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 چکیده

سبب کاهش  ،های محل تخمریزی طبیعیرویه، احداث سد، آلودگی آب دریا و رودخانهعوامل متعددی از قبیل صید بی های اخیردر سال

ماهیان و تکثیر مصنوعی پروری یهای آبزتولید حاصل از فعالیتلذا  است.شدید جمعیت ماهیان خاویاری دریای خزر شده

توان در نمی ،مكهسته تخ قطبیتها و تنها از روی درصد سیالیت تخمكی، برخالف روند معمول فعل. استیافتهافزایش  خاویاری

رو هدف مقاله حاضر،  از این. نمود هئآمیز مراحل بعدی تکثیرمصنوعی قضاوت درستی ارامورد آمادگی کامل مولد برای طی موفقیت

و افزایش کامل مولد ین آمادگی ین همراه با سایر روش های معمول، برای تعیمولد بکارگیری مقادیر فاکتورهای خونی

 (Acipenser persicus) یایران قطعه ماهی مولد تاسماهی 03د تعداباشد. لذا ایرانی می راندمان تکثیر مصنوعی مولدین تاسماهی

های خونی شامل میانگین گلبول قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت، آلبومین سرم و گلبول سفید به همراه وضعیت انتخاب و شاخص

 گرفتند. تخمدان و تخمك ها مورد بررسی قرار

 

 یبیومتر ،فاکتورهای خونی ،قره برون ،تاسماهی مولد ،تکثیر مصنوعی :یکلید واژگان
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 مسئله بیان

ریزی طبیعی به باشد که جهت تخمخزر می های مهم اقتصادی دریایاز گونه( Acipenser persicus) ایرانی تاسماهی

های انسانی مشکالت زیادی را در این مسیر بوجود آورده های اخیر فعالیتنماید. در دههای مناسب مهاجرت میهرودخانه

تغییرات زیاد در خصوصیات  ریزی طبیعی ماهیان خاویاری وها برای مهاجرت و تخمرودخانه شدن که باعث نامناسب

 ,Barannikova) استرکت و ترکیب جمعیتی آنها گردیدهیك و سیستم تولیدمثلی و رفتار مهاجرتی، دینامیك حژفیزیولو

از طریق مولدین مهاجر نیاز مراکز تکثیرمصنوعی به نتیجه (. در 1031 ،پورکاظمی؛ 1031، آذری تاکامی و همکاران؛  1997

 ه است.سواحل دریا رایج گردیداستفاده از ماهیان صید شده از  اًو ناچار نشده رودخانه ها،  تامین  صید در

های شد و امروزه همه ماهیان خاویاری جزو گونه به بعد جمعیت ماهیان خاویاری با افت چشمگیری مواجه 11 از قرن

میزان صید طبیعی ماهیان کاهش ف البرخ (.Wuertz et al., 2018) اندگرفتهرشیرین قرا پرخطر انقراض در آبزیان آب

 Bronzi and) استشدت افزایش پیدا کردهب 1113هیان خاویاری از دهه پروری ماهای آبزیخاویاری، تولید حاصل از فعالیت

Rosenthal, 2014 .) درصد گوشت ماهیان خاویاری را به خود  55تولید بیش از  ،در مقیاس جهانیکشور چین در حال حاضر

 . (FAO, 2020) دارندهای بعدی قراراست و کشور روسیه و اتحادیه اروپا در ردهاختصاص داده

گیری مصنوعی، استفاده از روش اندازه ر حال حاضر به منظور ارزیابی استعداد و آمادگی اولیه مولدین مناسب در تکثیرد

اما با وجود یکسان  (.1031ینی ام؛ 1031باشد )آذری و همکاران متداول می (Germinal Vesicle،GV) هسته تخمك قطبیت

های آشکار در تفاوت مواردی از،  (GVهسته تخمك ) قطبیتبودن  اسبمصنوعی و نیز من روش کار و شرایط تکثیر نبود

تست فیزیکی  .(1033 ،)فالحتکاراست مشاهده شدهاولیه الروی مراحل درصد لقاح و درصد تلفات در مراحل انکوباسیون و 

کیفیت رورش، سیستم پ .گیردمیتوجه قراردها از مواردی است که مورشدن و حرکت تخمكجهت رسیدگی شاخص سیال

 جنسیت گردد است باعث تاخیر در بلوغ و کاهش کارایی و دقت در تعیین آب، شدت تغذیه، رژیم غذایی و دما ممکن

(Wuertz et al., 2018از .)  دارد و ترکیب  بین ترکیب بیوشیمیایی تخمك و کیفیت تکثیر مصنوعی ارتباط وجودسوئی دیگر

های در شرایط نامناسب محیطی، هماهنگی بین رسیدگی نهایی و اووالسیون تخمك .باشد تواند در بهبود آن مؤثرتخمك می

 ,.Dettlaff et al) گرددها و کاهش کیفیت و راندمان تکثیر میدیدگی تخمكشده که این امر سبب آسیبراحتی مختلماده به

1993.) 

جود یا عدم وجود عفونت و نوع واکنش به های مهم سالمتی ماهی، وتعداد گلبول های سفید و ترکیب آن یکی از شاخص

گیری، کشی و اسپرمشروع صید تا قبل از عملیات تخمزمان از  .باشدعفونت و دیگر عوامل فیزیولوژیك وپاتولوژیك می

-باعث کاهش غلظت گلبولگذار بوده و های خونی تاثیربر سلولدارند که این شرایط زا قرارمولدین در شرایط مشابة استرس

گردد. میانگین تعداد گلبول قرمز، های نوتروفیل میهای لنفوسیت و منوسیت و افزایش سلولخون و تعداد سلول ی قرمزها

یابد که راهنمای خوبی در بررسی می برون افزایشدرصد هماتوکریت و میزان هموگلوبین با افزایش وزن و سن در ماهی قره

رو هدف مقاله ترویجی حاضر، بکارگیری مقادیر (. از این1031همکاران،  باشد )بهمنی واثرگذاری بر رسیدگی جنسی می

 و (GVقطبیت هسته تخمك )ها و درصد سیالیت تخمكازقبیل های معمول همراه با سایر روش ینمولد فاکتورهای خونی

 باشد.می آمیز مراحل بعدی تکثیرمصنوعیموفقیت و انجامکامل مولد برای تعیین آمادگی میزان آلبومین 

 معرفی دستاورد یا راهکار

 3/2به میزان ( GVبا شاخص قطبیت مناسب هسته تخمك )قطعه ماهی مولد  03تعداد بر روی  حاصل بررسی ،مطالعه حاضر
 مولدین برای  .شدند صید 1015در سال شرقی دریای خزر  از سواحل جنوب (. مولدین1)شکل باشدمی درصد 1/1 ±
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تا  13گی جنسی حداکثر به مدت یك یا دو روز در حوضچه های کورینسکی و در دمای آب تراپی و تحریك رسیدهورمون
به هر یك از مولدین  و ندگردید نگهداریرجائی ساری د ماهیان خاویاری شهی و پرورشتکثیر مجتمعدر درجه سانتیگراد  23

 (.Dettlaff et al., 1993) شد تزریق (2)شکل غده هیپوفیزعصاره میلیگرم  55 مقدار

  

    

 قطبیت هسته در تخمكتعیین  .2شکل                           ترزیق هورمون سنتتیك به ماهی .1شکل 
 

گروه اول با . ندشدبندی گروه گاستروال یبه مرحلهها تخمدرصد لقاح تخم و رسیدن میزان اساس  برابتدا همه مولدین 

 یگروه دوم با درصد گاستروال .می شوند( ایند تکثیر مصنوعی دور گذاشته)که از فر درصد پنجاهاز  ترکم یدرصد گاستروال

 .( 0)شکل شدند بندیدرصد پس از پایان تقسیمات جنینی و خروج الرو تقسیم پنجاهباالتر از 
 

 
 . بررسی تقسیمات سلولی تخم0شکل 

 

 گروه دودر  آمد که از نظر آماریبدست سانتیمتر 01/135سال و  13/11ترتیب برابر هب ین حاضردمیانگین سن و طول مول

 ماهیان صیدسایر متوسط سن و طول بیشتر از مولدین صید شده  و طول بدن یسنمتوسط  اما .(P>0.05) آمدیکسان بدست

به لحاظ میانگین درصد سیالیت تخمك ها، وزن کل . بود سانتیمتر( 22/150سال و  03/11ترتیب برابره)ب هاهصیدگا درشده 

 33/5در مولدین گروه اول میانگین وزنی کل تخمك  (.P>0.05) بود مولدین یکساناز گروه  و وزن هرتخمك در دوتخمك 

کیلوگرم  15/5 ترتیبهدرصد بوده که نسبت به میانگین آن در گروه دوم ب 3/33کیلوگرم و میانگین درصد سیالیت کل تخمك 

گرم بوده که از میانگین وزنی تخمك در میلی 3/23 در گروه اول( R) باشد. میانگین وزنی تخمكدرصد کمتر می 2/31و 

گلبول قرمز، هموگلوبین و  گیری از ساقه دمی میزانبا خون در این بررسی .باشدگرم کمتر میمیلی 3/11 گروه دوم

 . (5)شکل شدگیریاندازه هماتوکریت، آلبومین سرم و گلبول سفید در مولدین گروه دوم
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 یری از ساقه دمی مولدینگ. خون5شکل 

در گروه دوم بیشتر از میانگین آن در مقادیر گلبول قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت، آلبومین سرم و گلبول سفید  میانگین

 تفاوتدارای   (3 تا 5)شکل دو گروه از لحاظ میانگین گلبول قرمز، هموگلوبین و هماتوکریتکه . بطوریبود گروه اول

گرم در میلی 3/22) کمی بیشتر از گروه اول گرم در لیتر(میلی 0/25گروه دوم )میانگین آلبومین در  . (P<0/05) بودند آماری

میانگین میزان ولی . (P>0/05)داری نبودند دارای اختالف معنیدو گروه از نظر میزان میانگین آلبومین مشاهده شد. اما  لیتر(

 است. بوده نوتروفیل گروه اول از گروه دوم باالتر

 كو وزن تخم (r ،P<0/05 = 0/41) درصد تخم سیال ( باRBCs) با بررسی پارامترهای خونی معین شد که بین گلبول قرمز

همچنین بین درصد  همبستگی وجود داشته است.( r ،P<0/05 = -0/48)( و درصد هچ تخمها r، P<0/05 = - 0/45)ل غیرسیا

 ) درصد هماتوکریتو با  (r ،P<0/05 = 0/45) (، با میزان هموگلوبینP<0/01 , r= 55/3) گاستروال با تعداد گلبول قرمز

P<0/05، 51/3=r) ز بین تعداد گلبول قرم همچنین .همبستگی مشاهده شد(RBCsو تعدادگلبول سفید ) (WBCs ) همبستگی

 استدیده نشدهگی همبست، ولی بین گلبول سفید با درصد لقاح و درصد گاستروال  (r ،P<0/05 = 0/55) ثبت گردید

(P>0/05) ت.استوجه داشت که میانگین تعداد گلبول سفید در مولدین گروه دوم بیشتر از گروه اول بوده . اما باید 

 
 

 
 مقایسه میزان گلبول سفید در دو گروه مولدین . 1 شکل                              . مقایسه میزان گلبول قرمز در دو گروه مولدین5شکل 
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 مولدین مقایسه میزان هماتوکریت در دو گروه. 3شکل 

 

 

 

 

 
 

 .  مقایسه میزان آلبومین و هموگلوبین در دو گروه مولدین3شکل 

 

این دو بین لحاظ آماری ه % بوده که ب 3/3% و در گروه دوم 1/1هسته در گروه اول  در این تحقیق میانگین شاخص قطبیت

( P<0/01 ،0/67=r )درصد تخم سیال با میزان درصد لقاح مرتبط بوده  .مشاهده نگردید (P>0/05داری )گروه اختالف معنی

(. این موضوع نشانگر آن است P>0.05)ت اسگاستروال غیر مرتبط بوده در مراحل بعدی پیشرفت رشد جنین در مرحلهولی 

است، آلبومین سرم نیز در بوده نمود. در مولدینی که وزن تخمك آنها بیشتر نباید به تست فیزیکی و سیالیت بسنده که صرفاً

اطی بین ولی ارتب ،شد( که به تبع آن ذخیرۀ غذائی برای تخم لقاح یافته و الرو بیشتر خواهدP<0/01،0/39 =r ) آنها بیشتر بوده

از طرفی میزان آلبومین سرم با وزن تخم  . (P>0/05است )وزن تخمك و آلبومین سرم با درصد لقاح و گاستروال دیده نشده

مولدینی که (. یعنی P<0/05باشد )( می r=  -03/3و r=  -01/3ترتیب ه) ب دارای همبستگی منفی GVغیرسیال و موقعیت 

-می ترآنها کوچك (GVان تخم غیرسیال آنها کمتر و عدد شاخص قطبیت هسته تخمك )میزان آلبومین آنها بیشتر است، میز

 استنداشته و میزان آلبومین سرم با در صد لقاح همبستگی وجود (GVبین عدد شاخص قطبیت هسته تخمك )باشد. 



 یخون یبا استفاده از پارامترها نییراا یتاسماه ینمولد یمصنوع یرراندمان تکث یشافزا                                                                    گل آقایی

22 

 

(P>0/05ولی بطور )  کلی مولدینی که تخمك آنها دارای میانگین( عدد شاخص قطبیت هسته تخمكGV) تر و کوچك

  (.13و  1 هایشد )شکل آلبومین بیشتری داشتند، درصد لقاح باالتری در آنها مشاهده
 

 
 دو گروه مولدین  . درصد تخم سیال، هچ، لقاح و گاستروال در13شکل       ( در دو گروه مولدین      GV. مقایسه شاخص قطبیت هسته)1شکل 

 

 

 توصیه ترویجی

و  های قرمزتعداد گلبوللذا گذارد. می های خونی ماهیان تأثیرزیست ماهیان و شرایط حاکم بر آن بر مقادیر متابولیت محیط

روی از فقط از آنجایی که . کندمی های محیطی و حرارتی تغییردر ارتباط با گونه ماهیان و استرس سایر فاکتورهای خونی

توان در مورد آمادگی کامل مولد برای طی و میزان آلبومین نمی( (GVشاخص قطبیت هسته ها و درصد سیالیت تخمك

در توانایی  ینمولد میزان فاکتورهای خونیبه توجه لذا  نمود،مصنوعی قضاوت درستی ارایه آمیز مراحل بعدی تکثیرموفقیت

با همراه بررسی روابط فاکتورهای خونی مطالعه حاضر،  اساس رب .شدبامی ضروریپاسخ آن به تحریکات خارجی نیز 

وضعیت  مناسب در ارزیابی سودمند هاییعنوان راهنمایبه ندتوانیها مو میزان سیالیت تخمك( (GVشاخص قطبیت هسته 

  .گیرندقرار استفادهمورد آمادگی مولد برای تکثیر مصنوعی آبزیان از لحاظ 

 

 تشکر و قدردانی

، همکاران و کارشناسان مجتمع تکثیر و پرورش ماهیان از همکاران محترم پژوهشکده اکولوژی دریای خزرمقاله  گاندنویسن

 .دنپژوهش کمال تشکر و قدردانی را داراین برای فراهم نمودن بستر خاویاری شهید رجائی ساری 
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