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 فرايند تكثير مصنوعي و پرورش ماهيان خاوياری

، علی حالجیان و مهتاب 1، محمود بهمنی1اله کاظمی، رضوان1، ایوب یوسفی جوردهی1پوردهقانی محمد

 1یارمحمدی
، (، رشت، ایرانAREEOالمللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی )مؤسسه تحقیقات بین 1

 41634-3464ص.پ: 

 

 چكيده

پروری و بازسازی گذاری شیالت ایران در روند تكثیر، آبزینظر به اهمیت زیستی و اقتصادی ماهیان خاویاری و سرمایه    

ماهی به عنوان گذاری رو به افزایش بخش خصوصی در زمینه تولید گوشت و خاویار، نیاز به بچهذخایر و همچنین سرمایه

بودن به مواردی از قبیل وضعیت تكثیر و پرورش، دالیل پایین ،یابد. در تحلیل اخیرساله افزایش می مهمترین عامل تولید هر

مولد و های مختلف ماهیان خاویاری، تغذیه در مراحل پیشهای تكثیر در گونهراندمان تكثیر و تولید، شرایط بهینه و شاخص

شود. باید از دستاوردها، تجربیات و فناوری نوین در ود پرداخته میهای موجمولد و ارائه راهكارها برای حل مشكالت و چالش

تكثیر ایجاد شود. باید در تمامی  مختلف های مراحلداخل و خارج از کشور استفاده و تغییراتی جزئی و کلی در ابزار و روش

های تكثیر، تزریق هورمون، شاخص ها در مراحل مختلف تكثیر مانند شناسایی و انتخاب مولد، پرورش و تغذیه،ابزارها و روش

گیری ابزار و علوم جدید استحصال مواد تناسلی، لقاح، رفع چسبندگی، انكوباسیون، نگهداری و تغذیه الرو بازنگری شود و با بكار

افزایش  ماهی به بهبود و راندمان تولید افزایش یابد. به عبارت دیگر،دهی مولدین، لقاح و بازماندگی الرو و بچهدرصد جواب

راندمان تكثیر به معنای افزایش کمیت و کیفیت مولدین و مواد تناسلی آنها، درصد بازدهی مولدین، درصد اووالسیون، درصد 

تغییرات مثبت، هرچند اندك در هر یك از مراحل یاد  ،باشد. بنابراینلقاح، درصد تفریخ و ماندگاری در دوره رشد و الروی می

های دمایی، بكارگیری ، دورهجموع، استفاده از شرایط مناسب پرورشان نهایی خواهد شد. در مشده سبب افزایش در راندم

های سنتتیك با کیفیت و شیوه شناسایی مولدین در زمان مناسب، استفاده از هورمون، های غذایی ویژه در مولدسازیجیره

تواند راندمان تولید را از نظر کمی و مناسب الروی می هایمناسب لقاح و رفع چسبندگی تخمك، استفاده از انكوباتورها و جیره

 کیفی افزایش دهد.

 

  ماهیبچه و ماهیان خاویاری، تكثیر مصنوعی، راندمان تولید، الرو کلمات کليدی:

 

 

                                                           
 :نویسنده مسئول Ayoub2222002@yahoo.com 
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 مقدمه
های طبیعی تاسماهیان شوك بزرگی را کاهش شدید جمعیت

ایی بر جوامع علمی بویژه دانشمندان شیالتی و نیز مقامات اجر

کننده ماهیان خاویاری وارد نمود. کاهش با کشورهای تولید

میالدی  1991شیب شدید ماهیان خاویاری که از اوایل دهه 

هم زمان با فروپاشی شوروی سابق آغاز شد، دانشمندان را بر 

پروری تاسماهیان آن داشت که با شتاب بیشتری به آبزی

های در زیستگاهبپردازند. زیرا کاهش جمعیت ماهیان خاویاری 

رویه برای استحصال گوشت و صید بی طیبعی که به دالیل

های زیستی )زادآوری کند و خاویار، صید غیر قانونی، ویژگی

ریزی، آلودگی آب و های تخمسن بلوغ دیرهنگام( تخریب مكان

باعت گردید انجام ، هثر و علمی صیادی رخ دادؤعدم مدیریت م

  و پرورش آنها بیشتر گردد. اقدامات اساسی در جهت تكثیر

کاهش شدید جمعیت طبیعی تاسماهیان بویژه مولدین از یك 

های پرورش تاسماهیان از طرف و افزایش تقاضا و نیاز کارگاه

تر از تر و ضروریماهی را جدیطرف دیگر، تولید پیوسته بچه

گذشته نموده است. تالش بیش از دو دهه مراکز دولتی و 

از یك دهه بخش خصوصی سبب ایجاد  گذاری بیشسرمایه

های خاویاری در سطح کشور های مولدین پرورشی از گونهگله

هایی در ماهی، تالششده، به جهت نیاز بسیار زیاد مراکز به بچه

جهت تكثیر مصنوعی آنها انجام گرفت. اما این مولدین از لحاظ 

کمی و کیفی با مولدین صید شده از طبیعت متفاوت بوده و 

 باشد. ماهی مراکز پرورش میف از تكثیر آنها نیز تأمین بچههد

های بومی ماهیان خاویاری در کشور تكثیر مصنوعی گونه

سال قدمت دارد و امروزه با هدف افزایش راندمان  54نزدیك به 

از گیرد. های نوین و علمی مورد بررسی قرار میتكثیر، روش

شرفته پرورش های کاربردی و پی، پژوهش1951آغاز دهه 

 (.Chebanov and Billard, 2001) تاسماهیان آغاز گردید

ای در پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تحقیقات گسترده

این زمینه توسط دانشمندان مختلف به انجام رسید که منجر به 

های اجرایی تكثیر و پرورش تاسماهیان در ارائه دستورالعمل

 شرایط پرورشی شد. 

خورشیدی تكثیر مصنوعی  1344نیز از سال در ایران 

ها به انجام ارائه شده توسط روس هایروشتاسماهیان بر اساس 

(. توسعه و پیشرفت روز افزون 1344رسید )آذری تاکامی، 

تكثیر و پرورش ماهیان خاویاری در ایران و جهان و لزوم بهینه 

-ها و مناسبسازی مدیریت تكثیر، پرورش و بهداشت کارگاه

شناسی، هورمونی و بیوشیمیایی جهت نیل ودن مطالعات خونب

های به این اهداف بویژه افزایش امنیت غذایی و کاهش هزینه

شناسی اقتصادی تولید و با توجه به وضعیت، تعداد و ریخت

های خونی و فاکتورهای بیوشیمیایی خون و نیز ارتباط یاخته

در  غیرهمونی و این فاکتورها با پدیده تكثیر و تغییرات هور

پارامترهای خونی و  رویای های اخیر مطالعات گستردهسال

بیوشیمیایی خون تاسماهیان در ایران و جهان به انجام رسیده 

خورشیدی  1354(. از سال 1339است )کاظمی و همكاران، 

المللی ماهیان خاویاری سیس انستیتو تحقیقات بینتأپس از 

فیزیولوژی و بیوشیمی و  دکتر دادمان و ایجاد بخش تخصصی

نیز همكاری دوجانبه کارشناسان خاویاری ایران و روسیه در 

های بعد، و با سایر کشورها در سال 1355و  1356های سال

انقالب نوین و بزرگی در تحقیقات علوم مختلف تاسماهیان 

مثل و پرورش )تكثیر مصنوعی و طبیعی و پرورش بویژه تولید

منظور تولید گوشت و ه ماهی پروری بدر مراحل اولیه و تاس

سازی تاسماهیان و مباحث مربوط به آن چون خاویار و نیز مولد

شناسی، اندوکرینولوژی، بیوتكنیك تولید مثل و پرورش و خون

های تكثیر مراکز بررسی آمار و گزارش .وجود آمده ( بغیره

-که با صرف هزینه دادنشان  های اخیربازسازی ذخایر در سال

مراحل  است.ی بسیار، همچنان راندمان تولید کاهش یافته ها

مختلف تكثیر همچون زمان فراوانی مولدین دریایی و با وسایل 

که کاهش تولید را در گردد های سنتی گذشته تكرار میو روش

توجه به وضعیت مولدین طبیعی )تعداد کم و نامناسب پی دارد. 

ی تاسماهیان بدون پروراز نظر تولید تخمك و اسپرم(، آبزی

ماهیان از مولدین پرورشی محكوم به شكست خواهد تولید بچه

پروری پایدار یابی به توسعه آبزیبرای دست ،بود. بنابراین

مورد نیاز مزارع پرورشی  ماهیتاسماهیان، تولید الرو و بچه

ناپذیر گوشت و خاویار از مولدین پرورشی خاویاری، اجتناب

هدف از (. 1391و  1339ی و همكاران، )پوردهقان خواهد بود

این نوشتار ارائه دستورالعمل و راهكار کاربردی جهت دستیابی 

به بیشینه تولید در مراحل اولیه زندگی ماهیان خاویاری 

 ماهی( است.)جنینی، الروی و بچه
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 مواد و روش

 شناسایی و انتخاب مولدین مناسب

اساس (، بر 1پس از بیومتری و الپاراسكوپی )شكل 

های شاخص های مختلف از قبیل وزن، شكل ظاهر، ویژگی

( از 2های خونی )شكل گنادی، اندازه تخمك و شاخص

-رسیدگی جنسی، مناسب IIIماهیان ماده مرحله بین فیل

گذاری با ترین مولدین ماده انتخاب و پس از تگ

میكروچیپ، در حداقل استرس به حوض مخصوص 

دند. براساس وزن، شكل گرنگهداری مولدین منتقل می

، اندازه (1355)بهمنی و کاظمی،  های گنادیظاهر، ویژگی

و مرحله رسیدگی بیضه و سطح هورمون تستوسترون سرم 

-خون مولدین نر، مولدین با دقت انتخاب و پس از تگ

گذاری با میكروچیپ به حوض مخصوص نگهداری و 

 گردندپرورش ولدین منتقل می

 

 گذاریانتخاب مولدین از طرق الپاراسکوپی و تگ: شناسایی و 1شکل 

 

 
 (1931: تهیه نمونه خون از ساقه دمی ماهیان خاویاری جهت مطالعه هورمونی )یوسفی جوردهی و همکاران، 2شکل 

 
 

تکثیر   با  هدف شده  انتخاب   شرایط پرورش مولدین

 زمان پرورش مصنوعی

نسی که رسیدگی ج IIIتغذیه و شرایط پرورش در مرحله 

شود، نقش مهمی در کیفیت و کمیت مواد سازی انجام میزرده

تناسلی مولد دارد و معموالً این مرحله بیش از دو سال از زمان 

ماهی را دربر خواهد گرفت. لذا جهت جوابدهی بهتر بلوغ فیل

مولدین و افزایش راندمان تكثیر مصنوعی حداقل دو سال قبل 

و در شرایط خاص پرورش، تغذیه و از بلوغ باید مولدین انتخاب 

 پریود نور و دما قرار گیرند.

 دمای پرورش  

نمودن شرایط فیزیولوژیكی مناسب در مولدین جهت فراهم 

 استپرورشی و امكان تكثیر مصنوعی با راندمان باال، الزم 

حداقل در دو سال آخر قبل از بلوغ نهایی و در مرحله سه و 

فصلی و دمایی آب برای چهار رسیدگی جنسی، تغییرات 

. این دما از گرددمولدین و مولدین پرورشی مزرعه فراهم پیش
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گراد آب شروع شده و درجه سانتی 26تابستان با دمای حدود 

گراد زمستان متغییر خواهد بود. درجه سانتی 3تا دمای حدود 

چون در شرایط پرورشی همچون شرایط طبیعی و دریا امكان 

ای مناسب برای مولدین وجود نخواهد مهاجرت و انتخاب دم

داشت، لذا الزم است که این نوسان دمایی بصورت یكنواخت و 

با دوره زمانی مناسب اعمال گردد و در صورت تغییرات 

ناگهانی جوی یا ورود آب چاه که دمای متفاوت با آب سطحی 

دارد، صدمات وارده به مولدین غیر قابل جبران خواهد بود و 

مال جوابدهی، کیفیت تخمك استحصالی و سبب کاهش احت

همچنین رسیدگی در خارج از فصل تكثیر و کاهش شدید 

گردد. در صورت عدم وجود آب بازماندگی تخم و الرو می

توان از تجهیزات برودتی و سطحی با نوسانات مناسب دما می

حرارتی مناسب جهت تغییرات دمایی آب استفاده نمود و 

به مقدار چند درجه به دمای مناسب  مقدار محدودی از آب را

 نزدیك نمود.

تغییرات دمایی رودخانه سفید رود و دریای  1جدول در 

های بومی خزر به عنوان الگوی دمایی مناسب برای گونه

در نظر گرفته شده و زمان و دمای مناسب جهت تكثیر 

ماهی مشخص شده است و این روند مصنوعی گونه فیل

-توان به شكل مصنوعی و با سختتغییرات دمایی را می 

افزار الزم برودتی در هر فصل از سال به وجود آورد و در 

هر زمانی از سال تكثیر مصنوعی مولدین پرورشی را به 

 وجود آورد.
 

 ماهی پرورشی: دامنه دمایی مناسب جهت رسیدگی نهایی مولدین فیل1جدول 

 فروردین اردیبهشت ادخرد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
 ماه

 )خورشیدی(

○) دما 21-21 21-12 12-12 12-12 12-12 12-11 11-29 29-24 24-9 8-4 9-4 21-9
C) 

 

های بتنی به شكل دایره با پرورش مولدین از حوضچهبرای 

 41 - 91متر و مساحت  3 – 11و قطر  2ارتفاع آبگیر 

با  مترمكعب آب 111 - 131مترمربع با گنجایش حدود 

استفاده می  ها، سطح دیواره و شیب کف مناسبدریچه

شود. محل تزریق مولدین نر و ماده پرورشی آماده، دو 

و  6/1متر و ارتفاع  6حوض جدا از هم بتنی مدور با قطر 

متر، مجهز به هوادهی و جریان شدید و خروجی  4/1آبگیر 

 استاندارد با کف و دیواره مناسب می باشد.

 

 
 : استخرهای تزریق مولدین نر و ماده 2شکل       

 

 آب پرورش

آب حوض مولدین باید واجد شرایط فیزیكی و شیمیایی 

، اکسیژن، pHمناسب و یكنواخت باشد. دما، شوری، 

آمونیاك، آلودگی، شدت جریان، کدورت و رسوبات 

های مهمی هستند که روزانه باید کنترل گردند. شاخص

خروج فضوالت محلول و  جهت تامین اکسیژن و انتقال و

های پرورش مولدین نیاز به جریان ورودی نامحلول حوض

که سبب تعویض آب در شبانه روز با حداقل چهار مرحله 

های بسیار مناسب بدون برای آب ورودی با استاندارد

 3های برگشتی و کیفیت کمتر حداقل برگشت و برای آب

شیرین حوض باشد. منبع تامین آب شور یا مرحله نیاز می

تواند از دریاچه، آب رودخانه و های پرورش مولدین می

استفاده  صورت چشمه، چاه و آب برگشتی مزرعه باشد. در

ضروری  آن قبل استفاده از گیریرسوب وجود دریا، از آب

 رسوبگیری وجود دریا، آب از استفاده صورت در باشد.می

سال در فصل گرم  .باشدمی ضروری آن از استفاده قبل
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اکسیژن آب نباید کمتر از حد مطلوب شده و در فصل 

مین أزدگی سطح آب نباید رخ دهد. منبع تسرد سال یخ

تواند از آب های تزریق مولدین میآب شیرین حوض

کردن درست در منبع سطحی و چاه باشد که با مخلوط

ن در برخی از آمجزا امكان تنظیم دما و افزایش کیفیت 

در شرایط  هد داشت و معموالًفصول سال وجود خوا

اقلیمی شمال کشور در نیمه دوم سال امكان رسیدن به 

دمای مناسب و تزریق هورمون فراهم خواهد شد. در 

صورت وجود امكانات گرمایشی و برودتی جهت تنظیم 

توان از آب چاه پس از هوادهی و دمای مناسب می

ازن یا  UVرسوبگزاری در صورت نیاز و استریل نمودن با 

ت افزاری به دمای مناسب  در مخزن به کمك امكانات سخ

در هر زمان از سال تزریق هورمون جهت تكثیر  رسیده و

مین اکسیژن بیش از أمصنوعی را برنامه ریزی نمود. ت

ppm 9  و ایجاد جریان چرخشی شدید آب در حوض گرد

 (.2)جدول  تزریق ضروری می باشد

 تغذیه پیش مولدین

ین ماهیان خاویاری پرورشی در دمای بین مولدتغذیه پیش

رسیدگی  IIIگراد و از شروع مرحله درجه سانتی 26تا  14

-ماه قبل از تزریق هورمون با غذا و مكملجنسی تا چند

% طبق 41تا 43های موردنیاز مولدین که پروتئین بیش از 

باشد در این مرحله از . بهتر میشودانجام می 3جدول 

های مرطوب یا ماهیان مثل کیلكا كرشد جنسی از خورا

به همراه کنسانتره خشك در وعده های مجزا برای تغذیه 

 پیش مولدین و مولدین استفاده گردد.

 شرایط تزریق هورمون و زسیدگی نهایی مولدین

های ماهیان دامنه دمایی تزریق و تكثیر مولدین گونه

 22تا  12خاویاری پرورشی بومی و غیر بومی کشور بین 

باشد. در زمان مناسب و در گراد متفاوت میرجه سانتید

، مولدین ماده با حداقل غذادهیهنگام کاهش دما و قطع 

گیرند و به کاری و استرس مورد بررسی قرار میدست

وسیله تایگون نمونه تخمك از مولدین در مرحله چهار 

گردد و پس از برش و تهیه رسیدگی جنسی تهیه می

افزار مخصوص قطر، اندازه، ه کمك نرمتصویر دیجیتالی، ب

، اندازه و شكل هسته بررسی GVشكل و رنگ تخمك و 

ها و وجود گردد و در صورت مناسب بودن این شاخصمی

گراد برای مولدین درجه سانتی 14تا  11دمای مناسب )

ماهی(، جهت انتقال به حوض مخصوص و تزریق فیل

گردد. لذا زی میریهورمون و تكثیر مصنوعی آنها برنامه

بالفاصله مولد یا مولدین آماده با برانكارد مخصوص و 

دمایی آب به حوض مخصوص حداقل استرس و رعایت هم

که، دامنه گردند. در صورتیتزریق مولدین ماده منتقل می

GV  محاسبه گردد و  5و میانگین  9تا  6تخمك بین

های تخمك و شرایط آب و دما شرایط جسمی، شاخص

احتمال جوابدهی مولدینی که روند پرورش  ،ب باشدمناس

خوبی را گذرانده باشند به تزریق هورمون به حداکثر 

خواهد رسید. حوضچه مخصوص تزریق مولدین نر و ماده 

متر  4/1و ارتفاع  6دو حوض بتنی گرد جدا از هم با قطر 

باشد که آب آنها از آب سطحی و چاه یا با آب شیرینی می

مین می أگردند تهای برودتی تنظیم دما میکه با سیستم 

 (.4و  2ول ا)جدشود 

 
 : تعیین موقعیت هسته در تخمک9شکل        

 
 ترزیق هورمون سنتتیک به ماهی:  1شکل     
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همزمان با هر مولد ماده سه مولد نر مناسب نیز انتخاب 
مولدین  شده و بصورت جداگانه به حوض مخصوص تزریق

روز آرامش و کاهش  4و پس از حدود گردد نر منتقل می
استرس، نوع، دوز مناسب، زمان تزریق، مراحل تزریق و 
فاصله بین تزریق هورمون براساس شرایط مولد، وزن، 

گردد. معموالً محاسبه و تزریق می غیرو  GVجنسیت، 
مولدین ماده که دارای شرایط مناسب هستند، در دو 

درصد  91و  11سبت ساعت و به ن 12تا  9مرحله با فاصله 
 تزریقگیرند و همزمان با کل هورمون مورد تزریق قرار می

)شكل  گردندنهایی مولدین نر نیز در یك مرحله تزریق می
-. در حال حاضر مناسب(1396بهمنی و همكاران، ( )4

-می LHRH A2ترین هورمون موجود در بازار، هورمون 

( 1391و  1339 ،1335)پوردهقانی و همكاران،  باشد
 (.4)جدول 

 ایجاد شرایط مناسب تزریق برای مولدین آماده

o  عدم دستكاری، نمونه برداری و جابجایی ماهی
 حداقل یك هفته قبل تزریق

o  عدم وجود استرس های محیطی قبل و زمان
 تزریق

o  ایجاد دمای مناسب آب برای تكثیر هر گونه و
 عدم تغییرات ناگهانی

o رعایت دوره نوری 

o كل و ابعاد مناسبحوض نر ماده با ش 

o  کف و دیواره مناسب حوض تزریق و عدم  وجود
 آلودگی

o ورودی و جریان مناسب آب شیرین 

o مقدار زیاد اکسیژن محلول در آب 

 کیفیت مناسب آب             

 ماهیان خاویاری تکثیر جهت موردنیاز آب فیزیکی و شیمیایی فاكتورهای :2جدول 
Parameters Threshold value 

Transparency 30 cm 

Chromaticity 30° 

рН 6.5–7.5 

Carbon dioxide (CO2- free) 10.0 mg/liter 

Dissolved oxygen 4.0 mg/liter 

Permanganate oxygen consumed 10.0 mg O2/liter 

Hydrogen sulfide 0.002 mg/liter 

Calcium 180 mg/liter1 

Magnesium 40 mg/liter 

Cadmium 0.003 mg/liter 

Iron 0.01 mg/liter 

Lead (Pb) 0.003 mg/liter 

Zink 0.03 mg/liter 

Sodium + potassium 120 + 50 mg/liter 

Chlorides 30 mg/liter 

Sulphates 50 mg/liter 

Phosphates 0.3 mg/liter 

Hydrocarbonates (Alkalinity) 7.0–8.0 mg equiv./liter 1.0 – 5.0 mmol/liter 

Ammonium (NH41) (NH41) 0.5 mg/liter 

Ammonia nitrogen (NH3) (NH3) 0.003 mg/liter 

Nitrite 0.1 mg/liter (soft water) 0.2 mg/liter (hard water) 

Nitrate 1.0 mg/liter 

Hardness 6.0–8.0 mg/liter 

Biochemical oxygen demand (BOD5) 2.0 mg O2/liter 

Suspended solids 10.0 mg/liter 
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 ماهی پرورشی در اندازه و دمای متفاوتمولدین و مولدین فیل: مقدار، اندازه و تعداد وعده غذایی پیش9جدول 

 نوع خوراک

 اكسترود

عالمت 

 اختصاری

سایز 

خوراک 

(mm) 

حداقل 

وزن 

 (grماهی)

 حداكثر

 وزن

 (gr)ماهی

وعده 

 غذادهی

 ه روز درصد غذادهی به بیوماس در شبان

 گراد()درجه سانتی

41-41 41-41 41-02 02-00 00-01 01-01 

 BFS1 01 0111 00111 2 53/1 4/1 43/1 3/1 43/1 4/1 مولدپیش

 BFS1 01 00111 51111 2 23/1 5/1 53/1 4/1 53/1 5/1 مولدپیش

 BFS2 02 51111 31111 0 03/1 2/1 5/1 5/1 5/1 2/1 مولد 

 BFS2 02 31111 01111 0 0/1 0/1 2/1 2/1 2/1 0/1 مولد 

 

 : فناوری زیستی تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری پرورشی بومی و غیر بومی كشور1جدول 

دهی مولدین و استحصال مواد تناسلی به روش جواب

 زنده

با توجه به درجه حرارت آب و شرایط ماهی، ممكن است 

ریزی نموده، سپرمساعت پس از تزریق، ا 36تا  23مولدین نر 

لذا در این فاصله هر چند ساعت باید مورد بررسی قرار گیرند و 

در صورتی که با فشار دست از مخرج ماهی اسپرم خارج گردد، 

باید آن را بر روی برانكارد مهار نموده و به وسیله شیلنگ 

مخصوص متصل به سرنگ، اسپرم را به آرامی استحصال نمود و 

گردد. اسپرم در آزمایشگاه مورد  به ظروف مناسب منتقل

بودن، بررسی کمی و کیفی قرار گرفته و در صورت مناسب 

در یخچال داخل ظروف بزرگ و دور از نور گذاری و شماره

 دستكاری پیش از تخمریزی در مولدین گردد.نگهداری می

 ، ایجاد استرس نموده و ممكن است مانع از اووالسیونماده

به زمان جوابدهی مولدین، بر اساس دما گردد. لذا محاس مناسب

باشد. مدت زمان و تجربه و رفتارهای مولدین بسیار ضروری می

های مختلف ماهیان جوابدهی به تزریق هورمون در گونه

گونه دما آب در یك باشد و با افزایش خاویاری متفاوت می

یابد. مدت زمان جوابدهی به تزریق هورمون  در نرها می کاهش

باشد. کوتاهترین زمان جوابدهی به تزریق ها میر از مادهکوتاهت

ساعت(  21 – 26برون )ها در گونه ازونهدهورمون در در بین ما

ساعت(  44 – 46ماهی ماده )ترین آن در گونه فیلو طوالنی

که با توجه به دما، حرکت و شكل ظاهری  (2)جدول باشد می

قرار گرفته و در صورت  مولد باید در ساعات متعدد مورد بازدید

تر از مخرج تناسلی را الخروج تخمك از مخرج ماهی، ناحیه با

ها در همه شدن کامل تخمك آزاد زمانبا پارچه بسته و در 

، مولد با کمك برانكارد حمل شده و بر تخمدانهای قسمت

گیرد و روی میز جراحی مهار و عمل میكروسزازین انجام می

مولد به وان مجزا و مناسب حمل  سسپ ،ها تخلیه شدهتخمك

تا  گردد-شروع میساعت بعد با جیره مناسب تغذیه  52شده و 

 زایی مجدد را پیدا نماید.های آینده امكان تخمكدر سال
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گیری از مولدین نر خاویاری و بررسی كمی و : اسپرم5شکل 

 كیفی اسپرم در آزمایشگاه

 

 
گیری به روش مک: میکروسزارین مولدین ماده و تخ 6شکل 

؛ 1931)پوردهقانی و همکاران،  برریزبرش مجرای تخمک

 (1936بهمنی و همکاران، 

 

 

 لقاح و رفع چسبندگی تخم

بالفاصله پس از جدا نمودن مایع تخمدانی از تخمك به 

 21تا  11کمك توری مخصوص، کل تخمك وزن شده و 

سی اسپرم مناسب چند مولد نر با سرعت با دو لیتر سی

کارگاه مخلوط شده و بالفاصله بر روی هر کیلوگرم آب 

دقیقه با دست  4تخمك در داخل تشتك ریخته و به مدت 

زده، سپس کمی آب به تشتك اضافه و سپس همه آب بهم

و اسپرم اضافه از ظرف تخلیه و جهت رفع چسبندگی تخم 

 4که پس از لقاح، در الیه خارجی آنها ایجاد می گردد، از 

گرم در لیتر پودر  14تا  11ائولن با غلظت لیتر محلول ک

شود و کائولن بهداشتی برای هر کیلوگرم تخم استفاده می

ها در این محلول شستشو دقیقه تخم 61تا  44به مدت 

 ،شوند و پس از چند بار آبكشی با آب انكوباسیونداده می

. با استفاده از (5)شكل  گردندبه انكوباتورها منتقل می

ی رس در رفع چسبندگی تخمك ماهیان کائولن بجا

دیدگی توان رسوب رس بر پوسته، آسیبخاویاری می

زدگی تخمك، تأثیرات منفی آهن رس، تلفات و قارچ

ها را کاهش داده و درصد لقاح، تفریخ و بازماندگی تخمك

 را افزایش داد.

 
: لقاح اسپرم و تخمک و رفع چسبندگی تخم ماهی 1شکل 

 (1931از پوردهقانی و همکاران ،خاویاری )برگرفته 

 

 گشایی )تفریخ تخم(تخمانکوباسیون و 

جهت انكوباسیون تخم تاسماهیان از انكوباتورهای مختلف 

-دونالد استفاده میهمچون یوشچنكو، اسوتر، ویس و مك

گردد. هر یك از این انكوباتورها محاسن و معایبی داشته اما 

در اکثر مزارع تكثیر دونالد که امروزه انكوباتور های مك

گردد، محاسن مصنوعی تاسماهیان در دنیا استفاده می

بیشتری داشته و صدمات کمتری را در پوسته و رشد جنینی 

ماهی تخم ایجاد می نماید. اگر میانگین وزن مولد ماده فیل

درصد  11کیلوگرم و میزان درصد تخمك استحصالی،  41

از یك مولد وزن بدن باشد، وزن کل تخمك استحصالی 

کیلوگرم خواهد بود. در صورتی که ظرفیت هر  4حدود 

های گشایی تخمانكوباتور نیم کیلوگرم تخم باشد، برای تخمه

عدد انكوباتور نیاز است  11لقاح یافته این مولد، حدود 

تا  2(. جهت انكوباسیون باید آب چاه مناسب با دبی 3)شكل 

ی و تنظیم دما هدایت لیتر در ثانیه به منبع ذخیره، هواده 3

شود. در زمان مورد استفاده، آب منبع، هوادهی و دمای آن 

گردد. آب با های سرمازا و گرمازا تنظیم میبه کمك دستگاه

و فیلتراسیون،  UVدمای تنظیم شده پس از عبور از اشعه 

تك استرلیزه شده و به صورت ثقلی و با فشار ثابت به تك

د. فشار مناسب آب سبب حرکت گردانكوباتورها هدایت می

 4تا  3شود. ها شده و از خفگی آنها جلوگیری میدایم تخم

ساعت پس از لقاح، در مرحله گاستروالسیون و تقسیم دوم 

بالستوالیی امكان محاسبه درصد لقاح وجود خواهد داشت 

(. سالن انكوباسیون باید تاریك باشد، زیرا نور تاثیر 3)شكل 
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ن خاویاری خواهد گذاشت. در زمان منفی بر جنین ماهیا

گشایی، باید الروهای شناور همراه با جریان خروجی آب تخم

-شوند و پس از جمعکننده الرو های جمعوارد تراف یا وان

 شوند. ، توزین و به مخازن پرورش منتقل آوری

کیلوگرم تخمك استحصال  11حدود اگر در مرحله از تكثیر  

 411111عدد تخمك در هر گرم،  41شود، با در نظر گرفتن 

. با در نظر گرفتن درصد لقاح حاصل خواهد شدعدد تخمك 

تولید  لقاح یافته مناسبتخم  341111توان می درصدی، 51

از این درصد باشد،  41اگر بازماندگی دوره انكوباسیون کرد. 

قطعه الرو یك روزه تولید خواهد  154111حدود  مقدار تخم،

 شد.

 )بخش ونیرو( ماهیفیل ورش الرونگهداری و پر

( که در بخش 9زرده )شكل الروهای یك روزه دارای کیسه

جهت ادامه پرورش تا باید ، خواهند شدانكوباسیون تفریخ 

ماهی نورس به مخازن فایبرگالس گرد به قطر مرحله بچه

)استوانه های مخصوص متر با خروجی 4/1و ارتفاع  2حداکثر 

درصد تلفات در مرحله  41ا در نظر گرفتن یابند. بانتقال  ای(

قطعه الرو یك روزه مورد اشاره،  154111توان از ونیرو می

به گرم میلی 111ماهی نورس با میانگین وزن بچه 35411

 11111که ظرفیت نهایی هر وان حدود . در صورتیدست آورد

دستگاه وان  11در مجموع باید ماهی نورس باشد، بچه

. برای پرورش آنها آماده شودگالس با مشخصات ذکر شده فایبر

لیتر در ثانیه است  2بیشترین مقدار مصرف آب در این بخش 

 د.شوه از منبع آب انكوباسیونی تأمین میک

 
دونالد و تقسیمات سلولی در تخم : انکوباتورهای مک3شکل 

 ماهیفیل

 
ن بخش ماهی و معرفی آن به مخاز: الرو یک روزه فیل3شکل 

 ونیرو

 

 تغذیه الرو

-تغذیه نیمه فعال الروها پس از حدود یك هفته پس از تخمه

شود. الروها نخست از آرتمیا و پس از جذب گشایی آغاز می

 غنی شدهکامل کیسه زرده و شروع تغذیه فعال، از آرتمیا 

گرم میلی 61. زمانی که وزن الروها به خواهند کردتغذیه 

ه غذای زنده از غذای مخصوص الرو توان به همرارسید، می

الرو از  35411خاویاری نیز جهت تغذیه استفاده کرد. پرورش 

 کیلوگرم  6 الی 4 گرم، یعنیمیلی 111تا وزن   41وزن اولیه 

 

ول اجدنیاز غذایی مطابق بندی زمانتوده، محاسبه افزایش زی

 خواهد بود.  5و   6
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 از غذایی طی مراحل الروی بندی نی: زمان6جدول 
روزهای پرورش 

 الرو
 جذب كیسه زرده

تغذیه نیمه فعال 
 )آرتمیا(

خوراک الروی 
 میکرون( 422)كنسانتره 

 خوراک استارتر خاویاری

1 *    
2 *    
3 *    
4 *    
4 *    
6 *    
5 * *   
3 * *   
9 * *   
11  *   
11  *   
12  *   
13  * *  
14   *  
14   *  
16   *  
15   *  
13   * * 
19   * * 
21   * * 
21   * * 
22    * 
23    * 
24    * 
24    * 
26    * 
25    * 
23    * 
29    * 
31    * 

 

 ماهی: محاسبه مقدار غذای مورد نیاز الروهای فیل1جدول 

 الروی خوراک مخصوص آرتمیا شاخص

 1 4 ضریب تبدیل غذایی
 22 22 درصد تاثیر در بیوماس

 2/1 2/1 (kgافزایش وزن )
 22 2 (kgغذای مورد نیاز )

 

 

 

 



 89بهار و تابستان ، 2، شماره  دومسال ترویجی ماهیان خاویاری                                                       فصلنامه دو
 

11 
 

درصدی سیست آرتمیا،  51با در نظر گرفتن درصد شكوفایی 

باشد و برای تفریخ این کیلوگرم سیست می 14نیاز به حدود 

عدد زوك  12مقدار سیست در طی زمان پرورش الرو، نیاز به 

باشد که باید در سالن ونیرو احداث شوند. یتری میل 111تا  51

روز یعنی هر دو ساعت وعده در شبانه 12تغذیه مرحله الروی 

شود. تغذیه با آرتمیا بیش از دو هفته ادامه یك مرحله انجام می

های داشته و در هفته دوم از آرتمیای غنی شده با محلول

ردد. در مناسب خصوصاً حاوی اسیدهای چرب استفاده می گ

 انتهای دوره استفاده از آرتمیای غنی شده از خوراك خشك

میكرون که مخصوص تغذیه الروی می  111 سایز با پودری

قطعه الرو نیاز به  35411باشد استفاده خواهد شد. برای تغذیه 

 باشدکیلوگرم خوراك کنسانتره مخصوص الرو می 4حدود 

 .(3)جدول 

 قدماهی انگشتپرورش بچه

ماهی نورس بچه  35411نامه تولیدی ذکر شده، حدود طبق بر

گرم به  4گرم جهت پرورش تا وزن میلی 111با میانگین وزن 

ماهی را از . اگر تلفات بچهخواهند شدبخش پرورش منتقل 

، در گرفته شوددرصد در نظر  41گرم  4گرم  تا میلی 111

بود.  قد در اختیار خواهدماهی انگشتبچه 41111 دوره، پایان

البته شایان ذکر است که درصد تلفات در نظر گرفته برای 

مراحل مختلف در حد بیشینه بوده، معموالً بسیار کمتر از اعداد 

باشد. در این بخش از استخرهای بتنی گرد با اعالم شده می

با در نظر  شود ومی و ارتفاع یك متر استفاده 3تا  2قطر 

 حداکثر در آخر دوره نیاز بهتراکم حداکثر یك کیلوگرم   گرفتن

ها باشد. فضای این حوضچهمیقطر دو متر حوضچه  61

لیتر در ثانیه آب  11سرپوشیده بوده، به مدت حدود دو ماه به 

چاه نیاز دارند. این آب در منبعی مرتفع داخل سالن ذخیره، 

 شود.هوادهی و سپس به صورت ثقلی به استخرها هدایت می

 

 ماهیانتغذیه بچه

ماهیان نورس در اواخر پرورش الروی در ونیرو به غذای چهب

در این بخش جهت  شده اند ودهی عادتپودری یا کنسانتره 

فرموله با درصد خشك فقط از غذای باید ماهیان تغذیه بچه

ماهی بچه قطعه 41111پروتئین باال استفاده شود. تولید نهایی 

توده زنده و با در کیلوگرم زی 241گرم یعنی  4با میانگین وزن 

کیلوگرم  2411، مقدار یكنظر گرفتن ضریب تبدیل غذایی 

های متفاوت در طی دوره دو غذای آغازگر مخصوص با اندازه

 3در باید باشد. غذادهی ماهیان مورد نیاز میماهه پروش بچه

درصد وزن بیوماس هر وان و در طول  4تا  3وعده به مقدار 

 شود.روز انجام شبانه

 
 ماهیفیل : بچه11شکل   

 ماهی پرورشیفیل بینی روند كلی تولید بچه: پیش3جدول 

 
تعداد مولدین 

 ماده
میانگین 

 (kgوزن )
تعداد جوابدهی  (kgبیوماس )

 مولدین
تخمک هر مولد  درصد وزن گناد

(kg) 
کل تخمک 

(kg) 
تعداد در گرم 

 تخمک
 تعداد کل تخم

2  22 222 1 22 2 22 22 222222 

درصد ماندگاری  تخم لقاح یافته درصد لقاح
 انکوباسیون

درصد ماندگاری  تعداد الرو زنده
 الرو

تعداد بچه ماهی 
 نورس

درصد ماندگاری 
 بچه ماهی

 3ماهی تعداد بچه
 گرمی

22 322222 22 222222 22 82222 12 22222 
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 بحث 
بینی زمان رش، پیشوپر های تكثیر وریزی فعالیتمهادر برن

اهمیت  با سیدگی ماهیان مولد پس از تزریق هورمون بسیارر

که تخمك آنها پس از مانند تاسماهیان هایی بویژه گونه است،

تدریجاً توانایی ، اووالسیون به سرعت به مرحله رسیدگی رسیده

اطالعات انتشار یافته در  .خواهند دادخود را از دست  باروری

ماهیان غضروفی تا  مثلریز در تولیدخصوص نقش غدد درون

اندك و محدود به ماهیان خاویاری سفید  1996قبل از سال 

 (. Doroshov et al., 1997) بود  سیبری و پرورشی

توان درجه و خارجی، می در تاسماهیان عالوه بر عوامل داخلی

ترین عامل برای بلوغ نهایی در عنوان مهمه حرارت محیط را ب

-ه حرارت محیط برای تخمدرج اگرکه  طوریه ب .نظر گرفت

های گنادوتروپینی نیز قادر تزریق محرك ،نباشد ریزی مناسب

 .د بودن)اووالسیون( در تاسماهیان نخواه ریزیبه تحریك تخم

ماده  مولدین% 31 ،گراددرجه سانتی 13در درجه حرارت  مثالً

های تراپی با غلظتبه هورمون ،% مولدین نر مناسب111و 

سبب روز نوسانات دمایی در شبانه ادند. زیرامتفاوت جواب ند

  .دشوولدین خاویاری میبروز استرس در م

در مرحله چهارم رسیدگی جنسی، رشد سیتوپالستیك یا 

قطب در حالی که و گردد کامل می سازیزرده و پروتوپالسمیك

ریزی ماهیان برای تخم است،به وضوح قابل مشاهده  جانوری

شكل کروی  شوند.میطی مناسب و شرایط محی دمامنتظر 

 های تیره وهای سالم و همچنین رنگدانهتخمك، وجود الیه

باشد. در این مرحله  مبین ساختار مناسب تخمك می ،مالنینی

 های گنادوتروپینی فعال شده و همزمان با فعالیت آنها هورمون

مهاجرت نموده تا  جانوریبه سمت قطب    (GV)هسته زایشی 

 شكست هسته زایشی یا و پدیده برسد به غشای تخمك

GVBD  (.1334)بهمنی و همكاران، رخ دهد 

نشان داد که عوامل  ،(1995) و همكاران Williotتحقیقات 

ریزی همزمان محیطی مانع انجام تخمنامساعد زیست

(Spontaneously spawnدر تاسماهیان سیبری )  

(A. baerii)،  بلوغ  ر شرایط پرورشی و تكمیل مراحلدحتی

 یعنی با وجود مهاجرت هسته زایشی .گرددنهایی تخمدان می

هسته زایشی صورت کامل  ، شكستجانوریبه طرف قطب 

عوامل گنادتروپیك و به وسیله باید جنسی تحریك گیرد و نمی

 .شودبا تشخیص فیزیولوژیك صحیح انجام 

دهد که پروتئین می رخفاز اصلی رشد تخمدان ماهی زمانی 

در کبد  ساخته شدهکه تحت اثر هورمون استرادیول  ویتلوژنین

 گیری میزاناندازه ،بنابراینبالغ ذخیره گردد. تخمك در  است،

در پالسمای خون ماهی  E2 استرادیول یا -بتا  15هورمون 

 ،سازیتواند به عنوان شاخص غیر مستقیم روند زردهماده می

یكی از ل استرادیو (.1334)یلقی،  مورد استفاده قرار گیرد

 تستوسترونهای اصلی در ماهیان ماده است. هورمون هورمون

های -تبدیل و توسط الیهاسترادیول در الیه داخلی گرانولوزا به 

های گنادوتروپنیی هیپوفیز، فولیكولی در پاسخ به هورمون

، تحریك و القاء کبد به استرادیولگردد. نقش اصلی ترشح می

)وتیلوژنین( است.  ساز زردهن پیشتولید ماده پروتئینی به عنوا

در  .گرددهای بالغ مییتوساین ماده بخشی از ساختار او

سازی در دورة زرده هورمون استرادیولماهیان خاویاری سطح 

شدن این دوره میزان آن در حالت افزایشی داشته و با کامل

 ،بنابراین (.Barannikova, 1999) یابدها کاهش میاووسیت

-ن مقدار این هورمون در مولدین فاقد اووالسیون میبود باالتر

تواند سبب بیشتر بودن اثر پس خورد منفی این هورمون بر 

  ترشح گنادوتروپین در این مولدین باشد.

در تراکم حداقل باید جهت به حداقل رسیدن استرس، مولدین 

فایبرگالس مناسب با شدت و دبی آب مناسب و  مخازندر 

ها به حداقل و دستكاری بگیرندنظر قرار  دمای یكنواخت مورد

عنوان یك اصل کلی بویژه در ماهیان خاویاری، اگر ه . ببرسد

ها با تراکم باال باشد، شرایط شرایط نگهداری در حوضچه

 ،تأثیر عوامل منفی دچار مشكل شدهفیزیولوژیك آنها تحت

)بهمنی و همكاران،  یابدکشی از آنها کاهش میكامكان تخم

علت افزایش هورمون در مولدینی که به  ،بنابراین (.1334

تواند ناشی از باال بودن سطوح پایة  می ،دهند تزریق پاسخ می

ها و ساختار هورمون کورتیزول، فرایند بلوغ نهایی گامت

فیزیولوژیك مولدین باشد و از آنجا که بین عوامل مختلف 

، میزان ها ارتباط منطقی وجود داردزا و کیفیت گامتاسترس

 كولی باز هم کیفیت تخم ،استرس حتی اگر شدید هم نباشد

زا در یابد. اگر شدت تأثیر عوامل استرسشدت کاهش میه ب

 كمثلی باال باشد، برگشت کیفیت تخممرحله آخر چرخة تولید
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اما اگر این تأثیر  .های طبیعی غیرممكن خواهد بودبه حالت

کیفیت مطلوب وجود  امكان بازگشت به شرایط و ،شدید نباشد

ماهیان سالم برای اطمینان از تولید بچه ،بنابراین .خواهد داشت

-و با کیفیت مطلوب باید وضعیت فیزیولوژیك مولدین در زمان

( به دقت غیره )صید، حمل و نقل، نگهداری و های مختلف

زیرا بلوغ نهایی تخمك قبل از اووالسیون به وقوع  .بررسی گردد

فی بودن سطوح هورمونی و اثر مضاعف استرس پیوندد و ناکامی

نمودن سیستم فیزیولوژیك مولدین خواهد منجر به غیر فعال

( و ممكن است سبب شود که 1353)بهمنی و همكاران،  شد

و به هورموننرسیده مولدین به وضعیت کامل رسیدگی جنسی 

 تراپی پاسخ ندهند.

ها ی هورموندر تكثیر مصنوعی گونه تاسماهی استرلیاد بكارگیر

ها نتایج بهتری را نشان داد. اما هورمون همراه با آنتاگونیست

LHRH A2  همراه با متوکلوپراماید، بهترین تأثیر را در مولدین

 5همراه با  LHRH A2میكروگرم  3ماده داشت و غلظت 

میكروگرم متوکلوپراماید برای هر کیلوگرم وزن مولد سبب 

مختلف گردید. بكارگیری  % مولدین در دماهای93جوابدهی 

گراد بهترین کارایی را درجه سانتی 14این غلظت در دمای 

برای استرلیاد داشت. الزمه تكثیر مصنوعی، کاربرد مواد مناسب 

ریزی برای تحقق مناسب رسیدگی نهایی، اووالسیون و تخم

   است. 

نیاز مراکز تكثیر و پرورش  تأمین هیپوفیز مورددر گذشته 

طور عمده  تكثیر مصنوعی تاسماهیان به براییاری ماهیان خاو

ه در شرایط مناسب رسیدگی شد کبرداشت میاز مولدینی 

فیت اثرگذاری کمیت و کی ،رواز این .جنسی قرار داشتند

از طرفی محدودیت زمانی مصرف غده  .هیپوفیز متفاوت بود

قیمت باال،  ،هیپوفیز استخراج شده، مشكالت نگهداری آن

هزینه قابل توجه به دلیل صرف  ،منابع تهیه آنمحدودیت 

باعث شد تا به همراه هیپوفیز از غیره وقت و ، نیروی انسانی

 LHRH-A2به نام  GnRHهای فعال و قوی یكی از آنالوگ

منظور افزایش راندمان تكثیر جهت القای تكثیر مصنوعی به

های از دیگر مزایای استفاده از هورمون .استفاده گردد

وتروپینی، شناخته شده بودن ساختار مولكولی و امكان گناد

 باشد.های بسیار فعال آنها میساخت سنتتیك و آنالوگ

وری از مولدین پرورشی خاویاری باید برای افزایش بهره 

بر )اویداکت( استحصال تخمك از طریق ریزبرش مجرای تخمك

بدون جراحت و کشتن ماهی انجام گیرد و مولدین تكثیر شده 

تخمدان تاسماهیان مجدداً به سیستم پرورش بازگردانده شوند. 

-مانند تخمدان کپورماهیان دارای الیة پوششی به نام الفیا نمی

دهی مولد به لذا در تكثیر مصنوعی در صورت جواب .باشد

باره در حفرة های رسیدة تخمدان به یكتزریق هورمون، تخمك

ن همانند کپور ماهیان تواشكمی آزاد شده و به همین دلیل نمی

دادن سطح شكمی، تخمك آنها را از طریق مجرای با مالش

از باید ها تخمكبرای استحصال  ،بنابراین .بر خارج نمودمكتخ

بر صورت گیرد. این مولدین پس طریق ریزبرش مجرای تخمك

سال بسته به گونه، دوباره امكان تكثیر را  2از گذشت یك تا 

 پیدا خواهند کرد. 

اساس تحلیل صورت گرفته، در حال حاضر میزان راندمان بر

ماهیان خاویاری در کشور به دلیل سنتی بودن  تكثیر و تولید

باشد. بنابراین، استفاده از شرایط مناسب ها پایین میزیرساخت

های های دمایی و نوری، بكارگیری جیرهآب و پرورش، دوره

در زمان مناسب،  غذایی ویژه در مولدسازی و شناسایی مولدین

های سنتتیك با کیفیت و شیوه مناسب لقاح استفاده از هورمون

تر با و رفع چسبندگی تخمك، استفاده از انكوباتورهای مناسب

های مناسب دوران الروی و حداقل دستكاری و بكارگیری جیره

تواند راندمان تولید را از نظر کمی و کیفی افزایش ماهی میبچه

 دهد.

 یجیتوصیه ترو

با  انعوامل مهم دخیل در موفقیت تكثیر مصنوعی تاسماهی

توان به رعایت اصول زیر را می های سنتتیكاز هورموناستفاده 

که ایجاد شرایط مناسب و مساعد طوریه ب .مربوط دانست

سزایی در این ارتباط ه مرتبط با مدیریت تكثیر نیز نقش ب

 خواهد داشت.

 کاهش سطوح استرس در مولدین •

های غذایی مخصوص مولدین در تفاده از جیرهاس •

 ها و شرایط مختلفگونه

فیزیكی و  ،ایجاد شرایط مناسب هیدرولوژیك •

 شیمیایی نزدیك به شرایط طبیعی تكثیر هر گونه.
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ایجاد دامنه دمایی مناسب برای هر گونه با کمك  •

افزارهای برودتی قابل کنترل آب و وابسته سخت

 ط.نبودن به شرایط دمایی محی

های مورفولوژیك و هیستولوژیك بكارگیری شاخص •

در تشخیص روند بلوغ نهایی مولدین پس از تزریق در 

 کنترل شده. شرایط

جهت جلوگیری از اتالف تخمك بعد از تعیین  •

های ، توانایی فولیكولGVموقعیت هسته زایشی یا 

مورد  های موجود در آزمایشگاهتخمك، مطابق روش
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Abstract 

Due to the importance of the ecosystems and economics of sturgeon and investment of Iranian 

fisheries in the process of artificial propagation and restocking, as well as the increasing private sector 

investment in meat and caviar production, the need for larvae and fingerlings of sturgeon fish as the 

most important production factor grows sharply every year. This study mentioned to all the tools and 

methods at different stages, identification and selection of breeding, breeding and feeding, 

reproductive indices, hormone injections, reproductive material, fertilization, removal of sticks, 

incubation, maintenance and feeding of larvae that were carried out in accordance with the instructions 

of decades ago, should be  revised and modified and by using the tools and the new sciences, the 

percentage of the response of the breeders, maximize the fertilization and survival of the larvae and the 

fingerlings, and increase the efficiency of production. In other words, increasing the efficiency of 

reproduction means increasing the quantity and quality of breeders and their reproductive material, the 

percentage of response of broodstocks, the percentage of evolution, the fertilization rate, the 

percentage of hatch and the shelf life of the incubator and larval period and positive changes, although 

small in each of the steps mentioned, lead to a dramatic increase in final efficiency. In general, the use 

of suitable water conditions, temperature periods, the use of special diets in the production and 

identification of breeders at the right time, the use of synthetic hormones with the quality and the 

proper method of fertilization and removal of egg adhesion, the use of suitable incubators and 

appropriate larval diets can increase the production efficiency in quantitative and qualitative terms in 

sturgeon fish. 
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