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چکیده
رشد و قطر خار باله سینهای بچه تاسماهی ایرانی ( )Acipenser persicusپرورشی سایتهای جنوبشرقی و غربی دریای خزر پیش از
رهاسازی به دریا بررسی گردید .پس از زیستسنجی بچه ماهیان ،خار باله سینهای سمت راست آنها جدا گردید ،وزن شد و اندازه آنها ثبت
گردید .هیچ تفاوت معنیداری در وزن و طول بچه ماهیان جنوبشرقی و غربی دریای خزر مشاهده نشد .شاخص چاقی هم تفاوت معنیداری بین
دو منطقه نداشت ( .)P>0/05رابطه بین وزن بدن و وزن خار باله سینهای در هر دو منطقه معنیدار بود .تفاوت معنیداری بین قطر مقطع خارهای
باله سینهای در دو ناحیه شرق و غرب وجود نداشت .منحنی رابطه میان طول با وزن بچه ماهیان بهصورت ازلی بود ،به گونهایکه بخش عمده رشد
در روزهای ابتدایی زندگی مشاهده شد .این مطالعه نشان داد ویژگیهای مشابه در رشد بچه تاسماهیان ایرانی پرورشی نواحی جنوبشرقی و غربی
دریای خزر وجود دارد که میتواند قبل از رهاسازی به دریا جهت شناخت شرایط آنها برای اهداف حفاظتی مفید باشد.
کلمات کلیدی :تاسماهی ایرانی ،شاخص چاقی ،رشد ،خار باله سینهای
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رشد و قطر خار باله سینهای بچه تاسماهی ایرانی پرورشی جنوب دریای خزر

مقدمه
 )1971( Pannellaگزارش کرد که ساختارهای کلسیمی ماهی
حاوی اطالعات سنی و رشد آنها بوده و میتواند ابزاری مهم برای
درک دینامیک اکولوژیکی مراحل اولیه زندگی ماهیان باشد (،Sales
 .)2013بررسی ساختارهای کلسیمی میتواند برای تعیین تاریخچه
زندگی و اطالعات رشد ماهیان مورد استفاده قرار گیرد ( Companaو
1993 ،Jones؛  Kerrو 2013 ،Campana؛  Aviglianoو همکاران،
 .)2015با شناخت دقیقتر ساختارهای کلسیمی ماهیان و درک رابطه
بین اندازه این ساختارها و اندازه ماهی ،برآورد نرخ رشد براساس
پهنای دوایر این ساختارها امکانپذیر گشت (،)2009 ،Sponaugle
بهگونهای که با داشتن دادههای فردی میتوان به بررسی کوهورتی
خاص و بهدنبال آن پویایی جمعیت آن پرداخت و نیز به سهم نسبی
جمعیتهای تخمریزی کرده و مناطق نوزادگاهی مختلف تعمیم داد
( .)1999 ،Woottoneنرخهای رشد همچنین میتواند در مدلهای
بیوانرژتیک لحاظ شده و برای بررسی فرایندهای حیاتی روی داده در
اوایل زندگی مورد بهرهبرداری قرار گیرد (2009 ،Sponaugle؛ van
 Poortenو  .)2016 ،Waltersبررسی ویژگیهای رشد بچه تاسماهیان
ایرانی پرورشی پیش از رهاسازی به دریا میتواند در بررسی فراوانی
جمعیت ،ساختار سنی ،بازگشت شیالتی ،مرگ و میر و حفاظت آنها
مفید باشد ( Brennanو 1989 ،Cailliet؛  Paulyو همکاران.)2003 ،
تاسماهی ایرانی ( )Acipenser persicusیکی از متداولترین گونههای
ماهیان خاویاری در دریای خزر است .این ماهی کفزیخوار و میزان
رشد آن آهسته میباشد ( Bakhshalizadehو همکاران .)2011 ،این
ماهی دیر به سن بلوغ رسیده و هر سه سال یکبار تولیدمثل میکند.
بیش از شصت درصد صید ماهیان خاویاری در سواحل جنوبی دریای
خزر به این گونه تعلق دارد ( Moghimو همکاران .)2006 ،این ماهی
در فهرست گونههای در معرض انقراض اتحادیه بینالمللی حفاظت از
طبیعت ( )IUCNقرار گرفته است .بنابراین اطالع از ویژگیهای
تاریخچه زندگی ماهی به درک بهتر اثرات مخربی که در درازمدت به
محیط زیست آبی آن تحمیل شده و ذخایر تاسماهی ایرانی را متحمل
ساخته ،ضروری بهنظر میرسد .شواهد نشان میدهد که اثرات مخرب
زیست محیطی در درازمدت بر جمعیتهای تاسماهیان تاثیر گذاشته
و توانایی تولیدمثلی آنها را در شرایط طبیعی از بین میبرد (،Pourkazemi
 .)2006بنابراین مطالعه صفات رشد در بچه تاسماهیان ایرانی که
بهطور مصنوعی تکثیر و تا پیش از رهاسازی به دریا در محیطهای
بسته پرورش یافتهاند میتواند برای حفاظت از این گونه مفید باشد.
هدف این بررسی مقایسه الگوی رشد و قطری خارهای باله سینهای
در بچه تاسماهیان ایرانی پرورش یافته در نواحی شرق و غرب سواحل
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جنوبی دریای خزر پیش از رهاسازی به دریا میباشد تا مشخص شود
آیا قطر خار باله سینهای ،شاخص مفیدی برای بررسی خصوصیات
رشد تاسماهی ایرانی است یا خیر.

مواد و روشها
بیست نمونه تاسماهی ایرانی ( )Acipenser persicusاز مراکز
اصلی تکثیر مصنوعی آن در نواحی شرق و غرب سواحل جنوبی دریای
خزر پیش از رهاکردشان به دریا تهیه شد .وزن کل ( )Wو طول کل
( )TLتمام نمونهها اندازهگیری و ثبت شد و با استفاده از آزمون
 ANOVAمقایسه گردید ( )1997 ،SPSSکه نتایج آن در جدول 1
ارائه شده است .خار باله سینهای سمت راست هر ماهی بهوسیله
اسکالپل جدا و بهمدت ده دقیقه در آب گرم قرار داده شد (،Debicella
2005؛  Bakhshalizadehو همکاران )2013 ،تا بافتهای نرم جدا
گردد .سپس با یک برس سفت ،بافتهای باقیمانده روی خار جدا شد
و پس از کدگذاری در مکانی خشک و تاریک بهمدت  24ساعت
قرارداده شد .خارها با دقت  0/001گرم وزن گردید و جهت مقطع
گیری ،قالبگیری شد .بدین منظور خارها در قالب اپوکسیرزین قرار
داده شد و با استفاده از دستگاه برش استخوان سرعت پایین ،از
نزدیکترین فاصله به محل مفصل برش داده شدند ( Kochو همکاران،
 .)2008سپس بهترتیب از کاغذ سمبادههای  30میکرومتر و  3میکرومتر
استفاده گردید تا مقاطع صافی به ضخامت  0/2میلیمتر بهدست آید.
عکسبرداری با استفاده از استریومیکروسکوپ با بزرگنمایی  50برابر
انجام پذیرفت و متعاقب آن قطر مقاطع با نرمافزار Motic(Motic
) Image Plus 2.0 ML, Motic China group Co, Ltdاندازهگیری
گردید.پارامترهای رابطه طول -وزن ماهی با برازاندن تابع توان با استفاده
از دادههای طول و وزن (1973 ،Ricker؛  )1997 ،SPSSو با استفاده
از فرمولهای زیر بهدست آمد W=aTLb :که در آن  Wوزن کل a ،و
 bثابتهای رگرسیون ،و  TLطول کل است ( .)1975 ،Rickerشاخص
چاقی ( )CFبهوسیله رابطه  CF=W/TLbمحاسبه شد ( Saborowskiو
 .)1996 ،Buchholzمقایسه  CFبین سایتهای پرورشی شرق و غرب
با استفاده از آزمون  ANOVAانجام شد .در ضمن ،قطری مقاطع خار
این نمونهها نیز از طریق آزمون  ANOVAمقایسه گردید (.)1997 ،SPSS

نتایج
تفاوت معنیداری در طول و وزن بچه تاسماهیان ایرانی سایتهای
شرقی و غربی سواحل جنوبی دریای خزر مشاهده نشد (،df1 ،P=0/91
F=0/014؛ ( )F=1/33 ،df1 ،P=0/26جدول  .)1رابطه بین طول و
وزن با استفاده از رگرسیون تابع میانگین هندسی بیان شد (شکل .)1
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شاخص چاقی بین ماهیان دو منطقه تفاوت معنیداری نداشت
( .)F=4/04 ،df1 ،P=0/06رابطه بین وزن بدن با وزن خار باله سینهای
در هر دو منطقه همبستگی باالیی نشان داد (شکل .)2تفاوت معنیداری
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در قطر خار باله سینهای بین نواحی شرقی و غربی سواحل جنوبی
دریای خزر مشاهده نشد (.)F=0/66 ،df1 ،P=0/43

جدول  :1میانگین ( ±خطای معیار) وزن کل ،طول کل ،وزن خار ،شاخص چاقی و قطر مقطع در پایه خار باله سینهای بچه تاسماهی ایرانی پرورشی
پارامتر
وزن بدن (گرم)
طول کل (سانتیمتر)
وزن خار (گرم)
شاخص چاقی
قطر مقطع خار (میکرومتر)

نواحی غربی و شرقی سواحل جنوبی دریای خزر
انحراف معیار میانگینها
میانگین
منطقه
0/410
2/423
شرق
0/304
3/098
غرب
0/412
9/324
شرق
0/297
9/269
غرب
0/0003
0/003
شرق
0/0006
0/003
غرب
0/003
0/024
شرق
0/002
0/032
غرب
71/313
1058/667
شرق
105/577
1162/399
غرب

حداقل
1/089
1/733
7/441
7/888
0/001
0/001
0/014
0/022
790/419
544/258

حداکثر
4/895
4/643
11/129
10/673
0/004
0/007
0/043
0/045
1396/166
1578/525

شکل  :1رابطه طول با وزن بدن بچه تاسماهیان
ایرانی پرورشی نواحی غربی (دایرههای سفید و خط
منقطع) و شرقی (دایرههای سیاه و خط ممتد)
سواحل جنوبی دریای خزر (وزن کل بر حسب گرم،
طول کل بر حسب سانتیمتر)

شکل  :2رابطه وزن خار با وزن بدن بچه تاسماهیان
ایرانی پرورشی نواحی غربی (دایرههای سفید و خط
منقطع) و شرقی (دایرههای سیاه و خط ممتد)
سواحل جنوبی دریای خزر (وزن خار بر حسب گرم،
وزن بدن بر حسب گرم)

بحث
تشابه وزن کل بدن ،طول کل ،شاخص چاقی و قطر مقطع خار
باله سینهای بچه ماهیان سایتهای شرقی و غربی سواحل جنوبی دریای
خزر ،موافق با مطالعات صورت گرفته محققان پیشین بود (Campana
و همکاران1994 ،؛  Campanaو همکاران 2000؛  Wellsو همکاران،
2003؛  Priceو همکاران )1999( Wootton .)2015 ،ثابت کرد که
شرایط مشابه در مورد سطح تغذیه ،شرایط زیستی و سالمتی ماهی
منجر به بروز ویژگیهای مشابهی در تاریخچه زندگی ماهیان میشود
و این مقوله در بچه ماهیان سایتهای شرقی و غربی

سواحل جنوبی دریای خزر نیز مشاهده گردید .اگرچه درجه حرارت
باالتر در نواحی شرقی ،میزان سوخت و ساز را افزایش میدهد و اثر
مثبتی بر میزان رشد بچه تاسماهیان ایرانی دارد (،)2004 ،Alizadeh
لیکن این امر اثر منفی بر میزان غذای زنده مصرفی بچه تاسماهیان
ایرانی دارد .لذا ،این اثرات همدیگر را خنثی نموده و در نتیجه تفاوتی
در اندازه بچه تاسماهیان ایرانی در سایتهای شرقی و غربی مشاهده
نگردید .تخمین میزان رشد الرو ماهیان گونههای مختلف غالباً از تجزیه
و تحلیل پیکهای متوالی فراوانی طولی ذخایر آنها بهدست میآید
(1984 ،Campana؛ 1999 ،Campana؛  Schismenouو همکاران،)2014 ،
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ولی این روش با توجه به متفاوت بودن مرگ و میر گروههای طولی
؛1993 ،Otterå  وFolkvord ؛1982 ،Haugen  وRosenberg( ویژه
) و نیز2016 ، و همکارانBerejikian ؛2014 ، و همکارانClaiborne
 دستخوش تغییر میگردد،آسیبپذیری به اندازه چشمه تور
 منحنی رابطه میان طول با.)1999 ،Campana ؛1984 ،Campana(
 بهگونهایکه بخش عمده رشد در،وزن بچه ماهیان به صورت ازلی بود
 این امر مشابه سناریوی رشد.روزهای ابتدایی زندگی مشاهده میگردد
 وBrennan( مشاهده گردیده در ماهی خاویاری سفید میباشد
- از آنجاکه تخمین زده میشود بخشی از ذخایر تاس.)1989 ،Cailliet
ماهی ایرانی در سواحل جنوبی دریای خزر حاصل تکثیر مصنوعی و
 اما به این علت که بخشی،رهاکرد این بچهماهیان به دریا میباشند
- به،بلندمدت از دوره زندگی آنها در دریای خزر سپری شده است
 لذا،عنوان جمعیت وحشی از تاسماهیان ایرانی قلمداد میگردند
بررسی ویژگیهای رشد در بچه تاسماهیان ایرانی پیش از رهاکرد به
دریای خزر میتواند در شناخت شرایط آنها بهمنظور اهداف حفاظت نسل
.این گونه ارزشمند مفید باشد

تشکر و قدردانی
نویسندگان از مؤسسه تحقیقات بینالمللی تاسماهیان دریای خزر
 دکتر شهرام عبدالملکی برای همکاری در،برای اجازه نمونهبرداری
جمعآوری نمونهها و دکتر آندرس زیتک و هنیکس برای کمک در آماده
 این تحقیق.سازی نمونههای خار باله سینهای سپاسگزاری میکنند
،بهوسیله دانشگاه علوم زیستی و منابع طبیعی بوکو در وین اطریش
.دانشگاه گیالن و صندوق محمد بن زائد مورد حمایت قرار گرفت
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