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 چکیده

الذکر، شور مناطق فوق( از جمله دامنه تحمل شوری مناسب با برخی منابع آب لبHuso husoخصوصیات برجسته فیلماهی )

ارزشمند و گران قیمت، گوشت لذیذ و بازارپسند، توجیه اقتصادی باال و پذیرش خوراک کنسانتره آنرا به رشد سریع، خاویار 

تبدیل نواحی مرکزی پروری در منابع آبی زیرزمینی شور و لب شور جهت توصیه و معرفی به صنعت آبزی مناسب ایگونه

-در منابع آبی فوقتا مرحله استحصال خاویار فیلماهی پرورش  بررسی امکانبرای  ،شمسی 68از اوایل دهه  ،کرده است. لذا

 استفاده از روش ،در زمینه استحصال خاویار و بررسی روند تکامل گنادی آنها. است معرفی شده منطقهبه این الذکر 

به دلیل تهاجم کمتر و کاهش خطرات احتمالی برای مولدین ارزشمند سکوپی، ورابیوپسی و الپ در مقایسه با ،سونوگرافی

نر و  2ده ساله ) (Huso husoفیلماهی ) نیمولدقطعه  18تعداد روند تکامل گناد این مطالعه در فیلماهی اهمیت بیشتری دارد. 

به بررسی شد. ماهیان  سال 2 در مخازن پرورشی به مدتمتر سانتی 1/157کیلوگرم و طولی  3/33با میانگین وزنی ماده(  6

روند تکامل  ،گیری طول کل و وزنسنجی شده و پس از اندازهماه یکبار زیست 8هر  و توده تغذیه شدنددرصد زی 3/8میزان 

نتایج حاصل از مشاهدات و مقایسه مراحل رسیدگی جنسی شد.  انجامالپاروسکوپی بیوپسی و  ،به کمک سونوگرافیآنها گناد 

این دهد از نشان میتایید کننده صحت سنجش مراحل رسیدگی جنسی به روش سونوگرافی بود و مختلف های به روش

  برای شناسایی و تشخیص مراحل رسیدگی جنسی و زمان استحصال خاویار استفاده کرد. با ضریب اطمینان باال توانروش می

  گناد، فیلماهیشور، خاویار، سونوگرافی، آب لبواژگان کلیدی: 
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 بیان مسئله

ارکان امنیت یکی از  پروریاز طریق آبزی جامعهمورد نیاز  تئینپروتامین عمومی کشور، بخصوص  نیازهایتالش برای تامین 

بدومی  تدرین ماهیدان   از قددیمی  ماهیان خاویاری (.1365بوده و از جایگاه خاصی برخوردار است )علیزاده و همکاران،  غذایی

 ، شدی  A. gueldenstaedtii روسی تاسماهی و  Acipenser persicus ، تاسماهی ایرانیفیلماهیگونه  8تعداد که  ایران هستند

A. nudiventrisبرون، ازون A. stellatus  و استرلیادA. ruthenus کنندد  های منتهی به آن زیست مدی در دریای خزر و رودخانه

و   Belugaبدا ندام انگلیسدی     Huso huso از ماهیان خاویاری بومی ایران بزرگترین گونه(. 1318)پورعلی فشتمی و همکاران، 

  .(Chebanov and Galich, 2013) باشدمی فیلماهینام فارسی 

خاویدار طبیعدی    در تولید خاویار پرورشدی در برابدر  کشورهای آمریکا، فرانسه، ایتالیا و چین رقابت تنگاتنگی  در دو دهه اخیر

 بعدد از ماهیان خاویاری در ایران مربوط به  مصنوعیتاریخچه تکثیر  (.1312پور و همکاران، اند )رجبیدریای خزر ایجاد کرده

پایین بدودن هزینده    با رشد سریع، فیلماهیایران بخصوص بومی ماهیان خاویاری  .(1361)کیوان،  باشدمیشمسی  1378 سال

نسبت به سایر تولیدکنندگان جهانی، شرایط آب و هوایی مناسب و معروفیت برند تجاری خاویدار ایدران    در کشور ایران تولید

 (.  1318)پورعلی فشتمی و همکاران،  رودبشمار می این ماهی در کشورصنعت تکثیر و پرورش توسعه های از مزیت

IUCNواحد بین المللی حفاظت از طبیعت  در لیست قرمز فیلماهیگونه 
-باشدند و آبدزی  قرار دارد و در خطر انقراض مدی 1 1

بده دلیدل    فیلمداهی  (.1368)علیزاده و همکاران،  استدر عین حال تجارتی سودآور  واین گونه ادامه بقای برای پروری راهی 

گونه اصدلی  در ایران به عنوان از غذای کنسانتره و استعداد فراوان برای رشد  تغذیه آسانتحمل دامنه وسیعی از دما و شوری، 

 (.1318)پدورعلی فشدتمی و همکداران،    انتخاب و در دستور کار قرار گرفته اسدت   ماهیان خاویاریهای پرورشی فعالیت برای

 تدرین مناسدب دریای خزر نشان داد کده بهتدرین و   ماهیان خاویاری رودکوچ  هایگونهنتایج حاصل از تحقیق و تجارب روی 

-کیلوگرم مدی  3به وزن حدود از دوره الروی  است که در مدت یک دوره پرورش دو ساله فیلماهیگونه  ،پرورش برایگونه 

شور دریای خزر سپری قد تا مرحله بلوغ خود را در آب لبروند رشد از مرحله انگشت ،از آنجایی که ماهیان خاویاریرسد. 

در ارتباط با توسعه  مهمهای یکی از پتانسیلتواند به عنوان میشور داخلی ایران بلهای  منابع آبکه رسد به نظر مید، نکنمی

  (.1368پرورش ماهیان خاویاری باشد )علیزاده و همکاران، 

زیرزمیندی و   شدور لدب و  شدور  با توجه بده وفدور مندابع آب   آغاز شده است.  1386 استان یزد از سالهای شیالتی در فعالیت

 آبزیان شدیالتی های تولید ارزش اقتصادی خاویار، برنامهو  کشاورزی در این استانهای همچنین تعدد منابع آب شیرین و چاه

 قطعده  3888( تعدداد  1368علیزاده و همکاران ) (.1312پور و همکاران، رجبی) گرفتقرار شور مورد تاکید در شرایط آب لب

کدرده   بافق سازگار منطقه در استخرهای خاکیگرم بر لیتر در  18با شوری  شور زیرزمینیبه آب لب راگرمی  28 فیلماهیچه ب

بررسی های پروژهآن، گرم بود. در ادامه  158با وزن  فیلماهیتن درهکتار  6/1و پرورش دادند. نتایج سال اول حاکی از تولید 

پرورشدی  سداله   1ان فیلماهیتکامل گنادهای جنسی  غذایی بر عملکرد رشد بدن وو انرژی جیره تئین تاثیر سطوح مختلف پرو

پور شور منطقه بافق یزد )رجبیپرورشی در شرایط آب لب فیلماهی( و مولدسازی 1365شور )علیزاده و همکاران، در آب لب

 بلدوغ  IIIو مرحلده   IIIبه  IIجنسی بلوغ حاکی از مرحله ( بر روی این گله انجام شد که نتیجه مطالعه اخیر 1312، و همکاران

در مقالده حاضدر سدعی شدد کده اسدتفاده از روش       در ادامه مطالعات بر روی گلده مدذکور،    .جنسی در بین ماهیان حاضر بود

( 16؛ محمدد صدالحی و والیدت زاده،    17و رسیدگی جنسی )کاظمی و همکداران،  سونوگرافی برای تعیین روند تکامل گنادی 

  فیلماهیان تا مرحله تولید و استحصال خاویار مورد بررسی و تاکید قرار گیرد.

 

                                                 
1- International Union for Conservation of Nature 



 1-9/ 1041 پاییز و زمستان/2 شماره/ هفتم سال                                                                                      خزر دریای آبزیان ترویجی مجله

3 

 

 دستاورد یا راهکار

 2ماهی ماده و  قطعه 6از این تعداد دار شدند. انتخاب و نشان فیلماهی قطعه 18تعداد  ،1312اردیبهشت در  مطالعهانجام  برای

 کده در یدک اسدتخر   بطدوری  ،شددند  سازیذخیرهمتر مربعی  788ی استخر خاکباب  2ماهیان در ماهی نر بودند و سپس  قطعه

تا احتمدال اثدر حردور     نر بود قطعه 2ه و دما قطعه 3دیگر استخر خاکی مشابه ماهی ماده و در  قطعه 7 مترمربعی 888خاکی 

طدی   .(داری حاصدل نشدد  و معندی  بدارز اختالف  در پایان که)جنس مخالف در زمان رسیدگی جنسی مورد بررسی قرار گیرد 

( Chebanov and Galich, 2013)ان فیلماهید در حد استانداردهای الزم برای  تا حد امکانفاکتورهای کیفی آب آزمایش مدت 

، 3، فیبر 18، چربی 17)پروتئین بیرا -21آال شرکت پرورش از غذای مولدین قزلدوره  ماه اول 16در طول ماهیان . تامین شد

کده   ماهده آخدر دوره   8طی مدت  تغذیه شدند و سپس( مگاژول بر کیلوگرم 8/28و انرژی خام  16، کربوهیدرات 18خاکستر 

، چربدی  16)پدروتئین  از خوراک مخصوص مولدین خاویاری شرکت بیومار  مترمکعبی نگهداری شدند، 28در دو استخر بتنی 

 تدوده درصدد وزن زی  3/8بده میدزان   ، (مگاژول بدر کیلدوگرم   3/28انرژی خام  و 1/18، کربوهیدرات 5/1، خاکستر 3، فیبر 11

بطدور مرتدب یدک     درصدد  1و حددود   تعویض آب مختصر های مخصوص انجام شد.غذادهی بر روی سینی استفاده گردید.

   .گرفتمیکوشیمیایی آب صورت زیهای مورد نیاز بسته به شرایط فیو تعویض آب کلی در زمان ساعت بعد از غذادهی

-یجیتالی شرکت ثابت با دقت اندازهترازوی دبا ماه یکبار ماهیان زیست سنجی شده و طول و وزن آنها  8در ابتدا و سپس هر 

رای کداهش  روندد پیشدرفت گندادی ماهیدان بد      تعیدین برای . شد سنجیدهمتر سانتی 1ها با دقت و طول کل آنگرم  188گیری 

 .Chebanov and Galich, 2013; Wildhaber et alد )اسدتفاده شد   از روش سدونوگرافی عملکدرد مناسدب   استرس حداقلی و 

ماهیدان بدا    پسسد و  روز قطدع غدذا شددند    12ماهیان به مدت ( Chison 8300 vet)دستگاه قبل از انجام سونوگرافی (. 2006

مگاهرتز )عمود بدر   7/3سونوگرافی با استقرار پروب و بیهوش شدند گرم بر لیترمیلی 278استفاده از پودر گل میخک به میزان 

( در ناحیده بدین   2( و عمدودی )شدکل   1سطح بدن به دلیل ایجاد بیشترین میزان انعکاس امواج( به دو صورت افقدی )شدکل   

 .یافتو تا باله مخرجی امتداد  گرفتسومین و چهارمین پالک استخوانی شکمی صورت 

 :بودیت ؤموارد زیر قابل ر( 1و  3 های)شکلماهیان ای سونوگرافی گنادهاز در تصویر حاصل 

خورد و چربی پیوسته به پوست در زیر آن که به صورت یک نوار پوست که به صورت یک الیه روشن و نورانی به چشم می

 شود. میدیده نوارهای پهن تیره و روشن یکی در میان  ای، به صورتبافت ماهیچه. است رؤیتمتری قابل میلی 3-2باریک 

 

 

 

 

 

 (.Chebanov and Galich, 2013; Wildhaber et al. 2006سونوگرافی افقی ماهیان خاویاری ) .1شکل 

 

 

 

 

 

 (.Chebanov and Galich, 2013; Wildhaber et al. 2006سونوگرافی عمودی ماهیان خاویاری ) .2شکل 
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برش عرضی و  -A(. Chebanov and Galich, 2013; Wildhaber et al. 2006های بدنی ماهی نر )و بافت ها نداما .3شکل 

B-  :روده بزرگ7. گناد و 1. غشا سلومی، 3های ماهیچه، . رشته2. پوست و بافت زیر پوستی، 1تصویر سونوگرافی افقی . 

 

 

 

             

 

 

 

 

برش عرضی و  -A(. Chebanov and Galich, 2013; Wildhaber et al. 2006های بدنی ماهی ماده )و بافت ها اندام .1شکل 

B-  :روده بزرگ7. بافت چربی و 1. گناد، 3های ماهیچه، . رشته2. پوست و بافت زیر پوستی، 1تصویر سونوگرافی افقی . 

 

رنگ نازک است. در نرها گنادها به شکل یک توده یکدست تیرههای شکمی به شکل یک الیه روشن اندامغشای احاطه کننده 

ای روشن و هدر مراحل مختلف متفاوت است و بافت تخمدان به شکل توده این اندام هادهدر ماباشند. ها میدر زیر ماهیچه

 .است رؤیتهای تیره رنگ زیر ماهیچه قابل بافت چربی به شکل توده

انطبداق فرایندد سدونوگرافی بدا مراحدل رسدیدگی جنسدی         بدرای تعدادی از ماهیدان   1312در بهمن ماه  ،عالوه بر سونوگرافی

 Endoscopic equipment ILO electronic)شده و از تخمدان آنها به کمک دسدتگاه میکروسدرجری    سکوپیوراالپتشخیصی 

GmbH )بر اساس روش  بردارینمونهFalahatkar ( 2813و همکاران) در ایدن  اندازه و قطدر گنداد    نتایج حاصله از. انجام شد

از چند روز قبل ماهیان قطع غذا شده و برای این کدار   روسکوپیابرای عمل الپتایید بر تفسیر تصاویر سونوگرافی بود. روش، 

 1تدا   7/8شدند، سپس در ناحیه شکمی ماهی یک شکاف به انددازه  گرم بر لیتر پودر گل میخک بیهوش میلی 288ابتدا با دوز 

متدر  میلی 6/7(. قطر بورسکوپ استفاده شده 7متر در فاصله حدود پالک استخوانی دوم و سوم شکمی ایجاد شد )شکل سانتی

 بدردار نمونده شد کده گنداد نمایدان گدردد و سدپس بده کمدک        می ای داخلبوده و قابلیت انعطاف نداشت. بورسکوپ تا اندازه

های خدانواده  پس از پایان عمل به هر ماهی دو سی سی ویتامین .بخیه خورده و محل زخم یک مخصوص نمونه برداشت شد

گردید و در نهایت ماهی ضد عفونی شدده، مجددد   بیوتیک تزریق ی آنتیسسی 18تا  7و وزن ماهی ، و بسته به نوع دارو "ب"

 .شدبه آب برگردانده می
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 یماهفیلالپاروسکوپی . 7شکل 

 

به کمک محققین موسسه تحقیقات بین المللی و با روش بیوپسی میزان مهاجرت هسته و زمان استحصال خاویار ماهیان  تعیین

متدر انجدام   میلدی  7/7-8برداری از خاویار به کمک سوند استیل با قطر این روش نمونه . درشد و انجامتاسماهیان دریای خزر 

-بین ردیف پالک درجه ضدعفونی گردید. سوند 58الکل برداری سوند با نمونه(. قبل از Chebanov and Galich, 2013شد )

 شدود مدی داخل بدن ماهی  متریسانت 7-5ه عمق های استخوانی جانبی و شکمی در یک سوم پایینی شکم در یک زاویه حاده ب

(Chebanov and Galich, 2013اندازه .) بعد از بیوپسی  .باشدمورد توجه میگیری سایز فولیکول برای تعیین مرحله ماهی ماده

( در نمونده تخمدک   تخمدک  بده طدول بدزرگ   : نسبت فاصله هسته تا راس تخمدک  PI قطبیت میزان مهاجرت هسته )شاخص

 خاویار بدست آمد. استحصال رد ارزیابی قرار گرفت و زمان تقریبی برداشت شده مو

گدراد  درجده سدانتی   38تدا   18زمستان و تابستان دمای آب بین دوره ماهیان در استخرهای خاکی طی  نگهداری دوره در طول

 گرم بر لیتر ثبت گردیدد. مقددار   1میزان شوری آب متجاوز نبود. گراد رجه سانتید ±2متغیر بود ولی تغییرات دمای روزانه از 

 pHمیدزان   ،لیتر گرم برمیلی 8885/8در حد گرم بر لیتر بود و آمونیاک نیز میلی 1باالی ، دوره پرورشطول در محلول  اکسیژن

بود. میانگین طول ماهیان ماده و نر در  7/5و در حوضچه بتنی حدود  6-7/6نگهداری در استخرهای خاکی بین  دوره در طول

 ± 1/2و  7/31 ± 1/5متدر و میدانگین وزن آنهدا بده ترتیدب      سانتی 3/188 ± 1و  5/151 ±1/12سازی به ترتیب هابتدای ذخیر

شدکل  . در محاسبه نشدبرای مولدین  رشدکیلوگرم بود. با توجه به هدف پروژه و استحصال خاویار ارزیابی فاکتورهای  3/22

   است.نشان داده شدهیکی از مولدین ماده نمودار تغییرات وزنی و طولی (، 8)

 

 
  ماهیانو وزنی فیلنمودار تغییرات طولی . 8شکل 
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 : آزمایش طی دورهان ماده در فیلماهیروند تکامل گناد 

 ،B-5شکل است که در ادامه در  تشکیل گناد باشد و ماهی در مراحل اولیهبافت چربی بسیار کم می ( میزانA-5)شکل در  

گیری تر شده و بافت چربی کاهش چشمکامل گنادیتوسعه  اًمجدد ،C-5شکل  در میزان بافت چربی توسعه یافته است و 

و ماهی در مرحله چهار رسیدگی جنسی قرار دارد. با بررسی  نیست رؤیتقابل های زیری الیه ،D-5 شکلیابد و در می

گیری که تخمدان ماهیان رشد چشم 13گردد که در شهریور این نتیجه محرز می نمودار رشد هر ماهیتصاویر سونوگرافی و 

و طولی در ماهیان دیده نشده و تقریبا یک نقطه  رشد وزنی ، شواهدی ازسازی به شدت در حال انجام استداشته و زرده

 . بود شکست در نمودارهای طول و وزن ماهیان قابل مشاهده 
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 .در طی دوره( کیلوگرم 88متر و وزن  2ساله ماده به طول  18. روند تکامل گناد فیلماهیان ماده )یک مولد 5شکل 

گیر و کاهش چشم گنادی(، توسعه B(، توسعه بافت چربی )Aو بافت چربی بسیار کم ) تشکیل گنادماهی در مراحل اولیه 

 (. Dهای زیری )(، مرحله چهار رسیدگی جنسی و عدم مشاهده الیهCبافت چربی )

 

رسیدگی جنسی تشخیص  1سالگی مرحله  13قطعه ماهی در سن  3در  13در اسفند ماه های متوالی، پس از انجام سونوگرافی

 :به قرار زیر بود PIنتیجه سنجش شاخص  .بیوپسی شدند 11در اردیبهشت   ، کهداده شد

 25/8شاخص قطبیت  متر با میانگینمیلی 1/2با میانگین قطر تخمک ، اولین ماهی ماده رسیده از بین کل ماهیان تحت آزمایش

شاخص  و 1/3میانگین قطر تخمک ثبت شد.  21/8شاخص قطبیت  و 1/3با میانگین قطر تخمک بود. دومین ماهی رسیده 

خاویار  ،11در نیمه خرداد ماه  گزارش شد.آماده استحصال خاویار در خرداد ماه  در سومین ماهی رسیده و 16/8قطبیت 

  (.6ستحصال گردید )شکل ماهیان توسط شرکت مادر تخصصی خدمات حمایتی کشاورزی ا

 نشان داد کهکه نتایج آن  ،به کمک بیوپسی مورد ارزیابی قرار گرفتند مجدداًماهیان  ،11پس از سه ماه در نیمه شهریور ماه 

 . اما استاستحصال خاویار در نیمه مهرماه آماده  22/8قطبیت  متر و شاخصمیلی 5/2با میانگین قطر تخمک یکی از ماهیان 

مجددا در آبان ماه مورد بررسی قرار  33و  38به ترتیب  PIمتر و شاخص میلی 8/2با میانگین قطر تخمک  دیگردو ماهی 

 رفتند. گ

های شور بافق استان یزد بطور کلی مشکالت فراوانی در طول مدت نگهداری این ماهیان در مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب 

های آشکار در ترکیب آب منطقه با آنچه که تفاوت ،های گرسنگی طوالنی مدتدورهتوان به میاز جمله که پیش آمده بود 

های نگهداری طوالنی مدت ماهیان در دمای زماننیز و  (Chebanov and Galich, 2013) هست جزو نیازمندیهای این ماهیان 

دمای باال  ماهیان درجنسی رسیدگی  اشاره نمود.رسید( درجه نیز می 38درجه ) در تابستان حداکثر دما تا باالی  27باالی 

رغم علیاما (، Chebanov and Galich, 2013) دارد درجه اثر منفی بر روند تکامل گنادی 27ممکن نبوده و دمای باالی 

توان فیلماهی نشان داد که  . این مطالعهاز فیلماهیان مرکز، خاویار مرغوب استحصال شدمشکالت مذکور، در پایان دوره، 

و پرورش آن در بسیاری از نقاط کشور و به ویژه با  داردزیست محیط به شرایط دشوار باالیی نسبت سازگاری تحمل و 

 شور زیرزمینی در نواحی مرکزی ایران میسر است.استفاده از منابع آب لب



 ...( پرورشی در آبHuso husoبررسی تکامل گناد فیلماهی )                                                                         محمدی و همکاران            

8 

 

 
 

                                                   

 استحصال خاویار .6شکل 

 

 

 توصیه ترویجی

ضریب اطمینان سکوپی وراالپهای بیوپسی و نسبت به روشفیلماهیان سونوگرافی صحت اطالعات ناشی از با توجه به اینکه 

وارد کردن  خطرتری برخوردار است و و ارزشمندی دارد و در عین حال نسبت به آنها از تهاجم بسیار پایین قابل مقایسه

از روش سونوگرافی برای تشخیص لذا استفاده یابد، اهش میک ان گرانقیمتفیلماهی احتمالیو تلفات  یناسترس به مولد

  .قابل توصیه استمراحل رسیدگی جنسی فیلماهیان و زمان استحصال خاویار با ضریب اطمینان باال 

 تشکر و قدردانی

های لب شور زیرزمینی با حمایت مالی  پرورشی در منابع آب فیلماهیاین مقاله از پروژه بررسی روند تکامل گناد مولدین 

اساتید و همکاران شرکت سنگ آهن مرکزی ایران و های . از حمایتاستخراج شدسنگ آهن مرکزی ایران در شهرستان بافق 

 .گردددانی میدر موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور و انستیتو بین المللی ماهیان خاویاری تشکر و قدر
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