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 چکیده

از  شیخزر پ یایدر یو غرب یشرقجنوبهای سایت یپرورش( Acipenser persicus) یرانیا یماهبچه تاس یانهیخار باله س قطررشد و  

ها ثبت و اندازه آن شدوزن  ،دیگرد جدا هاآنراست  سمت یانهیخار باله س ان،یبچه ماه یسنجستیز از پس. دیگرد یبررس ایبه در یرهاساز

 نیب یداریهم تفاوت معن یخزر مشاهده نشد. شاخص چاق یایدر یو غرب یشرقجنوب انیدر وزن و طول بچه ماه یداریتفاوت معن چی. هدیگرد

 یقطر مقطع خارها نیب یداریدار بود. تفاوت معنیدر هر دو منطقه معن یانهیوزن بدن و وزن خار باله س نی. رابطه ب(<05/0P) دو منطقه نداشت

رشد  بخش عمدهکه ایبه گونه ،صورت ازلی بودهبچه ماهیان بوزن با  طولمیان  منحنی رابطهشرق و غرب وجود نداشت.  هیدر دو ناح یانهیباله س

 یو غرب یشرقجنوب ینواح یپرورش یرانیا انیماهرشد بچه تاس در مشابه هایویژگیمطالعه نشان داد  نیا. مشاهده شد زندگیروزهای ابتدایی  در

 باشد. دیمف یاهداف حفاظت یها براآن طیجهت شناخت شرا ایبه در یقبل از رهاساز تواندمیکه  دارد وجودخزر  یایدر
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 مقدمه
       Pannella (1971 )یماه یمیکلس یکرد که ساختارها گزارش 

 یمهم برا یتواند ابزاریها بوده و مو رشد آن یاطالعات سن یحاو

، Sales) باشد انیماه یزندگ هیمراحل اول یکیاکولوژ کینامیدرک د

 خچهیتار نییتع یتواند برایم یمیکلس یهاساختار یبررس(. 2013

و  Compana) ردیمورد استفاده قرار گ انیو اطالعات رشد ماه یزندگ

Jones ،1993 ؛Kerr  وCampana ،2013 ؛Avigliano  ،و همکاران

و درک رابطه  انیماه یمیکلس یتر ساختارهاقیبا شناخت دق (.2015

اساس برآورد نرخ رشد بر ،یساختارها و اندازه ماه نیاندازه ا نیب

 ،(Sponaugle ،2009) گشت ریپذامکان ساختارها نیا ریدوا یپهنا

 یکوهورت یبررس بهتوان یم یفرد یهاداشتن داده باکه  ایگونههب

 یسهم نسب به زین و پرداخت آن تیجمع ییایپودنبال آن و به خاص

 داد میتعم مختلف ینوزادگاه مناطقو  کرده یزیرتخم یهاتیجمع

(Woottone ،1999نرخ .)یهاتواند در مدلیم نیچنرشد هم یها 

داده در  یرو یاتیح یندهایفرا یبررس یلحاظ شده و برا کیوانرژتیب

 van؛Sponaugle ،2009) ردیقرار گ یبردارمورد بهره یزندگ لیاوا

Poorten  وWalters ،2016.) انیماهتاس رشد بچه یهایژگیو یبررس 

 یفراوان یبررس درتواند یم ایدر به یرهاساز از شیپ یپرورش یرانیا

ها و حفاظت آن ریمرگ و م ،یالتیش بازگشت ،یسنساختار  ت،یجمع

 (.2003و همکاران،  Pauly ؛Cailliet ،1989و  Brennanباشد ) دیمف

 یهاگونه ترینمتداولاز  یکی( Acipenser persicus) یرانیا یماهتاس

 زانیو م خوارزیکف یماه نیا خزر است. یایدر در یاریخاو انیماه

 نی(. ا2011و همکاران،  Bakhshalizadeh) باشدیمهسته آ نرشد آ

کند. یم دمثلیتول بارکیو هر سه سال  دهیبه سن بلوغ رس رید یماه

 یایدر یدر سواحل جنوب یاریخاو انیماه دیاز شصت درصد ص شیب

 یماه نی(. ا2006و همکاران،  Moghimگونه تعلق دارد ) نیخزر به ا

حفاظت از  یالمللنیب هیدر معرض انقراض اتحاد یهادر فهرست گونه

 هایویژگیاطالع از  نیبنابرا ( قرار گرفته است.IUCN) عتیطب

 بهدرازمدت  در که یدرک بهتر اثرات مخرب به یماه یزندگ خچهیتار

را متحمل  یرانیا یماهتاس ریذخاشده و  لیآن تحم یآب ستیز طیمح

دهد که اثرات مخرب ی. شواهد نشان مرسدینظر مبه یساخته، ضرور

گذاشته  ریتاث انیماهتاس یهاتیدر درازمدت بر جمع یطیمح ستیز

، Pourkazemi) بردیم نیب از یعیطب طیشرا در را هاآن یدمثلیتول ییتوانا و

که  ینرایا انیماهمطالعه صفات رشد در بچه تاس نی(. بنابرا2006

 هایمحیطدر  ایبه در یاز رهاساز شیو تا پ ریتکث یطور مصنوعبه

 .دباش دیگونه مف نیحفاظت از ا یتواند برایاند مافتهیبسته پرورش 

 یانهیباله س یخارها یقطررشد و  یالگو سهیمقا یبررس نیهدف ا

شرق و غرب سواحل  یدر نواح افتهیپرورش  یرانیا انیماهدر بچه تاس

تا مشخص شود  باشدیم ایبه در یاز رهاساز شیپخزر  یایدر یجنوب

 اتیخصوص یبررس یبرا یدیشاخص مف ،یانهیقطر خار باله س ایآ

 .ریخ ایاست  یرانیا یماهرشد تاس

 

 هاواد و روشم
( از مراکز Acipenser persicus) یرانیا یماهنمونه تاس ستیب       

 یایدر یشرق و غرب سواحل جنوب یآن در نواح یمصنوع ریتکث یاصل

و طول کل  (Wشد. وزن کل ) هیته ایاز رهاکردشان به در شیخزر پ

(TL) با استفاده از آزمون  و و ثبت شد یریگها اندازهتمام نمونه

ANOVA دیگرد سهیمقا (SPSS ،1997)  1که نتایج آن در جدول 

 لهیوسبه یسمت راست هر ماه یانهیخار باله س .ارائه شده است

، Debicellaدر آب گرم قرار داده شد ) قهیمدت ده دقاسکالپل جدا و به

نرم جدا  یها( تا بافت2013و همکاران،  Bakhshalizadeh؛ 2005

خار جدا شد  یرو ماندهیباق یهابرس سفت، بافت کید. سپس با گرد

ساعت  24مدت به کیخشک و تار یدر مکان یو پس از کدگذار

و جهت مقطع  دیگرم وزن گرد 001/0رها با دقت . خاشد قرارداده

قرار  رزینیکساپودر قالب  خارهامنظور  نیشد. بد یریگقالب ،یریگ

از  ،نییپابرش استخوان سرعت  دستگاهبا استفاده از  و داده شد

و همکاران،  Koch) شدندفاصله به محل مفصل برش داده  رینتنزدیک

 کرومتریم 3و  کرومتریم 30 یهاسمباده کاغذ از بیترتسپس به (.2008

. دیدست آمتر بهیلیم 2/0به ضخامت  یصاف مقاطعتا  دیاستفاده گرد

برابر  50 یینمابا بزرگ کروسکوپیمویاستر ازبا استفاده  برداریعکس

 Motic(Motic افزارنرم بامقاطع  قطرو متعاقب آن  رفتیانجام پذ

Image Plus 2.0 ML, Motic China group Co, Ltd) یریگاندازه 

با استفاده  توانبا برازاندن تابع  یماه وزن -طول رابطه یپارامترها.دیگرد

و با استفاده  (SPSS ،1997؛ Ricker ،1973)طول و وزن  یهااز داده

و  aوزن کل،  Wکه در آن  bW=aTLدست آمد: به های زیراز فرمول

b و  ون،یرگرس یهاثابتTL طول کل است (Ricker ،1975) .شاخص 

و  Saborowski) محاسبه شد bCF=W/TLرابطه  لهیوس( بهCF) یچاق

Buchholz ،1996). سهیمقا CF غرب و شرق یپرورش یهاتیسا نیب 

 خار مقاطع یقطرضمن،  درانجام شد.  ANOVAاز آزمون  استفادهبا 

 .(SPSS ،1997) دیگرد سهیمقا ANOVA آزمون قیطر از زین هانمونه نیا
 

        تایجن

 هایسایت یرانیا انیماهتاس بچه وزن و در طول یداریتفاوت معن       

 ، P ،1df=91/0) خزر مشاهده نشد یایدر یسواحل جنوب یو غرب یشرق

014/0=F 26/0؛=P، 1df ،33/1=F)  طول و  نیرابطه ب (.1)جدول

   (. 1شد )شکل  انیب یهندس نیانگیتابع م ونیوزن با استفاده از رگرس
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نداشت  یداریدو منطقه تفاوت معن انیماه نیب یشاخص چاق       

(06/0=P ،1df، 04/4=F .)یانهیوزن خار باله س باوزن بدن  نیب رابطه 

 یداریمعن تفاوت (.2)شکل ددا نشان ییباال یهر دو منطقه همبستگ در

 یسواحل جنوب یو غرب یشرق ینواح نیب یانهیدر قطر خار باله س

 (.P ،1df ، 66/0=F=43/0) خزر مشاهده نشد یایرد

 

 یپرورش یرانیا یماهبچه تاس یانهیخار باله س هیدر پا مقطعو قطر  یچاق شاخص ،خارطول کل، وزن  وزن کل، (اریمع یخطا ±ن )یانگیم :1جدول 

 خزر یایدر یسواحل جنوب یو شرق یغرب نواحی
 حداکثر حداقل هانیانگیم اریانحراف مع نیانگیم منطقه پارامتر

410/0 423/2 شرق )گرم(بدن وزن   089/1  895/4  
304/0 098/3 غرب  733/1  643/4  

412/0 324/9 شرق متر(یطول کل )سانت  441/7  129/11  
297/0 269/9 غرب  888/7  673/10  

0003/0 003/0 شرق وزن خار )گرم(  001/0  004/0  
0006/0 003/0 غرب  001/0  007/0  

003/0 024/0 شرق یچاق شاخص  014/0  043/0  
002/0 032/0 غرب  022/0  045/0  

313/71 667/1058 شرق (کرومتری)مخار  مقطعقطر   419/790  166/1396  
577/105 399/1162 غرب  258/544  525/1578 

 

 

 انیماهتاس بچهبدن وزن  بارابطه طول  :1شکل 

و خط  دیسف یهارهی)دا یغرب نواحی یپرورش یرانیا

و خط ممتد(  اهیس یهارهی)دا یمنقطع( و شرق

 ،گرموزن کل بر حسب )خزر  یایدر یسواحل جنوب

 متر(یطول کل بر حسب سانت

 

 

 انیماهتاس بچهوزن بدن  با رابطه وزن خار :2شکل 

و خط  دیسف یهارهی)دا یغرب نواحی یپرورش یرانیا

و خط ممتد(  اهیس یهارهی)دا یمنقطع( و شرق

 ،گرمخزر )وزن خار بر حسب  یایدر یسواحل جنوب

 وزن بدن بر حسب گرم(

 

 بحث

و قطر مقطع خار  یچاق شاخص، کل طول بدن، کل وزن تشابه       

 یایدر یجنوب سواحل یو غرب یشرق هایسایت انیبچه ماه یانهیباله س

 Campanaبود ) نیشیصورت گرفته محققان پ مطالعاتخزر، موافق با 

و همکاران،  Wells ؛2000 همکاران و  Campana؛1994 ،و همکاران

( ثابت کرد که 1999) Wootton (.2015و همکاران،  Price؛ 2003

 یماه یو سالمت یستیز طیشرا ه،یمشابه در مورد سطح تغذ طیشرا

 شودیم انیماه یزندگ خچهیدر تار یمشابه هایویژگی بروزمنجر به 

 یو غرب یشرق هایسایت انیماه بچهمقوله در  نیا و

حرارت  درجه. اگرچه دیگرد مشاهده زینخزر  یایدر یسواحل جنوب

و اثر  دهدیم شیسوخت و ساز را افزا زانیم ،یشرق یباالتر در نواح

 ،(Alizadeh ،2004دارد ) یرانیا انیماهرشد بچه تاس زانیبر م یمثبت

 انیماهتاس بچه یمصرفزنده  یغذا زانیمبر  یامر اثر منف نیالیکن 

 یتفاوت جهینموده و در نت یرا خنث گریاثرات همد نیا ،. لذارددا یرانیا

مشاهده  یغرب و یشرق یهاتیسا در یرانیا انیماهدر اندازه بچه تاس

 هیاز تجز غالباً مختلف یهاگونه انیرشد الرو ماه زانیم نیتخم .دینگرد

 آیدمی دستهب هاآن ریذخا یطول یفراوان یمتوال یهاکیپ لیو تحل

(Campana، 1984؛ Campana، 1999؛ Schismenou 2014 همکاران، و،) 
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 یطول یهاگروه ریبودن مرگ و م متفاوتروش با توجه به  نیا یول

 ؛Otterå، 1993 و Folkvord ؛Haugen، 1982 و Rosenberg) ژهیو

Claiborne  ،؛ 2014و همکارانBerejikian  ،زین و (2016و همکاران 

 گرددیم رییدستخوش تغ تور، چشمه اندازه به یریپذبیآس

(Campana، 1984 ؛Campana، 1999.) با  طول انیم رابطه یمنحن

بخش عمده رشد در  کهایگونهبه ،بود یازل صورت هب انیماه بچهوزن 

رشد  یویامر مشابه سنار نیا .گرددیم مشاهده یزندگ ییابتدا یروزها

و  Brennan) باشدیم دیسف یاریخاو یدر ماه دهیگرد مشاهده

Cailliet، 1989.) تاس ریذخااز  یبخش شودیزده م نیتخم کهجاآن از-

 و یمصنوع ریتکث حاصلخزر  یایدر یدر سواحل جنوب یرانیا یماه

 یبخشکه  علت نیاما به ا ،باشندیم ایدر به انیماهبچه نیا رهاکرد

-به، شده است یخزر سپر یایها در درآن یدوره زندگ از بلندمدت

 لذا گردند،یقلمداد م یرانیا انیماهاز تاس یوحش تیجمع عنوان

 به رهاکرد از شیپ یرانیا انیماهرشد در بچه تاس هایویژگی یبررس

نسل  تظاحف اهداف منظوربه هاآن طیشرا شناخت در تواندیم خزر یایدر

 باشد. دیگونه ارزشمند مف نیا
 

 و قدردانیتشکر 
 خزر یایدر انیماهتاس یالمللنیب قاتیتحق سسهؤم از سندگانینو       

در  یهمکار یبرا یدکتر شهرام عبدالملک ،یبرداراجازه نمونه یراب

 کمک در آماده یس براکیو هن تکیز آندرس دکترو  هانمونه یآورجمع

 قیتحق نیکنند. ایم یسپاسگزار یانهیخار باله س یهانمونه یساز

 ش،یاطر نیدر و بوکو یعیو منابع طب یستیدانشگاه علوم ز لهیوسبه

 قرار گرفت. تیو صندوق محمد بن زائد مورد حما النیدانشگاه گ
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