تراآم. نمودند ی م هي تغذ ی استخر خاآ  داخل  زنده یرصد از غذا صد د اني ماه ، بچه ی رهاساز  اول ی در روزها  

كبار مورد ي روز ٧   بفاصله اني ماه  بچه هي تغذ تي وضع ني و همچن ی استخر خاآ ی و بنتوز ی پالنكتون یها نمونه

  .  قرار گرفت یبررس

   گروه ی خاآ یدر استخرها)  كلوپسي س و ی دافن شامل ( ی جانور  پالنكتون  تراآم زاني ورود الرو، م  در زمان  

 ٥/٢ استخر حدود ٢ در هر   آن زانيد و ميرونومي الرو ش  و بنتوز غالب  در متر مكعب  گرم٥ تا ٤ و شاهد  شيآزما

  .  است  بوده  در متر مربع گرم

 و بنتوز   پالنكتون زاني، م ی استخر خاآ  الرو به ی روز از رهاساز٢٠  ی بعد از ط د آهي گرد ها مشاهده ی در بررس  

  . افتي   آاهش  حدود نصف زاني م به

  یبيبا ترآ( غذا   نمودن  با اضافه  پرورش ، از روز پانزدهم ی دست ی از غذا هي تغذ  به اني ماه  بچه ی ده  عادت ی برا  

  نيز غذا آغاز شد، تا بدي م  در محل ی ماه  بچه  بدن  درصد وزن١/٠  زاني م به) آرد ی م  مصرف  الرو در حوضچه آه

  در محل) كباري   ساعت٣ (  آوتاه ی زمان  مذآور در فواصل یغذا. ندي نما عادت" جاي غذا تدر ی بو  به  نوزادان بيترت

 بعد  كهيطور. دي گرد قي تزر ی خاآ ی استخرها  به یشتري ب ی دست ی غذا زاني م  زمان با گذشت. دي گرد مورد نظر اضافه

   بچه  بدن  درصد وزن٤   روز به٢٠   و بعد از گذشت  بدن  درصد وزن٢   به  روزانه ی غذا زاني روز م١٠  از گذشت

  . افتي  شي افزا یماه

 تا آخر   از مرداد ماه ی ول  وجود نداشت  آب ضي تعو مشكل" باير تقري خرداد و ت ی در ماهها  ذآر است  به  الزم  

   مورد استفاده ی دست ی غذا زاني، لذا باالجبار م  وجود داشت  آب ضي تعو تيود محد ی در استخر خاآ  پرورش دوره

  .دي در روز رس  بدن  درصد وزن كي   به ی و حت آاهش

    ی غذا هيمواد اول. دي گرد هي ته  در محل  پرورش  دوره  در طول اني ماه ی دست ی غذا  آه  ذآر است  به  الزم  

  ،   فسفات مي آلس ی، د  ، مخمر، پودر گوشت  زده  جوانه ، گندم ا، آرد گندمي سو ، آنجاله یاهلكا، پودر مي مورد نظر را آ

 الذآر بعد  مواد فوق. دادند ی م لي تشك عي ما ، روغن دانتي اآس ی، آنت نيزي، ل نيتوني، م ، نمك نيتامي و یر، مولتي پودر پن

 و  هي ته لي ذ  بشرح يی غذا بي ترآ  پرورش  دوره  و در طول  شده تياز پلي مورد ن  اندازه  به  شدن  و چرخ از مخلوط

  .  و شاهد قرار گرفت  دورگه اني ماه مورد مصرف

  

  

  



  

    بر حسب درصد پرورش  دوره ی و شاهد ط  دورگه  گروه ی مصرف ی غذا بيترآ. ٥   شماره جدول

یانرژ مجموع%نيپروتئ%دراتيآربوه%خاآستر%یچرب%رطوبت مشخصاتشماره

١ 
 یوشاهدبا درصد باال دورگه یغذا

 ) ماه اول٢ استارتریغذا(لكا يآ
٣٤/٣١٤ ٦٣/٣٨ ١٥ ٦٣/٧ ٢/١١ ٣٦/٣٤ 

٢ 
 دورگه و شاهد با درصد یغذا

 )ان درشتريماه یغذا(لكايآمترآ
٢٧٨ ٥/٣٣ ١٤ ٢/٦ ٥/٩ ٣٢ 

  

   دوره پرورش بر حسب درصدیان دورگه و شاهد طي ماهی مصرفی غذای اجزا-۶جدول 

نام مواد 

 بيترآ شماره
 لكايآ

پودر 

 %یماه

آنجاله 

ايسو

% 

آرد 

گندم

% 

جوانه 

 %گندم

پودر 

گوشت

% 

م يآلس ید

 %فسفات

آب 

 %ريپن

 یمولت

نيتاميو

% 

نمك

% 

نه ي آمیدهاياس

 %یضرور

٣/٠ ٥/٠ ١-٢ ١ ٥/٠ ١٠ ٥-١٠ ٥ ٥-١٠ ١٠-١٥ ٥٥-٦٠ ١ 

٣/٠ ٥/٠ ١-٢ ١ ٥/٠ ١٠ ٥-١٠ ١٠ ٥-١ ١٠ ٤٠-٥٠ ٢ 

  

  

    یشناس ی ماه یها  مشخصه  و ثبت ی بررس-١٥ 

 و   دورگه اني ماه  بچه ی بر رو كي هولچ  روش  به  جداگانه یها ی، بررس یشناس ی ماه یها  مشخصه نيي تع  جهت  

  .  قرار گرفت ی مورد بررس  مختلف ی فاآتورها ني ب یا سهي مقا  و حالت  گرفت  انجام یلماهيف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

   شي مورد آزما اني ماه كي و مرست كي مرفومتر مشخصات. ٧  جدول

 كيمرفومتر شماره
عالئم 
 یاختصار

 كيمرست شماره
عالئم 
 یاختصار

 ND یتعداد صفحات استخوان پشت ١ T.L طول آل ١
 NL یتعداد صفحات استخوان جانب ٢ F.L طول فورك ٢
 NV یتعداد صفحات استخوان شكم ٣ S.L طول استاندارد ٣
 GR ی آبششیتعداد خارها ٤ Lpc یمطول ساقه د ٤
 RA ر منشعبي غیشعاع باله مخرج ٥ A-D  دارساریآنت ٥

٦ 
 سرپوش برانش تا نوآپوزه یانتها

 )طول سر(
An ر منشعب ي غیشعال باله پشت ٦ RD 

٧ 
ن پالك يه سوميارتفاع بدن در ناح
 یپشت

MH    

٨ 
ه قبل از پالك يارتفاع سر در ناح
 یاول پشت

Lc1    

    Hco ه چشميرتفاع سر در ناحا ٩
    DS لكيه سبيعرض پوزه در ناح ١٠
    DM ه دهانيعرض پوزه در ناح ١١
    SB لكيفاصله نوك پوزه تا سب ١٢
    MS فاصله نوك پوزه تا دهان ١٣
    WM عرض دهان ١٤
    LB لكيطول سب ١٥
    ED قطر چشم ١٦
    MnH حداقل ارتفاع بدن ١٧
    PL یا نهياع بال سارتف ١٨
    Pr یا نهيطول قاعده باله س ١٩
    Pg یا نهي و سین باله مخرجيفاصله ب ٢٠

٢١ 
 پوزه تا قسمت یفاصله ابتدا

  دهانیغضروف
Pro    

    Ao )طول پوزه( چشم پوزه نوك فاصله ٢٢
  

     شده ی آور  جمع  اطالعات ی بررس-١٦

  ی جداول  بصورت  شدن  از مرتب  پس یريگ  مورد اندازه ی فاآتورها خصوص در   شده ی آور  جمع  از اطالعات  

 با   آمده  بدست جياز نتاي ن  شد و در صورت ار گرفتهي مع  و انحراف نيانگي، م) n( تعداد    نمودن مجزا و مشخص

  یها تست. ردي قرار گ رد بحث آنها مو  اختالف ا عدمي و   تا اختالف  قرار خواهد گرفت سهي مورد مقا ی آمار یها تست

 از   با استفاده نيانگي دو م ني ب  تفاوت شر و آزموني ف ، تست سهي مقا  بمنظور انجام  طرح ني در ا  شده  استفاده یآمار

ك طرف يانس يز واريب و دورگه از آنالي، شیل ماهير في تكثیوهايسه نرماتيجهت مقا. بود)  Z  (  نرمال عيتوز

(Anova) آن تست دانكن استفاده شداقبمتع و  .(Sokal & Rohlf, 1981)  

  

  

  



  

 

 فصل چهارم
 

 نتايج
 

  

  

ش ي قطعه مولد مورد آزما١٠سه آن با شاهد در مجموع تعداد يان دورگه و مقايد ماهيقات تولي تحقیدر اجرا

 و همزمان ٥و ٤ ،٣ یها  نر به شمارهیل ماهي و سه عدد ف٢ و١ ی ماده به شمارههایل ماهيدو عدد ف. قرار گرفت

 و از یريگ ان ماده تخميق و از ماهيز تزريپوفيپ نر توسط هورمون هي شیپ ماده و دو عدد ماهي شی عدد ماه٢

ات ي، خصوصیدگي تا مدت زمان رسیومتريات بياطالعات مربوطه به خصوص.  انجام گرفتیريگ ان نر اسپرميماه

  .  ارائه شده است٩ و ٨ول ر اطالعات مربوط در جدايتخمدان، تخمك،  اسپرم و سا

  

    پي و ش یلماهي ف  ماده ني مولد یر مصنوعي از تكث  حاصل جينتا. ٨  جدول

شماره 

 مولد
 نوع مولد

وزن 

(kg)  

آ طول

ل 

(cm) 

ت يموقع

هسته

GV)( 

  آب  یدما

زمان 

 یآش تخم

مدت 

زمان 

 یدگيرس

 به ساعت

وزن تخمدان 

 لوگرميبه آ

 یهم آور

مطلق 

 هزار

 تعداددرگرم

 تخمك

قطرتخمك 

 متر یليم

تخم  زان يم

مورد استفاده  

 گرم

١ 
 یلماهيف

 ماده
٥/١٢ ٣٢ ٥/١٥ ٨/٧ ٢٠٦ ٧٦ 

٥٣٧٥٠

٠ 
٥٠٠ ٩/٣ ٤٣ 

٢ 
 یلماهيف

 ماده
٥/١٠ ٣٠ ٥/١٥ ٤/٦ ١٢٠ ٦٩ 

٤٢٠٠٠

٠ 
٥٠٠ ٤ ٤٠ 

 ٨ ٢٧ ٥/١٥ ٥/٦ ٢١٠ ٥١ پ مادهيش ٦
٤٠٠٠٠

٠ 
٥٠٠ ٤/٣ ٥٠ 

 استفاده نشد ب مادهيش ٧

  
  
  
  
  



 

 

  

  پ ي و شیلماهين نر في مولدیر مصنوعيج حاصل از تكثينتا. ٩جدول 

شماره 

 مولد
 نوع مولد

وزن 

 لوگرميآ

 یطول سانت

 متر

ق ي آب زمان تزریدما

 هورمون

ق يدز تزر

  گرمیليم
 یجوابده

ت اسپرم يفعال

 )بال(

غلظت 

 اسپرم

١١٠٠٠٠٠ ٤ + ٦٠ ٥/١٥ ١٧٢ ٥٠  نریلماهيف ٣

١١٠٠٠٠٠ ٥ + ٦٠ ٥/١٥ ١٥٠ ٤٢  نریلماهيف ٤

  ٤ +      نریلماهيف ٥

١١٠٠٠٠٠  ٥  + ٥٠ ٥/١٥ ١٧٥ ٣٢  ب نريش  ٨

 استفاده نشد ب نر يش ١٠و٩

  

د و به مزرعه ي صیق بخوبين تحقي ای برایان مولد انتخابيگردد، ماه ی همانطور آه از جداول فوق مشخص م

 مناسب قرار داشته و یت نسبي هر دو گونه در موقعیت هسته برايموقع.  بودندیت خوبيافته و در وضعيانتقال 

  . ز جواب مثبت دادنديپوفينه قرار داشته و لذا هر دو گونه به هورمون هيز در دامنه بهيدرجه حرارت ن

 را شامل یدرصد وزن ماه ٩/١۵لوگرم آه در حدود ي آ٥/١١ بطور متوسط یل ماهي از فیزان تخم استحصاليم

سه يمقا. دي را شامل گردی درصد وزن بدن ماه٧/١۵حدود لو بوده آه در ي آ٨پ ي شید و درخصوص ماهيگرد

بًا هم يان تقري ماهی و به عبارت(P>0.75) نداشته ی داری اختالف معنیلماهيب و في در شیزان تخم استحصاليم

 ١ جدول (P>0.313د ي محاسبه گرد٤٠٠٠٠٠پ ي و ش٤٧٨٧٥٠ یماه لي مطلق فیآور هم. اندازه انتخاب شدند

 عدد بوده ٥٠پ ي و ش٤٢ یماه لي در گرم ف  و تعداد تخمیل ماهي فیها پ آوچكتر از تخمي شیماه یها تخم). مهيضم

  )مهي ضم١ جدول P<0.03 و (P<0.008ب  يبه ترت. (دار بوده است یاست آه اختالف آن در هر دو مورد معن

ار يرم هر دو گونه بساسپ. لو وزن داشتندي آ٣٢ و ٤٦ب بطور متوسط يز به ترتيپ ني و شیل ماهيان نر فيماه

كسان و يغلظت اسپرم در هر دو گونه . ال بوده استيو ٤-٥ف شده يت اسپرم براساس مراحل تعري و فعالیعال

ان ماده و در دامنه يق ماهي تزرین همزمان با دماي مولدی نگهداریق و دماي تزریدما. دي محاسبه گرد١١٠٠٠٠٠

  . قرار داشت١٥-١٧ یمناسب حرارت

   : یر مصنوعي تكث یوهاي نرمات نيي از تع صل حا جي نتا-١

   عمل نيا. دي گرد  نر استفاده پي و ش  ماده یلماهي از ف یريگ  دورگه  انجام  جهت شي آزما نيدر ا : Aمار  ي ت-١-١ 

  .  است لي ذ  بشرح  آن اتي جزئ  دو تكرار بود آه یدارا

  :، تكرار اول  )Aمار يت( اول یش سري آزما-   الف

 ٨   نر شماره پي از ش تر اسپرمي ل یلي م٥ و ١   شماره  ماده یلماهي از ف  تخمك  گرم٥٠٠  زاني م  مرحله نير ا د  

  ).A 1مار يت( شد   داده  لقاح  خشك مهي ن  صورت  شد و به هيته

 ٣   نر شماره یلماهيف  تر اسپرمي ل یلي م٥ با ١   شماره  ماده یلماهي ف  تخمك  گرم٥٠٠  زاني م  عمل ني با ا  همزمان

  خ و تعداد الرو حاصله بهي شامل درصد لقاح، درصد تفری از تالق  حاصل جينتا)  گروه شاهدC1مار يت( شد   داده لقاح

  :باشد ی م لي ذ  جدول شرح

  

  

  



  

    )A1مار  يت    ( شي و آزماC1مار  يت( شاهد  ر گروهي تكث اتي از عمل  حاصل جينتا. ١٠   شماره  جدول

 نظر وه موردگر

تخمك  زان يم

مورد استفاده  

 گروه هر  یبرا 

تعداد تخم 

  درگرم

 )یلماهيف(

درصد 

 لقاح

طول مدت 

 تخم  ونيانكوباس

درصد 

 خيتفر

 مدت طول

استفاده از  

 سه زردهيآ

الر تعداد

و 

 حاصله

الرو  تعداد

 در گرم

عدد  كي وزن

  (mg)الرو 

 یلماهيف(دورگه 

 )پ نريش× ماده 
  روز٩ ٧٥  ساعت١١٥ ٨٠  عدد٤٣  گرم٥٠٠

١٣٠٠

٠ 
١٨ ٥٠ 

 یلماهيف(شاهد 

 یلماهي ف ×ماده

 )نر

  روز٩ ٨٥  ساعت١٢٠ ٩٢  عدد٤٣  گرم٥٠٠
١۶٨٠

٠ 
٢٢ ٤٥ 

  

  :، تكرار دوم   )a2 مار يت( اول یش سري آزما-   ب

 ٩   نر شماره پي از ش تر اسپرمي ل یلي م٥ و ٢   شماره  ماده یلماهي از ف  تخمك  گرم٥٠٠  زانيز مي ن  مرحله ني در ا  

 نر  یلماهي ف تر اسپرمي ل یلي م٥ با ٢   شماره  ماده یلماهي ف  تخمك  گرم٥٠٠  زاني م همزمان) A2 ماريت( شد و  هيته

   ).C2مار يت( شد   داده  شاهد لقاح  گروه  بعنوان٤  شماره

  :باشد  ی م لي ذ  جدول  شرح  به  مرحله ني ا  حاصل جي نتا

   )A2مار  يت ( شيو آزما) C2مار  يت( شاهد  ر گروهي تكث اتي از عمل  حاصل جينتا. ١١  ه شمار  جدول

 نظر گروه مورد

تخمك  زان يم

مورد استفاده  

 گروه هر  یبرا 

تعداد تخم 

  درگرم

 )یلماهيف(

درصد لقاح

طول مدت 

 ونيانكوباس

 تخم  

درصد 

 خيتفر

  مدت طول

سه ياستفاده از آ

 زرده

الرو  تعداد

 هحاصل

الر تعداد

و در 

 گرم

 كي وزن

عدد الرو  

(mg)  

 یلماهيف(دورگه 

 )پ نريش× ماده 
 ١٨ ٥٠ ١١٠٠٠  شبانه روز٩ ٦٥  ساعت١٢۵ ٨٥  عدد٤٠  گرم٥٠٠

 یلماهيف(شاهد 

 )نر یلماهيف×ماده
 ٢٢ ٤٥ ١۴۴٠٠  شبانه روز٩ ٨٥  ساعت١٣٠ ٨٥  عدد٤٠  گرم٥٠٠

  

  

 و دو عدد مولد ٢ و ١ به شماره یل ماهي قطعه مولد ف٢ار بود  اول آه شامل دو تكریش سريدرمجموع در آزما

ق غده ي مورد تزر١٠ و ٩، ٨ یها پ به شمارهي قطعه مولد نر ش٣ و تعداد ٤ و ٣ یها  نر به شمارهیلماهيف

ك يوزن آل تخمك در .  ساعت بود٣١ حدود یل ماهي مولد ماده در فی جنسیدگيمدت زمان رس. ز قرار گرفتيپوفيه

تعداد گرم . ش استفاده شدي آزمایلو تخمك از هر مولد برايم آيآه تنها نلوگرم بوده يآ ٥/١١ حدود یل ماهيمولد ف

  . عدد بوده است٤٠ و بالفاصله پس از لقاح ۵/۴١ یل ماهي در زمان استحصال در ف تخم

   در گروه  تخمك ح درصد و درصد لقا٥/٨٢   و متوسط٨٥ و ٨٠)  دورگه ( شي آزما  در گروه  تخمك  درصد لقاح

  .  است بوده درصد ۵/٨٨ن يانگي و بطور م درصد ٨٥)  یلماهيف(شاهد 



 

 

  

  مدت.  شد یريگ  گراد اندازه ی سانت  درجه٥/١٥  ها بطور متوسط  تخم وني انكوباس  در مرحله  آب ی دما  

 و شاهد  شي آزما رو در گروه ال خيدرصد تفر. دي انجام  بطول  ساعت١٢۵ و ١٢٠  بي و شاهد بترت  دورگه ونيانكوباس

  .دي گرد نيي درصد تع٥٥ و ٦٥  بي بترت بطور متوسط

  یلماهي الرو ف  قطعه٣١٢٠٠ و تعداد   الرو دورگه  قطعه٢۴٠٠٠ دو تكرار تعداد    در مجموعAمار  ي در ت  

  . شدند  منتقل برگالسي فا یها  حوضچه  به  بطور جداگانه آه.  شد حاصل

 و  كعدد الرو دورگهي  و وزن. دي گرد نيي عدد تع٤٥ و ٥٠  بي ترت  و شاهد به ز در دورگهي ن گرم تعداد الرو در   

  .دي گرد  محاسبه  گرم یلي م٢٢ و ٢٠  بيشاهد بترت

    :Bمار  ي ت-٢-١ 
  زانيز مين   مرحله نيدر ا. دي گرد  نر استفاده یلماهي و ف  ماده پي از ش یريگ  دورگه  انجام  جهت شي آزما ني در ا  
  مهي ن  شد و بصورت هي ته٥   نر شماره یلماهي از ف تر اسپرمي ل یلي م٥ و ٦   شماره  ماده پي از ش  تخمك  گرم٥٠٠
  . شد  داده  لقاح خشك
 نر  یلماهي از ف تر اسپرمي ل یلي م٥ با ٢   شماره  ماده یلماهي از ف  تخمك  گرم٥٠٠  زاني م  عمل ني با ا  همزمان  

  .باشدي م١١   جدول  بشرح  حاصل جينتا.  شد  داده  و لقاح هي ته٥  شماره

  

  

  

  

  

   )Bمار  يت ( شيو آزما ) Cمار  يت( شاهد  ر گروهي تكث اتي از عمل  حاصل جينتا. ١٢   شماره  جدول

 نظر گروه مورد
تخمك  زان يم

مورد استفاده  
 گروه هر  یبرا 

تعداد تخم 
  درگرم

 )یلماهيف(

درصد 
 لقاح

 مدت طول
 ونيانكوباس

 تخم  

درصد 
 خيتفر

 مدت طول
سه ياستفاده از آ 

 زرده

الر تعداد
و 

 حاصله

الر تعداد
و در 
 گرم

عدد  كي وزن
  (mg)الرو 

پ ماده يش(دورگه 
 ١٧ ٥٢ ٦٨٧٠  شبانه روز٩ ٤٨  ساعت١١٠ ٥٣  عدد٤٩  گرم٥٠٠ ) نریلماهيف× 

 یلماهيف(شاهد 
 شبانه روز ٦ ٨٥  عدد٤٠  گرم٥٠٠ ) نریلماهي ف ×ماده

 ٢/٢٢ ٤٥ ٩٣٠٠  شبانه روز٩ ٥٥  ساعت١٣٠

د و مورد ي گرد  نر استفاده یلماهي ف  قطعه كي و   ماده یلماهي ف  قطعه كي و   ماده پي ش  قطعه كي  ی بررس ني در ا  

  .پ با دو تكرار تخم انجام گرفتي شیش مربوط به ماهيآزما.  ز قرار گرفتيپوفي ه  غده قيتزر

 یك ماهيده و تخم ي رسیدگي به مرحله رسºc٥/١٥ ساعت در درجه حرارت٢٧اده پس از پ مي شیماه  

تعداد تخم در گرم . ش قرار گرفتي گرم از تخم در دو تكرار مورد آزما٥٠٠.لو بوده استي آ٨د آه ياستحصال گرد

  .دي عدد محاسبه گرد۴۵ پس از لقاح تعداد در گرم ی عدد بوده است ول٥٠برابر 

   نر بطور متوسط یلماهي ف ني مولد  اسپرم  شد و غلظت نيي تع  بال٥ و ٤  ني ب  اسپرم تي نر، فعال نيلددر مورد مو  

 شاهد   درصد در گروه۵٣)  دورگه ( شيآزما درگروه  تخمك درصدلقاح.دي گرد نييمتر تعيلي عدد در هر م١١٠٠٠٠٠

  .  است  درصد بوده٨٥

  مدت.دي گرد یريگ  گراد اندازه ی سانت  درجه٥/١٥  ها بطور متوسط  تخم وني انكوباس  در مرحله  آب ی دما  

  .دي انجام  بطول  ساعت١٣٠ و ١١٠  بي و شاهد بترت ها در دورگه  تخم ونيانكوباس



  

  شي آزما   از گروهbمار  يدر ت. دي گرد نيي تع٥٥ و ۴٨  بي و شاهد بترت شي آزما  الرو در دو گروه خي درصد تفر  

  برگالسي فا یها  حوضچه  به  بطور جداگانه آه.  شد  الرو حاصل٩٣٠٠ شاهد تعداد  رو و از گروه ال٦٨٧٠تعداد 

  . شدند منتقل

 و شاهد   عدد الرو دورگه كي  د و وزني گرد نيي عدد تع٤٥ و ٥٢  بي و شاهد بترت  در دورگه  تعداد الرو در گرم  

    بعد از ورود بهbمار ي از ت  حاصل  دورگه ی الروها د آهي گرد همشاهد. دي گرد  محاسبه  گرم یلي م٢/٢٢ و ١٧  بيبترت

 ٥  زاني م  به  روزانه رو تلفاتي ون  و از بدو ورود به  را نداشته  و مطلوب ی عاد تي و فعال  حرآت برگالسي فا حوضچه

   مرحله  به دني از رس  و قبل روز٧   الروها بفاصله ی تمام كهيطور. دي گرد  آنها مشاهده اني درم تي درصد جمع١٠تا 

  .دندي گرد  تلف  فعال هيتغذ

  

  ) یماه ليف(ان دورگه و شاهد ير ماهيو تكثيانس نرماتيز واريج آنالي نتا-٣-١

 یماه لي نر و فیماه ليب ماده و فيش×  نر یل ماهيب نر و فيش×  ماده یل ماهي سه گانه فیها یسه تالقيمقا  

  .ده استمه ارائه شي ضم٢ماده درجداول 

 یده مي آه در آن دیون با وجود اختالفيطول مدت انكوباس. گردد یوست مشخص ميهمانطور آه از جداول پ  

. دار گردد یست آه معنين اختالف به آن اندازه بزرگ ني ای ساعت است ول١٢۵ و ١١٠، ١٢٠ب يشود آه به ترت

(P>0.346)مشاهده یچ گونه اختالفيكسان بوده و هيبًا يز طول مدت تقريسه زرده ني درخصوص طول مدت جذب آ 

ل ين في بیان است درصد لقاح تالقين ماهي بیريگ خ تخم از عوامل مهم در دو رگهيزان درصد لقاح و تفريم. دينگرد

) ۵/٨٢ و ٨٢ در برابر ۵٣(ز ين اعداد بدست آمده نيانگيدار نشان داده است و م ی معنیب با دو تالقي نر و شیماه

الرغم  یگر علي بعبارت د(P>0/171)دار نشان نداد  یخ اختالف معنيدرخصوص درصد تفر. لت داردن امر داليبر ا

ن بدست يانگيخ، مي نر در زمان تفریماه لي ماده با فیل ماهيب نر و في ماده با شیماه لي دورگه فیدرصد لقاح باال

 و تعداد الرو در ید الرو بدست آمده در سه تالقتعدا. كسان بوده استيبًا يب نر تقري ماده و شیماه لي فیآمده با تالق

  . (P<0/000)   وزن الروها با هم اختالف نشان داده اندP>0/133 دار نبوده است یز معنيك گرم ني

  
  روي ون در حوضچه ) cمار  يت(و شاهد  ) aمار  يت (  دورگه اني ماه  الرو و بچه  پرورش  از مرحله  حاصل جي نتا-٢ 

  . بودند  گرم یلي م١٨ و ٢٢   متوسط  وزن ی دارا بي بترت  از تخم  خروج  در هنگام شيشاهد و آزما هگرو ی الروها  

 روز زودتر از الرو   شبانه٣، حدود   در روز ششم  حاآم ی و دما طي در شرا  دورگه ی الروها  داد آه ها نشان ی بررس

   شبانه٥ حدود   رفتند و مدت  خواب  به  اصطالح   و به  شده  انباشته  هم ی رو  حوضچه یها  در بستر و آناره یلماهيف

 در  ی آوتاهتر  و مدت  رفته  خواب  به  و نهم  در روز هشتم یلماهي الرو ف كهيدر صورت.  ماندند ی باق  حالت نيروز در ا

  . ماندند ی باق تي وضع نيا

  هي تغذ ی برا ی افق ی شنا  حالت  با گرفتن یلماهيالرو ف از   قبل  ساعت٧ تا ٦   دورگه یز الروهاي بعد ن  در مرحله  

  ني در ا شي شاهد و آزما  الرو گروه ی بازماندگ زانيم. دندي رس  مختلط هي تغذ  به  اصطالح دند و بهي گرد  آماده یخارج

  بي بترت ز دوازدهم رو اني آنها در پا  متوسط  درصد و وزن٢/٧٩ و ١/٧٥  بيبترت)  ی روزگ١٢ تا ١  از سن ( مرحله

  .  است  بوده  گرم یلي م٤٩ و ٦٢



 

 

  

  زانيم.  شدند هي تغذ  زنده ی صد درصد با غذا شي شاهد و آزما  دو گروه ی الروها  آه ی روزگ٢٥ تا ١٣   از سن  

ز  رو اني الروها در پا  متوسط  درصد و وزن١/٩٣ و ٣/٩٢  بي بترت شي شاهد و آزما  الرو در دو گروه یبازماندگ

  .  است  بوده  گرم یلي م٣٢٦ و ٤١٥  بي بترت  و پنجم ستيب

ر يي و تغ یري پذ عادت.  شدند  داده  عادت ی مصنوع ی از غذا هي تغذ به" جاي الروها تدر ی روزگ٣٥ تا ٢٦   از سن  

   صورت ی جد جاد مشكلي ا  روز و بدون١٠   و در مدت  همزمان شي شاهد و آزما  دو گروه ني در ب يی غذا ميرژ

   مرحله نيدر ا. نمودند ی م  ساز مصرف  ودست  زنده ی غذا  از دونوع  الروها بطور همزمان  مدت ني ا یدر ط. گرفت

 الروها در   متوسط  و وزن  درصد بوده٩/٩٤ و ٢/٩٥  بي بترت شي شاهد و آزما  گروه ی الروها ی بازماندگ زانيم

  .  است  بوده  گرم٦٨/١ و ٩٢/١  بي بترت  پنجم ی روز س انيپا

  نيدر ا.  نمودند هي درصد تغذ١٠٠   ساز بصورت  دست ی با غذا  هر دو گروه اني ماه  بچه ی روزگ٤٥ تا ٣٦   از سن

   متوسط  و وزن  درصد بوده١/٩٦ و ٨/٩٥  بي بترت شي شاهد وآزما  گروه اني ماه  بچه ی بازماندگ زاني م مرحله

  .  است  بوده٣٨٠/٣ و ٣٤٠/٤  و پنجم   روز چهل انيالروها در پا

   فعال هي تغذ رو تا مرحلهي ون  حوضچه  از بدو ورود به  الرو دورگه یا  دوره ر تكاملي در س  داد آه  هانشان ی بررس  

   مرحله ني در ا  و درصد تلفات  بوده  قبول  درحد قابل  تلفات يی غذا مير رژيي تغ یها  و در زمان  بوده یعي الرو طب تكامل

 در  ی را دارد ول  تلفات ممي ماآز يی غذا مير رژيي تغ  در دو مرحله یلماهيالرو ف.   آمتر است یلماهي با الرو ف سهيدر مقا

 در  مشابه" باي تقر  صورت  به  تلفات  دورگه اني در م كهي، در صورت  آمتر است  نسبت  به  آن  تلفات  پرورش  دوره طول

  )١۵ و ١٤ ،١٣   جداول (  است راآنده پ  پرورش  مدت طول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  رويش در حوضچه ونيان گروه شاهد و آزمايه الرو و بچه ماهيسه روند رشد و نحوه تغذيمقا. ١٣جدول 

 یبچه ماه سن  دو رگهیبچه ماه یل ماهيبچه ف
 به روز

خ يتار
 یبررس

محل 
 ینگهدار

 بچه ینوع غذا
 متر یسانت به طول به گرم وزن متر یسانت به طولگرم به وزن یماه

١٦/١/٧٦ ١  
حوضچه 

 رويون
  -  ٠١٨/٠  -  ٠٢٣/٠ سه زردهيآ

١٧/١/٧٦ ٢  
حوضچه 

 رويون
  -  ٠٢٠/٠  -  ٠٢٤/٠ سه زردهيآ

١٩/١/٧٦ ٤  
حوضچه 

 رويون
  -  ٠٢٣/٠  -  ٠٢٧/٠ سه زردهيآ

٢١/١/٧٦ ٦  
حوضچه 

 رويون
  -  ٠٢٨/٠  -  ٠٣٢/٠ سه زردهيآ

٢٣/١/٧٦ ٨  
حوضچه 

 رويون
  -  ٠٣٠/٠  -  ٠٣٩/٠ سه زردهيآ

٢٥/١/٧٦ ١٠  
حوضچه 

 رويون
زرده  سهيآ(مختلط 

 ) زندهیغذا+ 
٠٣٦/٠  -  ٠٤٧/٠  -  

٢٧/١/٧٦ ١٢  
حوضچه 

 رويون
  -  ٠٤٩/٠  -  ٠٦٢/٠  زندهیغذا

٣٠/١/٧٦ ١٥  
حوضچه 

 رويون
  -  ٠٦٩/٠  -  ٠٩٩/٠  زندهیغذا

٥/٢/٧٦ ٢٠  
حوضچه 

 رويون
  -  ١٥٠/٠  ٢/٣  ٢٠٠/٠  زندهیغذا

١٠/٢/٧٦ ٢٥  
حوضچه 

 رويون
  ٥/٣  ٣٢٦/٠  ٤/٤  ٤١٥/٠  زندهیغذا

١٥/٢/٧٦ ٣٠  
حوضچه 

 رويون
  ٥  ٧٠٠/٠  ١/٥  ٨٧٥/٠ لكايآ+  زنده یغذا

٢٠/٢/٧٦ ٣٥  
حوضچه 

 رويون
  ٦  ٣/١  ٢/٧  ٩٢/١ لكايآ+  زنده یغذا

٢٥/٢/٧٦ ٤٠  
حوضچه 

 رويون
  ٧/٧  ٤/٢  ٥/٨  ٢٠/٣ آنسانتره+ زنده یغذا

٣٠/٢/٧٦  ٤٥  
حوضچه 

 رويون
  ٥/١٠  ٧/٣  ٥/٩  ٣٤/٤ آنسانتره+هزند یغذا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

  

    ی و شاهد در استخر خاآ  دورگه اني ماه  بچه هي تغذ  روند رشد و نحوه سهيمقا. ١۴  جدول

بچه  سن  دو رگهیبچه ماه یل ماهيبچه ف
 به یماه

 روز

خ يتار
 یبررس

 ی بچه ماهینوع غذا یمحل نگهدار
 متر یسانت به لطوگرم به وزن

به  وزن
 گرم

 متر یسانت به طول

  ٥/١١  ٧/٤  ٥/١٢  ٧  زندهیغذا یاستخرخاآ  ١٥/٣/٧٦ ٦٠
  ١٢  ٥/٩  ٥/١٥  ١٦  زندهیغذا یاستخرخاآ  ٣٠/٣/٧٦ ٧٥
  ٥/١٤  ٨/١٧  ١٨  ٢٩ آنسانتره+ زنده یغذا یاستخرخاآ  ١٥/٤/٧٦ ٩٠
  ١٨  ٥/٢٨  ٢٢  ٤٥ آنسانتره+ زنده یغذا یاستخرخاآ  ٣٠/٤/٧٦ ١٠٥
  ٢٢  ٤٤  ٢٤  ٦٠ آنسانتره+ زنده یغذا یاستخرخاآ  ١٥/٥/٧٦ ١٢٠
  ٢٥  ٥٢  ٥/٢٤  ٧١ آنسانتره+ زنده یغذا یاستخرخاآ  ٣٠/٥/٧٦ ١٣٥
  ٥/٢٥  ٦٠  ٢٦  ٨٣ آنسانتره+ زنده یغذا یاستخرخاآ  ١٥/٦/٧٦ ١٥٠
  ٥/٢٨  ٧٣  ٥/٢٧  ٩٥ آنسانتره+ زنده یغذا یاستخرخاآ  ٣٠/٦/٧٦ ١٦٥
  ٢٩  ٨٤  ٣٠  ١١٢ آنسانتره+ هزند یغذا یاستخرخاآ  ١٥/٧/٧٦ ١٨٠
  ٣١  ٩٦  ٣١  ١٢١ آنسانتره+ زنده یغذا یاستخرخاآ  ٣٠/٧/٧٦ ١٩٥
  ٣٢  ١١٥  ٣٣  ١٣٨ آنسانتره+ زنده یغذا یاستخرخاآ  ١٥/٨/٧٦ ٢١٠
  ٣٣  ١٢٥  ٥/٣٣  ١٤٥ آنسانتره+ زنده یغذا یاستخرخاآ  ٣٠/٨/٧٦ ٢٢٥
  ٥/٣٣  ١٣٩  ٣٥  ١٦٤ آنسانتره رويحوضچه ون  ١٥/٩/٧٦  ٢٤٠

٢٥٥  
 

٣٠/٩/٧٦  
  ٣٦  ١٩٢ آنسانتره رويحوضچه ون

١٦٢  
٥/٣٤  

  ٥/٣٥  ١٧٩  ٣٧  ٢١٠ آنسانتره رويحوضچه ون ١٥/١٠/٧٦  ٢٧٠
  ٥/٣٦  ١٩٣  ٥/٣٧  ٢٢٦ آنسانتره رويحوضچه ون ٣٠/١٠/٧٦  ٢٨٥
  ٣٧  ٢٠٦  ٣٨  ٢٣٩ آنسانتره رويحوضچه ون ١٥/١١/٧٦  ٣٠٠
  ٣٨  ٢٢٠  ٣٩  ٢٥٧ آنسانتره رويحوضچه ون ٣٠/١١/٧٦  ٣١٥
  ٥/٣٨  ٢٣٢  ٥/٣٩  ٢٧٠ آنسانتره رويحوضچه ون ١٥/١٢/٧٦  ٣٣٠

  ٣٩  ٢٤٨  ٤١  ٢٨٥ آنسانتره رويحوضچه ون ٢٩/١٢/٧٦  ٣٤٥
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

   وشاهد  دورگه اني ماه  الرو وبچه  روزانه تعداد تلفات.١۵  جدول

سن به 
 روز

 ورگهتعداد تلفات د یلماهيتعداد تلفات ف سن به روز تعداد تلفات دورگه یلماهيتعداد تلفات ف

٧  ٨ ٢٤  ٢٨  ٢٩ ١  
٥  ٦ ٢٥  ٢٥  ١٨ ٢  
٥  ٨ ٢٦  ٢٠  ١٢ ٣  
٣  ٧ ٢٧  ١٨  ١٤ ٤  
٤  ٥ ٢٨  ١٦  ٣٢ ٥  
٤  ٥ ٢٩  ١٨  ٣٨ ٦  
٣  ٤ ٣٠  ١٠  ٢٤ ٧  
٨  ٤ ٣١  ٨  ١٤ ٨  
٦  ٣ ٣٢  ١٢  ١٢ ٩  
٦  ٥ ٣٣  ١٢  ١٠ ١٠  
٥  ٤ ٣٤  ١٤  ٩ ١١  
٧  ٣ ٣٥  ١٠  ١٤ ١٢  
٤  ٥ ٣٦  ٩  ١١ ١٣  
٨  ٦ ٣٧  ٨  ١٢ ١٤  
٤  ٥ ٣٨  ٨  ١٤ ١٥  
٦  ٧ ٣٩  ٦  ٥ ١٦  
٣  ٤ ٤٠  ٥  ٦ ١٧  
٣  ٤ ٤١  ٧  ٨ ١٨  
٤  ٢ ٤٢  ٦  ٦ ١٩  
٢  ٢ ٤٣  ٥  ٧ ٢٠  
٢  ٣ ٤٤  ٦  ٦ ٢١  
٣  ٤ ٤٥  ٥  ٥ ٢٢  
٧  ٦ ٢٣       



 

 

  

  

  )دورگه(ش يك گروه آزمايك و مرستيمشخصات مرفومتر. ١٦جدول 

 ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ مشخصات  فيرد
١N.L ٥١ ٤٩ ٥٠ ٤٩ ٤٧ ٤٨ ٤٨ ٤٩ ٥٣ ٤٩ یتعداد پالك جانب 

٢ N.D ١٢ ١٤ ١٢ ١٣ ١٥ ١٤ ١٤ ١٤ ١٢ ١٢ یتعداد پالك پشت 
٣ N.V ١١ ١٠ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٠ ١٢ ١٢ ١٠ یتعداد پالك شكم 
٤ T.t ٥/٣١ ٣٣ ٣٣ ٣٧ ٣٣ ٣٢ ٣٣ ٥/٣٢ ٣٣ ٣٦ طول آل 
٥ F.L ٢٧ ٢٩ ٢٨ ٣٢ ٢٨ ٢٦ ٢٦ ٢٨ ٢٨ ٣٠ طول فورك 
٦ S.L ٢٧ ٢٥ ٢٦ ٢٩ ٢٦ ٥/٢٣ ٢٤ ٢٦ ٢٦ ٢٧ طول استاندارد 
٧ An ٨ ١/٨ ٨ ٤/٨ ٨ ٧ ٨/٦ ٨ ٣/٧ ٤/٨ ول سرط/ 
٨ A.O ٨/٣ ٨/٣ ٧/٣ ٢/٤ ٨/٣ ٥/٣ ٢/٣ ٨/٣ ٤/٣ ٤/ ١ طول پوزه 
٩ L.B ٢/١ ٤٥/١ ٣/١ ٦/١ ٢٥/١ ١٥/١ ١٥/١ ٣٥/١ ٢٥/١ ٥/١ لكيطول سب 
١٠ S.B ٢/ ١ ٢/٢ ٣٥/٢ ٤٥/٢ ٢/ ١ ٣/٢ ٢/ ١ ٤/٢ ٢/ ١ ٤/٢ لكي سبیفاصله نوك پوزه تا ابتدا 
١١ Pg ٤/٩ ٩ ١٥/٩ ٣/٩ ٤/٩ ٢/٩ ٤/٩ ٤/٩ ٤/٩ ١٥/٩ یا نهي و سیاله مخرجفاصله ب 
١٢ PR ٥/١ ٢٠/١ ١/ ٦/١ ٥/١ ٣/١ ١٥/١ ٦/١ ٥/١ ٨/١ یا نهيطول قاعده باله س 
١٣ AD ٨/١٢ ٢/١٣ ١/١٣ ٧/١٢ ٨/١٢ ١/١٣ ٤/١٢ ٤/١٣ ١/١٣ ٢/١٣  دارسالیفاصله آنت 
١٤ Hco ٦/١ ٥/١ ٧/١ ٥/١ ٦/١ ٥/١ ٤/١ ٦/١ ٦/١ ٨/١ ه چشميارتفاع سر در ناح 
١٥ P.L ٨/٤ ٥/٤ ٢/٤ ٤ ٤/ ١ ٨/٣ ٦/٤ ٢/٤ ٤/ ٣ ٥ یا نهيارتفاع باله س 
١٦ Hco ٩/٢ ١٥/٣ ٦/٢ ٨/٢ ٥/٢ ٣ ٣٥/٣ ٨/٢ ٨/٢ ١٥/٣ یاول پشت ازپالك قبل هيدرناح ارتفاع 
١٧ D.S ٧/١ ٨/١ ٧/١ ٨/١ ٧/١ ٧/١ ٦/١ ٦/١ ٧/١ ٩/١ لكيه سبيعرض پوزه در ناح 
١٨ W.M ٥/٢ ٤/٢ ٥/٢ ٦/٢ ٥/٢ ٣/٢ ٢/٢ ٦/٢ ٦/٢ ٧/٢ فره دهانعرض ح 
١٩ D.M ٦/٢ ٧/٢ ٧/٢ ٢/٣ ٩/٢ ٧/٢ ٧/٢ ٨/٢ ٩/٢ ١/٣ ه دهانيعرض پوزه در ناح 
٢٠ E.D ٧٢/٠ ٧/٠ ٧/٠ ٧٧/٠ ٧/٠ ٦/٠ ٦٨/٠ ٧/٠ ٧/٠ ٧٥/٠ قطر چشم 
٢١ P.Ro ٥/٣ ٦/٣ ٦/٣ ٥/٤ ٩/٣ ٥/٣ ٤/٣ ٦/٣  ٤/٣ ٤/ ٣  پوزهیتاانتها دهان یغضروف قسمت 
 ٩/١ ٨/١ ٨/١ ٢/ ١ ٩/١ ٨/١ ٩/١ ٢/ ١ ٩/١ ٢/ ١ ن دو چشميفاصله ب  ٢٢
٢٣ W  ٦٠/١ ٧٠/١ ٦٥/١ ٩٠/١ ١٦٠ ١٥٠ ١٥٠ ٦٥/١ ٦٠/١ ١٨٠ وزن 

  
 

 در  يی نسبتا باال رو با تلفاتي ون  حوضچه و ورود بهالروها ازبد.  شد بود  الرو حاصل  قطعه٧٠٠٠ حدود   نر آه یلماهي با ف  ماده بي ش ی از تالق  حاصل  دورگه یعني  bمار  ي در مورد ت  
. شدند تلف"  تماما  حاصل ی الروها  در روز هفتم كهي بودند، طور مواجه)  تي درصد جمع١٠ تا ٥  نيب( روز  شبانه



  

  

    ی در استخر خاآ ی ماه  بچه  پرورش  از مرحله  حاصل جي نتا-٣ 

  وزن(  گرم٧/٤ و ١٢/٦  بي بترت شي شاهد و آزما  گروه ی استخر خاآ  به ده ش ی رهاساز اني ماه  بچه هي اول  وزن  

  .بود)  لوگرمي آ١/١٤ و ٣٦/١٨  ی رهاساز آل

تعداد . دندي گرد  برداشت١٥/٨/٧٦  و در مورخه.  شدند ی نگهدار ی روز در استخر خاآ١٩٥   مدت اني ماه  بچه  

    بي بترت یبازماندگ (  قطعه٢٥٦٠ و ٢٦٠٠  بي بترت شيشاهد و آزما   گروه ی از استخرها  شده  برداشت اني ماه آل

  بي بترت شي شاهد و آزما  گروه ی در استخرها د شدهي تول اني ماه يی نها وزن.   است درصد بوده) ٢/٥١ و ٢/٥٢ 

  .بود)  ملوگري آ١١٧٧ و ١٤٣٥  بي ترت  هكتار به كي ازاء   به د شدهي تول ی ماه  آل وزن (  گرم١١٥ و ١٣٨

  یول.  دهد ی م  را نشان ی روند نزول  در مجموع ی و شاهد در استخر خاآ  دورگه اني ماه  بچه ی چاق بي ضر زاني م

  .باشد ی دار نم ی معن ناني درصد اطم٩٥ با   موجود در دو گروه اختالف

     پرورش ی استخرها كيولوژي ب ی بررس جي نتا-٤ 

     به یاهي گ  پالنكتون زاني و در بدو ورود الرو م  بوده تي با اهم  پرورش  اول  در ماه ی پالنكتون  موجودات  

  ی در ط ی ماه  الرو و بچه هي با تغذ آه. تر شدي عدد در ل٢٤٥٠ بر   بالغ ی جانور تر و پالنكتوني عدد در ل٥٢٨٣ 

 بنتوزها، با   و تنوع  تراآم از لحاظ. ديرستر ي عدد در ل٢٠٠   تراآم  به ی جانور  پالنكتون زاني روز م٢٠   آوتاه مدت

   پرورش ی حد وفور در ابتدا  به  آه ی ز و تنها موجود آف.   است نيي درحد پا  شده  انجام یهاي بردار  نمونه  به توجه

   مربع عدد در متر٤٠٠٠ بر   بالغ  آن  در ابتدا تراآم بود آه)  Chirnomidae(د  يرونومي ش د الرو حشرهي گرد افتي

  .دي خود رس  حداقل  به  آن  تراآم ی ماه  بچه  وزن شيبود و با افزا

  ی بنتوزها  از آنها بندرت ی تعداد آم  شدند و در معده هيد تغذيرونومي با نوزاد ش  و شاهد اغلب  دورگه اني ماه  

  .دي گرد ز مشاهدهي استخرها ن  آف  به وابسته

  . شد دهيها د ی ماه ني ا شتر در معدهينا بي و موئ  پولكس یگنا، دافن ما ی زئوپالنكتونها دافن اني در م

  ی مهم  اختالف شي مورد آزما اني ماه  الرو و بچه  و بنتوز در معده ی جانور یها  پالنكتون ی فراوان زاني از نظر م  

  .دي نگرد مشاهده

    یز استخر خاآد ايرو بعد از صي ون  در حوضچه اني ماه  از پرورش  حاصل جي نتا-٥ 

   در هر حوضچه  قطعه٤٠   شدند و با تراآم رو منتقلي ون  حوضچه  دستگاه٢٠   به١٥/٨/٧٦   از مورخه اني ماه  

  .دندي گرد هي تغذ  آنسانتره ی روز با غذا١٣٥   مدت  و به ینگهدار

   گرم٤١٢   به  گرم١٣٨ از  شاهد  و گروه  گرم٣٧٥   به  گرم١١٥ از   مرحله ني در ا شي آزما  گروه اني ماه  

  .دنديرس

  . درصد بود٩٠ و ٩٥  بي بترت شي شاهد و آزما  در دو گروه  مدت ني در ا اني ماه ی بازماندگ  

  .  است  بوده گراد در نوساني سانت  درجه١٧ تا ١٣  ني مذآور ب  مدت ی در ط  حوضچه  آب  حرارت  درجه  

  ی ول  است  داشته ی روند صعود ی با استخر خاآ سهيرو در مقاي ون یها  در حوضچه ی چاق بي در ضر  وزن شي افزا  

  .باشد ی دار نم ی معن نانياطم% ٩٥ با   دو گروه ني موجود در ا اختالف

    كي و آناتوم ی ظاهر  مشخصات ی از بررس  حاصل جي نتا-٦ 

 با  یشناس ی متعدد ماه  عوامل یبر رو  كي مرفومتر ی آمار یها افتهي   براساس شي شاهد و آزما  گروه اني ماه  

  .دندي گرد سهيگر مقايكدي



 

 

  

    ، فاصله  چشم هي سر در ناح  ارتفاع  شامل یشناس ی فاآتور ماه١٠ در تعداد  شي شاهد و آزما  دو گروه  

  ، طول لكي سب ی تا ابتدا  پوزه  نوك ، فاصله یا نهي و س ی مخرج  باله ني ب ، فاصله یا نهي س  باله  قاعده  طول  دار سال ی آنت

  .دندي گرد سهيگر مقايكدي با   آل  طول  به  نسبت یا نهي س  باله  و ارتفاع  فورك  استاندارد، طول ، طول  پوزه ، طول لكيسب

   پوزه ، عرض ، قطر چشم  پوزه ی تا انتها  دهان ی غضروف قسمت:   شامل یشناس ی فاآتور ماه٨ در تعداد   بعالوه  

 تا   پوزه  نوك ، فاصله  چشم هي سر در ناح ، ارتفاع لكي سب هي در ناح  پوزه ، عرض  دهان  حفره ، عرض  دهان هيدر ناح

  .دندي گرد سهيگر مقايكدي سر با   طول  به  و نسبت  بهم  نسبت  پوزه ، طول لكي سب یابتدا

  و  Dm/An ,Ds/An ,PG/ TL    شامل ی فاآتور مورد بررس٤ در   اختالف  آمده  بعمل ی در آزمونها  

Pro/An١٨ و ١٧   شماره جدول (  است  دار بوده ی معن ناني درصد اطم٩٥ با  شي شاهد و آزما   در گروه.(  

  

     و دورگه یلماهي ف ني ب سهي و مقا  شده بهم  یريگ  اندازه ی از فاآتورها ی بعض نسبت. ١٧   جدول

  

 PL% ینوع ماه

TL 

%FL 

    TL 

%SL 

   TL 

%OA 

    TL 

%LB

    

TL 

%SB 

   TL 

%PG 

    TL 

%PR

    

TL 

%AD 

  TL  

%Hco

TL     

 ٩٠/٣٤٥١/٤ ٨٧/٢٠٩٤/٣١١٠/٥ ٤٠/٧٥٧١/١١٣٠/٥ ٩٧/١٣٤٨/٣ ن يانگيم
 یلماهيف

 ٣٦/٠ ٠٩/٢ ٣٢/٠ ٢٧/٣ ٢٢/٢ ٢٥/٠ ٥٤/٠ ٦١/١ ٣٢/١ ٠٩/١اريمع انحراف

 ٠٨/٣٩٧٥/٤ ٠٢/٢٠٩٤/٢٧٤٧/٤ ٠٩/١٣٦٨/٨٤٨٤/٧٧٢٠/١١٩٧/٣ ن يانگيم
 دورگه

 ٣٧/٠ ٣٢/٢ ٥٥/٠ ٦٥/١ ٩٧/١ ٢٩/٠ ٧٤/٠ ٤٠/١ ٩٠/٢ ٢٧/١اريمع انحراف

 - - - * - - - - - - جهينت

  

  

     و دورگه یلماهي ف ني ب سهي و مقا  شده یريگ  اندازه ی از فاآتورها ی بعض نسبت. ١٨   جدول

 AO% ینوع ماه

An 

%SB 

    An  

%Hco 

   An 

%DS 

    An 

%Wm 

    An 

%DM 

    An 

%ED 

    An 

%Pro 

  An 

 ٤٢/١٠٤٩/٤٤ ٦٩/٣٩ ٤٨/٢٢٧٦/٣٥ ٥٣/١٩ ١٥/٢٧ ٦٥/٥٠ ن يانگيم
  یلماهيف

 ٨١/٠ ٤٣/٠ ٣٩/٥ ١٠/١ ٥٣/٠ ٤٩/١ ٣٥/١ ٥٣/١ اريمع انحراف

 ٨٢/٤٧ ٠١/٩ ٣٨/٣٦ ١١/٢٢٩٨/٣١ ٣٠/٢٠ ٩٣/٢٨ ٨١/٤٧ ن يانگيم
 دورگه

 ٣٣/٣ ٤٥/٠ ٦٥/٢ ٥٨/١ ٣١/١ ٣١/١ ٠٩/٢ ٣٤/١ اريمع انحراف

 * - * - * - - - جهينت

  

  .دهد ی م  دار را نشان ی معن اختالف% ٩٥  ناني اطم    در سطح٭ 

  

  



  

 
 

 فصل چهارم 
 

 بحث
  

  

ن روند سبب ين آشور انجام شد آه اين اي سابق توسط محققی در شورویاريان خاوين ماهيدها بيبرين هينخست  

  .دي مازندران گردیاي دری بازسازی براید بچه ماهي و تولیاريان خاوي انواع ماهیصنوعر ميوه تكثيارائه ش

پس از آن در . ديد گرديبرون نر تول و ازون) نر (ی روسیاد ماه با تاس ماهين استرلي بید از تالقيبرين هينخست  

 و Timofeyeva توسط اديبرون و استرل  ازونی روسیماه ، تاسیلماهي فین تالقي انواع دورگه ب١٩٥٣سال 

Nikolyukinاد بوده آه ي استرلی و ماهیلماهين في بی بستر از تالقید ماهين آنها توليتر  انجام گرفت آه موفق

  . دينما یفاد ميان ايماه  تاسی پروری در آبزیامروزه نقش مهم

(1972) Burtsevر و متعاقب آن پرورش نسل ي موفق به تكثF1آشور  در١٩٦٦ بستر در سال ی ماه 

ات ي دورگه و بخصوص بستر و خصوصیها  گونهی بر رویپس از آن مطالعات فراوان. دي گردیشورو

ا مانند آلمان، مجارستان و ي دنی از آشورهایاريرًا در بسي آن صورت گرفته است و اخی و رفتاریكيولوژيزيف

  . م دارندان دورگه و بخصوص بستر اهتماي در پرورش ماه(Steffens et al., 1990)ژاپن 

Gisbert ص يز امكان تشخياد و ني و استرلیل ماهيت فيفي با آی به الروهایابي و همكارانش به منظور دست

 الرو و بچه یقاتيك طرح تحقي در ی پرورش الرو و بچه ماهی برایعيط طبيص شراير فعال و تشخي غیالروها

 از یشتريق امكان و شناخت بين طريبد. ر دارند قرایاد را مورد بررسي و استرلیل ماهيان دو رگه بستر، فيماه

 و یستم تكاملي مطالعه سیگريق ديدر تحق. ديان خالص و دورگه حاصل گردي بچه ماهیط پرورشي و شرایاآولوژ

ان يق ماهين تحقيدر ا. (Filippova, 1997) قرار گرفتی مورد بررسی بستر در سه دوره متوالی ماهید مثليتول

 ی گناد مورد بررسین مدت دوره تكامليدند و در اي گردیآش  سال بعد مجددًا تخم٣-٤ده و ر شي ساله بستر تكث٩

 یده ده و تخميز به سن بلوغ رسي نیتواند در شش سالگ ید آه بستر مي مشخص گردین بررسيدر ا. قرار گرفت

  .آند

 یا ژهيدر مطالعه و.تز انجام گرفته اسي بستر نید مثلي و تولیكيولوژيزيات فير خصوصي سایمطالعه بر رو

 قرار ی و زنده مورد بررسیشگاهيط آزماي بستر در شرای ماهیكي و گنادوتروپیدي استروئیسه هورمونهايمقا

 بر یني و گنادوتروپیدي استروئیق آه اثر هورمونهاين تحقيدر ا. (Amiri Majazi et al., 2001)گرفته است 

 بجز یدي استروئیار گرفت، مشخص شد آه تمام هورمونهاش قري تخمك در بستر مورد آزمايی نهایدگي رسیرو

د آه ين مشخص گرديهمچن.  موثر هستندGVBOجاد ي بر ایط زنده ماهيول و تستوسترون در شراياستراد



 

 

  

بجز بستر دو . ستندي بر تخمك بستر موثر ن(HCG) ین انسانيا گنادوتروپي (SPE) آزاد یز ماهيپوفيهورمون ه

 ی روسین تاس ماهيدورگه ب.  قرار گرفته استیز انجام گرفته و آاربرد آن مورد بررسي نیگري فراوان دیها رگه

 مورد ید مثلي و تولیكيات مرفولوژي مشهور است از لحاظ خصوص  ید مجاريبرياد آه تحت عنوان هيو استرل

ان گوشت زين مي بیك رابطه خطيق انجام شده يدر تحق. (Manuela et al., 1997) قرار گرفته است یبررس

  . بدست آمدی و وزن ماهیاستحصال

ان هفتاد روزه آن در يسه رشد بچه ماهي و مقایبري سیماه  و تاسیل ماهياد با چالباش، فين استراليدو رگه ب

 و یل ماهين في بیق تالقين تحقي در هم(Jahnichen et al., 1997) در آشور آلمان انجام شد یك طرح پژوهشي

ل ي فی نشان داد آه تالقین بررسيج اينتا.  قرار گرفتی با سه دو رگه فوق مورد برسز صورت گرفت ويچالباش ن

 به یبري سیماه  و تاسیل ماهياد با چالباش، فين رشد را داشته و پس از آن دو رگه استرالي و چالباش باالتریماه

  . داشتند) شاهد(اد ي به مراتب باالتر از استرالیب سرعت رشديترت

 انجام یرًا مطالعات باارزشيز اخين آنها ني بیدهايبري و هیاريان خاوي ماهیكيتوژنتيت سدر خصوص مطالعا

 مطالعات انجام شده در ی اشاره نمود آه در پAriefjev (1999)توان به مقاله  ین مورد ميگرفته است آه در ا

 . انجام گرفته استNikoljukin توسط 1966سال 

ب ي و شیلماهين فيان گزارش حاضر است آه بيماه ن تاسيد بيبريق در خصوص هين تحقيران اوليدر ا

انجام ) ١٣٧٦، ینيقزل و ام( و چالباش یلماهين فيد بيبريهمزمان ه. ده استيج آن ارائه گرديانجام گرفته و نتا

ر يق حاضر به شرح زي تحقیبطور خالصه دستاوردها. ده استيشده آه گزارش آن بصورت جداگانه ارائه گرد

  .رسد یار مبه استحض

 ٢ حدود   بطور همزمان پي و ش یلماهي از ف  مناسب ني مولد هي خزر ته یاي در ی شرق  جنوب هيدر ناح: ري تكث-   الف  

 مورد   دورگه هير و تهي از تكث  حاصل  مثبت جي نتا  به و با توجه. باشد یر ميپذ امكان)  نياسفند و فرورد (  از سال ماه

ا ي و  افتهي   لقاح  تخم هي ته ، امكان  قبول  و قابل  الرو درحد مناسب ی و بازماندگ خي و تفر  درصد لقاح نظر و حصول

  .باشد  یر ميپذ  امكان عي نسبتًا وس  در سطح الرو دورگه

   بهتر به یري پذ ،  عادت  رشد مناسب باشد از جمله ی م  ارزنده تي چند خصوص ی مورد نظر دارا دورگه:   پرورش-   ب

سازد  ی موردنظر را قادر م ی، ماه یخوار  جنس   و هم ید درندگي شد ، آاهش ی مصنوع طي در شرا ی دست ی از غذا هيغذت

 و  ی روند رشد طول بعالوه. ردي قرار گ گر مورد توجهي د ی پرورش انير ماهي در آنار سا ی پرورش ی ماه كي  تا بعنوان

  باشد و به ی دار نم ی معن ناني درصد اطم٩٥ دو مورد با  ني در ا  اختالف آهدهد  ی م  نشان یلماهي با ف  دورگه یوزن

  .باشد یتر م  ارج یلماهي ف  به  بهتر نسبت  گوشت تيفي آ جهت

  ی گوشت شتر قسمتي ب یدگي آش  دهنده  نشان ني و ا شتر بودهي ب یلماهي ف  به  نسبت در دورگه% AD/TL    نسبت  

  زاني م كساني   و اندازه سازد تا در اوزان ی را قادر م ی مذآور ماه تي و خصوص  بوده یلماهي ف  به  نسبت  دورگه بدن

 دورگه ید ماهي در تولی دو رگه است  بعبارتید ماهيار مهم در تولين امر از نكات بسيا.  باشد  داشته یشتري ب گوشت

  و Manuelaن منظور ي ایبرا. باشد یر من مورد نظي از والدیكيل، در ي مورد تمایتيش و بهبود خاصيافزا

 یاد انجام داده و پامترهاي و استرلی روسین تاس ماهي بی، تالقیل ماهيار نداشتن فيل در اختيهمكارانش به دل

 مربوط به طول مانند طول بدن، یله را در مقابل پارامترهايمربوط به وزن مانند وزن بدن، وزن سر، پوست و ف

ن وزن بدن و ي بی را آه رابطه  خطY=30.19 +0.01X قرار داده و رابطه ی مورد بررسطول سر و ارتفاع بدن

 دهد  یله نشان ميزان فين وزن و مي را بی مثبتین رابطه همبستگيا.  است، بدست آوردندیله ماهيزان محصول فيم



  

 یها ر گونهيه در ساكيدر حال. شتر استيله در همان جهت بيزان فيشتر شود مي بی  هر قدر وزن ماهیو بعبارت

  .باشد ی نمی خطی روند و جهت منحنيیايدر ان مانند آپور، آفال و باس يماه

(Geri et al., 1994)  

ب را ي و شیل ماهي دورگه فی ماهيی را دربرداشت آه توسط آن امكان شناسایجين نتايمطالعه حاضر همچن  

  ن مطالعات طول پوزه، يبرطبق ا. ص دادي تشخیماه لي از فی به راحتیكي مرفولوژیله پارامترهايبتوان بوس

 در  یلماهي ف  و قطر چشم  دهان هي در ناح  پوزه ، عرض  دهان  حفره ، عرض لكي سب هي در ناح  پوزه ، عرض لكي سب طول

  . باشد یشتر مي ب  با دو رگه سهيمقا

ن شده بود ين خصوص تدوي آه در ا بوديیها ن پروژهي از اولیاريان خاويجاد دورگه در ماهينكه ايبا توجه به ا

 به فرمول یتوان به عمق نامناسب استخر و عدم دسترس ی مثال می همراه بوده آه برای پروژه با مشكالتیلذا اجرا

 ی انجام گرفت آه رسالت اصلید مرجانيق در مجتمع شهين تحقيا. ان جهت پرورش نام برديه ماهي تغذیمناسب برا

گر اندازه و عمق مناسب استخر يا است و بعبارت دي به دری با هدف رهاسازیاري خاوانيد انبوه بچه ماهيآن تول

آل  دهيط ايعمق آم آب و آمبود آن در طول تابستان شرا. ده استي گردی طراحی گرم٣-٥ان يد بچه ماهي تولیبرا

نسبت به آنچه آه در  یان پرورشي وزن ماهین بودن نسبيي سازد لذا پای را فراهم نمیاريان خاوي پرورش ماهیبرا

ق به آن پرداخته شده ين تحقيباشد معذالك آنچه آه در ا یط نامساعد استخر ميل شراي شود به دلید ارائه ميمنابع جد

 قابل استفاده است یا سهيج آن از بعد مقايط مزرعه است آه نتاي در محیري و تكثیان بومين دورگه با ماهيسه بيمقا

ش يز افزاي و نی و ضعف ماهیماريوع بي شیط مناسب برايجاد شرايگر سبب اي دآمبود آب در تابستان از جهت

 آاهش داده و سبب یعيه طبي تغذی را برای ماهيید آه خود امكان جابجاي در آف استخر گردیا  رشتهیها جلبك

 و يی غذایض آب با اهداف دفع پسماندهاي و عدم امكان تعویريآاهش آبگ. ده استي گردیآاهش وزن ماه

.  پرورش دارا نباشندی را برایط مناسبي شرایان پرورشي بوده آه ماهیز از عواملي مساعد نیم گازي رژیبرقرار

 در یاري خاوینكه پرورش ماهيالرغم ا یعل.  استیان پرورشيه بچه ماهيگر درخصوص تغذينكته قابل توجه د

 و ی بچه ماهی پرورشیازهايات ن از جهیاريا متداول گشته معذالك هنوز در بسي دنی از آشورهایاريبس

 ی ماهی بعنوان غذایآال  قزلی از موارد غذایاري مانده است و در بسیه رشد ناشناخته باقيبخصوص در دوران اول

و با توجه . صه وجود داشتين نقيز ايان شاهد نيان دو رگه و ماهيدر زمان پرورش ماه.گردد ی مصرف میاريخاو

ر يلكا و ساي،  با استفاده از آیبراساس تجارت شخص صوص وجود داشت و ن خي آه در ایقات اندآيبه تحق

 ی آه در سالهایاري خاویه ماهيح تغذيت اصول صحي اقدام نمود آه احتماًال با رعای ماهیه غذايها به تهيافزودن

 به مراتب ی سرعت رشدیاريان خاوي فراهم و ماهيیل غذايب تبدي آن ارائه شده امكان آاهش ضر ر دستورالعملياخ

  .ن گزارش آمده خواهند داشتيشتر از آنچه درايب

 یها ا پرورش انواع گونهي دنی از آشورهایارين نكته قابل توجه است آه در حال حاضر در بسيان ايدر پا

 پرورش یها ستمي استفاده از سی غربی از آشورهایاريده و در بسي و دو رگه آن معمول گردیاريان خاويماه

ان مولد با ين منابع ماهيران آه خود بزرگترين آشور ايرد و بنابرايگ یز انجام مي مدار بسته نیها مستيمتراآم و س

 را برداشته و ی و محكمی اساسین خصوص گامهايد در اي بایار دارد مي را در اختیاريان خاوين ماهيتر ارزش

  .  را در سطح قابل قبول آن برساندیاريان خاويد ماهيتول

  

  



 

 

  

  

    اطالعات مربوط به خصوصيات مولدين فيل ماهی و شيپ-١ه جدول  ضميم

ANOVA 
 

  Sum of  Mean   

  Squares df Square F Siq. 
NEGGS.G Between Groups 72.250 1 72.250 32.111 .030 

 Within Groups 4.500 2 2.250   

 Total 76.750 3    
OVARY.W Between Groups 12.250 1 12.250 11.779 .075 

 Within Groups 2.080 2 1.040   

 Total 14.330 3    
OVUL.T Between Groups 22.563 1 22.563 14.440 .063 

 Within Groups 3.125 2 1.563   

 Total 25.688 3    
EGG.D Between Groups .303 1 .303 121.000 .008 

 Within Groups 5.000E-03 2 2.500E-03   

 Total .308 3    
AFECOND Between Groups 6.20E+09 1 6.20E+09 1.784 .313 

 Within Groups 6.95E+09 2 3.48E+09   
 Total 1.32E+10 3    

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ) فيل ماهی( تجزيه واريانس نرماتيو تكثير ماهيان دو رگه و شاهد - ٢جدول ضميمه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 

 

  

  

     پرورش  دوره  در طول  شهيد مرجانی  و هوا در آارگاه  آب  ماهانه  حرارت  درجه وضعيت:   ٣ضميمه    جدول

 

ميانگين 

 هوا

ميانگين 

 آب

حداآثر 

 آب

حداقل 

 آب
  ماه

ميانگين 

 هوا

ميانگين 

 آب

حداآثر 

 آب

حداقل 

 آب
 ماه

١  ٥/١٦  ٥/٢٠  ١٨  ٥/١٧  ١ ١١ ٥/٢١ ١٦ ١٤ 

٢  ١٧  ٢٦  ٥/٢٢  ٥/٢٢  ٢ ٢١ ٢٧ ٥/٢٣ ٢٤ 

٣  ٢١  ٣٠  ٥/٢٥  ٥/٢٧  ٣ ٢٣ ٢٩ ٥/٢٦ ٥/٢٧ 

٤  ٢١  ٣٢  ٥/٢٨  ٣٠  ٤ ٥/٢٢ ٥/٢٨ ٢٦ ٥/٢٥ 

٥  ٢٧  ٥/٣٢  ٣٠  ٣١  ٥ ٥/٢٥ ٥/٢٩ ٥/٢٨ ٥/٢٩ 

٦  ٥/٢٤  ٥/٢٩  ٥/٢٧  ٢٩  ٦ ٥/٢٣ ٢٩ ٢٦ ٣٠ 

٧  ٥/١١  ٢٥  ٥/٢١  ٥/٢٣  ٧ ٥/٢٠ ٥/٢٦ ٢٣ ٢٨ 

٨  ١٤  ٢٠  ٥/١٦  ٥/٢٠  ٨ ٥/١٦ ٥/٢٠ ١٨ ٥/٢٠ 

٩  ٧  ١٥  ١١  ٩  ٩ ٦ ١٦ ١١ ٥/٩ 

١٠  ٥/٦  ١٠  ٨  ٥/٧  ١٠ ٧ ٥/١٤ ٥/٩ ٥/٨ 

١١  ٦  ١٤  ٩  ٥/٨  ١١ ٥/٨ ١٣ ١٠ ٥/٩ 

١٢  ٥/٩  ١٢  ١٨  ٩  ١٢ ٩ ١٦ ١٣ ١١ 

  

     پرورش ره دو  در طول  شهيدمرجانی  در آارگاه  آب  فيزيكوشيميايی  فاآتورهای  ماهانه وضعيت : ۴ضميمه   جدول

NH4+ PO4 NO3 NO2 BOD5 O2 pH ماه 

١ ٦٨/٨ ١٥/١٠ ١٨ ٠٠١/٠ ٠٠١/٠ ٠١/٠ ٤٦/٠ 

٢ ٤٣/٨ ٩٩/٧ ٦/٣ ٠٠٨/٠ ٠٠١/٠ ٠٠١/٠ ٤٤/٠ 

٤ ١٦/٨ ٢/٥ ٣/٢٣ ٠٠١٢/٠ ٠٩٤/٠ ٠٠٨/٠ ٠٠١/٠ 

٥ ٣٤/٨ ¾ ٤/٢٤ ٠٠٢/٠ ٠٦/٠ ٠٢/٠ ٠٢/٠ 

٦ ٣٣/٨ ٥/٥ ٥/١٨ - ١٢/٠ ٠٠١/٠ ١٨/٠ 

٧ ٦/٨ ٩ ٨/١٠ - ٠٩/٠ ٠٠١/٠ ٠١٩/٠ 

٨ ٢٧/٨ ١١ ٣/١٧ ٠٠٨/٠ - ٠١٦/٠ ٠٥/٠ 

٩ ٢١/٨ ٧/٨ ٥/٤ - - ٠٧/٠ ٠٥/٠ 

١١ ٧٢/٧ ٧/٨ ٦/٧ ٠٠٤/٠ - ٠٣/٠ ٠١/٠ 

١٢ ١٨/٨ ٤/١١ ٦ ٠٠٤/٠ ١١/٠ ٠٠١/٠ ٦٥/٠ 

  

  

  



  

  

  

  :شنهاداتيپ

  .د الرو حاصل گردديخ و توليش درصد تفرير بكار گرفته شده تا امكان افزاي مدرن تكثیها كيتكن -١

 . شودیق و بررسيتحق) كياستفاده از مواد سنتت (ی رفع چسبندگیر روشهايرخصوص ساد -٢

، ی هورمونیها ی مانند بررسیقاتير مطالعات تحقي سایري دورگه گیها  مجدد پروژهیبا اجرا -٣

ها مطالعات   و دورگهیمنيستم اي، سیا سهي مقای، خون شناسی، تكامل گناد، بلوغ جنسیكيتوژنتيس

 .ق شودي تحقیاريان خاوي ماهیها قات مرتبط در دورگهير تحقي و سایا  هيتغذ و یكيمرفولوژ

 یبردار  به منظور بهرهیاريان دورگه خاويدار و چند جانبه درخصوص ماه قات متصل و دامنهي تحقیاجرا -۴

  ی پروریر و پرورش صنعت آبزيدر تكث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

    :    منابع

   حاصل  نسل  و پرورش  برون  و ازون یلماهي ف ني ب یريگ  دورگه  پروژه يی نها زارشگ. ١٣٧١.  ، آوروش ینيام ‐۱

    مازندران  استان یالتي ش قاتيق مرآز تح-   شده  آنترل طيدر شرا

 یاري خاو اني ماه ی الملل ني ب ومي سمپوز ني دوم ی آاربرد ی فن  گزارش ده. ١٣٧٢.  ني ام ،وانيآ  ‐۲

.  مسكویرايخاو  اني ماهیالملل نيوم بين سمپوزي از دومی و آاربردیزارش فنگ. ١٣٧٣. نيوان، اميآ ‐٣

 انتشارات دانشگاه تهران

   حاصل  رشد نسل سهي و مقا  برون  و ازون پي ش یلماهي ف ني ب یريگ  دورگه- ١٣٧٤-٧٥  ی محمد تق-  اني رستم ‐٤

   نگينگرلي ف  تا مرحله نيز والد ا یكيبا 

  ٤٩ - ٥٢   تهران-  اني آبز  ماهنامه-  یاري خاو اني ماه ی و سازگار ی اآولوژ ی مبان. ز، حسني پرو  اصالن ‐٥

 ١٣٥٦  هي اروم  دانشگاه انتشارات -  التي و ش یشناس یماه. ، احمد یماني بر ‐ ٦

 ١٣٥٣ -   تهران  دانشگاه ، انتشارات  تهران-  یاري خاو اني ماه  و پرورش یر مصنوعيتكث. ، قباد ی تاآام ی آذر ‐٧

    در آشور مجارستان  كسالهي  ی تخصص  آموزش گزارش.  نژاد  و اصالح كي، ژنت مي، ابراه ی بافت يیرزايم ‐۸

 ١٣٦٧  ی انزل

    مازندران  استان یالتي ش قاتي مرآز تحق-  اني ماه ی آروموزوم فرمول.  ني، حس  مقدم ی نوروز ‐۹

.  اني تاسماه  و دورگه ی اصل یها  گونه  شناخت-  ی روس انتشار متن : ترجمه. ١٣٧١.  ، ابوالقاسم یعتيشر  -10
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