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مقدمه
تاس ماهی��ان که یکی از مهم ترین گونه های آبزی اقتصادی در ایران و جهان به ش��مار 
می روند، از گزینه های مناس��ب برای آبزی پروری محس��وب می شوند. فیل ماهی بزرگ ترین 
ماهی و یکی از پنج نوع ماهی خاویاری بومی دریای خزر است که به  دلیل رشد بسیار سریع، 
تولید خاویار بس��یار مرغوب و سازگاری باال با ش��رایط پرورشی می تواند در بسیاری از منابع 
آبی داخلی کش��ور پهناورمان پرورش یابد تا بخش بزرگی از نیازهای پروتئینی را تأمین کند 

و مشاغل جدیدی در جامعه ایجاد کند.
ب��ا توجه به کاهش ش��دید مولدان فیل ماهی در محیط طبیع��ی )دریای خزر( و از طرفی 
تهدی��د عدم تأمین بچه ماه��ی موردنیاز کارگاه های پرورش��ی، هورمون تراپی و تکثیر به موقع 
فیل ماهی پرورش��ی و در پی آن زنده نگه داشتن ماهی بعد از عملیات تکثیر، مناسب ترین راه 

برای مقابله با این تهدید است. 

مزایای تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری پرورشی
• استحصال تخمک و اسپرم با کیفیت مناسب جهت لقاح؛ 

• جلوگیری از کشتار و استفاده چندباره از مولدان؛
• کاهش فشار صید ذخایر طبیعی؛

• کمک به حفظ ذخایر طبیعی؛
• اشتغال زایی و درآمدزایی.
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حوضچه های پرورش پیش مولد و مولدان
برای نگهداری و آماده سازی پیش مولدان و مولدان ماده و نر ازحوضچه های بیضی شکل 
)به قطر 10× 16 متر، عمق 2 متر و مساحت 75 مترمربع( یا حوضچه های گرد )قطر 6 متر، 
عمق 2 متر و مساحت 30 مترمربع( با سیستم هوادهی مستمر و سرپوشیده استفاده می کنند. 
در فصول س��رد س��ال و در هنگام کاهش دمای آب، به حوضچه های نگهداری ماهیان باید 
آب چاه اضافه شود تا نوسانات دمایی آب به حداقل برسد؛ اما در زمان رسیدگی جنسِی نهایی 

مولدان باید یک دوره سرمایی را بگذرانند )شکل های 1 و 2(.

شکل۱.حوضچههایبتونیگردسرپوشیده

شکل2.استخرنگهداریوپرورشمولدان
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تشخیص و جداسازی ماهیان
تشخیص جنسیت و جداسازی ماهیان خاویاری نر و ماده از یکدیگر به دلیل بلوغ دیررس 
و نداش��تن عالئم ظاهری جنس��یت، حتی در مرحله تخم ریزی، امری ضروری اس��ت؛ زیرا 
ج��دا نکردن آن ها به دلیل طوالنی  بودن دوره پرورش ت��ا تولیدمثل، هزینه های زیادی را بر 
دوش پرورش دهنده می گذارد. با تشخیص جنسیت در فیل ماهی از طریق روش های مختلف 
)الپاراس��کوپی، بیوپسی، اولتراسونوگرافی و...( ضمن کاهش هزینه پرورش می توان به زمان 

دقیق تخم دهی و اسپرم ریزی پی برد )شکل های 3 و 4(.

شکل3.)راست(جداسازینرومادهازطریقالپاراسکوپی
شکل4.)چپ(جداسازینرومادهازطریقبیوپسی

موقعیت هسته در تخمک
در مول��دان م��اده با اس��تفاده از وس��یله ای به نام س��وک که از پهلو به ب��دن ماهی فرو 
می ش��ود، می توان از تخمک ها نمونه ب��رداری کرد. تخمک های نمونه برداری ش��ده در ماده 
فرمالین 4درصد تثبیت می شوند، سپس تخمک ها در داخل آب در آزمایشگاه به مدت 3 تا 5 
 دقیقه جوش��انده و سرد می شوند. سپس با استفاده از تیغ تیز اصالح، برش طولی در تخمک 
)راستای محور جانوری-گیاهی( ایجاد می شود و به کمک لوپ فاصله هسته تا غشاء، تخمک 
و قطر تخمک اندازه گیری می شود و براساس فرمول                  ، موقعیت هسته در تخمک 
جهت تزریق هورمون محاس��به می شود. در این رابطه PI شاخص قطبیت، a فاصله بین هسته تا 

غشاء قطب جانوری و b قطر تخمک غشاء )قطب جانوری تا غشاء قطب گیاهی( هستند.

PI= a .100
       b
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تزریق هورمون در مرحله a 4 بدون نتیجه است، زیرا در این مرحله تخمک ها به  سختی 
 )PL( 4 یعنی زمانی که ش��اخص قطبی  ش��دن تخمک c از هم جدا می ش��وند؛ اما در مرحله
طبق رابطه باال بین 5 تا 8 درصد رس��یده باش��د، تزریق کاماًل به موقع اس��ت و سبب ایجاد 
بهترین شرایط اووالسیون تخمک می شود. در این مرحله تا بیش از 90 درصد از مولدان به 
هورمون تراپی پاسخ مثبت می دهند. تزریق در مرحله c 4 نیز به دلیل فوق رسیدگی تخمک ها 

اغلب باعث خراب  شدن تخمک ها خواهد شد.

تزریق هورمون
رس��یدگی نهایی و آزادشدن تخمک ها از تخمدان در فیل ماهی را می توان با به کارگیری 
عصاره هیپوفیز که از ماهی های بالغ فیل ماهیان تهیه می ش��ود یا از هورمون های س��نتتیک 

تعیین زمان هورمون تراپی
مرحله چهارم رسیدگی جنس��ی خود به سه مرحله تقس��یم می شود که تشخیص این سه 

زیرمرحله در زمان تزریق هورمون برای تکثیر فیل ماهیان بسیار مهم است:
1( مرحله a 4 که هسته تخمک در بخش مرکزی سلول قرار دارد.

2( مرحله b 4 که هسته تخمک کمی به طرف قطب جانوری حرکت می کند و تقریبًا نصف 
فاصله مرکز هسته تا دیواره سلول را می پیماید.

3( مرحله c 4 که هسته نزدیک به غشاء جانوری تخمک قرار می گیرد )شکل های5، 6 و7(.

4a4شکل5.هستهدرمرحلهb4شکل6.هستهدرمرحلهcشکل7.هستهدرمرحله
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تزریق در ماهیان ماده طی 2 مرحله صورت می گیرد. در مرحله اول 10 یا 20 درصد و در 
مرحله دوم 80 یا 90 درصد باقیمانده بعد از 12 تا 24 س��اعت از تزریق مرحله اول به عضله 
پش��تی ماهی تزریق می شود. چون ماهیان نر زودتر از ماهیان ماده به مرحله رسیدگی جنسی 
 می رس��ند، تزری��ق در آن ها یک مرحله ای اس��ت و همزم��ان با تزری��ق دوم در ماهی ماده 

انجام می شود.

درجه حرارت آب
درج��ه ح��رارت مناس��ِب آب در رسیدگی جنس��ی م��واد تناس��لی ماه��ی نق��ش مهمی 
 را ایف��ا می کن��د. دم��ای مناس��ب ب��رای رسیدگی جنس��ی م��واد تناس��لی در فیل ماهی از

9 تا 14 درجه سانتی گراد است.

مانند GnRH، Ovaprim، LHRH و ... تحریک و القاء کرد. البته در به کارگیری هر 
ی��ک از ای��ن هورمون ها باید از میزان تأثیر ماده فعال گن��ادو تروپینی در آن هورمون اطالع 

داشته باشیم تا بتوانیم مقدار غلظت آن را تعیین کنیم.
با توجه به درجه حرارت آب در زمان تزریق و وزن ماهی، میزان هورمون مورد نیاز برای 

تزریق برای هر یک از مولدان فیل ماهی براساس جدول 1 تعیین می شود.

جدول۱.مقدارهورمونهابرایتزریقمولدانفیلماهیپرورشیدردماهایمختلف

دمای آب )سانتی گراد(هورمون
میزان هورمون مورد نیاز به ازای هر کیلوگرم وزن بدن

جنس نرجنس ماده

GnRH12 20 میکروگرم10 میکروگرم10 تا

LHRHA212 2/5 میکروگرم4 میکروگرم10 تا

هیپوفیز
1 تا 10
11 تا 13

3 میلی گرم
2/5 میلی گرم

1/5 میلی گرم
1/75 میلی گرم
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مولدان نر تزریق شده نیز در زمان های متفاوت بررسی می شوند و در صورت اسپرم ریزی، 
به کمک لوله پالستیکی نرم و باریک که یک طرف آن وارد مجرای اسپرم بر و طرف دیگر 

آن به سرنگ 10 سی سی متصل است، اسپرم گیری می شود )شکل 9(.

منابع تأمین آب
آب مورد اس��تفاده در پرورش مولدان می تواند آب رودخانه یا چاه باش��د، ولی در مرحله 

انکوباسیون از آب چاه پس از فیلتراسیون استفاده می شود.

استحصال مواد تناسلی
 پ��س از تزریق هورمون، در زمان های مش��خص از مولدان م��اده بازدید به عمل می آید. 
پس  از مش��اهده برخی از عالئم ظاهری می توان به زمان تکثیر پی برد، از جمله نرم ش��دن 
ش��کم ماهی که با وارد کردن کمترین فش��ار به آن، مقداری تخمک از منفذ تناس��لی خارج 
می ش��ود یا با بلندکردن ماهی از قسمت دم به س��ر از سمت باال، تخمک های سیال شده به 

سمت پایین سینه ماهی و قسمت انتهایی شکم منتقل می شوند. 
پس از اطمینان از رس��یدگی کامل جنس��ی، ماهی ماده را از آب خارج کنید، سر آن را با 
پارچه نم دار بپوش��انید و بدون کش��تن و با عمل برش مجرای تخم بر )به وس��یله تیغ جراحی 
و ب��ه ان��دازه 1/5 تا 3 س��انتی متر( تخمک ها را تخلی��ه کنید و پس از تزری��ق آنتی بیوتیک 

اکسی تتراسایکلین به مقدار 100 میکرولیتر، ماهی را به وان پرورش برگردانید )شکل 8(.

شکل8.روشریزبرشبرایاستحصالتخمک
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شکل9.روشاسپرمگیری

س��پس کمیت و کیفیت اسپرم در آزمایش��گاه بررسی می شود و اسپرم مناسب به  ظروف 
تیره منتقل می ش��ود و در یخچال با دمای 4 درجه سانتی گراد نگهداری می شود تا در هنگام 

لقاح از آن استفاده شود.

لقاح
قبل از برش مجرای تخم بر، بدن و ناحیه شکمی با پارچه تنظیف خشک می شود. پس از 
اس��تحصال و بررسی کمی و کیفی مواد تناسلی، مایع تخمدانی به کمک پارچه توری ظریف 
جدا می شود. پس از اندازه گیری وزن تخمک، به ازای هر کیلوگرم، 10 میلی لیتر اسپرم مناسب 

با 200 میلی لیتر آب انکوباسیون مخلوط و به مدت 5 دقیقه هم زده می شود )شکل 10(.

شکل۱0.لقاحتخمکواسپرم
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پ��س از لق��اح، تخم های مولدان به یکدیگر می چس��بند. قبل از بردن تخم ها به س��الن 
انکوباس��یون باید چس��بندگی آن ها زدوده ش��ود. به ازای هر کیلوگرم تخم، نیم لیتر محلول 
گل رس غلیظ و 4 لیتر آب با یکدیگر مخلوط می ش��ود، س��پس مخلوط حاصل به تخم های 
لقاح یافته اضافه می شود و به مدت 45 دقیقه به آرامی هم زده می شود. به منظور حفظ دمای 
مناس��ب و میزان اکسیژن الزم در حین چسبندگی تخم ها، باید هر 10 دقیقه یک بار محلول 

خاک رس عوض شود و آب تازه به ظرف اضافه شود.
هرچند، رس��وبات رس روی تخم و وجود آهن در رس باعث تلفات و قارچ زدگی تخم ها 
می ش��ود و در نهایت سبب کاهش درصد لقاح می شود؛ برای از بین بردن چسبندگی تخم ها 
می ت��وان ب��ه جای گل از کائولن اس��تفاده کرد که در این حالت قارچ زدگی و آس��یب دیدگی 
تخم ها نس��بت به گل رس در انکوباس��یون کمتر اس��ت و در نهایت بازماندگی تخم ها برای 

هچ)تفریخ( بیشتر است.

انکوباسیون
پس از زدودن چسبندگی تخم های لقاح یافته، تخم ها برای تفریخ به جعبه های انکوباتور 
 وارد می ش��وند )ش��کل 11(. در ه��ر جعب��ه انکوباتور یوش��چنکو حداکثر 500 ت��ا 650گرم 
تخ��م لقاح یافت��ه وارد می ش��ود. قب��ل از واردک��ردن تخم ه��ا، انکوباتورها باید ب��ا محلول 

پرمنگنات پتاسیم ضدعفونی شوند.

شکل۱۱.زدودنچسبندگیتخمهایلقاحیافته
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ش��رایط فیزیکی و ش��یمیایی مناس��ب از جمله درجه حرارت آب، اکس��یژن محلول در 
آب، pH و ن��ور در مرحل��ه انکوباس��یون تخم ها باید رعایت ش��ود. درجه حرارت مناس��ب 
آب انکوباس��یون برای تفریخ تخم فیل ماهی 12 تا 15 درجه س��انتی گراد، اکس��یژن محلول 
 م��ورد نی��از بی��ن 6 ت��ا 9 میلی گ��رم در لیتر، pH بی��ن 7 ت��ا 8 و دبی آب فیلترش��ده بین

0/4 تا 0/5لیتر بر ثانیه اس��ت. ضمنًا در مرحله انکوباس��یون محیط تاریک بهترین شرایط را 
برای تفریخ تخم های فیل ماهی فراهم می سازد.

پرورش اولیه الرو
حوضچه ه��ای بتنی م��دور پرورش الرو باید قبل از وارد ش��دن الروهای تفریخ ش��ده با 
اس��تفاده از هیپوکلریت سدیم ضدعفونی ش��وند. برای این کار، حوضچه ها را با آب پر کنید و 
 مقداری هیپوکلریت سدیم در آن ها بریزید، به طوری که پس از نیم ساعت میزان کلر فعال به

10 میلی گرم در لیتر برس��د. س��پس الروهای حاوی کیس��ه زرده به این حوضچه ها با حجم 
1000 لیتر و دبی 0/5 لیتر در ثانیه منتقل می شوند. 

با توجه به نقش تراکم الروهای کشت  شده در میزان بازماندگی، میزان رشد، تلفات و بروز 
ناهنجاری های ریختی، تراکم 15 تا 20 نوزاد حاوی کیسه زرده در هر لیتر آب مناسب است. 
این مقدار با توجه به ش��رایط تکثیر و دمای آب ممکن است تغییر کند. الروهای تازه  وارد به 
حوضچه های بتنی گرد تا مدتی از کیس��ه زرده تغذیه می کنند و پس از جذب کیس��ه زرده و 
ب��ا آغاز تغذیه فعال )از 30 تا 50 میلی گ��رم(، روزانه در 4 مرحله با آرتمیا به میزان 10 درصد 
وزن ب��دن و همچنین از وزن 50 تا 100 میلی گرم روزانه در 4 مرحله به میزان 9 درصد وزن 
بدن با آرتمیا )3 درصد( و دافنی )6 درصد( و پس از تغذیه با غذای زنده، به منظور آدابتاسیون 
غذایی، الروها از وزن 100 تا 1000 میلی گرم به میزان 6 درصد وزن بدن )3 درصد دافنی و 
3 درصد غذای کنسانتره کامل به قطر 0/2 و 0/5 میلی متر( و 3 بار در روز تغذیه می شوند. از 
وزن 1 گرم به بعد با غذای کنسانتره با قطرهای بیشتر )0/8، 1، 1/5 و 1/9( غذادهی می شوند 

)شکل های 12، 13 و 14(.
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شکل۱2.الروهایتازههچشدهدرانکوباسیون

شکل۱3.الروهایمعرفیشدهبهونیرو

شکل۱4.بچهماهیجهتمعرفیبهاستخرهایپرورشی


