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چكيده
سبعهبّي سٍػي ثب ًبم فلوي ( Acipenser gueldenstaedtii )Brandt & Ratzeberg, 1833يْي اص ثب اسصؽسرشيي
هبّيبى ؿيالسي دس ػَاحل دسيبي خضس ثَدُ ٍ ثيـشش دس ػَاحل ؿوبلي ديذُ هيؿَد .دظٍّؾ ىًَ ثِ ثشسػي ٍ هغبلقرِ
سقذاد هيْشٍديل دس سخوِّبي هَلذيي سبعهبّي سٍػي دشداخشِ اػز .دس ايري سحَيرٌ اص  5فرذد هَلرذ سربعهربّي
سٍػي ِّ اص صيذگبُّبي ػَاحل خٌَةمشثي دسيبي خضس دس اػشبى گيالى صيذ ؿذُ ثَدًذ ،اػشيبدُ گشديرذ .سقرذاد 50
فذد سخوِ اص ّش هَلذ دس ىشهبليي  4دسصذ سثجيز ؿذ .ػذغ ثِ ّوِ سيل سيض ٍغت حيَاًي سخوِ اص ٍغرت گيربّي
خذا ،ؿؼشِ ٍ ػذغ هٌبىز هيْشٍديلي دس ٍغت حيَاًي ّش سخوِ هَسد ؿوبسؽ ٍ اسصيبثي ٍشاس گشىز .ثش اػبع ًشبيح
حبصلِ اص هدوَؿ  250فذد سخوِ هَسد ثشسػي ،حذاٍل  ،حذاّثش ٍ هشَػظ سقرذاد هيْشٍديرل هـربّذُ ؿرذُ دس ّرش
سخوِ ثِسشسيت صيش 6/1±2/6 ٍ 13 ،فذد ثَدُ اػز ٍ اص لحبػ آهبسي ثيي  5هَلذ سبعهبّي سٍػي اخشاله هقٌيداس
ٍخَد داؿز

(.)P<0/05

واژههاي كليذي :سبعهبّي سٍػي ( ،)Acipenser gueldenstaedtiiسخوِ ،دسيبي خضس ،هيْشٍديل
1

مقدمه
دسيبي خضس ثضسگشرشيي دسيبچرِ لرت ؿرَس خْربى

 Acipenser gueldenstaedtiiدس دسيبّررربي ػررريبُ،

اػز ِّ هبّيبى ثب اسصؿي ّوچرَى سربعهبّيربى سا دس

آصٍه ٍ خررضس صًررذگي هرريٌّررذ .دس ػررَاحل ؿرروبلي

خَد خب دادُ اػز ،ثِعرَسي ّرِ ايري دسيرب ٍ حرَصُ

دسيبي خضس ًؼجز ثِ ػبيش هٌبعٌ ثيـشش ديذُ هيؿرَد

آثشيررض آى هْررنسررشيي صيؼررشهبُ عجيقرري  6گًَررِ اص

ٍ اص هبّيبى هْبخشي اػرز ّرِ ثرشاي سخرنسيرضي ثرِ

سبعهبّيبى (سبعهبّي ايشاًري ،Acipenser persicus

سٍدخبًِّبي ٍلهب ،اٍسال ٍ سب حذٍدي ثِ سٍدخبًِّبي

سرربعهرربّي سٍػرري يررب چبلجرربؽ ثررب ًرربم فلورري

،Acipenser

سشُ ٍ ػييذسٍد هْبخشر هي ًوبيذ .حذاّثش عرَل آى

سبعهبّي ؿريخ  ،Acipenser nudiventrisاصٍى ثرشٍى

 222ػرربًشيهشررش ٍ ٍصى هقوررَل آى ثرريي  16سررب 80

سرربعهرربّي سٍػرري

gueldenstaedtii

 ،Acipenser stellatusاػششليبد

Acipenser ruthenus

ّيلَگشم ٍ ثًِذسر سب ّ 160يلرَگشم ًيرض ديرذُ ؿرذُ

ٍ ىيلهبّي ( )Huso husoهيثبؿذ ٍ ثب سَليذ  90دسصذ

اػز (ٌِّْؿْشي ٍ آرسيسبّبهي .)1353 ،هبّيبى ًش دس 8

خبٍيبس دًيب ؿْشر خْبًي داسد .سبعهبّيبى اص هبّيربى

سررب  14ػرربلهي ٍ هرربدُّررب دس  10سررب  12ػرربلهي ثرربلل

مضشٍىي -اػشخَاًي دٍساى اٍليرِ ّؼرشٌذ ّرِ حرذٍد

هيؿًَذ (ّبصاًچوّ ،)1981 ،نآٍسي هغلٌ آًبى ثريي

خذا ؿذًذ.

 70سب ّ 800ضاس فذد سخوِ دس ّرش هَلرذ هريثبؿرذ

 200هيليَى ػبل ديؾ اص هبّيبى اػشخَاًي

(.)1982 ،Clark ٍ Cherr
*هؼئَل هْبسجِhallajianali@yahoo.com :
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سخوِ هبّيبى اص چٌذ اليِ ثب دَؿرؾ چرشم هبًٌرذ

ّيجشيذاػيَى ايي ًْشِ سفبيرز هري ؿرَد (ّربصاًچو ،

احبعِ ؿذُ اػز .ايي دَؿؾ ّب مـبي دشٍسئيٌي ثرَدُ

 .)1981اص آًدبييِّ ؿْل ،سقذاد ٍ اثقبد هيْشٍديل دس

ِّ اص ػلَلّبي ٍيظُاي هٌـبء هيگيشًذ .ايي مـبء يرب

اًَاؿ گًَِّبي سبعهبّيبى ٍ حشي دس يرِ گًَرِ ٍ دس

َّسيَى هحبىؼ سخن لَبح ًيبىشِ ٍ خٌيي دس حبل سؿذ

يِ هَلذ هشنييش ثَدُ ٍ ثقضبً ثِفٌَاى ّليرذ ؿٌبػربيي

هرريثبؿررذ .ثقررذ اص سـررْيل ايرري اليررِّررب ،ػرربخشوبى

گًَِّب ثِّبس هيسٍد ،ثٌبثشايي ّذه اص ايري درظٍّؾ،

هيْشٍديلّب 1دس ثيي ايي اليرِّرب ٍ دس ػرغ سخورِ

هغبلقِ ٍ سقييي سقذاد هيْشٍديرل دس سخورِ هَلرذيي

سـْيل هي گشدًرذ .هيْشٍديرل ثرِ ؿرْل ٍيرو ثرَدُ ،

سبعهبّي سٍػي ًَاحي خٌَثي دسيبي خضس هيثبؿذ.

1

ٍؼوز گـبد آى دس ػغ سخوِ ٍشاس هيگيرشد .ايري

مواد و روشها
ثرررِهٌؾرررَس هغبلقرررِ ٍ ثشسػررري هيْشٍديرررل دس

هٌبىز دس ػغ سخوِ دس ٍؼوز ٍغت حيَاًي ٍخَد
داسًذ ٍ اػذشمّب اص آى هٌبىز ثِ داخرل سخورِ خْرز

سخوِّربي هَلرذيي سربعهربّي سٍػري ،اص  5هَلرذ

ثبسٍس ًوَدى ًيَر هي ٌٌّذ .هٌغَِ هٌبىز هيْشٍديل صيبد

سبعهبّي سٍػي صيذ ؿرذُ اص صريذگبُّربي ًرَاحي

ٍػيـ ًجَدُ ٍ اص  0/014-0/03هيلريهشرش هشثرـ ػرغ

ؿيالسي ّيبؿْش ٍ صيجبٌّربس ٍاٍرـ دس اػرشبى گريالى دس

ٍغررت حيررَاًي سا سـررْيل هرريدّررذ (ٌّْررِؿررْشي ٍ

ػبل ّ 1382رِ ثرِ هدشورـ سْثيرش ٍ درشٍسؽ هبّيربى

آرسيسبّبهي .)1353 ،دس هبّيبى اصٍىثشٍى  ،ىيلهربّي ٍ

خبٍيرربسي دّشررش ثْـررشي اًشَرربل يبىشررِ ثَدًررذ ،ثقررذ اص

سرربعهرربّي سٍػرري ىبصررلِ هيرربى ػررَسا ثيشًٍرري

ؿْبىشي ؿْن هبّي ثِهٌؾَس سْثيش هصٌَفي ،سقرذادي

هيْشٍديل ّب اص ّوذيهش هقوَالً ثؼيبس ّن (ثريي  40سرب

سخوِ ٍجل اص سْثيش اص ّش يِ اص هَلذيي خورـآٍسي

 ، 80حررذاّثش سررب  100هيْررشٍى) اػررز (ٍ Dettlaff

ٍ ثِعَس خذاگبًِ دس ؽشٍه ؿيـِاي حربٍي ىشهربليي

ّوْبساى .)1993 ،سقذاد هٌبىز هيْشٍديل دس ّش فذد اص

 4دسصذ سثجيز ؿذ.

سخوِ هبّيبى اػشخَاًي يرِ هٌيرز اػرز (ثريالسد ٍ

سخوِّبي سثجيز ؿذُ اص هَلرذيي ثرِ آصهبيـرهبُ

ددـرري ،)1381 ،دس حرربليّررِ ايرري هٌبىررز دس سخوررِ

ثبىزؿٌبػري ثخرؾ ىيضيَلرَطي ٍ ثيَؿريوي اًؼرشيشَ

هبّيبى خبٍيبسي هشيبٍر ٍ ثِعَس هقوَل ثيؾ اص يِ

سحَيَبر ثييالوللي هبّيبى خبٍيبسي اًشَربل يبىشٌرذ .اص

هيْشٍديل گضاسؽ ؿذُ اػز (حالخيربى ٍ ّوْربساى،

ّش هَلذ  50فذد سخوِ هَسد ثشسػري ٍرشاس گشىرز.

1378؛ ّ ٍ Dettlaffوْبساىٍٍ .)1993 ،شريّرِ سقرذاد

اثشذا سخوِّب اص ىشهبليي خبسج ٍ ثب آة هَغرش ؿؼرشِ

هٌبىز هيْشٍديل  5سب  10فذد ثبؿذ ،هؼبحز هيْشٍديل

ؿذًذ .ثقذ اص ؿؼشـَ ،سخوِ ثيي دٍ اًهـز ؿصز

دس ٍغت حيَاًي ثيي  120سب  130هيْشٍى خَاّذ ثَد،
ثِعَسيِّ هيْشٍديل ّب دس يِ هحرذٍدُ هـرخ

ٍ اؿبسُ عَسي ٍشاس دادُ ؿذ سب ّوشثٌذ خذا ٌٌّرذُ دٍ

اص

ٍغت حيَاًي ٍ گيبّي ثب چـن ميشهؼل ديرذُ ؿرَد.

ػغ ٍغت حيَاًي ٍشاس خَاٌّرذ گشىرز (ٍ Dettlaff

ػذغ ايي ّوشثٌذ ثِ ّوِ سيل سيض ثرشؽ دادُ ؿرذ سرب

ّوْبساى.)1993 ،

ٍغت حيَاًي اص ٍغت گيبّي خذا ؿَد.

هشَػظ اًذاصُ دّبًرِ هيْشٍديرل (مـربء خربسخي)

ثقذ اص ثشؽ سخوِ ،اص آًدبييِّ هٌبىز هيْشٍديرل

 21/9هيْررشٍى ٍ هشَػررظ اًررذاصُ ٍؼرروز ثبسيررِ

دس ػغ ٍغت حيَاًي ٍاٍـ ؿذُ اًذ ،هحشرَي داخلري

هيْشٍديل (مـبء داخلي)  18/5هيْشٍى دس سبعهبّيبى

ٍغت حيَاًي ثب دٍز ىشاٍاى خبلي ؿذُ ،ػذغ ثخرؾ

هيثبؿذ (حالخيبى ٍ ّوْربساىٍ .)1378 ،ؼوز هدرشاي
سٌرر

هيْشٍديررل ّررش گًَررِ اص اًررذاصُ فررش

داخلي مـبء ثب آة ثِعَس ّبهل ؿؼشِ ؿرذًذ ،ثقرذ اص

ػررش

ايي فورل مـربء سخورِ ثرشاي هـربّذُ ٍ ؿروبسؽ

اػذشهبسَصٍئيذ ّوبى گًَِ اًذّي ثيـرشش اػرز ّرِ دس

هيْشٍديل ثِ ّوِ لَح آهبدُ گشديرذ .مـربء سخورِ

1- Micropyle
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آهبدُ ؿذُ ثِ ًحَي سٍي يِ الم سويض ٍشاس گشىز ِّ

سخوررِ هـرربّذُ ًهشديررذ) دس ّررش سخوررِ ثررَد .دس

ٍؼوز هحذة آى سٍ ثِ دبييي ثَد .ثِهٌؾَس خلَگيشي

ؿْلّبي  1سب  4سقذاد هيْشٍديرل دس سخورِّربي ايري

اص خـِ ؿذى مـبء ٍ سوشّض ًَس لرَح  ،يرِ ٍغرشُ

هَلذيي ًـبى دادُ ؿذُ اػز.

آة ثِ آى اضبىِ ؿذُ اػز .هيْشٍديلّب ثب ثضسگٌوربيي

ؿْلّبي  1سب  ،5دسصذ ىشاٍاًي هيْشٍديل دس ّرش

 32الي  ،50xهَسد ؿوبسؽ ٍشاس گشىشٌرذ .دس ثشسػري

يِ اص هَلرذيي ٍ ؿرْلّربي  7 ٍ 6دسصرذ ىشاٍاًري

آهبسيً ،شماىضاس  ٍ Excelآصهَى سرَّي هرَسد اػرشيبدُ

هيْشٍديل ّل هَلذيي سا ًـبى هيدّذ.
دس ثشسػرري آهرربسي ّررِ اص هَبيؼررِ ثرريي سقررذاد

ٍشاس گشىز.
نتايج
ًشبيح ثِدػز آهذُ اص ؿوبسؽ سقذاد هيْشٍديلّبي

هغبلقِ صَسر گشىرز ،هـربّذُ ؿرذ ّرِ ثرِ ميرش اص

حبصل اص  250فذد سخوِ هَلذيي سربعهربّي سٍػري

هَلذيي يِ ثب دٍ ِّ سقذاد هيْشٍديرلّربي آًْرب ثريي

ثيبًهش آى ثَد ِّ هشَػظ سقذاد هيْشٍديرلّربي ؿروبسؽ

صيش سب  8فذد دس ّرش سخورِ ثرَد ،دس ػربيش هرَاسد

ؿذُ  6/1±2/6فذد دس ّش سخوِ اػرز .حرذاّثش سقرذاد

اخشاله هقٌي داس ٍخَد ًذاؿز (ٍ ،)P >0/05لي ثريي

هيْشٍديررل دس ػررغ سخوررِ ايرري هَلررذيي  13فررذد ٍ

ػبيش هَلذيي ثرب ػرغ اعويٌربى  95دسصرذ اخرشاله

حرذاٍل آى صريش (هيْشٍديلري دس ػرغ ٍغرت حيرَاًي

هقٌيداس هـبّذُ ؿذ (.)P>0/05

هيْشٍديلّبي سخوِ هَلذيي سبعهبّي سٍػي هرَسد

شكل  -1ومايي از تجمع ميكروپيلهاي  4تايي در تخمك

شكل  -0ومايي از تجمع ميكروپيلهاي  6تايي در تخمك

تاسماهي روسي ()02x

تاسماهي روسي ()02x

شكل  -3ومايي از تجمع ميكروپيلهاي  8تايي در تخمك

شكل  -4ومايي از تجمع ميكروپيلهاي  8تايي در تخمك

تاسماهي روسي ()52x

تاسماهي روسي ()02x
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35.00

25.00
14.40

20.00
15.00
10.00

2.4

5.00
0.00

بین  12تا 15عدد

بین  8تا 11عدد

بین  4تا 7عدد

بین  0تا 3عدد

تعداد میکروپیل

شكل  -7درصذ فراواوي ميكروپيل در تخمك مولذيه تاسماهيان روسي صيذ شذه

بحث و نتيجهگيري

آلوبًي  3سب  9فذد ٍ ىيلهبّي  1سب  17فرذد گرضاسؽ

ثررش اػرربع هغبلقرربر صررَسر گشىشررِ سَػررظ

ؿذُ اػز )1993( Podushka .سقذاد هٌبىز هيْشٍديرل

 Dettlaff ٍ Ginsburgسقرررذاد هٌبىرررز هيْشٍديرررل دس

دس سخوِ هبّي اصٍىثشٍى ثيي صيش سب  10فذد دس ّش

اصٍىثشٍى  1سب  13فذد ،دس سبعهبّي دسيربي ػريبُ ٍ

سخوِ گضاسؽ دادُ اػز .عجٌ گضاسؿبر حالخيبى ٍ

آصٍه  1سب  43فذد ،اػششليبد  5سب  13فذد ،سبعهربّي

ّوْبساى ( )1378سقذاد هٌبىرز هيْشٍديرل دس سخورِ
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هَلذيي اصٍىثشٍى  2سب  13فذد ،دس هَلذيي سبعهبّي

ثيـششيي دسصذ ىشاٍاًي هيْشٍديل ّوبىعَسيّرِ دس

ايشاًي ثيي  2سب  27فذد ،دس هَلذيي ىيلهبّي  2سرب 12

ؿْل  6ديذُ هيؿَد ثريي  4سرب  7فرذد دس ّرش سخورِ

فررذد ٍ عجررٌ گررضاسؽ  )1968( Ginsburgثررشاي ايرري

هيثبؿذ.

هَضررَؿ ٍبثررل رّررش ،ىشاٍاًرري سخوررِّرربي ثررذٍى

هبّي  1سب  33فذد ثَدُ اػز.
سقررذاد هٌبىررز هيْشٍديررل دس سخوررِ هَلررذيي

هيْشٍديل اػز .اهب ثب هذ ًؾش ٍشاس گشىشي احشوبل اؿرشجبُ

سبعهبّي سٍػي  1سرب  52فرذد (،)1968 ،Ginsburg

دس ٌّهبم اًشخبة ٍغت دس سخوِ ثِفلز خشاة ثرَدى

صيش سب  45فذد ( 1 ٍ )1993 ،Podushkaسرب  43فرذد

ٍ يررب فررذم سـررخي

ٍغررت حيررَاًي اص گيرربّي ،آى

(ّ ٍ Dettlaffوْررربساى ،)1993 ،دس هررربّي اػرررششليبد

سخوِّب دس هحبػجبر هذ ًؾش ٍرشاس ًهشىشٌرذٍ ،لري ثرب
سوبم دٍز ثبص چٌيي سخوِّبي دس  2فذد هبّي (يْري

( 5 )A.ruthenusسررب  13فررذد (ّ ٍ Dettlaffوْرربساى،

 4دسصذ ٍ ديهشي  2دسصذ) هـبّذُ گشديذ .ثرب ٍخرَد

 ٍ )1993دس سبعهبّي ػرييذ (3 )A.transmontanus

ّن ثَدى ىشاٍاًي سخوِّربيي ثرذٍى هيْشٍديرل ًـربى

سررب  15فررذد (ّ ٍ Dettlaffوْرربساى )1993 ،دس ّررش
سخوِ گضاسؽ

هي دّذ ِّ دس ثقضي هَاسد ايي فبهرل هريسَاًرذ دليرل

ؿذُ اػز.

لَبح ًيبىشي

گضاسؽّبي ّبسؿٌبػبى سٍػي دس اسسجبط ثب سقرذاد

فلررز دلررياػررذشهي ؿررذى سخوررِّررب ٍ ساُّرربي

هٌبىز هيْشٍديرل دس سخورِ سربعهبّيربى هشثرَط ثرِ

خلررَگيشي اص آى هرريسَاًررذ اص هَضررَفبر سحَيَرربسي

سبعهبّيبى ثخؾ ّبي ؿوبلي دسيربي خرضس (ػرَاحل

خبلجي ثبؿذ ِّ فالٍُ ثش سقذاد هيْشٍديل  ،ػبيش هرَاسد

ؿررَسٍي ػرربثٌ) ثررَدُ ٍ دس ثخررؾّرربي خٌررَثي

اص ٍجيل ّيييز سخوِ  ،سٍز ٍ ّيييرز اػرذشم سا ًيرض

دسيبيخضس (ػَاحل ايشاى ) سحَيَي صَسر ًهشىشِ سرب

هيسَاى هَسد ثشسػي ٍشاس داد .سبعهبّيبى ثِفلرز داسا

ايرريّررِ دس ػرربل  1377سَػررظ حالخيرربى سقررذاد

ثَدى چٌذ هيْشٍديل ثقضبً چٌرذ فرذد اػرذشهبسَصٍئيذ

هيْشٍديلّبي سخوِ گًَرِّربي سربعهربّي ايشاًري،

ثِعَس ّوضهبى ًيض ٍاسد يِ سخوِ ؿرذُ ّرِ حبلرز

اصٍىثشٍى ٍ ىيلهبّيبى صيذ ؿذُ دس ػرَاحل خٌرَثي

دلياػذشهي سا ايدبد هيٌّذ .اگشچِ ثًِؾش هيسػذ ّرِ

دسيبي خضس هَسد سحَيٌ ٍشاس گشىشِ اػز.

حضَس هيْشٍديل ّبي هشقذدي ؿبًغ دلرياػرذشهي سا

دس دظٍّؾ حبضش داهٌِ سقذاد هٌبىز هيْشٍديرل دس

اىضايؾ دّذٍ ،لي ٍخَد ىشآيٌذ دٍ ثشاثش َّچِ ؿذى

سخوررِ هَلررذيي سرربعهرربّي سٍػرري صرريذ ؿررذُ دس

هدشاي هيْشٍديلّب ثقذ اص ٍسٍد اٍليي اػرذشم ؿربًغ

ػَاحل خٌَثي دسيبي خضس ثيي صيش سب  13فذد ثرَدُ

فجَس سقذاد صيبدي اػرذشم ثرِ ثخرؾ اًشْربيي هدرشا سا

ِّ ًؼجز ثِ سقرذاد هيْشٍديرلّربي گرضاسؽ ؿرذُ دس

ّرربّؾ دادُ ٍ دخررَل آى سا ثررِ ىضرربي دررشيٍسيلرريي

سبعهبّي سٍػي ًَاحي ؿوبلي دسيبي خرضس هشيربٍر

هحذٍد هيٌّذ ٍ دس حبل حبضش هـرخ

اػز  ،ثِعَسيِّ سقذاد هيْشٍديل ؿوبسؽ ؿرذُ ايري

ًيؼرز ّرِ

آيب هْبًيؼن هوبًقز ػشيـ اص دلي اػذشهي دس سخنّبي

هبّي دس ًَاحي خٌَثي (سب  ٍ 13هشَػظ  6فذد دس ّش

هبّيبى خبٍيبسي هَخَد اػز يرب خيرشٍ .لري ثرب ايري

سخوِ) ًؼجز ثِ سبعهربّي سٍػري ًرَاحي ؿروبلي

ٍخَد احشوبل ٍسٍد چٌذ اػذشم ثِ داخل ّؼشِ سخوِ

دسيرربي خررضس (سررب  52فررذد ٍ هشَػررظ  25فررذد

ثِفلز دبئيي ثَدى ّيييز سخوِ ٍخَد داسد .اييگًَِ

( ٍ )1968 ،Ginsburgسب  45فذد ()1993 ،Podushka
ّوشش ثَدُ

سخوِّب ثبؿذ.

سخنّب خضء سخنّبي لَبح يبىشِ هحؼَة هيگشدًرذ ٍ

اػز.

اػررذشهبسَصٍئيذّبي ّررِ ٍاسد هحَعررِ ػيشَدالػرروي
هيؿًَذ دس عي ىشايٌذ سْبهل سخن  ٍ 4 ،3حشي ثيـشش
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علي حالجياى

ثالػشَهش دس آًْب ؽبّش هيؿًَذ .ايي گًَِ سخرنّرب دس

ثِ حَصُ ؿوبلي دسيبي خضس اػز ،ايي هَضَؿ ِّ آيرب

هشاحل ثقذي سؿذ ٍ ًوَ اص ثيي خَاٌّذ سىرز ،يقٌري

سبعهبّي سٍػي صيذ ؿذُ دس ايي ًرَاحي ثرب ًرَاحي

سخنّبي دلياػذشهي ميشفبدي ِّ خٌييّبي آى سْبهل

ؿوبلي اص ًؾش سقذاد هيْشٍديل اص يِ ًظادًذً ،يربص ثرِ

يبىشِ هقوَالً هيهيشًذ ٍ هَذاس ّوي اص آًْرب ّرِ ّبهرل

ثحث ٍ سحَيٌ ثيـششي داسد.

هيؿًَذ ِّ ايي گشٍُ ًيض ثِصَسر ّشهي ميشفربدي ٍ
يب ثب ػشّبي سْبهل ًيبىشِ ؽبّش هريؿرًَذ (ٍ Dettlaff

تشكر و قدرداني
اص سيبػز هحشرشم اًؼرشيشَ سحَيَربر ثرييالوللري

ّوبًٌذ سبعهبّيبى هغبلقِ ؿذُ (سبعهبّي ايشاًري،

هبّيرربى خبٍيرربسي دّشررش دادهرربى خٌرربة آٍرربي دّشررش

اصٍى ثشٍى ٍ ىيلهبّي ) دس حَصُ خٌَثي دسيربي خرضس

دَسّبؽوي ،هقبًٍز هحششم سحَيَبسي آى اًؼشيشَ خٌبة

(حالخيبى )1377 ،سقرذاد هيْشٍديرلّربي سخورِ دس

آٍبي دّشش ثْوٌيّ ،وْبساى هحششم ثخؾ ىيضيَلَطي ٍ

سبعهبّي سٍػي صيذ ؿذُ دس ًبحيرِ خٌرَثي دسيربي

ثيَؿرريوي اًؼررشيشَ آٍبيرربى هٌْررذع ّرربؽوي ،هٌْررذع

خضس ًيض ثبثز ًجرَدُ ،ثرِعرَسيّرِ سقرذاد هيْشٍديرل

دطًررذيبى ،هٌْررذع دَسدَّرربًي ،هٌْررذع يَػرريي ٍ

سخوِ حشي دس يِ هَلذ ًيض هشيبٍر اػز .اعالفبر

ّوچٌيي هؼئَل هحششم ثخؾ سْثيش ٍ دشٍسؽ هدشوـ

هَبيؼررِاي ثررش سٍي سقررذاد هيْشٍديررلّرربي سخوررِ

ؿْيذ ثْـشي خٌبة آٍبي هٌْذع هحوذي دشؿرَّْي

سبعهربّي سٍػري ٍ ديهرش هبّيربى خبٍيربسي حرَصُ

صويوبًِ ػذبػهضاسي ٍ سـْش هيگشدد.

ّوْبساى.)1993 ،

خٌَثي دسيبي خضس ًـبىدٌّذُ سقذاد ّرن آًْرب ًؼرجز
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Study on ovum micropyle of Russian sturgeon broodfishes
(Acipenser gueldenstaedtii) captured in the west- south coast of Caspian Sea
*
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Abstract
Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii (Brandt & Ratzeberg, 1833)) is one of the most
valuable fishes of the Caspian Sea, which occur more frequently in the Northern part of the Sea.
The number of micropyle in the ovum of Russian sturgeon was investigated in this study. Fifty
samples of ovum were fixed in 4% formalin, then animal and plant poles were cut and separated
by thorn, washed and at last the number of micropyles were counted and compared in the
examined samples. The results of studying 250 ovums showed that minimum, maximum and
average number of micropyle in ovums was 0, 13 and 6.1±2.6, respectively. Statistical study
indicated significant differences among5 brood fishes (P<0.5).
Keywords: Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii(; Ovum; Caspian sea; Micropyle3
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