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صيد شده در دریا  (Acipenser persicus) خص هاي توليد مثلي تاسماهي ایرانيشا مقایسه

 و رودخانه

 

2، بْشام فالحتكاس1هحوَد ؿكَسياى
1

* 

 

 . اًؼتيتَ تحقيقات بيي الوللي هاّياى خاٍياسي دكتش دادهاى، سؿت1

 ، كَهعِ ػشاداًـگاُ گيالى گشٍُ ؿيالت، داًـكذُ هٌابع طبيعي، .2

 
 31/5/89تاسيخ پزيشؽ:    30/1/89تاسيخ دسيافت: 

 
 چكيده

يكي اص هؼائل هْن دس باصػاصي رخايش هاّياى خاٍياسي، دػتشػي بِ هَلذيي باا كيیيات هولاَ     
هَلاذ   397هي باؿذ. ايي هوالعِ با ّذف هقايؼِ پاساهتشّااي صيؼاتي ٍ ؿااخق ّااي تَلياذ ه لاي       

ُ ٍ دام گَؿگيش( اًجام پزيشفت. ًتااي   تاػواّي ايشاًي كيذ ؿذُ اص سٍدخاًِ ػیيذسٍد ٍ دسيا )كيذ پش
ٍ    كيلَگشم( هشبَط بِ ه 5/26±1/5ًـاى داد حذاقل ٍصى هاّياى )  َلذيي كيذ ؿاذُ اص تاَس پاشُ باَدُ 

باؿاذ بوَسيكاِ اخاتالف هعٌاي      كيلَگشم( هشبَط بِ سٍدخاًِ هاي  0/30±0/4بيـتشيي ٍصى هَلذيي )
اخاتالف هعٌاي   ظ كل تخن اػتحلال ؿاذُ،  ( اها اص لحاP<0.05داسي بيي ايي دٍ گشٍُ هـاّذُ ؿذ )

ؿااخق قوبيات ّؼاتِ تخوا       حاذاك ش . (P>0.05) داسي بيي گشٍُ ّااي هختلاو ٍداَد ًذاؿات    
(PI=Polarization Index)  ( دس هَلذ كايذ ؿاذُ اص كايذگاُ ٍ حاذاقل  ى     6/10±6/2)دس صهاى كيذ
(. P<0.05)داس باَد   ( دس هَلذيي سٍدخاًِ هـااّذُ گشدياذ، كاِ اخاتالف بايي  ًْاا هعٌاي       6/1±4/7)

( 3/77±6/10اي باَدُ ٍ حاذاقل  ى )   دس هَلذيي سٍدخاًِ (4/86±8/6حذاك ش هيضاى دسكذ لقاح ًيض )
باَد   داس دس هَلذيي كايذ ؿاذُ اص كايذگاُ هـااّذُ ؿاذ كاِ اياي اخاتالف اص لحااظ  هااسي هعٌاي           

(P<0.05با تَدِ بِ بشتشي ؿاخق .)    اياي تحقيا    ّاي تَليذ ه لي هَلذيي كايذ ؿاذُ اص سٍدخاًا ،ِ
اي بشاي فشاّن  ٍسدى ؿشايط الصم بشاي هْاادشت هَلاذيي باِ سٍدخاًاِ      پيـٌْاد هي ًوايذ تَدِ ٍيظُ

فشاّن گشدد تا عالٍُ بش احياي هٌاط  تخوشيضي طبيعي، بِ افضايؾ ساًاذهاى ٍ عولكاشد تَلياذ ه لاي     
باصهاًاذگي بااالتش تخان ٍ    هَلذيي اًتقالي بِ كاسگاُ ّاي تك يش هلٌَعي دس استباط باا دسكاذ لقااح ٍ    

 السٍّاي حاكلِ هٌجش گشدد.  
 

، ، دسكاذ لقااح  ؿاخق قوبيت ّؼتِدسياي خضس، سٍدخاًِ، كيذ پشُ ٍ گَؿگيش، واژگان کليدي: 

 تاػواّي ايشاًي  تَليذ ه ل، 

                                                      

 
  ًَيؼٌذُ هؼٍَل، پؼت الكتشًٍي:  falahatkar@guilan.ac.ir 
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 . مقدمه1

هاّياااى خاٍياااسي بااِ دلياال داسا بااَدى   

باؿاٌذ.   خاٍياس، اسصؿوٌذتشيي هاّياى دْاى هي

هاّياى دس دسياي خضس ٍداَد   عوذُ رخايش ايي

داؿتِ بِ طَسيكِ تا چٌذ ػال قبال دس حاذٍد   

دسكذ تَليذات گَؿت ٍ خاٍياس دْااًي اص   90

ؿاااذُ اػااات  اياااي هٌوقاااِ تااا هيي هاااي

(Barannikova, 1995.)  

بِ علت فشٍپاؿي ؿَسٍي ػااب  ٍ ايجااد    

ّاااي تاااصُ اػااتقالل يافتااِ، كليااِ   دوْااَسي

ٍ ّاااي كاايذ  قااَاًيي هشبااَط بااِ هوٌَعياات 

كاايادي دس خااضس ًاديااذُ گشفتااِ ؿااذ ٍ كاايذ 

 سٍيااِ باعاار ٍاسد  ٍسدى لووااات قاچاااو ٍ بااي

ؿاااذيذي باااِ رخاااايش تاػاااواّياى گشدياااذ  

عالٍُ بش كيذ غيش (. 1382)فالحتكاس ٍ اهيٌي، 

هجاص ٍ تَػعِ قاچااو،  لاَدگي ّااي صيؼات     

هحيوي ٍ تخشيب هٌااط  تخوشياضي طبيعاي    

ى سا ّا ًيض كاّؾ رخاايش تاػاواّيا   دس سٍدخاًِ

(. اهاشٍصُ  Barannikova, 1995ؿذت بخـايذ ) 

ّاي الصم بِ ٍياظُ اص   قابليت عذم ٍدَد بِ دليل

  ِ ّاايي ًظياش    ًظش صيؼت هحيواي دس سٍدخاًا

ٍلگا، اٍسال، كاَسا ٍ ػایيذسٍد، تك ياش طبيعاي     

 ايااي هاّياااى دچاااس هـااكل ؿااذُ اػاات   

(Barannikova, 1995.) سػذ با تَدِ  بِ ًظش هي

شت دس سٍدخاًااِ بااِ ٍدااَد پتاًؼاايل هْاااد  

ػیيذسٍد، بذليل تعذاد صياد تَسّاي قاچااو دس  

دّاًِ سٍد، هْادشت هَلذيي بِ حذاقل هوكاي  

 (.  1382)تيضكاس ٍ ّوكاساى، سػيذُ اػت

ّاي تك ياش    ٍ با  غاص فعاليت 1351ص ػال ا

هلٌَعي هاّياى خاٍياسي دس ايشاى، تا ػال ّاا  

هَلذيي هَسد ًياص فقاط اص سٍدخاًاِ ػایيذسٍد    

بذليل كاّؾ ؿاذيذ  . اها ؿذُ اػتيي هي ت ه

بخؾ عوذُ هَلذيي اص دسياا   رخايش، ّن اكٌَى

هتاشي   80ّاي گَؿگيش تا اعواو  ٍ بَػيلِ دام

ؿًَذ ٍ دس اػتاى گيالى بخؾ اًاذكي   كيذ هي

اص هَلااذيي اص سٍدخاًااِ ػاایيذسٍد كاايذ هااي  

ّااي هاّيااى    ؿًَذ. يكي اص اسصؿوٌذتشيي گًَِ

ّي ايشاًاي اػات   خاٍياسي دسياي خاضس، تاػاوا  

كِ پشاكٌؾ  ى دس حَضة دٌاَبي  ى بايؾ اص   

(. بااذليل Holcik, 1989هٌاااط  ديگااش اػاات )

فشاٍاًي صياد ايي هاّي دس  بْاي ايشاى ٍ باَهي  

ّاااي  بااَدى  ى دس هٌوقااِ، بيـااتش فعالياات  

ؿيالت ايشاى بِ تك يش ٍ سّاػاصي اياي هااّي   

 82هعوَف گـتِ اػت بواَسي كاِ بايؾ اص    

ِ بچِ هاّي سّاػااصي ؿاذُ   دسكذ اص پٌ  گًَ

تَػط ؿيالت ايشاى سا هاّياى دَاى تاػاواّي  

)تيضكااس ٍ   دّاذ  ايشاًي بِ خاَد اختلااف هاي   

 (.  1382ّوكاساى،

هذيشيت هٌاػب هَلذيي دس كاسگااُ ّااي   

تك يش هاّياى خاٍياسي اهشي ضشٍسي هحؼَ  

(. اياي دس  Doroshov et al., 1997گاشدد ) هاي 

كوبَد تعاذاد   حالي اػت كِ با كاّؾ رخايش ٍ

هَلذ اًتقال يافتِ بِ تیشيخگاُ ّا دس ّش ػاال،  

هَفقيت ٍ بْباَد كااسايي تك ياش ٍ تَلياذ السٍ     

ًواَد بيـااتشي پيااذا ًوااَدُ اػاات. تاػااواّي  

اي اص هاّيااى خاٍيااسي اػات كاِ     ايشاًي گًَِ

توشكااض ايااشاى بااش سٍي كاايذ، تَليااذ خاٍياااس ٍ 

تك يااش ٍ سّاػاااصي  ى، بيـااتش اص ػااايش گًَااِ 

هحوذي پشؿاكَُ  هاّياى خاٍياسي اػت )ّاي 

(. لااازا داًؼاااتي كلياااِ  1389ٍ فالحتكااااس، 

ًشهاتيَّاااي تك يااش ٍ پااشٍسؽ ايااي گًَااِ اص   

باؿااذ. يكااي اص اّوياات خاكااي بشخااَسداس هااي

حاذ  هياضاى  ّاي هوشح ؿاذُ،   هْوتشيي ػؤال

هولَبياات ٍ بشتااشي هَلااذيي كاايذ ؿااذُ اص   

سٍدخاًاااِ ًؼااابت باااِ دسياااا دْااات اًجاااام 

ت، چشا كِ دس فش يٌاذ تَلياذ   تك يشهلٌَعي اػ

ه اال طبيعااي ايااي هاّياااى پااغ اص حلااَل   

 دس صهااى  سؿذ ًْاايي گٌادّاا   ،ؿشايط هٌاػب
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فالحتكااس ٍ   (گياشد  ٍسٍد بِ سٍدخاًِ ؿكل هاي 

ايااي هوالعااِ بااا ّااذف   لاازا(. 1382اهيٌااي، 

ؿااهل هَقعيات قاشاس     بشسػي بشخي پاساهتشّاا 

گشفتي ّؼتِ تخو  دس صهااى كايذ ٍ القااي    

صى، هقااذاس تخواا  اػتحلااالي ٍ َّسهااًَي، ٍ

دسكذ لقاح دس هَلذيي كيذ ؿذُ اص ػِ هحال  

سٍدخاًِ ػیيذسٍد، پشُ ّا ٍ تَسّااي گَؿاگيش   

ٍ هـاااّذُ  1382الااي  1380طااي ػااالْاي 

تاا ريش هْااادشت دس كيیياات تك يااش هلااٌَعي 

اًجام پزيشفت تا ارش هحال كايذ بعٌاَاى يا      

پاساهتش اكلي بش ايي ؿاخق ّا ٍ تعيايي هَلاذ   

 هَسد ػٌجؾ قشاس گيشد. هٌاػب

 

 مواد و روش ها .2

كيذ هَلذيي سٍدخاًِ ػایيذسٍد اص اٍاخاش   

اػیٌذ تا اٍاػط اسديبْـات كاَست پازيشفت.    

ّاا ٍ دس هحاذٍدُ    ايي هاّيااى باِ ٍػايلِ پاشُ    

دّاًااِ اص هلااب تااا فاكاالِ ػااِ كيلااَهتشي   

 74تعاذاد  سٍدخاًِ كيذ گشديذًذ دس هجواَ،،  

 هَلذ سٍدخاًِ اي كيذ گشديذ.   عذد

كيذ هَلذيي اص دسيا ًياض تَػاط تَسّااي    

هتاشي   80گَؿگيش اػاتقشاس يافتاِ تاا اعوااو     

 24گاشدد اص   كَست گشفات. خااطش ًـااى هاي    

كيذگاُ هَدَد دس دٍ ًاحياِ كايادي هَداَد    

كيذگاُ هبادست باِ كايذ    9دس اػتاى گيالى، 

هَلذيي ًوَدُ ٍ هجوَعاً طاي اياي ػاِ ػاال     

َعي هَلذ كيذ ٍ دْت تك يش هلاٌ  124تعذاد 

 دس ًظش گشفتِ ؿذ.  

دس سٍؽ كيذ پشُ كِ دس ػاَاحل دسيااي   

گياشد   خضس ٍ اص هْش تا فشٍسديي هاُ كَست هاي 

پشُ كايادي كايذ    15هَلذ تَػط  199تعذاد 

ٍ دْت تك يش هلاٌَعي دس ًظاش گشفتاِ ؿاذ.     

هاّياى اًتخا  ؿذُ دس اياي سٍؽ هشباَط باِ    

ؿاكل  صهاى كايذ فاشٍسديي هااُ باَدُ اػات.      

كيادي ٍ سٍدخاًاِ ػایيذسٍد   هٌاط   1ؿواسُ 

 سا دس اػتاى گيالى ًـاى هي دّذ.

 ِ باشداسي   كليِ هاّياى پغ اص كيذ ٍ ًوًَا

تخو  بِ ٍػيلِ ػًَذ دْت تعيايي ؿااخق   

 ِ  Dettlaff) (Polarization Index=PI) ّؼات

et al., 1993)،    ِبِ ٍػيلة خَدسٍّاي هجْاض با

ّااَادُ بااِ هجتوااع تك يااش ٍ پااشٍسؽ هاّياااى 

كتااش بْـااتي )ػااذ ػااٌگش، خاٍياااسي ؿااْيذ د

ّااي كَساًؼاكي    گيالى( هٌتقل ٍ دس حَضچِ 

تا صهااى تضسيا  َّسهاًَي ٍ تك ياش ًگْاذاسي      

دس دٍ هشحلِ دس صهاى كيذ  PIؿذًذ. ؿاخق 

ٍ قبل اص تضسي  َّسهًَي تعييي گشديذ. دْات  

هااّي    تعييي ايي ؿاخق، هقذاسي اص تخوا  

بااِ ٍػاايلة ػااًَذ فلااضي اص ًاحيااة تخوااذاى   

دقيقااِ دس     5/1-2بااِ هااذت اػتحلااال ٍ 

ّااا بااا  دااَؽ قااشاس دادُ ؿااذ. ػاا غ تخواا 

اػااتیادُ اص تياا  اص ًاحيااِ قوااب داااًَسي بااِ 

قوب گياّي باشؽ دادُ ؿاذ ٍ باا اػاتیادُ اص     

لَپ هذسج ايي ؿااخق اص طشيا  سابواِ صياش     

 : (Dettlaff et al., 1993) گيشي گشديذ اًذاصُ
ρ=Ap/Av×100 

 كِ دس  ى:

ρ  ؿاخق ;PI   

AP خق ّؼتِ تا قوب داًَسي  ; ؿا 

AV    فاكاالِ قوااب داااًَسي تااا قوااب ;

 گياّي اػت.  
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 . كيذگاُ ّا، ًَاحي كيادي ٍ هَقعيت سٍدخاًِ ػیيذسٍد دس اػتاى گيالى1ؿكل 

 
 

دْاات اًجااام تك يااش هلااٌَعي، پااغ اص   

ٍ هٌاػب بَدى  ى، هَلاذيي  PI تعييي ؿاخق

ب باِ  ًش ٍ هادُ بؼاتِ باِ دهااي    باِ تشتيا     

گشم علاسُ غاذُ   هيلي 70-50ٍ  60-40هقذاس 

ّي َفيض هَسد تضسي  قشاس گشفتٌذ. پغ اص طاي  

باِ   هشحلِ ًْايي سػيذگي دٌؼاي كاِ هٌجاش   

گشدد  ؿكؼتِ ٍ ًاپذيذ ؿذى ّؼتِ تخو  هي

اص  ،(1388 رسي تاكااهي،  )ٍ تعييي ايي صهااى  

هَلذيي ًش اػ شم اػتحلال ؿاذُ ٍ كيیيات ٍ   

هَلاذ هاادُ اص    كويت  ى ػٌجؾ ؿذ. ػا غ 

ّااي  ّااي  ى طبا  سٍؽ      خاسج ٍ تخوا  

 رسي تاكاااهي، )هشػااَم اػتحلااال گشديااذ   

هيلي ليتاش اػا شم باا يا       10. هقذاس (1388

كيلَگشم تخو  بِ سٍؽ لقااح ًيواِ هشطاَ     

هخلااَط گشديااذ ٍ دْاات سفااع چؼاابٌذگي اص 

دسكاذ اػاتیادُ ؿاذ. دس     10هخلَط گال سع 

عواَل  ّاي لقااح يافتاِ باِ سٍؽ ه    ًْايت تخن

ؿؼتـَ ٍ دْت طي هشاحال اًكَباػايَى باِ    

 اًكَباتَسّاي يَؿچٌكَ هٌتقل ؿذًذ.  

دس ٌّگام كيذ ٍ قبل اص  PIعالٍُ بش 

تضسي  َّسهًَي، پاساهتشّاي هختلیي ؿاهل 

ٍصى هاّي )با دقت كذ گشم(، هيضاى تخو  

اػتحلال ؿذُ اص ّش هاّي )با دقت دُ گشم( 

يات ٍ دسكذ لقاح دس ػاعت پٌجن پغ اص عول

لقاح با ًوًَِ بشداسي اص تخن ّا دس هشحلِ 

گيشي ٍ ربت   اًكَباػيَى دس ّش هَسد اًذاصُ

 ؿذ. 

دس هياًگيي ٍ اًحشاف هعياس دادُ ّا 

هَلذيي كيذ ؿذُ اص هٌاط  هختلو تعييي ٍ 

بشاي  ًاليض  هاسي ٍ هقايؼِ دادُ ّا دس گشٍُ 

ّا ٍ ػال ّاي هختلو كيذ اص  صهَى  ًاليض 

( ٍ One-way ANOVAشفِ )ٍاسياًغ ي  ط

دسكذ اػتیادُ گشديذ.  95حذٍد اطويٌاى 

طشي  ًشم افضاس  كليِ عوليات  هاسي هشبَطِ اص

SPSS (SPSS, Chicago, IL ) ِ12ًؼخ 

اًجام پزيشفت. ّوچٌيي سابوِ ّوبؼتگي بيي 

 Excel ؿاخق ّاي هختلو اص طشي  ًشم افضاس

(Microsoft, 2003) تعييي گشديذ. 
 

 

 نتایج .3 
هَلااذ كاايذ ؿااذُ طااي  199بشسػااي  سد

 پااشُ بااا اػااتیادُ اص  1380-1382ػااالْاي 

ٍصى هتَػط ايي هَلذيي اخاتالف  هـاّذُ ؿذ 
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دس صهاااى  PIهااَسد  . دسًذاؿااتٌذداسي  هعٌااي

داسي بايي اياي ػاال ّاا      كيذ اختالف هعٌاي 

 1380دس ػاال   PIهـاّذُ گشديذ بوَسي كِ 

ٍاحاذ باا ػاايش ػاال ّاا اخاتالف        2بِ هيضاى 

اد. دس استباط با ػاايش پاساهتشّاا ؿااهل    ًـاى د

PI   ُدس صهاى تضسي ، هقذاس تخو  كؼب ؿاذ

ٍ دسكذ لقاح اختالفي هـااّذُ ًـاذ )داذٍل    

1.) 

هَلذ كِ طي ايي ػِ ػال اص  124بشسػي 

كيذگاُ ّاي هختلو كيذ ؿاذُ بَدًاذ ًـااى    

دس صهااى   PIػال ّا دس استباط با  ايي داد بيي 

داسي  عٌاايتضسياا  ٍ دسكااذ لقاااح اخااتالف ه  

ٍ  PIگاشدد بواَسي كاِ حاذاقل      هـاّذُ هاي 

هـااّذُ   1381حذاك ش دسكاذ لقااح دسػاال    

ؿذ. دس خلَف ػايش پاساهتشّاا ًياض اخاتالف    

 (.  1هعٌي داسي هالحظِ ًگشديذ )دذٍل 

هَلذ كايذ ؿاذُ دس سٍدخاًاِ     74هقايؼِ 

طااي ايااي ػااال ّااا حاااكي اص ٍدااَد اخااتالف 

طاي صهااى كايذ ٍ ّوچٌايي      PIداس دس  هعٌي

صهاى تضسي  بَد. بواَسي كاِ بيـاتشيي  ى دس    

هالحظااِ ؿااذ. دسخلااَف ػااايش  1382ػاال  

پاساهتشّا ًيض اختالف بيي گاشٍُ ّااي هختلاو    

 (.1 داس ًبَد )دذٍل هعٌي
ػال ًـاى داد  3هقايؼِ هَلذيي طي ايي 

حااذاقل ٍصى هاّياااى دس هَلااذيي ( 2)دااذٍل 

كيذ ؿاذُ باِ ٍػايلِ پاشُ باَدُ كاِ باا ٍصى        

ُ اص سٍدخاًاِ اخاتالف هعٌاي    هَلذيي كيذ ؿذ

 .(P<0.05)دّذ  داسي سا ًـاى هي
دس صهاى كايذ   PIّوچٌيي حذاك ش هيضاى 

دس هَلذيي كيذ ؿذُ بَػيلِ پشُ هـااّذُ   ًيض

. ايااي دس حااالي اػاات كااِ  (P<0.05)گشديااذ 

كاايذ  دس صهاااى تضسياا  دس هَلااذيي PIهيااضاى 

ؿذُ اص سٍدخاًِ دس حاذاقل خاَد قاشاس داؿات     

(P<0.05). 

اى ًگْذاسي دس كَساًؼكي ًياض دس  هذت صه

هَلذيي كيذ ؿذُ بَػيلِ پشُ دس حذاك ش خَد 

ٍ دس هَلذيي كيذ ؿذُ دس سٍدخاًِ دس حاذاقل  

دس استباط با ٍصى تخوا   . (P<0.05)خَد بَد 

اػتحلالي اص هَلذيي كيذ ؿذُ بَػايلِ سٍؽ  

داسي هـاااّذُ  ّاااي هختلااو، اخااتالف هعٌااي

هياضاى   ًگشديذ اها دس خلَف دسكذ لقاح، ايي

دس هَلذيي سٍدخاًاِ دس حاذاك ش هقاذاس خاَد     

قااشاس داؿااتِ كااِ بااا ػااايش هَلااذيي اخااتالف  

 .  (P<0.05)دّذ  هـخلي سا ًـاى هي

هَلاذيي كايذ   تخان  هقايؼِ دسكذ لقااح  

ؿذُ اص هٌاط  هختلاو طاي اياي چٌاذ ػاال      

ًـاى داد بيـتشيي پشاكٌؾ هشبَط بِ هَلاذيي  

اقل بِ ؿيَُ كيذ پشُ بَدُ بِ طَسي كِ اص حاذ 

ؿاذ.   دسكاذ سا ؿااهل هاي    98تا حاذاك ش   22

چاِ دس صهااى كايذ ٍ چاِ      PIبيـتشيي هيضاى 

پغ اص كيذ هشبَط بِ هَلاذيي دسياايي باَدُ،    

دس حاااالي كاااِ اياااي دٍ هاااَسد دس هَلاااذيي 

سابواِ  اي كوتش اص ػايش هَلاذيي باَد.    سٍدخاًِ

ٍصى هَلذ با دسكذ لقاح ّوبؼاتگي اًاذكي سا   

  n,;124) دس هَلذيي كايذ ؿاذُ تَػاط پاشُ    

0186/0  ;r
 n 661/0,; 199) (، كايذگاُ ّاا  2

;r
n0101/0;r,;74( ٍ سٍدخاًِ )2

( ًـااى داد  2

باا دسكاذ    PI(. سابوِ ٍضعيت 4الي  2)اؿكال 

لقاح دس هَلذيي هختلو ًيض ّوبؼتگي اًاذكي  

سا دس  ًْا ًـاى داد، بوَسي كِ ايي هياضاى دس  

r;025/0هَلذيي كيذ ؿذُ با پاشُ  
، كايذگاُ  2

0014/0;r
r; 0005/0ٍ سٍدخاًااااِ  2

بااااَد  2

(. سابوِ ٍصى هاّي با هياضاى  10الي  5 اؿكال)

تخو  اػتحلالي ًـااى داد اياي ّوبؼاتگي    

r;3988/0دس هاّي كيذ ؿاذُ اص پاشُ بشاباش    
2 ،

r;5383/0دس كاااااااايذگاُ ّااااااااا  
ٍ دس  2

r;6002/0سٍدخاًِ
باَد كاِ باِ ًؼابت بقياِ       2

 (.10الي  8 اؿكالباالتش بَد )
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كيذ ؿذُ تاع هاّي ايشاًي دس هَلذيي  1382-1380ق ّاي اًذاصُ گيشي ؿذُ بِ تیكي  طي ػالْايؿاخ .1دذٍل 

 اًحشاف هعياس(. ±اص پشُ، كيذگاُ ٍ سٍدخاًِ )هياًگيي

 

 هكاى

 

 ػال

 

 تعذاد

 ٍصى

 )كيلَگشم(

PI  دس صهاى

 كيذ

PI   دس صهاى

 تضسي 

هذت ًگْذاسي دس 

 )سٍص( كَساًؼكي

هقذاس تخن 

 اػتحلال ؿذُ

 گشم()كيلَ

 

 دسكذ لقاح 

 

 

 پشُ
 

1380 57 1/5±5/26 
b 8/1±3/8 0/1±3/7 50-1 3/1±8/4 8/6±9/79 

 

1381 117 0/7±0/28 
a6/2±6/10 9/0±4/7 68-3 3/1±4/4 5/14±4/81 

 

1382 25 9/3±8/26 
a9/1±2/10 2/1±4/7 63-2 9/0±3/4 3/11±1/77 

 

  199 دوع
 

    

 

 

 كيذگاُ

1380 44 6/4±3/28 
 

5/1±6/8 a9/0±9/7 56-1 3/1±9/4 b8/4±1/75 
 

1381 27 3/8±8/29 7/2±5/9 b9/0±4/7 49-2 9/1±2/5 a6/12±4/84 
 

1382 53 6/3±0/28 8/1±1/9 ab9/0±5/7 43-1 1/1±5/4 b6/11±6/75 
 

   124 دوع
 

  
 

 

 

سٍدخاًِ 

 ػیيذسٍد

1380 9 5/6±0/29 
b6/1±4/7 b0/1±9/6 23-2 3/1±0/5 3/3±2/92 

 

1381 5 9/6±0/29 
a5/2±1/10 

a4/0±2/8 58-5 3/2±2/5 4/5±4/88 
 

1382 60 0/4±0/30 
ab7/1±1/9  b9/0±6/6 7/2±6/6 0/1±6/4 8/6±4/85 

 

  74 دوع
  

   

 

كيذ ؿذُ اص پشُ، كيذگاُ ٍ سٍدخاًِ تاع هاّي ايشاًي هياًگيي ؿاخق ّاي اًذاصُ گيشي ؿذُ دس هَلذيي  .2دذٍل 

 هعياس(. اًحشاف ±)هياًگيي 

 

 هكاى

 

 تعذاد

 ٍصى

 )كيلَگشم(

PI  دس صهاى

 كيذ

PI  دس صهاى

 تضسي 

هذت ًگْذاسي دس 

 )سٍص( كَساًؼكي

هقذاس تخن 

اػتحلال ؿذُ 

 )كيلَگشم(

 

 دسكذ لقاح

 پشُ
 

199 
b3/6±4/27 

a 5/2±9/9 a0/1±4/7 a 0/17±3/19 2/1±5/4 b 4/12±4/80 

 124 كيذگاُ 
 ab3/5±5/28 

b 9/1±0/9 ª9/0±6/7 b4/12±8/10 4/1±8/4 b 6/10±3/77 

سٍدخاًِ 

 ػیيذسٍد

74 
 a5/4±0/30 

b 8/1±0/9 b0/1±8/6 b9/6±1/7 1/1±7/4 a8/6±4/86 
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y = 0.5171x + 62.601

R2 = 0.0661

30
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 .(n;199سابوِ ٍصى هَلذيي كيذ ؿذُ دس كيذگاُ ّا با دسكذ لقاح ). 3 ؿكل

 

y = -0.1519x + 90.93

R2 = 0.0101
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 .(n;74سابوِ ٍصى هَلذيي كيذ ؿذُ دس سٍدخاًِ با دسكذ لقاح ) .4 ؿكل
 

y = 0.0127x + 6.3646

R2 = 0.025

0
2

4
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8
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20 30 40 50 60 70 80 90 100

دسكذ لقاح (%) 

P
I

 
 .(n;124ٍ ؿاخق قوبيت ّؼتِ تخو  دس هَلذيي كيذ ؿذُ تَػط پشُ ) سابوِ دسكذ لقاح. 5 ؿكل

 

y = 0.0031x + 7.4154

R2 = 0.0014

0
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 .(n;199ٍ ؿاخق قوبيت ّؼتِ تخو  دس هَلذيي كيذ ؿذُ دس كيذگاُ ّا ) سابوِ دسكذ لقاح .6ؿكل 

 

y = 0.0031x + 6.5106

R2 = 0.0005

0

2

4

6
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10

70 80 90 100

دسكذ لقاح (%) 

P
I

 
 .(n;74ٍ ؿاخق قوبيت ّؼتِ تخو  دس هَلذيي كيذ ؿذُ دس سٍدخاًِ ) سابوِ دسكذ لقاح .7 ؿكل

 

y = 0.1262x + 1.0666

R2 = 0.3988

0
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 .(n;124سابوِ ٍصى هَلذيي كيذ ؿذُ تَػط پشُ با هقذاس تخو  اػتحلالي ) .8 ؿكل

y = 0.1931x - 0.6832

R2 = 0.5383

0
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 .(n;199سابوِ ٍصى هَلذيي كيذ ؿذُ دس كيذگاُ ّا با هقذاس تخو  اػتحلالي ) .9 ؿكل
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y = 0.1974x - 1.156

R2 = 0.6002
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 .(n;74سابوِ ٍصى هَلذيي كيذ ؿذُ دس سٍدخاًِ با هقذاس تخو  اػتحلالي ) .10 ؿكل

 

 . بحث و نتيجه گيري4

ص هْوتشيي ًكات دس تك ياش هاّيااى   يكي ا

اص دولِ تاػاواّياى، دسًظاش گاشفتي كيیيات     

 Falahatkar andهٌاػاااب هَلاااذ اػااات ) 

Alimohammadi, 2006  چااشا كااِ ٍضااعيت ،)

فيضيَلَطي  هاّي ت ريش هؼتقيوي باش كيیيات   

تك يش ؿاهل دسكذ لقااح ٍ باصهاًاذگي دٌايي    

دس هشاحاال اًكَباػاايَى ٍ پااغ اص  ى خَاّااذ  

ؿايالت اياشاى دْات     ،حال حاضاش داؿت. دس 

تك يش هلٌَعي هاّياى خاٍياسي اص ػِ طشيا   

اقذام بِ ت هيي هَلذ ٍحـي بشاي تیشيخگاُ ّاا  

ًوايذ كِ ؿاهل كيذگاُ ّا، پشُ ٍ سٍدخاًاِ   هي

اػت. ًتاي  كؼب ؿذُ دس ايي هوالعاِ ًـااى   

ؿاًَذ    داد هَلذيٌي كاِ اص سٍدخاًاِ كايذ هاي    

شي ّؼااتٌذ عااالٍُ بااش ايٌكااِ داساي ٍصى باااالت

بِ هشاتب بْتشي ًؼابت باِ    PIداساي ٍضعيت 

باؿاٌذ. هَلاذيٌي كاِ ٍاسد     دٍ گشٍُ ديگاش هاي  

اص لحااظ   ،سٍدخاًِ ؿذُ )هْادشت تَليذ ه لي(

ّاااي دٌؼااي، دس هشاحاال سؿااذ ٍ ًوااَ ػاالَل

تشي ًؼبت بِ اًَا، ديگاش كاِ اص دسياا     پيـشفتِ

گشدًذ قشاس داسًذ. تشؿح َّسهَى ّااي   كيذ هي

ّاا تحات تا ريش َّسهاَى ّااي      دٌؼي اص گٌاد

GTHI  ٍGTHII    باعاااار بااااشٍص يكؼااااشي

ّاي هتابَلي  ٍ تغيياشات فيضيَلَطيا     فعاليت

گشدًاذ كاِ ًتيجاِ  ى حشكات      دس هَلذيي هي

بؼوت قواب حياَاًي، تـاكيل دؼان       ّؼتِ

صسدُ ٍ ًْايتاً دذا ؿذى اٍٍػيت ّاا اص داذاسُ   

 ;Van Eenennam et al., 1996تخوذاى اػات ) 

Wildhaber et al., 2006 ايااي تغييااشات دس .)

هَلذيي كيذ ؿذُ اص دسيا بعلت عاذم دسيافات   

ّاي حؼي هحيوي ٌّاَص باِ طاَس كاهال      پيام

كَست ًگشفتِ اػت. بٌابشايي ايي اًتظاس ٍداَد  

خَاّذ داؿت كِ تخو  ّااي هَلاذيي كايذ    

ؿذُ اص سٍدخاًاِ سػايذُ تاش اص تخوا  ّااي      

 هَلذيي كيذ ؿذُ اص دسيا باؿٌذ.  

لقااح ًياض دس هَلاذيي كايذ      هيضاى دسكذ

داسي سا بااا  ؿااذُ اص سٍدخاًااِ اخااتالف هعٌااي 

هَلذيي كيذ ؿذُ اص دسياا ًـااى داد كاِ اياي     

اهش ًيض بِ دليل قابليت باالي ايي گًَِ هَلذيي 

باؿااذ. دس ايااي هاّياااى   دس ٌّگااام لقاااح هااي 

ّوچَى هاّياى اػتخَاًي، سؿذ هاَاد تٌاػالي   

تحاااات كٌتااااشل ػيؼااااتن   ٍ تكاهاااال  ى

گٌاااااد اػاااات -ّي ااااَفيض-هَعّي َتاااااال

(Nagahama, 1987 )  بواااَسي كاااِ عَاهااال

هحيوي ٍ َّسهًَي ػابب القااي بلاَه ًْاايي     

اٍٍػيت ّا دس هاّياى هْادش بِ سٍدخاًاِ هاي   

 .(Van Eenennam et al., 1996گشدد )

( بااا هقايؼااِ  1382) تيضكاااس ٍ ّوكاااساى 

باشٍى    ًشهاتيَّاي تك يش ٍ پاشٍسؽ هااّي قاشُ   

 46سٍدخاًاِ ًـااى دادًاذ     كيذ ؿذُ اص دسيا ٍ



 شكوریان و فالحتكار  ...يشاخص هاي توليد مثلي تاسماه سهیمقا

 

 

 34 

دسكذ هَلذيي كيذ ؿذُ اص سٍدخاًِ دس ػاٌيي  

ػالِ ّؼتٌذ كِ اٍليي هْاادشت تخان    14-12

 2/43دٌّاذ. ّوچٌايي    سيضي خَد سا اًجام هي

دسكذ هَلاذيي كايذ ؿاذُ اص دسياا دس ػاٌيي      

ػااالگي بااا پااشاكٌؾ ػااٌي باااال قااشاس  18-16

داد هَلاذيي كايذ    يي ًتاي  ًـااى هاي  اداسًذ. 

دسيااا بااِ دلياال داؿااتي ػااي بيـااتش،  ؿااذُ اص

دٍهاايي يااا ػااَهيي دٍسُ تخوشيااضي خااَد سا  

گزساًٌذ. بذيي هعٌي كِ اٍلايي ياا دٍهايي     هي

هشحلااِ تخوشيااضي خااَد سا دس ياا  سٍدخاًااِ  

اًااذ ٍلااي اص  ًجااايي كااِ سٍدخاًااِ   اًجااام دادُ

ػیيذسٍد فاقذ هحيط هٌاػب بشاي تخوشياضي  

طبيعي اػت احتوال تخوشياضي اياي هَلاذيي    

كااَسا ٍ ٍلگااا بيـااتش اػاات. دس ايااي دٍ     دس 

هااااُ ديشتاااش اص   1-2سٍدخاًاااِ، تخوشياااضي  

ّاي حَضِ دٌَبي دسياي خضس كَست  سٍدخاًِ

ٍ احتواااالً  (Barannikova, 1995گيااشد ) هااي

هَلذيٌي كِ دس فلال بْااس دس ػاَاحل اياشاى     

ؿاااًَذ دس حاااال هْاااادشت باااِ  يافااات هاااي

ّاي صادگاُ خاَد ّؼاتٌذ. البتاِ طاي      سٍدخاًِ

ِ حاضش بذليل عذم اخاتالف ٍصًاي بايي    هوالع

سػاذ بايي ػاي  ًْاا ًياض       هَلذيي بِ ًظش هاي 

ٍدَد ًذاؿتِ باؿذ. اياي اهاش باا ايٌكاِ       تیاٍت

ٍصى تخو  اػتحلالي اص هَلذيي كايذ ؿاذُ   

دس سٍدخاًِ كوي بيـتش اص بقيِ باَدُ اخاتالف   

داسي سا ًـاااى ًااذاد، اهااا ًكتااِ ه باات   هعٌااي

ِ  ديگشي سا ياد ٍسي هي عٌاَاى ه اال،    ًوايذ. با

دسكَستي كاِ باِ اصاي ّاش كيلاَگشم تخوا       

ّضاس عذد تخو  ٍداَد داؿاتِ    50اػتحلالي

اػتحلاالي    باؿذ با احتؼا  هياًگيي تخوا  

هي تَاى بياى ًوَد اص ّش هاّي كايذ ؿاذُ دس   

ّاضاس   251سٍدخاًِ ػیيذسٍد بِ طَس هيااًگيي  

 ياذ ٍ باا احتؼاا      عذد تخو  بِ دػات هاي  

 86لقااح اياي هَلاذيي    ايٌكِ هياًگيي دسكاذ  

ّاضاس عاذد تخان     215دسكذ باؿذ، دس حاذٍد  

لقاح يافتِ تَليذ هي ؿَد. دس كَستي كِ باشاي  

كيذ ؿذُ اص كايذگاُ، اياي هياضاى بشاباش      هَلذ

ّاضاس عاذد    200ّضاس ٍ بشاي هَلاذ پاشُ    193

خَاّذ بَد. لزا هَلذيي كيذ ؿذُ اص ػایيذسٍد  

 ًؼبت بِ ػايش هَلذيي اص اياي ًظاش ًياض داساي   

تشي خَاٌّذ بَد. بشٍص ايي اهاش   ساًذهاى هولَ 

ّاي تَليذ ؿاذُ، اص ًظاش    عالٍُ بش كيیيت تخن

 اقتلادي ًيض داساي اّويت اػت.  

( دس بشسػااي 1382تيضكاااس ٍ ّوكاااساى ) 

داس باَدى اختالفاات دس ٍصى    خَد هتَدِ هعٌي

هَلذيي، دسكذ باصهاًذگي ٍ هتَػط ٍصى بچاِ  

ٍ عذم ٍداَد  هاّياى پغ اص هشحلِ ًَصادگاّي 

داس دس استبااط باا دسكاذ لقااح،      اختالف هعٌاي 

تلیات اًكَباػيَى ٍ طاَل دٍسُ داز  كيؼاِ    

اي ٍ دسياااايي  صسدُ بااايي هَلاااذيي سٍدخاًاااِ

سػاذ هَلاذيي    گشديذًذ. دس هجوَ، بِ ًظش هي

هْادشت كشدُ بِ سٍدخاًاِ ػایيذسٍد احتوااالً    

ًظاد هؼتقلي بَدُ كِ دْت تَليذ ه ل ٍابؼتِ 

باؿٌذ. دس حالي كِ هَلذيي  ًِ هيبِ ايي سٍدخا

كيذ ؿذُ اص دسيا هوكي اػات بشخاي ًياض باِ     

ايي ًظاد تعل  داؿتِ باؿٌذ كِ ؿشايط هٌاػاب  

سؿذ ٍ ًوَ گٌادّاي دٌؼي سا ػ شي ًكاشدُ ٍ  

يا دس هشحلاِ بايي دٍ تخوشياضي قاشاس داؿاتِ      

اي ًيض هشبَط بِ ػايش ًظادّااي    باؿٌذ ٍ يا عذُ

ي خضس باؿٌذ. لزا ٍابؼتِ بِ غش  ٍ ؿوال دسيا

هوالعااات تكويلااي طًتياا  دوعياات دس ايااي  

خلَف پاػخ بؼياسي اص ايي گًَِ ػاَاالت سا  

هاي  هـخق خَاّذ كشد. اهاا  ًچاِ هـاخق    

ايي اػت كاِ تَداِ باِ ًظادّااي باَهي       باؿذ

ّااي اكالي    دْت تك يش هي بايؼت اص اٍلَيات 

 ػاصهاى ؿيالت قلوذاد گشدد.  

اػت كِ ايي اهش بِ ٍضَح بِ اربات سػيذُ 

هَلاذيي هْاادشت كاشدُ باِ سٍدخاًاِ اص ًظااش      
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تاش ٍ   ؿشايط سػيذگي دٌؼي دس حاذ هولاَ   

تشي اص هَلذيي دسيايي قشاس داسًاذ كاِ    پيـشفتِ

دس باال بِ  ى اؿاسُ ؿذ. اها هت ػیاًِ باِ دليال   

ٍدَد بشخي هـكالت دس سٍدخاًِ ػایيذسٍد اص  

دولِ كيذ غيشهجاص ٍ قاچااو، ؿاذت دشيااى    

َكاااً دس فلاال بْاااس ٍ عااذم خلكاان سٍدخاًااِ 

ٍدااَد ؿااشايط ٍ بؼااتش هٌاػااب، تخوشيااضي   

طبيعاي اياي هااّي دس اياي سٍدخاًاِ بٌاذست       

( اهاا  1382گيشد )تيضكاس ٍ ّوكاساى، كَست هي

دس كَست ايجاد ؿشايط هٌاػاب، اياي اهاش باِ     

ساحتي اهكااى پازيش خَاّاذ باَد. ًتااي  اياي       

هوالعااِ هـااخق ػاااخت اختالفااات صيااادي  

ّاي تَليذ ه لاي ٍ تك ياش   خلَكاً دس ؿاخق 

دس بيي هَلذيي كيذ ؿاذُ اص هٌااط  هختلاو    

ٍدااَد داؿااتِ ٍ بشتااشي بااا هَلااذيي هْااادشت 

كشدُ بِ داخل سٍدخاًاِ ّاػات. لازا ضاشٍسي     

ّااي   اػت ؿيالت ايشاى بِ كو  ػايش ػاصهاى

ريشبط ًظيش ػاصهاى حیاظت هحايط صيؼات ٍ   

ٍصاست كـَس، ؿشايوي سا فشاّن ًوايذ كاِ اياي   

قادس بِ هْاادشت باِ سٍدخاًاِ باَدُ ٍ     هاّياى 

بتَاًٌذ بِ كَست طبيعي تخوشياضي ًوايٌاذ ٍ   

يا پغ اص كايذ دس سٍدخاًاِ، تك ياش هلاٌَعي     

 ًْااا تَػااط هشاكااض باصػاااصي رخااايش كااَست  

 پزيشد.

 

 تشكر و قدرداني
الصم اػت اص كليِ پشػٌل هجتوع تك ياش ٍ  

پشٍسؽ هاّياى خاٍياسي ؿْيذ دكتاش بْـاتي،   

ٍ كايذگاُ ّااي هختلاو دس     كياداى پاشُ ّاا  

گاايالى ٍ  قاياااى هٌْااذع كااوذ دسٍيـااي ٍ  

حؼيي هحوذي پشؿكَُ تـكش ٍ ػا اع ٍياظُ   

 خَد سا ابشاص ًوايين.

 

 

 منابع
. تك يش ٍ پاشٍسؽ  1388 رسي تاكاهي، و. 

 401تاع هاّيااى. اًتـااسات داًـاگاُ تْاشاى     

 ف.

ػالواًي، م.   ٍ پَسكااظوي، م.  تيضكااس،  .، 

َّااي تك ياش ٍ پاشٍسؽ    هقايؼِ ًشهاتي .1382

هاّي قشُ بشٍى كيذ ؿاذُ اص دسياا ٍ سٍدخاًاِ    

ػیيذسٍد اص هشحلِ بچِ هااّي ًاَسع . هجلاِ    

علوااي ؿاايالت ايااشاى )ٍيااظُ ًاهااِ اٍلاايي     

 61ػو َصيَم هلي هاّياى خاٍياسي( كایحات  

 .72تا 

تعيايي   .1382اهيٌاي، ..   فالحتكااس،  .، 

. ًشهاتيَّاي تك ياش هلاٌَعي هااّي چالبااؽ    

، كایحات  1وي ؿيالت ايشاى ؿاواسُ  علهجلِ 

 .  92تا  77

فالحتكااااس،  .  ٍ هحواااذي پشؿاااكَُ، ح.

. تعيااايي هاااذت سػااايذگي هَلاااذيي  1389

( پاغ  Acipenser persicusتاػواّي ايشاًاي ) 

اص القاااي َّسهااًَي. ًْواايي ّوااايؾ علوااي   

 اسديبْـت.   18-20پظٍّـي داًـگاُ گيالى، 

Barannikova, I. A. 1995. Sturgeon 

fisheries in Russia. Proceeding of the 

International symposium on sturgeon, 

6-11 September 1993, VNIRO 

publishing, Moscow pp 124-136. 
Falahatkar, B., Alimohammadi, S. 

2006. Selection of Persian sturgeon, 

Acipenser persicus broodstocks for 

artificial propagation in the Caspian 

Sea; problems and approaches. 

Aquaculture Australia, Melbourne. 

Dettlaff T. A., Ginsburg A. S., 

Schmalhausen, O. I. 1993. Sturgeon 

fishes departmental biology and 

aquaculture. Springer-Verlag, New 

York, 300p. 

Doroshov S. I., Moberg G. P. Van 

Eenennaam J. P. 1997. Observation on 

the reproductive cycle of cultured white 



 شكوریان و فالحتكار  ...يشاخص هاي توليد مثلي تاسماه سهیمقا

 

 

 32 

sturgeon, Acipenser transmontanus. 

Environ. Biol. Fish 48: 265-278. 
Holcik, J. 1989. The freshwater 

fishes of Europe. Vol 1, General 

introduction to fishes Acipenseriformes. 

AULA Verlag Wiesbaden. p 468. 

Nagahama, Y. 1987. 17α, 20β-

Dihydroxy-4-pregnen-3-one: A teleost 

maturation inducing hormone. Dev. 

Growth Differ. 29: 1-12.  
Van Eenennaam, J. P., Doroshov, S. 

I., Moberg, G. P., Watson, J. D., Moore, 

D. S., Linares, J. 1996. Reproductive 

conditions of Atlantic sturgeon 

(Acipenser oxyrinchus) in the Hudson 

River. Estuaries 19: 769-77. 

Wildhaber, M. L., Papoulias, D. M., 

DeLonay, A. J., Tillitt, D. E., Bryan, J. 

L., Annis, M. L., Allert. J. A. 2006. 

Development of methods to determine 

the reproductive status of pallid 

sturgeon in the Missouri River. United 

States Geological Survey, Columbia, 

Missouri. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


