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سفيد بچهماهيان مولدين و رهاسازي تکثير وضعيت بررسي
(۱۳۸۳ سال مازندران ، خزر(استان درياي حوزه جنوبي در  

چكيده
د رجه ۷-۸ رود خانـه آب دماي در گهرباران) تجن و تنكابن، (شـيرود، رود خانه چهار در مورخه ۸۲/۱۲/۱۸ از ماهي سـفيد تكثيـر
اين طول د ر رسيده است. پايان به سـانتيگراد درجه د ماي ۲۵-۲۶ د ر حدود دو ماه از پس ۸۳/۲/۱۹ تاريخ در و سـانتيگراد شـروع
شد. اسـتفاده تكثير امر در سـفيد ، ماهي مولد عد د ۲۵۳۸۶ كل مجموع با نر مولد عد د ۱۸۲۱۸ و عد د مولد ماده ۷۱۶۸ تعداد مد ت
نر برابر(۴۳/۷۵±۱/۵ و جنس ماد ه بترتيب در مطالعه مورد رودخانه چهار در سفيد ماهي چاقي مولدين  ضريب وزن و طول، ميانگين
تخم  استحصال ميزان بود . ( ۱/۳۸± و ۰/۰۵ ۱/۴۲ ±۰/۱۱ ) گرم)، و ۶۷۸/۱۳±۱۱۵/۹۴ ۱۱۸۹/۵ ± ۴۰/۳۶) متر)، سانتي و ۳۶/۵±۱/۹۱
رود خانه شيرود به از تخم استحصال ميزان بيشترين که است کيلوگرم بوده ۴۹۳۱ /۰۱ مقد ار به تالش روز ۶۲ مد ت سفيد در ماهي
فروردين اول نيمه در نيز تخم استحصال ميزان بيشترين ميباشد. استخصالي تخم کل از برابر٪۶۴/۷ و کيلوگرم ۳۱۸۹/۳۱ مقدار
برابر ترتيب بـه فوق رود خانه چهار د ر تخم اسـت. بقاء بود ه اسـتحصالي تخم از کل ٪۴۸ برابر و ميـزان ۲۳۶۵/۵۵ کيلوگرم بـه
، همآوري مطلق همآوري GSI (ماده)، تخمد ان، وزن بين مقايسـهاي همچنين گرديد. محاسـبه د رصد ۹۶/۹ و ۸۷/۷ ،۹۵ /۱ ،۹۴/۵
د ر سطح معنيداري اختالف گشائي تخمه پارامتر در تنها بعمل آمد و مورد مطالعه رودخانه چهار د ر گشـائي تخمه د رصد نسـبي و
برابر۲ شد ه گشائي تخمه الرو تازه كل طول گرديد. c)مشـاهده گهرباران: و b، تجن a، تنکابن: شـيرود: ) درصد بين رودخانهها يک
و گرديد. طول محاسـبه CF=۰/۹۲±۰/۱۵وضعيت برابر فاكتور گيري شـد. اندازه ميليگرم W=۲±۰/۲ آنها وزن و متر ميلي =۶T.L±
گيري گرم اندازه W=ميلي ۲/۷ ± ۰ /۱ و بترتيب۲±۷وT.L= ميلي متر استخر هاي خاکي نيز د ر روزه آماده کشـت سـه الروهاي وزن
بوده متغير روز تا ۱۵۰  ۵۰ بين ۱۳۸۳ سال در پرورش مدت طول گرد يد. محاسبه CF=۰/۷۸ ± آن نيز برابر ۰/۱۰ وضعيت فاکتور شد.
بوده اول از نوع آلودگي شدت اين بررسي د ر قرار گرفتند . بررسـي مورد وجود انگل به لحاظ رهاسـازي قبل از ماهيان بچه اسـت.
انگلي آلودگيهاي انواع به آنها عد د) ۵۰۰) استخر، ٪۱۱/۴۵ ۶۶ از شد ه نمونه برداري سفيد ماهي عدد بچه ۴۳۶۶ كل تعداد از و است
تريكود ينا ، از نماتودها بوتريوسفالوس انواعي داكتيلوژيروس، ديپلستوموم، بررسي اين در شـده جداسـازي بودند . انگلهاي مبتال
گرم) يک زير ) وزن اسـتاندارد زير ماهي عدد بچه ۱۶۹۴۲۴۵۴ تعداد اصول پرورش رعايت سـبب عد م به بود ند. اپيسـنيليس و
کالسه به مربوط ۱۳۸۳ سال در بيشترين فراواني وزني ميباشد. ۱۳۸۳ سال کل رهاسازي در ٪۱۹/۹ برابر که است شد ه رهاسازي
مناسب شـده داراي وزن رهاسـازي ماهيان از عدد ) ۶۲۹۰۵۲۴۷ ) ٪۸۰ /۱ درمجموع ميباشـد و ٪۶۸/۱ ميزان به گرم ۱ – ۱/۵ وزني

رهاسازي بوده اند.
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مقدمه
ak-balyk (ايران)، گيالن سفيد ماهي در استان نامهاي با سفيد ماهي
Pearl Caspian و roach Kutum يا و و تركمنستان آذربايجان Ziyad در يا
اروپا در Rutilus از جنس گونه ــت ميشود. هش شناخته ــيه در روس roach

و Rutilus frisii ــام ن با ايران در آن گونه دو ــه دارد ك وجود ــيا آس غرب و
درياي شمالي سواحل د ر ــت(۱۷). ماهي سفيد موجود اس Rutilus rutilus
از قسمتهايي بلغارستان و تركيه، غربي ــمال ش در درياي آزوف، و ــياه س
و غربي وجود جنوبي سواحل به خصوص د رياي خزر سواحل و در تمام اروپا
خزر درياي اقتصادي ماهيان از مهمترين سفيد يکي ماهي .(۲۴ ،۱۵) دارد
ــامل ش خزر درياي در ماهيان صيد کاهش عمدهترين ميگردد. ــوب محس
نهايت جلوگيري در ماهيان و اين تخمريزي تخريب مناطق و بي رويه صيد
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The investigation of status brood stocks and releasing fingerlings of Rutilus frisii kutum (Kaminski, 1901) in the 

south of Caspian Sea

(Mazandaran province, 2004)

By: S.M.V.Farabi;Khoshbavar Rostami,H.; Ghaneei Tehrani.M. ;Ghiasi,M. ;Azari,A. ;Behrouzi,S. ;Mosavi,H. 
;Firozkandian.S. ; Habibi.F; Zahedi Tabarestani.A. Mallaei, H.; Mahdavi Amiri,A.; Aghlmandi, F.; Binaei, M. 
I.F.R.O.
Ecological Academy of Caspian Sea, P.Sari, IRAN. 
The propagation of Rutilus frisii kutum started in 8 March 2004. This trend occurred in four rivers such as Shirod, 

Tonekabon, Tajan and Goharbaran. The initial temperature was 7-8°C and the end temperature was 25-26°C and this 

trend ended for two months. The propagation ended in 19 March 2005. During this time, 7168 and 18218 number of 

female and male brood stock specimens of 25386 brood stocks utilized for propagation. The mean of length, weight and 

condition factor of brood stock fish female and male were (43.75±1.5, 36.5±1.91) cm, (1189.5±40.36, 678.13±115.94) 

g and (1.42±0.11, 1.38±0.05) respectively. The total of Rutilus frisii kutum eggs during 62 days was 4931.01 kg. The 

highest eggs obtained (3189.31 kg and 64.7%) of Shirod River such as the highest eggs were obtained in end of March 

and initial April (2369. 55 kg, 48% of total eggs). The percentage of survival of eggs in four rivers was measured 94.5, 

95.1, 87.7 and 96.9 respectively. The comparison between ovary weight and gonadal somatic index (GSI female), 

absolute fecundity, relative fecundity and hatching rate in four rivers were studied. There was only difference in 

hatching rate below significant rivers (Shirod River: a, Tonekabon River: b, Tajan and Goharbaran River: c) (p<0.01). 

The total lengths and weight in larval (Newly hatch) were TL=6 ± 2 mm and W= 2 ± 0.2 mg respectively. Condition 

factor is measured to cf = 0.92 ± 0.15 the length and weight of three days larva were measured TL= 7 ± 2 mm and W= 

2.7 ± 0.1 mg respectively. The condition factor calculated cf = 0.78 ± 0.1. The fry surveyed from the parasite observation 

before releasing into the river. The infection severity was type one in all of ponds in this survey, 4366 number of fish 

sampled from 66 ponds and 500 numbers of fish (11.45%) were infected to type of parasites. These parasites included 

in Diplostomum, Dactylogyrus, Butriocephalus, type’s nematode, Trichodina and Epistelis. The 16942454 numbers of 

fish produced in below standard weight (Lower one grams) because the reason of incorrect management in fish culture. 

These numbers were equal to 19.9% of total released in Mazandaran province in 2004. . The highest frequency of 

weight related to weight class of 1-1.5 g. This value was equal to 68.1% totally, 81 %( 62905247 numbers) of total fry 

released has suitable weight for releasing. 

Key words: Rutilus frisii kutum, Fingerling, Brood stock, Releasing, Mazandaran province

ماهيان نوع از سفيد ماهي .(۱۱) است طبيعي) تکثير ) آنها تجد يد حيات از
آب وارد ميبايست تخمريزي جهت كه ــد (Anadromous) ميباش رودكوچ
و بهاره ــك بيولوژي مهاجرت نوع دو داراي ماهي ــن اي گردد (۲۹). ــيرين ش
نمود گزارش ۱۳۷۲ ــال س د ر رضوي گزارش به همچنين ــد . ميباش پاييزه
مهاجرت ــت. اس بهاره جمعيت د و و پاييزه جمعيت يك د اراي ماهي كه اين
در خزر د رياي جنوبي در رودخانههاي حاشيه تخمريزي سفيد جهت ماهي
بين مهاجرت حداكثر و مي شود آغاز سانتيگراد درجه ۶ دماي با بهاره تيپ
۳ مدت مهاجرت معموٌال ميافتد. ــانتيگراد اتفاق س ۱۳ درجه الي ۱۱ د ماي
محلهاي د ر ــده توليد ش ماهيان بچه .(۲۳ ،۲۲ طول ميانجامد (۴، به ماه
سيالبها با پاييز اوايل و ــتان تابس اواخر د ر تاالب ها) و (رودخانهها طبيعي
اند و خوبي نموده بچه ماهيان كه رشد رهسپار ميشوند. آن دسته از به دريا
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زندگي د ريا د ر بلوغ سن تا كنند تغذيه نرمتنان و پوستان ــخت س قادرند از
نتوانستند تابستان و در طول بهار از بچه ماهياني كه آند سته ليكن ميكنند.
اند نشده خود غذايي تغيير رژيم به قاد ر و هنوز باشند داشته مطلوبي رشد
سال بعد بهار مينمايند و در ــپري س مصب رودخانه حوالي د ر را ــتان زمس
در رودخانهها موجود ــي طبيع توليد ات از و برمي گردند رودخانه به ــددًا مج
ــد رش به تا فيتوبنتيك تغذيه مينمايند ــرات و حش الرو و پالنكتونها مانند
RaLonde و ۱۹۷۹ سال د ر Emadi گزارش طبق .(۲۲ ،۳) ــند برس مطلوب
۵۸۴۵ برابر ۱۳۱۸ سال سفيد در ماهي ۱۹۷۰ صيد b سال د ر Walczakو
.(۲۸ يافته است(۱۹، كاهش تن ۱۷۲ به ۱۳۳۷ سال د ر ــت كه اس تن بود ه
ــر دهه اواخ د ر ــفيد س قانوني ماهي و غير صيد بيرويه به دليل ــن همچني
حد اقل ۶۱-۱۳۶۰ به سال د ر شيالتي آمار در ماهي اين صيد ميزان ،۱۳۵۰
در ــفيد س ماهي مصنوعي تكثير كيفي و كمي افزايش .(۱۱) ــيد ممكن رس
به رو ۱۳۶۲ ــال س از را اين ماهي وضعيت ذخاير خزر د رياي جنوبي حوزه

.(۱۳ ،۴) است برد ه بهبود
ــال س از درياي خزر حوزه د ر ــفيد تكثير ماهي س جهت اوليه مطالعات
Samur ــي ماه ــرورش پ كارگاه در و Kumba shinka ــه رودخان د ر ۱۹۲۴
-۱۳۷۶-۱۳۷۵ سالهاي ــابق) انجام گرفت (۱۶). در س ــوروي (ش آذربايجان
در سال سپس و تدوين طي گزارشاتي ماهيان بچه رهاسازي ۱۳۷۷ بررسي
رود خانه هاي د ر ــد ه ش رهاسازي ماهيان بچه كيفي و كمي ــي ۱۳۷۸ بررس
با مازندران ــيالتي ش ــط مركز تحقيقات توس ــتان گلس و ــتان مازندران اس
بررسيهاي ساله هر ازآن پس .(۱۰ ،۷، ۶، شد (۵ پيگيري بيشتري جديت
ماهي بچه پرورش و تكثير صيد ، مراحل روي بر پايش عنوان با ــري د قيقت
بعمل ماهي بهد اشت و فيزيكوشيميايي فاكتورهاي ارزيابي ــفيد به عالوه س

.(۱۴ آمد (۱۰،۸،۲،

مواد و روشها
ــيرود، ش رود خانه ــار چه در ۸۲/۱۲/۱۸ تاريخ از ــفيد س ماهي ــر تكثي
ــهيد ش مجتمع به لقاح از پس تخمها ــد. انجام ش گهرباران تجن و تنكابن،
و کليه مراحل انکوباسيون انتقال شرقي) ۵۳ درجه (درجه شمالي و رجائي
الرو پرورش جهت گرفت(۱۸). انجام مرکز اين در ــائي تخمه گش مرحله تا
بخش ــتخرهاي اس از ــتخرهاي مجتمع ، اس بر عالوه قد ، ــت انگش مرحله تا
مرحله د ر ماهيان بچه وضعيت جهت بررسي گرديد . ــتفاده اس نيز خصوصي
تصادفي ــورت بهص كارگاههاي مختلف از ــتخر اس تعداد ۲۸ از ــازي رهاس
ــرح بهش تحقيق اين د ر ــده ش گيري اندازه موارد به عمل آمد . برداري نمونه

است: بوده زير

مولدين تكثير مرحله د ر زيستي فاكتورهاي تعيين
اساس بر فاکتور وضعيت( و متر) طول(سانتي گرم)، اند ازهگيري وزن( -

.(۳۲ سفيد( ماهي مولد ين د ر (Williams فرمول
دقت با ــتحصالي اس تخم ــب وزن حس بر تخمدان وزن ــري اند ازهگي -

گرم. ۰ /۰۱
يك از استحصالي تخمك ميزان كل تعد اد مطلق: آوري هم محاسبه -

ماده. مولد
مولد  يك از شد ه شمارش تخمك تعداد كل نسبي: آوري هم محاسبه -

كيلوگرم(۱). حسب بر ماد ه مولد يك وزن بر تقسيم ماده

  (Gonadal Somatic Index) GSI يا  گنادي - محاسبه شاخص

   
          

                          
ميلي ــب حس بر كوليس يا مد رج لوپ با تخمك ــر قط گيري ــدازه - ان

متر.
از پس ــاعت س د رصد لقاح ۱-۲ تعيين ــراي ب د رصد لقاح: ــبه محاس -
نمونه تصادفي عد د تخم بطور تعد اد ۱۰۰ از و شهب، تخمك نمودن مخلوط

شد. برداري
كار براي اين تفريخ): يا (درصد هچ ــايي گش د رصد تخمه ــبه محاس -
به ــبت نس آن درصد و ــده ش ــمارش ش زوك يك د ر تعداد الروهاي موجود

مي گردد(۲۰). مرتبط محاسبه ويسهاي در شده و كشت اوليه تخمهاي

آناليز اسپرم:
يك ــپرم بداخل تمامي اس نر ماهي بيومتري از پس ــپرم اس براي آناليز
كنار و در تخليه ــانتيمتر) ۱/۵ س قطر مخروطي به مد رج (لوله مد رج ظرف

منتقل شد . به آزمايشگاه يخ
مكعب حسب سانتيمتر بر مدرج لوله از ــتفاده اس با ــپرم اس الف- حجم

شد . ثبت
قطره (اسپرماتوزوئيد) يك نر ــلول تحرك س درصد تعيين براي ب-
از پس و روي الم مخلوط ــر ــرم فيزيولوژي ب س يك قطره همراه با ــپرم اس
گرد يد. اسپرماتوزوئيد ثبت د رصد تحرك ميزان آن، يك المل بر گذاشتن

ــپرماتوزوئيد ) در واحد حجم پس (اس نر ــلول س ــمارش ش ت- براي
قرمز مالنژور از پيپت ــتفاد ه اس ــپرم با اس حجم كل در آن كردن همگن از
نئوبار والم با رقت ــد يم كربنات س به رقيق كننده ماد ه از ــتفاده اس با و
قرمز گلبول ــه ب مربوط خانه ۲۵ تايي از ۱۶ ــه خان ۱۵ د ر ــيتومتر) (هموس

تعيين گرد يد. mm۳ برحسب عدد در ۵*۱۰۴ ضرب در از پس و شمارش
الم مرطوب با ــه تهي با ــپرماتوزوئيد اس ــرك تح وضعيت ــي بررس ث-

. نوري ميكروسكوپ از استفاد ه
و الم نئوبار از ــتفاده اس حجم با د ر واحد ــپرماتوزوئيد اس ــمارش ش ج-

قرمز. پيپت مالنژور
X*۱۰*۵*۱۰۰۰ = واحد حجم د ر اسپرم تعداد

مربوط به ۲۵ خانه خانه از يك در ــده ش ــمارش ش ــپرم اس د تعدا = X

نئوبار الم د ر قرمز شمارش گلبول
ثبت ۳ تا ۱ عددي ــه)بميزان المس ــت( د س با ــپرم اس ــكوزيته ويس ز-

(۱۲) ميشد .
رهاسازي و مرحله الروي در ــنجي س زيست فاكتورهاي - اندازهگيري

ماهيان: بچه
ميليمتر ۰/۱ ــت متر با دق ميلي ــب حس بر كل الف) اندازهگيري طول

شد. اندازهگيري
ماهي) (بچه گرم تا (الرو) ميليگرم ــب بر حس كل اند ازهگيري وزن ب)

گرديد(۳۲) . گيري اندازه گرم ۰/۰۰۱ د قت با ترازوي با
ــاس Condition) براس factors) چاقي ــب ضري يا وضعيت ــور فاكت ج)

گرد يد. تعيين (Williams ۲۰۰۰) فرمول

و... مولدين تكثير وضعيت بررسي



۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

آبزيان۱۵۹ و د  ام امور در

K=(۱۰۰*W)L۳

 K: ضريب چاقي                 
(سانتيمتر) كل طول : L

وزن ماهي (گرم)   :W
از قبل و زرده كيسه جذب مرحله الرو تا ــبه درصد بازماندگي - محاس

(Mix feeding) مخلوط تغذيه شروع
در ــازي رهاس وزن ــا ت ــان بچه ماهي ــي بازماند گ ــد د رص ــبه - محاس

استخر(۱).

بهد اشتي وضعيت بررسي
در استخرها بررسي هاي انگلي تنها تحقيق، ــتي اين بهداش بررسي د ر
عدد وبه ۶۶ مطالعه مورد ــتخرهاي اس تعد اد آمد . بهعمل ــازي رهاس هنگام
تعداد  کل ۴۳۶۶ عدد) ــتخر( به اس هر از ماهي بچه عدد ۵۰ -۱۰۰ تعداد
چشم، پوست، مختلف بخشهاي از . سپس است بوده سازي رها هنگام در
از ــس پ انگل، وجود صورت د ر ــد. ــوب تهيه گرد ي مرط الم رود ه و ــش آبش

گرديد(۲۷). ثبت آلودگي شدت و د رصد و شمارش شناسايي
،۱-۲۰ كالسه تعداد به سه براساس تريكودينا انگل شدت آلود گي براي
در گرديد . و شديد لحاظ متوسط ترتيب كم، ۱۰۱ به از ــتر بيش و ۲۱-۱۰۰
به چشم د و مجموع براي ــتوموم نيز دامنه ۵-۱ انگل با انگل ديپلوس ارتباط

شد يد منظور گرديد(۱۴). انگل ۱۰ از بيشتر متوسط و ۶-۱۰ كم،

آماري بررسي
الرو حاصل، لقاح، تكثير، مولدين، با رابطه در حاصل دادههاي مقايسه
رهاسازي بندان ها و و آب خاكي ــتخرهاي اس در شده ــت كش ماهيان بچه
سفيد از ماهيان بچه و بهد اشتي كيفي پايش كمي، طي د ر رودخانه به شد ه
مقايسه ميانگين دادهها است. گرديد ه استفاد ه SPSS و Excel نرمافزارهاي

شد. انجام (Duncan) دانكن تست از استفاده با مختلف مراحل د ر

نتيجه
ــيرود، (ش رود خانه چهار در ــخ ۱۸/ ۸۲/۱۲ تاري از ــفيد س ماهي تكثير
د رجه ۷-۸ ــط متوس ــاي دم گهرباران) در ــن و تنكابن، تج ــه كيل ــمه چش

آب دماي در روز) ماه(۶۲ د و از پس ۸۳ /۲ /۱۹ تاريخ د ر و ــانتيگراد شروع س
طول است.در رسيده پايان به رودخانه گهرباران د ر سانتيگراد درجه ۲۵-۲۶
مولد نر ماهي عد د ۳۵۱۹۲ و عد د ماهي مولد ماد ه ۱۲۸۷۲ تعداد اين مدت

صيد  تعد اد ماهي از اين كه گرد يد صيد عد د ماهي كل ۴۸۰۶۴ مجموع ــا ب
كل مجموع با قطعه مولد نر ۱۸۲۱۸ و مولد ماد ه تعد اد ۷۱۶۸ عدد ، ــد ه ش

استفاده شد. تكثير امر د ر ۲۵۳۸۶ عدد

مدت در منطقه مازندران ۱۳۸۲-۸۳ در سال تخم استحصال ميزان
ــترين بيش که ــت اس بود ه کيلوگرم ۴۹۳۱/۰۱ مقد ار ــه ب ــالش ت روز ۶۲
مقد ار ۳۱۸۹/۳۱کيلوگرم ــيرود به رودخانه ش از تخم ــتحصال اس ميزان
ــه ترتيب ب فوق رودخانه چهار د ر تخم درصد بقاء ــت. آمد ه اس ــت بدس
ميزان ــترين بيش گرديد. ــبه محاس  ۹۶/۹ و ۸۷/۷ ،۹۵/۱ ،۹۴/۵ ــر براب
۲۳۶۹/۵۵ ــدار به مق ــن فرورد ي ــه اول نيم به مربوط ــم تخ ــتحصال اس
/۱۶ مقد ار ــه ب فروردين د وم به نيمه  مربوط دوم ــه رتب در و ــرم کيلوگ
و اسفند د وم نيمه تخم د ر استحصال . مقد ار است بوده کيلوگرم ۱۴۰۲ 
بنابراين، بيشترين ــت. بوده اس کيلوگرم برابر ۶۰۰ ــت ارد يبهش نيمه اول
تخم کل از د رصد نسبت ۷۵ به فروردين د ر ماه تخم ــتحصال اس ميزان

است. بوده استحصالي

مولدين تكثير مرحله در زيستي فاكتورهاي تعيين
مورد مطالعه رود خانه هاي تفكيك سفيد به ماهي مولد ين چاقي ضريب

گرد يد . محاسبه شماره  ۱ جد ول شرح به
سال ۸۳- د ر ــد ه ش صيد ماهي كوچكترين مراحل صيد مولد ين، طي
و ۱۳۰ ۳۰۰ ــر، ن و ماده به ترتيب ــه مطالع مورد ــار رود خانه چه د ر ۱۳۸۲
ــت. اس گرم بوده ۲۳۰۰ و ۳۵۰۰ بهترتيب نر، و ماد ه بزرگترين ماهي و گرم
لحاظ به ماد ه مولدين ميگرد د، مشاهد ه ۱ ــماره ش جدول در همانطوريکه

ميباشند. مولد ين نر از بزرگتر ( و وزن (طول اندازه
در ــفيد س ماهي مولدين ــا ب ارتباط ــده د ر ش اندازهگيري ــاي پارامتره
ــيده، تخم آب كش تخمدان، وزن تخمك، ــپرم، وضعيت اس از تكثير مرحله
شامل: محاسباتي فاكتورهاي همچنين ــايي و تخمهگش د رصد د رصد لقاح،
ــرح جدول بش (GSI) ــاخص گنادي ش و ــبي نس آوري مطلق، هم آوري هم

رودخانه
شرح

ميانگينگهربارانتجنتنكابنشيرود

(g) ماده مولدين وزن  ۵/۳۶±۱۲۳۲۱۱۳۵۱۲۰۰۱۱۹۱۱۱۸۹/۴متوسط
(g) ماده مولدين طول ۱/۵±۴۵۴۲۴۵۴۳۷۵/۴۳متوسط

ماد ه مولد ين c.f۱/۳۵۱/۵۳۱/۳۲۱/۵۰۱/۴۲±۰/۱۱۹
(g) نر مولدين وزن ۱۱۵/۹۴±۶۰۱/۵۶۰۰۸۴۶۶۶۵۶۷۸/۱۳متوسط

(cm) نر مولدين ۱/۹۱±۳۵۳۵۳۹۳۷۳۶/۵متوسط طول
نر c.f۱/۴۰۱/۴۰۱/۴۳۱/۳۱۱/۳۸±۰/۰۵ مولدين

حوزه بررسي مورد رود خانه هاي ماهي سفيد به تفكيك (CF) مولد ين ضريب چاقي و طول وزن، متوسط مقايسـه جدول ۱-
۱۳۸۳ سال مازندران در استان منطقه د رياي خزردر جنوبي
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شرح
رودخانه

گهربارانتجنتنكابنشيرود

رم
سپ

ا

Motility +۳+۳+۴+۴تحرك

Viscosity روانروانچسبندهچسبندهويسكوزيته
۱۰۸ * ۲۰۵۱۶۴۲۱۱۲۲۵تعد اد

اسپرم حجم cm۳۴۳/۷۳/۵۳/۶

ك
خم

ت

تخمك وزن (mg)۱/۱-۳/۸۱/۱-۳/۸۱/۱-۶۵/۸۲۱/۱-۷/۸
تخمك قطر (mm)۴-۳۴-۳۵-۳۵-۳

تخم آبكشيد ه وزن (mg)۱۳/۱۴-۵۱۳/۵/۱۴۱۳/۱۴-۷/۲۱۳/۱۴-۸/۲
تخم آبگشيد ه قطر (mm)۲/۳-۵۲/۳-۴۲/۳-۷۲۲/۳-۷۵/۰

تخمدان ۱۷۵۱۵۵۱۹۶۱۷۶(gr)وزن
لقاح ۹۱۹۳۸۲۸۹درصد

مطلق آوري ۴۹۰۰۰۴۳۵۰۰۵۳۱۰۰۴۷۶۰۰هم
نسبي آوري ۳۹۷۶۰۳۸۳۶۰۴۴۲۸۰۳۹۹۶۰هم

GSI ۱۴/۲۱۳/۶۱۶/۳۱۴/۷ماد ه
* گشايي ۶۰د  رصد تخمه (a)۵۳ (b)۳۵ (c)۴۰ (c)

عد د  تعد اد نمونه ۳۰ درصد وجود د ارد. يک سطح د ر آمد ه بدست ي بين ميانگين ها معني داري اختالف c و a ، bحروف بين *

ميباشد. (۲) شماره

تا الروي مرحله از سنجي زيست فاكتورهاي اندازهگيري -
ماهيان بچه رهاسازي

الف- مرحله الروي
وزن  و (mm)متر ــب ميلي برحس (T.L) كل طول مرحله اين د ر
است. آمده بدست (۳) شرح جدول (mg) به ميليگرم برحسب (W) الروها
اين د ر ــورد مطالعه م نمونههاي تعداد گرديد. ــبه محاس نيز وضعيت فاكتور

بوده است. عد د مرحله ۱۰۰

ماهيان بچه رهاسازي مرحله ب-
ــداد  تع از ــازي مرحله رهاس ــان در ماهي بچه وضعيت ــي بررس ــت جه
بخش مختلف ــاي از كارگاهه ــتخر اس و۲۴ رجائي ــهيد مرکزش ــتخر اس ۴
ــه مقايس ــد. جهت بهعمل آم ــرداري نمونهب ــورت تصادفي به ص ــي خصوص
خصوصي (كارگاههاي بخش و رجائي) شهيد (مجتمع بخش دولتي عملكرد
و طولي ــاخصهاي ش حد اكثر و حداقل معيار، انحراف ميانگين ــاركتي) مش
به وضعيت فاکتور محاسبه با و ــازي رهاس بهنگام ــفيد س ماهيان وزني بچه
بررسي به اين ميباشد . د ر شمار(۵-۳) نمودارهاي ۴ و شماره ــرح جدول ش
پارامتر هاي به توجه با بخش د و اين ــن اختالف معني د اري بي آماري لحاظ

.( p>۰/۰۵) ند اشت وجود فوق الذکر
، رودخانه به ــازي رهاس هنگام ماهيان بچه اوزان دقيق ــي بررس جهت
انتقال بار در هر گرفت. انجام متعادل تصادفي کامًال بهصورت برد اري نمونه
انجام ماهي عد د ۱۰۰ تعد اد به برداري نمونه رود خانه به ــفيد ماهي س بچه
نمودار بهشرح وزني کالسه شش د ر سفيد ماهيان بررسي بچه اين د ر ــد. ش

فراواني بيشترين ، گرم ۱ – ۱ /۵ وزني کالسه و شد ند بند ي ۵ طبقه شماره
است. دارا بوده ميزان ٪۶۸/۱ به را

بچه ــازي رهاس بر خزر د رياي اکولوژي ــكده نظارت پژوهش به توجه با
لحاظ به ــازي رهاس كيفيت بهبود مازندران،جهت ــوزه ــفيد درح ماهيان س
و جوي مختلف ــرايط ش د ر ــازي رهاس ،( ــتاند ارد (يک گرم اس وزن رعايت
رودها دبي وضعيت بودن نامناسب و دريا بودن مواج رودخانه، بودن سيالبي

بود. ۶ شماره - نمود ار بشرح رهاسازي آمار هنگام رهاسازي، در
ــتان اس منطقه به تفكيك رودخانه هاي ــفيد س ماهبان بچه ــازي رهاس

بود. ۷ - نمود ارشماره شرح به ۱۳۸۳ سال در مازند ران
است و فصلي نوع از مازندران رودخانههاي استان تمام اينکه به با توجه
بچه ماهيان رهاسازي ميزان لذا است. بهار فصل در آنها آب ــترين دبي بيش
جهت ( ۸ ) شماره نمود ار شرح به نيز مختلف ماههاي ــاس به رود خانه براس
مختلف ماه هاي سفيد با ماهي بچه ــازي تعداد رهاس وضعيت شد ن روشن

گرد يد. تعيين

بچه ماهيان: بهداشتي بررسي وضعيت -
در مطالعه قرار گرفته اند. مورد ــتي بهداش بررسي د ر ــتخر اس تعد اد ۶۶
بعمل برد اري ــفيد نمونه س ماهي عد د بچه ۴۳۶۶ تعد اد كل از ــي بررس اين
بودند. مبتال انگلي آلودگيهاي انواع به ــا آنه عدد) ۵۰۰) ٪۱۱/۴۵ که: آمد
داكتيلوژيروس، ــتوموم، د يپلس ــي بررس اين در ــده ش ــازي انگلهاي جداس
ــد. بودن ــنيليس اپيس و ــا تريكود ين ، ــا نماتود ه ــي از انواع ــفالوس بوتريوس
ــتوموم ٪۵۳/۴، ديپلس ــامل ش ترتيب به آلودگيها ــن اي به ــد فراواني درص
نماتود٪۹/۲ ،٪۱۵ /۲ ــتليس داكتيلوژيروس ۱۵/۴٪، اپيس ،٪۲۳/۲ تريكودينا
آلودگي ــدت ش که است به ذکر الزم ــت. اس ۸/ ۷٪ بود ه ــفالوس بوتريوس و

سال ۱۳۸۲-۸۳ در مازند ران استان رودخانه چهار د ر تكثير مرحله محاسباتي و شده گيري اندازه فاكتورهاي جدول۲ -

و... مولدين تكثير وضعيت بررسي



۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

آبزيان۱۶۱ و د  ام امور در

هر ــده در ــمارش ش ش تعد اد انگل يعني - يک درجه نوع از موارد در همه
شد ه انگل جداسازي است. بيشترين عدد- بود ه ۱ ميکروسکوپي۱۰ – شان
بود. بوتريوسفالوس انگل متعلق به آن و كمترين ديپلستوموم انگل به متعلق
انگلي آلودگي هاي ميزان بيشترين شده جداسازي تعداد انگلهاي به توجه با
تعد اد از . ــت اس بوده ۲ و ــماره ۱ برزو ش ــتخرهاي فيروزكنده اس به مربوط
از عدد ۳۸ و بودند آلودگي كامًال عاري از استخرها از عد د ۲۸ ــتخر، اس ۶۶

بود ند. آلود ه انگل چند يا يك به استخرها

بحث
درياي خزر ــتخواني اس ماهيان مهمترين از يکي به عنوان ــفيد ماهي س
ــيده رس خود ميزان کمترين ۶۰ به ــه د ه اوايل د ر ميگرد د. که ــوب محس
بهبود رو به تکثير مصنوعي با ۱۳۶۲ ــال از س ماهي اين ذخائر بود.وضعيت
به مدت دو ماه بهطول سفيد  هرسال ماهي ــت (۴). صيد مولدين  اس نهاده
۶۰ ماده ماهيان در ــده، ش صيد به ــده ش تکثير ماهيان ــبت نس ميانجامد  .
ــن مولدي اين كه ــت ذكر اس ــايان ش بود . ۱۹/۵درصد نر درماهيان د رصد و
در مولد ين كه تمامي از آنجائي ــدند و صيد ش رود خانه مصب دهانه د ر تنها
نياز نارس ماهيان ــن اي كه ــد ميرس نظر به گرديدند، صيد زمان تخمريزي
مد ت ميبايست و خواهانند رسيدگي كامل جهت بيشتري زماني فرصت به
درصد مولدين به توجه با نمايند. ــپري س شيرين رودخانه در آب ــتري بيش
نر كه جنس گفت ــوان ميت ( ٪۶۰) ماده و ( د ر جنس نر(۱۹/۵ ٪ ــيد ه رس
يوسفيان طبق گزارش ــد . ميرس رسيدگي كامل به د ير تر ماده به ــبت نس

کامل رسيد گي سفيد جهت ماهي مولدين از ٪۵۰ از بيش ۱۳۸۳ ــال س د ر
رودخانههاي د ر و قفس ــيرود به تنکابن و ش در رود خانههاي  موقت به طور
ــپس س و ــت اس يافته انتقال گالس فايبر حوضچههاي به گهر باران تجن و
تكثير جهت ماده، در جنس و ٪۳۰ نر در جنس از ٪۵۰ بيش مدتي از ــد بع

گرفتند (۱۴). قرار استفاد ه مصنوعي مورد
طول،  ــامل ش ــفيد س ماهي در مولد ين ــده ش اندازهگيري  فاكتورهاي
به لحاظ گرفتند و قرار مطالعه مورد رودخانه چهار در ــب چاقي ضري و وزن
وجود بين آنها ( p>۰/۰۵ د رصد ( ۵ د ر سطح اختالف معني د اري آماري

نداشت.
و (۱۴)۱۳۸۱– ۸۲ سالهاي نارس در ــيده و رس مولد ين آمار ــه مقايس
هرچند بيشترين داد كه نشان مطالعه مورد چهار رودخانه در ۱۳۸۲ – ۸۳
است ولي بود ه شيرود در رود خانه الذكر سال فوق دو در ميزان صيد مولد ين
رودخانه مربوط به نر جنس مولد ين د ر به كل ــيد ه رس درصد مولد ــبت نس
و ٪۷۶) تنكابن به رود خانه ــوط ماده مرب جنس در و ( ٪۷۳ ۸۶٪ و ) ــن تج
ماد ه و جنس نر بترتيب رود خانه شيرود كه در صورتي در بود ه است. ( ٪۷۱

است. (۵۸٪ و ۵۹٪ ) بود ه ۴۶٪ و ۵۴٪ ) و ) برابر
ماهي جنسي مولد ين ترکيب تعداد و درصد مقايسه ــماره -۱ ش نمودار
را ۱۳۸۳ ــال س در مازندران استان رود خانه چهار در را ــده ــفيد صيد ش س
و ٪۶۱ ماده ۶۵/ ۶۸٪ مولد ين شيرود رود خانه نمود ار در اين نشان ميدهد .
گزارش طرفي طبق ــت. از اس تامين نمود ه ۱۳۸۳ ــال س در نر را مولد ين
مولدين ٪۷۴ و ماده ۶۴٪ مولدين رودخانه شيرود ۱۳۸۲ سال د ر يوسفيان

كارگاه (cm)شرحنام چاقيوزن (g)طول ضريب

رجائي كارگاه شهيد

۴۲۱تعداد
۵/۴۷۱/۵۷۰/۹۶ميانگين

معيار ۱/۱۴۰۱/۲۹۰/۱۱۱انحراف
۳۰/۳۰۰/۷۶حداقل
۹/۵۰۸/۰۵۰/۹۴حداكثر

خصوصي كارگاه

۱۷۹۸تعداد
۵/۱۲۱/۱۸۰/۸۸ميانگين

معيار ۰/۷۰۸۰/۵۱۰/۱۴انحراف
۳/۴۰۰/۳۰۰/۷۶حداقل
۷/۹۰۴/۳۶۰/۸۸حداكثر

(mm)شرح كل (mg)طول كل ضريب چاقيوزن

شد ه گشائي تخمه ۲۲ ± ۶تازه ± ۰ /۲۰/۹۲ ± ۰/۱۵

روزه ۳۷ ± ۲۲/۷ ± ۰/۱۰/۷۸ ± ۰/۱۰

۱۳۸۲-۸۳ سال در ساري رجائي شهيد روزه در مجتمع سه و شده گشايي تخم الرو ماهي سفيد تازه سنجي زيست متوسط فاكتورهاي جدول ۳-

سال ۱۳۸۲-۸۳ خصوصي در بخش و رجائي شهيد مجتمع رهاسازي مقايسه عملكرد جدول۴ -



۱۶۲ آبزيان و د  ام امور در

۱۳۸۳ سال د ر مازند ران استان رودخانه چهار در سفيد صيد شده ماهي مولدين جنسي ترکيب فراواني مقايسه – نمود ار۱

۱۳۸۳ سال د ر خزر درياي جنوب د ر واقع مازندران منطقه رودخانه چهار از استحصالي تخم ميزان نمود ار۲–

دولتي د رسال۱۳۸۳ بخش سفيد استخرهاي ماهيان بچه چاقي ضريب و وزني – درصد فراواني نمودار۳

و... مولدين تكثير وضعيت بررسي



۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

آبزيان۱۶۳ و د  ام امور در

مهاجرت در را شيرود رود خانه صيد توان ميزان اين است. نموده تامين را نر
ميدهد. سفيد نشان ماهي پذيري

آماد ه کشت زير کمبود سطح پرورش بخش عمده در مشکالت از يکي
جهت اوليه زند ه غذاي و شيميائي و فيزيکي لحاظ به آماد ه (استخر پذيرش
لذا است. الرو زمان کشت گشائي و تخم اتمام الرو، همزمان با الرو) تغذيه

الزامي است. توليد مختلف مراحل بين مناسب بندي زمان رعايت
بود . متغير روز ۱۵۰ ــا ت ۵۰ بين ۱۳۸۳ ــال س د ر پرورش مدت ــول ط
ماهي عدد بچه تعداد ۱۶۹۴۲۴۵۴ پرورش اصول رعايت عدم ــبب س به لذا
رهاسازي کل ٪۱۹/۹ برابر توليد شد که گرم) يک زير ــتاندارد ( اس وزن زير

بود. ۱۳۸۳ سال در
ميگردد که ۴ مشاهد ه و ۳ و نمود ارهاي شماره ۴ - شماره جدول در
ماهيان هنگام بچه چاقي ظريب و وزن طول، لحاظ به ــالف معنيد اري اخت
بنابراين .( p>۰/۰۵ ــدارد ( ن وجود دولتي خصوصي و در بخش ــازي رهاس
د ر دولتي با بخش همگام را خود فعاليتهاي توانسته است خصوصي بخش

دهد. ۱۳۸۳بهبود سال

ماهيان بچه ٪۱۹ که ۹/ د ميگرد ــاهده ۵ مش ــماره ش ار ر نمود د
ميزان اين ر صورتيکه د ه اند  گرم بود يک زير وزن ــد ه ش ــازي رهاس
.(۱۴) است ه ۴۰٪ بود سال ۱۳۸۲ برابر ر ــفيان د يوس گزارش طبق
. هد ميد نشان ــازي ر رهاس ــرايط وزني را د بهبود ش موجود وضعيت
وزني ــه کالس به مربوط ۱۳۸۳ ــال ر س د ــي وزن ــي ــترين فراوان بيش
از ماهيان ٪۸۰ /۱ ــوع رمجم د و بود ٪۶۸ /۱ ــزان ــرم بمي گ ۱ – ۱ /۵
بقاء نرخ چند که هر ــتند . اش د وزن از يک گرم بيش ــازي شد ه رهاس
کمتر تجاري ــد صي مرحله تا مصنوعي ــر تکثي حاصل از ماهيان ــه بچ
همکارانش و Maynard اما ــت(۲۱ ،۳۱ ) اس تکثير طبيعي ــت حال از
تکثير از ــل حاص ــان ماهي بين بقاء ــاوت ه تف ــه عمد ارند ک د ه ــد عقي
رهاسازي ماهيان اند ازه و ــن س بازنگري د ر با يک مصنوعي و طبيعي

است (۲۵). اصالح قابل شده
ــتان اس ــدي  در ــفيد تولي س ــان ماهي ــه بچ ــازي رهاس ــت وضعي
و مرداد تير در ــازي رهاس حجم بيشرين که مي دهد ــان نش مازندران
حدود در  ۱۳۸۲ ــال س در ــفيان طبق گزارش يوس صورت ميگيرد .

د رسال۱۳۸۳ خصوصي بخش استخرهاي سفيد ماهيان بچه چاقي ضريب و وزني درصدفراواني - ۴ نمودار

۱۳۸۳ د ر سال خزر د رياي جنوب واقع در مازندران استان منطقه سفيد بچه ماهيان رهاسازي وزني فراواني نمود ار۵ –



۱۶۴ آبزيان و د  ام امور در

سال د ر است. مرد اد بوده و تير در ــده ش ــازي ماهيان رهاس کل ٪۷۵
از ــت. اس ــيده رس ٪۹۲ ۸ به ــماره- ش نمودار ميزان طبق اين ۱۳۸۳
به رودخانه هاي ماهيان بچه ــازي رهاس صيد مولد و ميزان بين ــي طرف
اينکه . با ندارد وجود  هماهنگي ۷ و ــماره۱ نمودارهاي ش طبق مختلف
ــود ميش انجام ــيرود  ش رودخانه در ميزان صيد مولدين ــترين بيش
ــورت ميگيرد . ص تجن ــه رودخان به ــازي ــزان رهاس مي ــترين بيش اما
ــت. اس نقل و ناوگان حمل در اقتصادي ــرايط ش به مربوط اصلي ــت عل
رهاسازي و صيد مولدين بين ــبي ــت توازن مناس که ميبايس درصورتي
ــت بحث برگش چند د ر هر ــد . باش رودخانه برقرار ــفيد به س ماهي بچه
آمده ــت بدس متمايزي اصلي خود نتايج موطن ــفيد به س ماهي پذيري

است(۹). امکانپذير حالتي چنين وقوع احتمال ولي است،
بهد اشتي وضعيت بررسي

بچه ماهيان ۱۳۷۸ ــالهاي س از پس گرفته ــام مطالعات انج ــاس اس بر
نسبتأ شرايط د ر از آن قبل سالهاي به ــبت ماهي نس توليدي مزارع پرورش
طي گرفته ــورت ص مطالعات به ــا توجه ب . (۱۰، ۲) ــتند داش ــي قرار مطلوب
شامل ــده ش ــازي جداس انگلي عوامل ترين عمده ۱۳۷۸-۱۳۸۲ ــالهاي س
وتريكودينا بوتريوسفالوس نماتود ، از انواعي ، داكتيلوژيروس ، ــتومم د يپلوس
ــپيتيس اس ياخته تك ــال ۱۳۸۳ انگل س د ر ــن ليك . (۱۴ ،۱۰ ،۲ ) ــد بود ن
ــطح س به ياخته اي تك انگل اين ــد . ــاهده ش مش ــتخرها در يكي از اس نيز
ذرات آلي موجود و باكتريها از ــد ه و ش متصل ماهي تليال اپي ــلولهاي س

خزر) د رياي اکولوژي پژوهشکده ) ۱۳۸۳ سفيد در سال ماهيان بچه رهاسازي آمار – نمود ار۶

۱۳۸۳ سال د ر استان مازندران منطقه رودخانههاي تفكيك سفيد به بچه ماهيان رهاسازي - نمود ار۷

و... مولدين تكثير وضعيت بررسي



۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

آبزيان۱۶۵ و د  ام امور در

ــطحي س كامًال انگل اين اتصال تغذيه ميكند . آب و ماهي بدن ــطح س در
اين انگل ــور حض ليكن ند ارد. جلدي زير بافتهاي ــه ب نفوذ قد رت و ــت اس
طرفي ماهي ميشود. از تنفسي اختالل و تحريك موجب ــت پوس سطح د ر
ثانويه عفونتهايي بروز موجب انگل اين از ناشي جلدي تخريشهاي وجود

.(۳۰، ميگردد (۲۶ نيز ميكروبي
ــروس د اكتيلوژي دو انگل ــه ب د رصد آلودگي ــترين بيش مزارع ــن بي در
آببندانها در كه آنجايي از ــند . مربوط به آببند ان ميباش ــتومم د يپلوس و
معرفي از قبل ، انگلي ــكالت مش نوع اين بروز از جلوگيري جهت نميتوان
واز بين آهك پاشي كامل، آيش جمله از ــتي بهد اش موازين ــتخر اس الرو به
لذا ــود ، نم رعايت را ــي آلودگ از ــگيري پيش گياهي جهت ــش پوش ــردن ب
فراواني نظر از مي گردد. مشاهد ه شرايطي چنين د ر درصد آلودگي بيشترين
.(۱۰) است بوده کم ۱۳۷۹ انگلي در سال ۱۳۷۸ و عوامل كليه به آلودگي
۱۳۸۲ سال . در بود(۲) هم آلودگي كم ومشابه فراواني ۸۰و۸۱ نيز سال در
مد ت طوالني بدليل نگهداري ولي بود ه و۸۱ سالهاي ۸۰ مشابه وضعيت نيز
انگل به آلود گي فراواني مزارع نامناسب برخي از شرايط بدليل و ماهيان بچه
ــتخر اس درچند موردي بصورت وضعيت اين يافت. افزايش ــفالوس بوتريوس
ماهيان، رهاسازي بچه ــالمتي س وضعيت وتاييد از درمان پس و ــد ش ديده
۱۳۸۲ كمتر سال به ــبت نس آلودگي فراواني ۱۳۸۳ ــال د ر س گرد يد . انجام
نگهداري عدم و رهاسازي رعايت استاندارد وزن به وضعيت اين ــت. اس بوده
آن عدم تکميل طبع به پرورشي و استخرهاي ماهيان در طوالني مدت بچه

دارد. ارتباط انگلها زيست چرخه

استفاده مورد منابع
ــگاه دانش ، ــي ماه ــرورش پ و  ــر تکثي ــول اص .  ۱۳۵۸ ــي،ق. تاكام آذري .۱
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استان در ــده ش ــازي رهاس ماهيان بچه کيفي کميو ــي بررس اميني،ک.۱۳۸۰. .۲
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.۸۵ص. کارشناسي نامه پايان سفيد. ماهي ۱۳۶۷.بيولوژي صياد،ب. رضوي .۳
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مازندران.۲۶ص. تحقيقات شيالت ررودخانههاي استان مازندران.مرکز
استان د ررودخانههاي سفيد ماهيان بچه ــازي گزارش رهاس ۷. رمضاني،ح.۱۳۷۷.
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استان در شده ــازي ماهيان رهاس بچه کيفي کمي و ــي جوانشير،آ.۱۳۸۱.بررس .۸

خزر.۵۶ص. درياي اکولوژي پژوهشکده مازندران.
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