
۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

آبزيان۹ و د  ام امور در

 

فارابي، سيد محمد وحيد •
پروري  آبزي خزر،بخش درياي اکولوژي  پژوهشکده
طاهري، سيد علي •
تکثير شهيد مرجاني، بخش خاوياري ماهيان پرورش و تکثير گرگان،مجتمع شيالت کل اد اره
ندري، حسين •
تکثير شهيد مرجاني، بخش خاوياري ماهيان پرورش و تکثير گرگان،مجتمع شيالت کل اد اره
۱۳۸۴ ماه من پذيرش: تاريخ   ۱۳۸۴ ماه تري دريافت: تاريخ
Email: smv_farabi@hotmail.com

با آذرخش روسي مدل يوشچنکو انکوباتورهاي مقايسه کارائي
ايراني تاسماهي تخم د رانکوباسيون ايراني مدل

(Acipenser persicus Boroding 1897)

چكيده
بهبود سيستم انکوباسيون از راسـتا اين د ر ميباشـد . مصنوعي تکثير انجام خاوياري، ماهيان ذخائر حفاظت راههاي از يكي
يوشچنکو انکوباتور د ستگاه از ايران د ر تاسـماهيان تخم انکوباسـيون حاضر جهت حال اسـت. د ر برخورد ار ويژهاي اهميت
د ستگاههاي مقايسه کارائي جهت شـد . و ساخته طراحي ايران توسط انکوباتور آذرخش ۱۳۸۳ سـال د ر . ميشود ه اسـتفاد
ر د د رصـد لقاح پارامترهاي ارزيابي تاکيد بـر با ايراني مولد تاسـماهي چهار روي بـر يوشـچنکو و آذرخش انکوباتورهـاي
رصد هاي ، د ( ۲۱/۴ ، مرحله انکوباسـيون(۵۷/۲ تلفـات د رصد ،( ۸۳ ، ۹۲ ) گاسـتروال و ( ۹۰/۲ ، ۹۶/۲) بالسـتوال مرحلـه
اين ر گرفت. د صورت ( ۷۳ ، ۸۶ ) گي نهائي الرو بازماند تغذيه فعال و از (۱۶/۴ ، ۸/۶ ) بعد  و (۱۰/۶، الرو قبـل( ۵/۴ تلفـات
د يگر مهم مزيتهاي از اثبات رسـيد . به فوق فاکتورهاي به توجه با يوشـچنکو به آذرخش انکوباتور کارائي برتري بررسـي

مي باشد. انساني د خالت بد ون انکوباتور ظروف از الروسالم خروج و کار هنگام صدا بي فعاليت آذرخش دستگاه

تخم يوشچنکو، آذرخش، خاوياري، ماهيان انکوباتور، کليدي: كلمات

��
 در

۱۳۸۶ بهار ،۷۴ شماره آبزيان و د ام امور



۱۰ آبزيان و د  ام امور در

مقدمه
هستند Actinopterygii كالس و Chordata شاخه از خاوياري ماهيان
ــد هاند . ش ــتق مش Chondrostei (ray-finned bony fishes) زيركالس از و
ــيلي فس ــينه پيش نظر از غضروفي ــكلت اس ــتن د اش بهدليل زير كالس اين
بر ــال س ميليون ۴۵۰ تقريبي قد مت با بار اولين براي اما ــد ضعيف مي باش
سال ميليون ۲۰۰ از خاوياري بيش ماهيان گشتند (۱۱). ظاهر زمين روي
ــت محيط زيس ــتم اكوسيس تغييرات تحمل و ــازگاري با س د ارند كه قدمت
ــان ماهي نماينده ماهيان ــن اي نمايند . حفظ ــان را نسلش ــتهاند ،توانس خود
تا خود را ظاهري ــباهتهاي ش اكثر و ميگردند محسوب ــتخواني اوليه اس
تاسماهي ــته راس در ويژگيهاي اوليه نمود هاند. تعداد ي از حاضرحفظ عصر
خانواده دو بين ژوراسيك در دوران احتماًال (Acipenseriformes)ــكالن ش

.(۱۷) است شد ه تسهيم Polyodontidae و Acipenseridae

ــراف خود اط محيط ــل با تقاب در ــته پيوس به طور گياهان و ــات حيوان
سطوح نور، تاثير نوسانات حرارتي، زندگي حيوانات خونسرد تحت ــتند . هس
گونه هر ــرورش پ و تکثير بنابراين دارد. قرار ديگر فاکتورهاي ــيژني و اکس
ــد . ميباش اين فاکتورها از خاصي ــاني د امنه نوس تاثير تحت نيز ماهيان از
بهم تکثير، در توقف باعث معمول ــه د امن اين از خارج خاوياري ــان ماهي در
ــود. ميش توليد الرو و جنين ــکيل تش عد  م تخم، وضعيت تکامل ــوردن خ
ــتان تابس و بهار فصل در آنها تقريبًا همه و د ر رود خانه ها خاوياري ــان ماهي
به ــه رودخان آب جريان جهت ــالف برخ ماهيان ــد . اين ــزي ميکنن تخمري
مکاني به ــتيابي د س جهت کيلومتر يکصد بر بالغ گاهي و ــت باال د س مناطق

.(۱۳) ميکنند مهاجرت تکثير براي مناسب
با جريان رودخانه همرا عمق کم ــمتهاي قس در خاوياري ماد ه ماهيان
ميکنند . در تخمريزي ــنگريزهاي س بستر با مکانهايي در ــريع س و متراکم
فضاي د ر يا ميچسبند  و ــن ش ذرات يا ريزهها ــنگ س به ناحيه تخمها اين
مينمايند که تخمريزي صورتي در ماد هها ميمانند (۱۶). باقي ــنگها س بين
با طرفي از باشد . د اشته وجود تخمک نهائي رسيدگي جهت ــب مناس د ماي
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The comparison efficiency incubator of egg sturgeon fishes: Yushchenko incubator of Russian model with 

Azarakhsh incubator of Iranian model and emphasis on Acipenser persicus (Borodin,1897)

By: Farabi,S.M.V, Mazandaran Fisheries Research Center,Taheri,S.A, and Nadri,H. Shahid Marjani Sturgeon 
Propagation Center, Gorgan, Aghalla.
One of ways for conservation of sturgeon fish is performance of artificial propagation. In order to improve of incubators 

is important. At present for incubation of sturgeon eggs utilize from Yushchenko(Y) incubator. In 2005, Azarakhsh(A) 

incubator was made in Iran, for comparison of efficiency with Yushchenko incubator on four Acipenser persicus 

brood stocks with emphasis on evaluation parameter of fertilization percentage in blastula stage( A=96.2 , Y=90.2 ), 

the mortality percentage of larva before ( A=5.4, Y=10.6 ),and after ( A=8.6, Y=16.4 ) of active feeding and survival 

(A=86, Y=73) were occurred. In this survey the Azarakhsh incubator was better than Yshchenko incubator these issues 

demonstrated. The advantage of Azarakhsh incubator includes in less noise in activity and get out automatically from 

incubator vessel. 

Keywords: Incubator, Sturgeon fish, Azarakhsh, Yshchenko, Egg

Troitskil و Doroshin .(۱۲) ميگرد د متوقف تخم ريزي آب د ماي افزايش
نيز تخم ريزي منطقه آب سطوح کاهش نمود ند که گزارش ۱۹۴۹ ــال س د ر

ميگردد (۱۳). مثل توليد توقف باعث
خاوياري ماهيان مولد ين مهاجرت از رود خانهها روي بر ــد ها با ايجاد س
تحقيقات است. بهعمل آمد ه جلوگيري مناطق تخمريزي به ــيد ه رس جهت
ماهيان بر روي ۱۹۷۹ ــال س د ر Faleeva و ــال ۱۹۶۸ س Barannikova د ر

را تخمکها مجدد جذب ولگا، در رود خانه ــد س پشت منطقه در مولد ماد ه
تخريب طرفي از .(۹ ميکند (۵، تاييد خاوياري ماهيان از بعضي تخمد ان در
آلودگيهاي اثر آن د ر به وارده رود خانههاي خزر و د رياي طبيعي ــرايط ش
ــديد ًا ش خاوياري ماهيان تخمريزي جهت طبيعي ــط محي صنعتي و ــي نفت
فعاليت ۱۹۹۶ ــال س در عبد الحي گزارش طبق ــت. اس د اده قرار تاثير تحت
مصنوعي تکثير از بچه ماهيان ناشي ــازي رهاس به خزر د رياي د ر ــيالتي ش

.(۸) است وابسته
گرين ــس س انکوباتورهاي د ر خاوياري ماهيان تخمهاي ۱۹۵۰ از قبل
نمود ه وتخم ــي ط را تکاملي ــير س رودخانه ــط د ر محي و ( Seth – Green)
رودخانه، آب جريان ميزان به گشائي تخم نتايج بنابراين ميشد ند. ــائي گش
چنين در بود . ــته وابس متعدد ديگر فاکتورهاي و باد ــيالب، شدت س ارتفاع
ــت. در داش ويژه مراغبتهاي نياز به جنيني دوران تکامل جهت ــرايطي ش
براي ظروف دوتائي نوع از انکوباتور اولين ــچنکو يوش ۱۹۵۰ – ۱۹۵۲ سال
طراحي Azdongosrybvod ــز مرک در خاوياري ــان ماهي ــيون تخم انکوباس
ــعه قاب هاي متحرک توس ــکيل تش با انکوباتور اين ۱۹۵۳ ــال س د ر نمود .
گسترده بهصورت انکوباتورهاي يوشچنکو نيز هم اکنون نمود. پيد ا بيشتري
ميگيرد(۲۱). قرار مورد استفاد ه روسيه خاوياري در ماهيان تکثير مراکز در
تاسماهيان تخم انکوباسيون جهت ( Osetr آستر( انکوباتور گذشته دهه در
شد. ــاخته س Gorbacheva ــط Fedchenko و توس آزوف تحقيقات مرکز در
آب جريان با الرو خروج ــچنکو ، يوش دستگاه ــتگاه نسبت به د س اين مزيت
نوع Kazanskii نيز مي باشد . محتوي تخمها ظرف در شد ه ــوراخ تعبيه از س

يوشچنكو... انكوباتورهاي كارآيي مقايسه
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محرکه نيروي با آنها مانند که است خاوياري ماهيان انکوباتورهاي از ديگري
ماهيان آزاد انکوباتورهاي از ــورهاي مختلف کش در ميکند. کار آب جريان
ــيون تخم انکوباس مقطعي جهت ) بهصورت ــا ــز (مک دونالد - کاليفرني ني

.(۱۳) قرارمي گيرد. مورد استفاده خاوياري ماهيان
عرصه در گامهاي بلندي ــالمي اس انقالب از پيروزي بعد ايران ــور کش
برد اشته خزر د رياي د ر خاوياري ماهيان بهخصوص ماهيان ذخائر ــازي بازس
ــعه و توس طرح د فتر انفورماتيك و آمار اداره از ــره منتش آمار ــت. طبق اس
ــت انگش خاوياري توليد بچه ماهيان ميزان ــز ۱۳۸۱ پائي در ايران ــيالت ش
ــد د از ع ۱۹۹۷۰۰۰۰ برابر ــال ۱۳۸۰ س د ر درياي ــازي به قد جهت رهاس
ــيپ ش ماهي ،H. huso فيل ماهي ،A. persicus ايراني (تاسماهي گونه پنج
A. ــرون ب و ازون A.guldenstaedti ــي روس ــي تاس ماه ،A. nudiventris

است(۱). بود ه (stellatus
به مربوط اخير دهه در بچه ماهي خاوياري توليد ات آمار افزايشي روند
بوده واحد ــج پن به يک واحد از ذخائر ــازي س باز کارگاههاي تعد اد افزايش
حائز توليد ات د ر کارائي و افزايش بهرهوري ــعه توس حاضر حال د ر ــت. اس
به مربوط کارائي افزايش در ــائل مس اساسيترين از يکي ــد. ميباش اهميت

احتمال با که د اد ــان نش T-TEST آزمون آستر در و ــچينکو يوش انکوباتور
د ر ــتر آس و ــچنکو يوش انکوباتور ــتگاه بين دس ــيد  اري معن ــالف اخت ٪۹۹
و شده ــائي گش تخم الرو تعداد ، ــيون انکوباس مراحل تخم د ر موارد تلفات
ميزان همچنين ــود دارد وج جنين تکوين د وره در محلول ــيژن اکس ميزان
حرکات و ــا ترافه آب ارتباط د ليل به ــتر آس انکوباتور د ر ــي تخم قارچزدگ
دستگاه که گرفت نتيجه و ــتر بوده بيش تخم ــيون انکوباس د وره در آرام آنها
است دارا دستگاه آستر به ــبت نس بهتري وضعيت حالت اين در ــچنکو يوش
ــورد م انکوباتور حاضر ــال د ر ح نمود که ــزارش گ طاهري ــن همچني .(۴)
اين کارائي مناسب عد م ــد و آستر ميباش نوع از روسيه کشور د ر ــتفاد ه اس
کارشناسان الگوبرد اري و دقيق الگوي وجود عد م به خاطر ايران در ــتگاه د س
طبيعتًا ــت که اس ــتگاه بود ه د س اين از ــده ش تهيه تصاوير و عکس روي از

باشد(۴). دستگاه اين از شد هاي نهائي نميتواند طرح
جريان ــيله بوس آذرخش و ــچنکو يوش انکوباتورهاي محرک در نيروي
صورت به آب ، يوشچنکو انکوباتور در که تفاوت اين ــد با مي باش آب د ائمي
را به تخمها ــتقيم مس بهصورت آب آذرخش ــور انکوبات در ــتقيم و مس غير
صد ائي ــي ب ظروف، ــکل ش بودن ظروف انکوباتور، مي آورد. جد ا حرکت در

مهم يکي از مراحل بهينه است. بهرهبرداري جهت استفاده از تکنولوژي روز
از تالقي پس جنين تکوين به ــوط مرب خاوياري ماهيان ــازي ذخائر بازس د ر
انکوباسيون جهت مناسب د ستگاه وجود يک لذا مي باشد . تخمک و ــپرم اس
انکوباتور ــتگاه ــتا دس راس اين در ــت. اس ضروري ارزش با ماهيان اين تخم
ــتان گلس ــيالت ش کل اد  اره د ر ــاغل ش ، ند ري ــين حس ــط توس آذرخش
کارشناسان جمعي از همراهي با ــهيد مرجاني) ش و پرورش تکثير مجتمع )
طبيعت د ر خاوياري ــان ماهي تکوين طبيعي تخم روند از ــام با اله و ــر تکثي
انکوباتور نوع خارجي آن( مقايسه با جهت ــد ، لذا ش ساخته ۱۳۸۳ سال د ر

گرفت. قرار عملي آزمايش ۱۳۸۴مورد سال د ر يوشچنکو)
مدل روسي از الهام با آستر نيز و انکوباتور يوشچنکو اخير ــالهاي س د ر
با مقايسه ۱۳۷۷ سال د ر طاهري مي شود . ساخته شخص ــط همين آن توس

ندري ۱۳۸۳) حسين از گلستان( عکس استان د ر مرجاني شهيد خاوياري مجتمع د ر و آذرخش يوشچنکو شکل۱- انکوباتور

پالريزاسيون اند ازه گيري شاخص شكل۲-
حيواني، قطب پوسته تا هسته فاصله : PL ) ،: A)

(Dettlaff et al.,۱۹۶۵)نباتي با حيواني قطب طول :B 
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دو ــي اين اساس تفاوتهاي از نيز ــائي گش تخم پس از الروها جمعآوري و
انکوباتور ــتگاه دس عملکرد کارائي بررسي جهت بنابراين مي باشد. ــتگاه دس
انکوباسيون ــتگاه و انکوباتور يوشچنکو در د س اين بين مقايسه اي آذرخش،

گرفت. صورت ايراني تاسماهي تخم

روشها مواد و
جهت ايراني آذرخش و ــي روس مد ل ــچنکو يوش انکوباتور د و ــه مقايس
(A. persicus Borodin,1897) برون) (قره ايراني تخم تاسماهي انکوباسيون
گلستان استان شهيد مرجاني خاوياري ماهيان در مجتمع ۱۳۸۴ ــال س د ر
آزمايش مراحل انجام شد . گنبد انجام - قال آق جاده کيلومتري ۲۲ د ر واقع

ميباشد: زير بهشرح

و انتقال مولد صيد
ــيه حاش در واقع ــگير گوش دام هاي طريق از ايراني ــماهي تاس مولد ين
وانت توسط برزنتي چانهاي از استفاد ه با صيد و خزر درياي شرقي جنوب
مجتمع در ــکي کورانس استخرهاي به و حمل ــيژن اکس ــول کپس به مجهز
ايجاد آرامش جهت طول نگهداري و در ــد ند . ش انتقال د اده مرجاني ــهيد ش
نگهد اري مجزا بهصورت ماد ه و مولد  ين نر انتقال از ناشي ــترس اس کاهش و

.(۴) ميشوند

مصنوعي تکثير جهت ايراني تاسماهي تهييج
اووالسيون، و اسپرم دهي براي آماد گي و ماد ه و مولدين نر تهييج جهت
خاوياري ماهيان از ــتخرج هيپوفيز مس با عصاره جلد ي زير ــق تزري روش از
و گرم ميلي ۷۰ تا ۶۰ ماده مولد ين براي تزريقي دز ميزان ميگرد د. استفاد ه
محلول جهت ــت. غده هيپوفيز اس پود ر گرم تا۵۰ ميلي نر ۴۰ مولدين براي

گرد يد (۲۰). استفاد ه هزار د ر ۹ غلظت با نمکي سرم از پود ر، اين نمود ن

اووسيت مرحله بلوغ تشخيص
دقيق بلوغ  مرحله ــت ــد مي بايس ش تزريق گناد وتروپين هورمون وقتي
معيار کالسيک يک اووسيت هسته در موقعيت مهاجرت . بد انيم اووسيت را
بهمد ت شد ند ، گرفته بيوپسي ــيله بوس فوليکولها که اووسيتها در ــت. اس
ميشود . د اده برش محور دو قطب د ر قرار گرفته و جوش آب در دقيقه ۲-۳
گرديد و نسبت شکل .۲) اند  ازه گيري ) B و Aفاصله ــته، هس رويت پس از

عد د  آمد . پالريزاسيون (Germinal Vesicle:GV) بدست يا شاخص B به A

ميباشد (۱۰). جهت تکثير باشد مناسب ۷ کمتر از که زماني محاسباتي،

انکوباسيون تخم و عمل لقاح
زير  د ر اسپرم (تحرک كيفيت خوب با ــهب از ش ليتر ميلي د ه د ر ابتد ا
با سپس و ۲۰۰: ۱) اضافه ــبت نس آب( به ليتر د و به (٪۹۰ ــکوپ: ميکروس
د قيقه مدت دو به د ست با و گرديد مخلوط لگن يك تخمك در از ليتر يك
مي توان باشد ، ضعيف در د سترس كيفيت فقط اسپرم با اگر شد. زد  ه هم به
بهمنظور آب د ر ــپرم اس ــدن ش برد. رقيق بكار و تهيه آن از زيادتري حجم
پلي ــري از جلوگي و تخمكها اطراف د ر ــپرم زياد اس تمركز از ــري جلوگي
از يك کيلوگرم ) رس خاك از چسبندگي رفع جهت ــت (۱۰). اس اسپرمي
.(۶) گرديد ــتفاد ه اس ( خاك رس گرم از ۵۰۰ و آب ليتر از ۵-۷ د ر تخمك

ظرفهاي در و شده ــته شس آب با تخمها چند بار ــبند گي، چس رفع از پس
شد. مولد قرارداد ه هر ۲ کيلوگرم از ميزان به آذرخش و يوشچنكو انكوباتور
وجود اختالف است. بوده گراد ــانتي س د رجه ۱۴,۵-۲۲ ــيون انكوباس د ماي
،۱۹) اواسط ،(۱۴،۵) ابتد ا در را انکوباتور ــتگاه دس تر دقيق ــي بررس دمائي
از گذشت گشائي پس تخم ميد هد. ــان نش تکثير مرحله (۲۲) پايان و (۲۱

است. روي د اد ه انكوباسيون به د ماي بسته روز ۵-۷

زيستسنجي
ــامل  ش ــنجي س ــت زيس فاكتورهاي مصنوعي تكثير عمليات  د ر انجام
( condition factors = cf وضعيت مولد ين( فاکتور مولد، ماهي و وزن طول
از استفاده با قطبيت شاخص ،۲۰۰۰ سال د ر Williamsفرمول از استفاده با
استحصال (تعداد تخم هم آوري ،۱۹۶۵ سال در همکاران و Dettlaff فرمول
گاستروال، و ــتوال بالس مرحله د و در لقاح درصد و ( لقاح از بعد و قبل ــده ش
تعد اد تخم گشائي، د رصد  تخم الرو، آخرين و اولين تخم گشائي زمان مد ت
د ماي ثبت همراه با انکوباتور تراف هر در تخم ــيون د وره انكوباس در گرم د ر
قبل و د ر الروها بازماندگي همچنين وضعيت .(۱۹ گرديد (۱۴، ــن تعيي آب
خاکي استخر د ر کشت جهت مناسب به وزن ــيدن تا رس فعال تغذيه از بعد

.(۶) گرفت قرار مورد بررسي
ــانتيمتر)، (س كل طول : cf ): cf=W * ۱۰۰*L-۳  ;(L) وضعيت فاکتور

( ( گرم) وزن کل :W
تا پوسته قطب هسته :فاصله GV=A/B*۱۰۰ ; (GV) شاخص قطبيت

نباتي) حيواني با قطب طول : B ،حيواني
ــتحصال شد ه اس تخم مقد ار × گرم يک د ر تخم تعد اد مطلق: هم آوري

گرم حسب بر ماهي هر از
ــده ش برد اري نمونه تخم × مقد ار تخم د ر گرم تعداد اوليه: تعداد تخم

گرم) ۲۰۰۰)
× ــتروال) گاس مرحله مرحله دوم( ــه: درصد لقاح يافت تخم لقاح ــد  اد تع

اوليه تعد اد تخم
۱۰۰ به تعد اد ترافها از مرحله سه د ر تصاد في برد اري لقاح: نمونه درصد
بعد (بالستوال: اول مرحله لقاح د رصد تعيين د ر برداري، نمونه بار هر در عدد
جنيني) اليه سه (گاستروال: تشکيل د وم مرحله و ــيمات چهارتائي) تقس از

پذيرفت. انجام
مرحله د ر لقاح د رصد احتساب -(تعداد  تخم با ۱ ــائي:{ د رصد تخم گش

{ ۱۰۰× آمد ه بدست الروهاي تعد اد دوم)×
{۱۰۰- گشائي د رصد تخم انکوباسيون:{ دوره تلفات درصد

آب شيميائي وضعيت فيزيکي و  بررسي
فيزيکو ــل عوام ــاظ لح به ــات ــرايط آزمايش ش نمود ن ــان يکس جهت
يک با و همزمان بطور مولد هر تخم هاي ــهاي بررسي مقايس آب، ــيميائي ش
محلول در آب، اکسيژن پارامترهاي ميان اين در شد . انجام منبع تامين آب

گرد يد . گيري اند ازه آب د ماي و pH، No۲
-، NH۴

+

د ستگاه انکوباتور کارائي بررسي آماري نحوه
تخم وضعيت انکوباسيون با ارتباط د ر ــتگاه عملکرد دس بررسي اين د ر
ــتخرهاي اس در ــت کش از قبل و بعد از تغذيه فعال تا توليد الرو و مولدين

يوشچنكو... انكوباتورهاي كارآيي مقايسه
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بشرح زير مطالعه مورد روشهاي و مواد که گرفت قرار خاکي مورد ارزيابي
ميباشد:

ــت جه برون) قره ايراني( ــي تاسماه ماده مولد ــي ماه عد د ۵ ــداد تع - ۱
گرد يد ند. تعيين آزمايش

انکوباتور هر براي ) گرم ۴ کيلو به ميزان هر مولد تخم از برد اري نمونه - ۲
آمد . بعمل ۴۵۰ گرم) تراف در هر و کيلوگرم ۲

ــانتي س درجه ۲۲ -۲۱-۱۸/۵ - خاص(۱۴/۵ د ماي يک د ر مولد ــر - ه ۳
گرفت. قرار مورد بررسي گراد )

ــتگاه د س (دو داراي دو تيمار خاص دماي مطالعه در هر مورد آزمايش - ۴
طول مدت ــد که د ر ميباش انکوباتور) چهار تکرار(تراف هاي و مطالعه) مورد

است. بود ه انکوباسيون مرحله د ر تکرار ۴۰ و تيمار ۱۰ د اراي آزمايشات
ــود   موج الروهاي ــه اينک به دليل ــد الرو، تولي و ــائي گش تخم از ــد بع - ۵
وارد ( Automatic)ــودي خود بخ ــورت بهص آذرخش انکوباتور ــتگاه دس در
بين ميانگينها پس مقايسه اين از لذا آوري مي گرد د، وجمع شده حوضچه

گرفتند. مورد بررسي قرار تيمارها
الرو و ــم تخ ــد، مول ــنجي س ــت زيس ــاي فاکتوره ــش آزماي د وره در - ۶

شد. اندازهگيري
CRD: Complete) ــي تصاد ف ــًال کام ــرح ط ــک ي د ر ــق تحقي ــن اي - ۷

گرفت. مورد مطالعه قرار متعاد ل (Randomized Design

ــس واريان تجزيه جد ول ــيله بوس بودن معنيدار اختالف عد م ــود و - وج ۸
با ،(T) آزمون و ( Duncan Test ) ــن دانک روش ــه ب ميانگينها ــه مقايس و

شد. انجام SPSS افزار از نرم استفاد ه

نتايج
ميزان مولد به يک از مختلف دمائي ــرايط ش به ــته بس مطالعه اين در
آمد . بهعمل برد اري نمونه تکثير مراحل انجام از ــس تخم پ گرم کيلو چهار
مطلوبي شرايط داراي جنسي رسيد گي لحاظ به شده برداري نمونه مولدين

از کمتر (۱) شماره جد ول طبق آنها در جنسي رسيد گي شاخص اند و بود ه
شاخص و لحاظ وزني، طولي به مطالعه مورد مولدين ميباشد (۱۰). بين ۷

وجود ند ارد. بين آنها اختالف معنيداري ٪۹۵ احتمال با وضعيت
کيلوگرم ۷/۳ حد اکثر و ۴ حد اقل مولد هر از ــتحصالي اس تخم ميزان
قطر و بزرگ: ۰/۱ ۳/۵۵± اند ازه قطر ــط (متوس قطر اندازه بين ــت. اس بود ه
تخم هاي گرم) ميلي ۱۸ وزن (±۰/۳ ــر) و مت ميلي ۳/۲۵ ± ۰/۱ : ــک کوچ

وجود نداشت. د اري معني اختالف ٪۹۹ احتمال مولدين با
ــيژن اکس قبيل ــيميائي از ش فيزيکو فاکتورهاي برخي اندازهگيري ــا ب
و برابر۸) انکوباتور هر د ر ) pH ليتر)، در گرم ميلي انکوباتور۸ هر د ر ) محلول
رغم تفاوت گرد يد که علي مشخص ليتر) د ر گرم ميلي از ۰/۱ ( کمتر NH۴

+

ــده ش اندازهگيري فاکتورهاي بين (۲) ــماره ش جد ول طبق موجود دمائي
و ــچنکو يوش انکوباتور د و د ر آزمايش طول د ر مختلف دمائي مرحله پنج د ر

نگرديد. مشاهده ٪۵ سطح در آماري اختالف آذرخش
يافته،  لقاح ــتروال، تعد اد تخم و گاس ــتوال بالس مرحله در درصد لقاح
آخرين و ــائي اولين تخم گش زمان مد ت الرو، تعداد و ــائي گش د رصد تخم
د وره د ر د رصد تلفات ــبه و محاس ــائي گش تخم د وره طول لقاح، از الرو پس
شماره جد ول ــرح ش به آذرخش و ــچنکو يوش د و انکوباتور ــيون در انکوباس

گرديد . ثبت ۲
تکاملي ــير س تکميل جهت ــيون، الروها انکوباس مراحل گذران از پس
به ابعاد ۲*۲ ــه حوضچههائي ب و جمعآوري پرورش، ــروع ش و جنيني دوره
شدند . د اد ه انتقال نوزاد گاه سالن به (۳) شماره جد ول شرح تراکميبه با متر
با و ــتي صورت دس به ــچنکو يوش انکوباتور در ترافها از جمع آوري الروها
انکوباتور د ر ــا از ترافه الروها جمعآوري ولي ، ــد ش انجام کارگري ــروي ني
جمع ۱ شماره شکل ــرح به ش يک حوضچه د ر اتوماتيک به صورت آذرخش
به را روز سه و بود ه ــناور ش به صورت روز هفت الي پنج الروها آوري گرديد .
از روز د ه الي هشت بهمدت و نمودند سپري حوضچهها کف د ر خواب حالت
تغذيه کردند . مختلف، تغذيه د مائي شرايط به خود بسته زرده کيسه ذخيره

 شرح
مولد

تكثير دماي
(سانتيگراد)
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( p<۰/۰۱) دار معني * وجود اختالف

۱۳۸۴ سال در مرجاني شهيد در مجتمع آذرخش و يوشچنکو انکوباتور د ر ايراني تاسماهي تخم انکوباسيون مراحل در گيري شده اندازه فاکتورهاي جد ول۲-

۱۳۸۴ سال در مرجاني شهيد در مجتمع آذرخش و يوشچنکو انکوباتور از حاصل ايراني تاسماهي الرو پرورش د ر مراحل شد ه گيري فاکتورهاي اندازه جد ول۳-

يوشچنكو... انكوباتورهاي كارآيي مقايسه



۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

آبزيان۱۵ و د  ام امور در

به د افني ــاعت س ۴۸ پس از ــد و ش اروميه آغاز آرتمياي ناپليئوس با اوليه
گرديد. آرتميا قطع اضافه و غذائي جيره

شماره جداول در بدست آمده ابتدا فاکتورهاي در آماري بررسي جهت
گراد ) سانتي د رجه ۲۲ -۲۱-۱۸/۵ - ۱۴/۵) آزمايش د ماي حسب بر ۳ و ۲
ANOVA) مورد Oneway) ــس ــز واريان آنالي جدول تحت تيمار ــوان بهعن
مدت طول در ــخص گرد يد که تنها مش بررسي اين د ر گرفت. قرار ــي بررس
و وزن ــائي) گش تخم زمان مد ت آخرين و اولين، ــائي الرو( گش تخم زمان
٪۱ در سطح معنيد اري اختالف استخر، د ر ــت کش هنگام نورس ماهي بچه
۲ جداول شماره در ــد ه ش ذکر فاکتورهاي بقيه د ر د ارد و وجود (p<۰/۰۱)
دماي نقش ميتوان نتيجه در نميگردد. ــاهده مش داري اختالف معني و ۳
يوشچنکو انکوباتور دو بين ميانگينها، مقايسه د ر آزمايش- اين در - را آب
قبل تلفات درصدهاي و گشائي تخم و د رصد لقاح فاکتورهاي د ر آذرخش و

گرفت. ناديد ه فعال تغذيه بعد از و
اول، اولويت :A) حروف با اختالف کالسه ۴ وجود ــماره ش جدول طبق
پنجم ) اولويت :E ،ــارم چه اولويت : D ــوم، س ــت C: اولوي د وم، ــت اولوي :B
مد ت دما افزايش با که ــاهده ميگردد مش بنابراين است. گرد يده ــخص مش
د ريک ماهيان نورس بچه و وزن کاهش يافته گشائي جهت تخم الزم زمان

مييابد. افزايش مساوي، پرورش دوره
شده گشائي تخم که تعداد  الرو ــاهده مي گردد ۱ مش شماره نمودار د ر
نمود ار اين و بوده هم متمايز کامًال از آذرخش و ــچنکو يوش دو انکوباتور د ر
مقايسه براي مي دهد. اما نشان را ايران در شد ه تهيه ــتگاه جديد د س کارائي
که ــد ميباش ميانگينها ــه مقايس و واريانس آناليز نياز به داد هها ــق تر دقي
ــتروال، گاس و ــتوال بالس مرحله د رصد لقاح ميانگينهاي ــه مقايس ــامل: ش
مرحله د رصد تلفات ــد ه، ش ــائي گش تخم الرو تعداد يافته، تعد اد تخم لقاح
نورس ماهي بچه تعد اد تغذيه الرو و بعد  از قبل و تلفات د رصد انکوباسيون،

ميباشد . شماره ۵ بهشرح جدول که است
استفاده به توجه با و شيميائي فاکتورهاي فيزيک تمام تحقيق طول در

آب ثابت دماي بجز ــيون، انکوباس ــالن آب س تامين ــخص مش منبع يک از
مختلف زمانهاي د ر انجام آزمايش به مربوط تغيير دما علت شد . نگهد اشته

است. بود ه
اختالف مي گردد که ــاهده مش ۵ ــماره ش جدول به فاکتورهاي توجه با

وجود دارد. آذرخش و يوشچنکو انکوباتور بين معنيداري

بحث
تخم ــيون انکوباس جهت متعددي انکوباتورهاي از ــيه روس ــور کش در
P.S.Yshchenko :شامل انکوباتورها ميگرد د.اين ــتفاده اس خاوياري ماهيان
A.H.Shekolkina ،B.M.Fedchenko ،L.T.gorbachevoi

Geadroribproeikta ،H.A.Zamanova ، M.A.Kasimova ،E.A.Sadova

مراکز از ــز بعضي ني حاضر ــال ح د ر ــت. Azneikh اس و E.M.Kakhanskoi

و لوتوس کارگاه ــتر( بنام آس صد ائي بي از انکوباتور خاوياري ماهيان تکثير
مراکز اکثر .(۱۸ ميکنند ( استفاده روسيه) آستاراخان استان د ر برتولسکي
استفاده ميکنند که انکوباتورهائي از ــمالي ش آمريکاي د ر تکثير تاسماهي
مک ــور انکوبات ــتند . هس (Mac Donald) دونالد مک انکوباتور از ــابهي مش
جهت تخم براي را الزم تکان و حرکت ــد هاند که ش ــاخته س د ونالد طوري
آب جريان انطباق امکان و کرده تامين قارچي ــد تود ههاي رش از جلوگيري
ــر ميس د هد، تغيير حد الزم به را تخمها ــرکات ح که بتواند د رجهاي ــا ت را
تا گذشته سالهاي در مختلف د ستگاههاي از تعدد استفاده علت ــازد . مي س
تاسماهيان جهت تخم ــائي تخم گش ــتم سيس د ر بازنگري به کنون مربوط
که انکوباسيون ــتمهاي سيس ــد . ميباش مراحله تکثير د ر بهرهوري افزايش
باشند که برخوردار فضائي بايد از لزومًا اند ، ــد ه ش طراحي براي تاسماهيان
مرگ از حال، عين در و نمود ه فراهم را تخم تکاملي مراحل رشد و موجبات
و باکتريائي بيماريهاي محيطي و فشارهاي از معموًال ناشي نوزاد که و مير

نمايند (۲). جلوگيري قارچي است،
ــيه روس ــور کش انکوباتورهاي قد يميترين از يکي ــچنکو يوش انکوباتور

۱۳۸۴ سال د ر آذرخش و يوشچنکو د ر دو انکوباتور نورس توليد بچه ماهي تا مرحله تکوين تخم فاکتورهاي برخي مقايسه -۱ نمود ار



۱۶ آبزيان و د  ام امور در

معيارميانگينتعداد انحراف
معنيد ار سطح

بودن
يوشچنکو بالستوال: مرحله لقاح درصد

آذرخش
۵
۵

۹۰/۲
۹۶/۲

۲/۷۸
۲/۴۹

۰/۰۰۷

يوشچنکو گاستروال: مرحله لقاح درصد
آذرخش

۵
۵

۸۳
۹۲

۴/۱
۲/۹

۰/۰۰۴

يوشچنکو يافته: لقاح تخم تعداد
آذرخش

۵
۵

۹۲۳۲۴
۱۰۲۲۹۶

۵۴۸۰/۵۹
۳۳۱۸/۸۹

۰/۰۰۸

يوشچنکو شد ه: گشائي تخم الرو تعداد
آذرخش

۵
۵

۴۷۴۴۱
۸۷۳۳۰

۶۷۲۷/۷
۷۴۳۷/۱

۰

يوشچنکو انکوباسيون: مرحله درصد تلفات
آذرخش

۵
۵

۵۷/۲
۲۱/۴

۵/۸
۶/۴

۰

يوشچنکو از تغذيه الرو: درصد تلفات قبل
آذرخش

۵
۵

۱۰/۶
۵/۴

۲/۶
۱/۵

۰/۰۰۵

يوشچنکو بعد از تغذيه الرو: تلفات درصد
آذرخش

۵
۵
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آذرخش

۵
۵

۷۳
۸۶

۴/۹
۲/۵

۰/۰۰۱
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۱۳۸۴ سال د ر شهيد مرجاني مجتمع در ايراني تاسماهي ماهي نورس بچه وزن الرو و تخم گشائي جهت الزم زمان مدت در آب د ماي تاثير مقايسه -۴ جد ول
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( p<۰/۰۱) دار معني * وجود اختالف

۱۳۸۴ سال در آذرخش و يوشچنکو انکوباتور د و د ر نورس ماهي توليد بچه تا تخم تکوين مرحله فاکتورهاي برخي مقايسه جد ول۵-

يوشچنكو... انكوباتورهاي كارآيي مقايسه



۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

آبزيان۱۷ و د  ام امور در

ايران ــور کش د ر اکنون ــت. هم اس ايران د ر تاس ماهيان ــور انکوبات ــن اولي و
درصد  يک ميباشد و ــچنکو يوش نوع از تاسماهيان انکوباتورهاي تخم ٪۹۹
روسي مد ل از با الهام انکوباتور دو اين ــت. ــتر اس آس انکوباتور به مربوط آن
نمونه از روي يوشچنکو که انکوباتور تفاوت با اين ــد ند، ش ساخته ــور کش در
روي از آستر انکوباتور و ــده است ش برد اري الگو روسيه ، از ــد ه ش خريد اري
ــال س در طاهري .(۳) ــت اس گرديد ه آن ــاخت به س اقدام ــاليد اس و عکس
نمود گزارش ايران د ر ــان تاسماهي انکوباتورهاي ــي کارائي بررس ۱۳۷۷ در
قبيل: از هائي مزيت آستر د اراي به انکوباتور نسبت ــچنکو يوش که انکوباتور
تخم تلفات کاهش و گاستروال، بالستوال مرحله د ر درصد  لقاح بودن ــتر بيش
همچنين مزيت الرو است. و توليد ــائي گش تخم افزايش و تکوين مراحل د ر
ميزان نمود: ۱- توصيف زير يوشچنکو به صورت به نسبت را انکوباتور آستر
-۲ يوشچنکو ميباشد . انکوباتور برابر ۳-۴ ــتر انکوباتور آس در پذيرش تخم
آب جريان با اتوماتيک و بهصورت آستر انکوباتور در جمع آوري تخم سيستم
ضربات ۳- امکان ميباشد . دستي بهصورت يوشچنکو انکوباتور ولي د ر بوده،
.(۴) است انکوباتور آستر از بيشتر يوشچنکو انکوباتور تخم در به مکانيکي

ماهيان خاوياري تکثير مراکز در موجود انکوباتورهاي به توجه بنابراين با
جديد انکوباتور با مقايسه جهت ــي مد ل روس ــچنکو يوش انکوباتور ايران، در
ندري حسين ) ايراني مبتکران از يکي ــط توس که ( آذرخش تاسماهيان (
کل اد اره وابسته به مرجاني، ــهيد ش خاوياري مجتمع زحمتکش ــنل پرس از
۱۳۸۳ساخته سال د ر تخم تکوين تکاملي سير از الهام با گلستان) ــيالت ش

گرفت. قرار تحقيق و مطالعه مورد شد،
که ــيون انکوباس ــتمهاي سيس ــف تعاري به ــه توج با ــق تحقي ــن اي د ر
تخم تکوين مراحل و رشد موجبات باشند که برخورد ار فضائي از ميبايست
نمايد (۵)، جلوگيري مير الرو ها و مرگ از عين حال، د ر و نمود ه ــم فراه را
تعد ادتخم گاستروال، و ــتوال بالس مرحله در لقاح د رصد از قبيل: پارامترهائي
اولين گشائي تخم زمان مدت تعداد الرو، و ــائي گش د رصد تخم يافته، لقاح
د رصد تلفات ــبه محاس ــائي، گش تخم طول دوره لقاح، از پس الرو آخرين و
ارزيابي مورد فعال) تغذيه و بعد از الرو( قبل پرورش و انکوباسيون د وره در
ــماره ش جدول به توجه با ــي بررس اين گرفت. د ر قرار آماري ــتهاي تس و
نقش آب دماي ــائي که گش تخم مدت طول بهجز ــخص گرديد که مش ۵
بقيه در ــماره۴)، ش ايجاد مينمايد (جدول آن با ارتباط در تعيينکنندهاي
ــاري لحاظ آم به مطالعه مورد ــتگاه دس دو بين اختالف معنيداري ــوارد م
انکوباتور در الرو به تخم تبديل بازماند گي ميزان تحقيق اين د ر د ارد . وجود
تخمها که داد بنابراين نشان ميباشد. انکوباتور يوشچنکو برابر ۱/۸ آذرخش
الروها که آنجائي از ــپري نمود هاند . س تکوين د ر دوران را مناسبي ــرايط ش
ــه د اخلي تغذي آب، دماي ــته به بس روز بمد ت ۸-۱۰ ــائي گش تخم از پس
لذا مينمايند ، طي را خود تکامل جنيني و سير دارند زرد ه) کيسه از (تغذيه
يافته نيز ادامه الرو پرورش ــالن س کيفيت الروها در مربوط به ــيهاي بررس
مرحله بعد از تخم ــي بررس در تعد اد الروهاي نمود ن جهت همگون ــت. اس
بود الزم تخم گشائي شده، الروهاي تعداد کل در تفاوت جهت به ــائي، گش
انتخاب صورت تصاد في به عدد الرو تعد اد ۱۵۰۰۰ ۳ ــماره ش جد ول طبق
ــي و بازمانگ درصد تلفات پارامترهاي از ــا ميانگينه ــه جهت مقايس گردد.
درصد شد که مشخص ــماره ۵ ش جدول طبق اين بررسي در شد . ــتفاده اس
الروهاي د ر ــال فع تغذيه بعد از و مرحله قبل ــيون، مراحل انکوباس ــات تلف
د رصد ميباشد . آذرخش انکوباتور برابر ۲ يوشچنکو انکوباتور از آمد ه بدست

يوشچنکو انکوباتور به نسبت آذرخش انکوباتور از حاصل الروهاي بازماند گي
استخر خاکي د ر ــت آماده کش نورس ماهي بچه تا مرحله پرورش د وران د ر

است. بوده برابر ۱/۸
به يوشچنکو نسبت به انکوباتورآذرخش دستگاه شد ن برتري مشخص با
د يگر برخي است الزم اينجا الروهاي مناسب، در توليد و تخم تکوين لحاظ
برشماريم: آستر و يوشچنکو انکوباتور به نسبت را د  ستگاه اين محسنات از
محد ود  همراه با ــيار بس با هزينه ــور و کش د اخل در ــاخت س طراحي و - ۱

موجود به انکوباتوهاي نسبت بهينه کارائي
ايجاد   فعاليت جهت هنگام در آذرخش انکوباتور ــتگاه دس بودن صد ا بي - ۲

مراحل انکوباسيون د ر صوتي آلود گي بد ون آرام و محيطي
ــبتر مناس خوردن بهم و فراگيري با همراه کمتر، دريافتي آب ــرف مص - ۳

تخم
جريان با پذيري آن ــه ضرب و جلوگيري از الرو ــک آوري اتوماتي ــع جم - ۴

آب
مد ت د ر الزم جهت مراقبتهاي انساني از نيروي استفاده کاهش امکان - ۵

انکوباسيون
سرايت از جلوگيري بهمنظور انکوباتور) ظروف ) ترافها آب ارتباط عد م - ۶

قارچي و باکتريائي آلود گيهاي
و خاوياري ماهيان تخم ــيون ــتگاه جهت انکوباس دس ــتفاده دوگانه اس - ۷

استخواني
پرورش و تکثير مهمترين مراکز از يکي خود بهعنوان که روسيه کشور
که است انکوباتورهاي متعد دي داراي ــوب ميگردد ، محس خاوياري ماهيان
ــت. بهعنوان اس شده و ساخته کشور طراحي آن در ــته گذش ــالهاي س طي
قرار ــتفاده اس مورد ــچنکو يوش انکوباتور از بعد که فدچنکو ــال انکوباتور مث
کمتر، ــي دريافت آب مصرف -۱ ــود : ب ــرح زير بش مزيتهائي داراي گرفت،
لحظات د ر زمان کاهش -۲ تخم، مناسبتر خورد ن بههم و فراگيري با همراه
و مرده تخم هاي آسان جد اسازي امکان –۳ تخم، از الرو و خروج ــکوفائي ش

تخم (۵). اتوماتيک آوري جمع -۴ قارچ زد ه،

تشکر و تقد ير
بود ه ــيالتي ش جامعه از بزرگاني دريغ بي همکاري موهبت حاصل اين
مديرکل بازسازي عبدالحي مهند س آقاي ارجمند جناب براد ران لذا از است.
گلستان، شيالت ــيني مدير کل حس عباس ــيد س د کتر جناب آقاي ذخائر،
گلستان ــيالت ش تحقيقات مرکز رئيس اميني کوروش مهند س آقاي جناب
فخرالدين، دکتر جان علي مهندس ــي، مقدس سيد تقي : مهندس آقايان و
ــي، مخد وم نورمحمد مهند س ــري، ناظ محمد رضا مهند س نظري، ــب رج
داريم. را تشکر شهرياري کمال رمضان مهند س قمصري و مهد ي مهندس

مورد استفاده منابع
۱۳۸۱؛  ــز پائي ايران.، ــيالت ش ــعه توس و طرح دفتر ماتيك انفور و ــار آم اد  اره - ۱
نقش . انتشارات ايران ــيالت عموميش روابط ــر ناش ايران. شيالت آماري ــالنامه س

بيان. ۴۲ صفحه.
تاسماهي ــي مصنوع تکثير ــتورالعمل دس و فاطمي،س،م،ر.۱۳۷۸؛ ــي،م امان - ۲
آزاد  اسالمي ــگاه شمالي.دانش آمريکاي ــماهيان تاس ديگر براي کاربرد آن و ــفيد س

. ۱۴۵ تحقيقات.۲۲۲صفحه.۱۵۶ – و واحد  علوم



۱۸ آبزيان و د  ام امور در

علميتحقيقاتي ــيه(بازد يد از انستيتو روس به سفر گزارش ــدي،م.۱۳۷۴؛ پوراس - ۳
ــتان ــماهيان در اس ــرورش تاس و پ ــر تکثي ــاي و کارگاهه ــيه روس ــپرنيخ کاس

آبزيان. پرورش و تکثير آستاراخان).معاونت
قره بر گونه تاکيد با يوشچنکو با آستر انکوباتور ــه مقايس ،س،ع.۱۳۷۷؛ طاهري - ۴

شيالت.۸۰ص. فنون دريائي،گروه و علوم آزاد اسالمي،دانشکده د انشگاه برون.
انتشارات ايران، سهاميشيالت شرکت ايران، خاوياري ماهيان ا.۱۳۸۳. کيوان، - ۵

.۱۸۶-۱۸۹ مهر،۴۰۰ صفحه . نقش
. خاوياري ماهيان پرورش و تكثير .۱۳۵۳ ،. تاكامي،ق .آذري ــهري،م ش كهنه - ۶

صفحه. تهران.۲۸۱ دانشگاه انتشارات
د ر استروژن ماهيان حفظ ذخائر كنوني وضعيت مقاله . ۱۳۷۲ د.، ، والسينكوآ - ۷
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