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ساشمان تحقیقات، آمًشش ، مًسسه تحقیقات علًم شیالتی کشًز، ماهیان خايیازیالمللی  بیهتحقیقات  اوستیتً -2

 32594-9353ایسان. صىديق پستی:  زشت،ي تسيیج کشايزشی، 

 

 2933دی  تازیخ پریسش:                                                    2931آذز تازیخ دزیافت: 

 چکيده
 َايراٌ از يکی طی دي دٍَ اخير کاَص بسيار ضديدي يافتٍ است. درياي خسر ايراویسًاحل  در خايياري ماَيان صيد ميسان
باضد. در تحقيق   خسر می درياي بٍ مىتُی َاي  ريدخاوٍ بٍ ماَيان بچٍ ماَيان خايياري، رَاسازي ذخاير بازسازيي  ذخاير ءاحيا

کٍ ضامل: ازين برين  خايياري رَاسازي ضدٌ بٍ ريدخاوٍ سفيدريد ماَيان  بچٍ يکيفی کمی حاضر بٍ مىظًر بررسی
(Acipenser stellatus) ، تاسماَی ايراوی(Acipenser persicus) ي ( تاسماَی ضيپAcipenser nudiventris)  ،بًدود

 ضدٌ رَاسازي ماَيان بچٍ بازماودگی درصد ريزاوٍ، رضدمتًسط  چاقی، ضريب رضد، ورخ يزوی، فرايوی َاي رضد، درصد ضاخص
 1865506از ايه مرکس،  1396ميسان رَاسازي بچٍ ماَيان خايياري در سال  .گرفتىد قرار بررسی مًرد 1396-97طی سالُاي 

درصد ي مياوگيه يزوی  4/23برين با  گرم، ازين 3/2±01/1درصد ي مياوگيه يزوی  3/69عدد بًدٌ کٍ تاسماَی ايراوی با
عدد  1609448 ،1397 گرم بًدٌ است ي در سال 61/5±56/2درصد ي مياوگيه يزوی 3/7گرم ي تاسماَی ضيپ با  06/1±34/2

درصد ي مياوگيه  5/25برين با   ازينگرم،  65/1±75/0درصد ي مياوگيه يزوی  68 بچٍ ماَی خايياري کٍ تاسماَی ايراوی با
 ،بًد. با تًجٍ بٍ آواليس َمبستگی پيرسًن گرم 60/11±34/4درصديمياوگيه يزوی  5/6گرم، تاسماَی ضيپ با  68/2±4/1يزوی 

بٍ ريدخاوٍ سفيدريد  1396-97َاي   برين رَاسازي ضدٌ طی سال  ماَی ايراوی ي ازين  تعداد ريزَاي پريرش در دي گًوٍ از تاس
داري  معىیييژٌ ي سرعت رضد ريزاوٍ در اوتُاي ديرٌ پريرش ارتباط مىفی ي مستقيم  چاقی، ورخ رضد با ضريب رضد، ضريب

ماَی ايراوی ي   در تاس 1396در مقايسٍ با سال  1397َمچىيه مياوگيه رضد ريزاوٍ ي ورخ رضد ييژٌ سال . (>05/0p)داضت 
 ماَی ايراوی بًدٌ است.  بيطتر از بچٍ تاسبرين   ( ي در ازين>05/0pدار ) ازين برين داراي اختالف معىی

 
 ، دریای خسررود  ماهیان خاویاری، رودخانه سفید  رهاسازی، بررسی کمی وکیفی، بچه لغات کليدي:
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 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

02
61

35
4.

14
00

.3
0.

2.
4.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

fj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 11

mailto:mousavi_sayedali@yahoo.com
mailto:mousavi_sayedali@yahoo.com
https://dorl.net/dor/20.1001.1.10261354.1400.30.2.4.1
https://isfj.ir/article-1-2324-en.html


 ...  ماهیان خايیازی بسزسی کمی ي کیفی بچه                                                                     ي همکازان گلسفید  مًسًی

94 

 مقدمه
سًٍذ كبّؾ كيذ هبّيبى خبٍيبسي كِ ثب اسصؽ تشيي آثضيبى 

ُ اػت ثِ دليل ؾَاهل هختلف ثبؾث ؿذدسيبي خضس ثَدُ 
تب رخبيش ايي هبّيبى ثب اسصؽ ثِ ؿذت كبّؾ يبثذ. ثش  اػت

هٌتـش ؿذُ  2019كِ دس ػبل  FAOاػبع آخشيي آهبس 
 3/16 اص هبّيبى دس دسيبي خضس ايي كيذ هيضاى ،اػت

 هقذاس ثِ كبّؾ، دسكذ 7/97 ثب 1990 ػبل دس ّضاستي
تي  169هؿبدل  2017ٍ دس ػبل  2009 ػبل دس تي 380

سػيذُ اػت. دس آثْبي ايشاًي دسيبي خضس ًيض دس ػبل 
تي  ثَد كِ هتأػفبًِ  2/2058هيضاى كيذ دس حذٍد  1371

ثِ حذٍد  1395دسكذي دس ػبل  99ثب كبّؾ چـوگيش 
تي سػيذُ اػت )ػبلٌبهِ آهبسي ؿيالت ايشاى،  3/20

 (. ّشچٌذ اتخبر تذاثيش الصم دس صهيٌِ اخشاي ًػبم1396
هذيشيت ّذفوٌذ ٍ كيذ هؼئَالًِ طشاحي ؿذُ، صهيٌِ ٍ 

ؾٌَاى هٌبثؽ ِ فشكت الصم ثشاي تشهين ايي رخبيش سا ث
تدذيذ ؿًَذُ تب حذٍدي دس گزؿتِ فشاّن آٍسدُ اػت. اهب 

گزاسي اًدبم ؿذُ دس صهيٌِ   طي ػبليبى گزؿتِ، ػشهبيِ
تکثيش هلٌَؾي، تَليذ اًجَُ ٍ سّبػبصي چٌذ كذ هيليًَي 

ّيبًي ًػيش اًَاؼ هبّيبى خبٍيبسي، ػفيذ، ػَف، ثچِ هب
ػين اص ػَي هشاكض ثبصػبصي رخبيش ٍاثؼتِ ثِ ؿيالت ايشاى 
دس ساػتبي حفبغت ٍ اصديبد تَدُ صًذُ ٍ اػتوشاس كيذ 

ّب ثؼيبس هفيذ ٍ اثشگزاس ثَدُ اػت   ػبالًِ ثشخي اص گًَِ
هطبلؿبتي  1375(. اص ػبل 1394)ؾجذالولکي ٍ ّوکبساى، 

ٌِ سّبػبصي ثچِ هبّيبى خبٍيبسي دس هدتوؽ ؿْيذ دس صهي
ايي هطبلؿبت تب ػبل  دكتش ثْـتي كَست گشفتِ اػت.

ؾٌَاى سّبػبصي  ثبضاسؿي گكِ ّش ػبلِ ِ اداهِ داؿت 1378
ثچِ هبّيبى خبٍيبسي اص هشكض ثبصػبصي ٍ حفبغت اص رخبيش 
طًتيکي هبّيبى خبٍيبسي ؿْيذ دكتش ثْـتي ٍ هشكض تکثيش 

خبيش هبّيبى دسيبيي ؿبدسٍاى دكتش يَػف ٍ ثبصػبصي ر
-82ّبي  طي ػبلپَسػيبّکل هٌتـش گشديذُ اػت. 

ؾالٍُ ثش سّبػبصي ثچِ هبّيبى خبٍيبسي، ثشسػي ، 1379
كوي ٍ كيفي ثچِ هبّيبى خبٍيبسي اص هشحلِ تکثيش تب 
سّبكشد، هطبلؿبتي دس قبلت پشٍطُ تحقيقبتي تَػط هؤػؼِ 

بى دسيبي خضس كَست گشفت. هبّي  الوللي تبع  تحقيقبت ثيي
ّبي اخشايي   تحقق ػيبػت تحقيق حبضش دس ساػتبي

ٍ ثش  ثشداسي پبيذاس اص رخبيش آثضيبى دسيبي خضس  هذيشيت ثْشُ

ثشداسي اص   هلَثبت كويؼيَى ؾبلي ثْشُ 2ثٌذ  اػبع
هلَثبت كويؼيَى ؾبلي  14ثٌذ  ٍ 1391 هبّيبى خبٍيبسي

)ػبصهبى  1392هبّيبى خبٍيبسي ػبل  اصثشداسي   ثْشُ
ايي هؤػؼِ هَغف  كِ (1392ٍ  1391ؿيالت ايشاى، 

اػت ثب ّوکبسي ػبصهبى ؿيالت ايشاى ًؼجت ثِ اؾوبل 
ًػبست كوي ٍ كيفي ثش تکثيش ٍ پشٍسؽ ٍ سّبػبصي ثچِ 
هبّيبى خبٍيبسي هشاكض ثبصػبصي رخبيش آثضيبى ّوکبسي 

ػبالًِ يکي اص  ثب تَخِ ثِ ايٌکِّوچٌيي  ،داؿتِ ثبؿذ
ِ ؿذُ دس گضاسؽ كـَسّبي حبؿيِ دسيبي ئاطالؾبت اسا

هيضاى سّبػبصي  ،خضس دس كويؼيَى هٌبثؽ صًذُ دسيبي خضس
ثبؿذ كِ ايي هْن تَخِ كـَسّب   ثچِ هبّيبى خبٍيبسي هي

 .، كَست گشفتِ اػتًوبيذ  ثِ ثبصػبصي رخبيش سا ثيبى هي
شآٍسد كوي الف( ث :ثب اّذاف هزكَسثشّويي اػبع پشٍطُ 
آٍسد ، ة( ثشهبّيبى ثِ تفکيک گًَِ  هيضاى سّبػبصي ثچِ

تؿييي ضشيت چبقي، سؿذ ٍدسكذ ثبصهبًذگي كيفي )
هبّيبى ٍ ج( تؿييي ػبختبس طَلي ٍ ٍصًي ثِ تفکيک   ثچِ

گًَِ طشاحي گشديذ تب ًتبيح حبكل اص ايي پشٍطُ ثِ ؾٌَاى 
اطالؾبت پبيِ هطبلؿبت رخبيش تبػوبّيبى ٍ ّوچٌيي 

سيضي هيضاى كيذ هدبص ٍ تَاى تأهيي هَلذيي هَسد   ًبهِثش
 ّبي آتي ثبؿذ.   ًيبص هشاكض ثبصػبصي رخبيش دس ػبل

 
 روش کار  مواد و

خْت ثشسػي كوي ٍ كيفي ثچِ هبّيبى خبٍيبسي سّبػبصي 
ثْبس( ؿذُ دس سٍدخبًِ ػفيذسٍد، كِ ثب ؿشٍؼ فلل تکثيش )

تب صهبى سّبػبصي ثِ سٍدخبًِ دس  1396-97طي ػبلْبي 
هشكض ثبصػبصي ٍ حفبغت اص رخبيش طًتيکي هبّيبى خبٍيبسي 

ػٌدي  صيؼت .ؿْيذ دكتش ثْـتي اًدبم پزيشفت
هتش ٍ ٍصى ثب  هيلي 1كؾ ثب دقت گيشي طَل ثب خط )اًذاصُ

گشم( طي دٍسُ پشٍسؽ دس  1/0تشاصٍي ديديتبل ثب دقت 
 اػتخش خبكي، دسػِ هشحلِ دس ٍيٌشٍ قجل اص ٍسٍد ثِ 

اٍاػط دٍسُ دس اػتخشّبي خبكي ٍ پبيبى دٍسُ دس صهبى 
ٍ اطالؾبت )طَل ٍ ٍصى( ثجت ؿذُ،  گشفتِسّبػبصي اًدبم 

غ اص هَسد پشداصؽ قشاس گشفت. پ 2010دس ثشًبهِ اكؼل 
ٍ ثجت ٍصى ٍ طَل ثچِ ًوًَِ  100حذاقل ؿوبسؽ 

هبّيبى خبٍيبسي، ثب اػتفبدُ اص اطالؾبت ثذػت آهذُ اص 
ٍ  رخيشُ ػبصيسّبػبصي ٍ ًيض اطالؾبت دسخلَف صهبى 
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هحبػجِ هشثَط  ػبصي، رخيشًُيض ٍصى اٍليِ السٍّب ٌّگبم 
ّبي سؿذ، دسكذ ثبصهبًذگي ٍ ّوچٌيي دسكذ  ؿبخق

کيک گًَِ هبّيبى اص ّش اػتخش ثِ تف  فشاٍاًي ٍصًي ثچِ
 گشديذ. هحبػجِ ، ريلهطبثق سٍاثط 

 
 تؿذاد ثچِ هبّي اٍليِ/ ثچِ هبّي صًذُ هبًذُ دس پبيبى دٍسُ ; دسكذ ثبصهبًذگي×  100: (Hung et al., 1989)ثبصهبًذگي  دسكذ

 
 :DGR (g)  (Bekcan et al., 2006)هيبًگيي سؿذ سٍصاًِ 

DGR (g/fish/day%)= [wf – wi /wi×t]×100 

 :S.G.R  ((Ronyai et al., 1991ضشيت سؿذ ٍيظُ 
S.G.R= (lnWf-lnWi)/t ×100  

wf ي،هبّ يي; ٍصى ًْب wi يهبّ ِي; ٍصى اٍل  ،t هذت :
 صهبى پشٍسؽ

 (:1374 ،)كشٍپي Gضشيت سؿذ 
 G = 2( W1 - W2 ) / n ( W1 + W2 )×100 

Gسؿذ ; ضشيت ،W1; ثچِ هبّي ٌّگبم كيذ ٍصى ،W2; 
 تؿذاد سٍصّبي ; n،  ٍصى ثچِ هبّي دس اثتذاي پشٍسؽ

  پشٍسؽ

 :K (C.F.) (Hung and Deng, 2002) ؿبخق ٍضؿيت 
K (C.F.) = 100 × (BW/TL^3)  

BW :(گشم) ٍصى ،TL :ػبًتي هتش (طَل كل) 

ّب اص آصهَى   ّب دس گشٍُ  ثِ هٌػَس ثشسػي تَصيؽ ًشهبل دادُ
Shapiro-Wilk  اػتفبدُ ؿذ. دس كَست ًشهبل ثَدى

سؿذ، هيبًگيي ّب )طَل، ٍصى، ضشيت چبقي، ضشيت   دادُ
ّب   سؿذ سٍصاًِ( ثِ هٌػَس هقبيؼِ آهبسي ثيي گشٍُ

اص آصهَى  )تبػوبّي ايشاًي، اصٍى ثشٍى ٍ تبػوبّي ؿيپ(
 Test ofٍ پغ اص اًدبم آصهَى  1آًبليض ٍاسيبًغ يکطشفِ

Homogeneity of Variances ٍُّب ثب   خْت هقبيؼِ گش
هٌػَس يکذيگش اص آصهَى داًکي اػتفبدُ ؿذ. ّوچٌيي ثِ 

ّب )طَل، ٍصى، ضشيت   ثشسػي ّوجؼتگي ٍ استجبط ثيي دادُ
چبقي، ضشيت سؿذ، هيضاى كـت، تؿذاد سّبػبصي، تؿذاد 
سٍصّبي پشٍسؽ ٍ هيبًگيي سؿذ سٍصاًِ دس اثتذاي دٍسُ ٍ 

اػتفبدُ  2اًتْبي دٍسُ( اص آصهَى ضشيت ّوجؼتگي پيشػَى
 20 ؼخًِ SPSSافضاس   ؿذ. آًبليض آهبسي ثب اػتفبدُ اص ًشم

                                                           
1
 Oneway anova 

2
 Pearson Correlation 

 دس 05/0 هَاسد ّوِ ثَدى ثشاي داس  هؿٌي ػطح اًدبم ؿذ.

 ؿذ. گشفتِ ًػش
 

 نتايج
ؾذد اص  3474954هدوَؾبَ  1396-97ّبي  طي ػبل

هبّيبى خبٍيبسي دس سٍدخبًِ ػفيذ سٍد سّبػبصي گشديذ. 
ؾذد  1865506اص تؿذاد  1396ثش ّويي اػبع دس ػبل 

 3/69 ثب ايشاًي هبّي خبٍيبسي سّبػبصي ؿذُ، تبػوبّي  ثچِ
هيبًگيي داساي دسكذ،  92/76ثبصهبًذگي  ٍدسكذ تَليذ 

 52/9±36/1گشم، هيبًگيي طَلي  3/2±01/1ٍصًي
دسكذ ٍ  36/0±05/0هتش، هيبًگيي ضشيت چبقي   ػبًتي

دسكذ ثَد. ثيـتشيي  12/3±18/0هيبًگيي ضشيت سؿذ 
دسكذ فشاٍاًي طجقبت ٍصًي ايي گًَِ هشثَط ثِ گشٍُ ٍصًي 

 4/23دسكذ ثَد. اصٍى ثشٍى ثب  89/39گشم ثب  2-9/2الي  2
هيبًگيي اص دسكذ،  16/66دسكذ اص سّبػبصي ثب ثبصهبًذگي 

 52/9±8/1گشم، هيبًگيي طَلي  34/2±06/1ٍصًي 
دسكذ ٍ  27/0±05/0هتش، هيبًگيي ضشيت چبقي آى   ػبًتي

دسكذ ثشخَسداس ثَد. ثب تَخِ ثِ  99/3 ±37/0ضشيت سؿذ 
صًي، ثيـتشيي دسكذ فشاٍاًي هشثَط ثِ فشاٍاًي طجقبت ٍ

دسكذ فشاٍاًي ثَد. ؿيپ  99/32گشم ثب  5الي  3گشٍُ ٍصًي 
دسكذ،  92/75دسكذ اص سّبػبصي داساي ثبصهبًذگي 3/7ثب 

هيبًگيي طَلي ، گشم 61/5±56/2هيبًگيي ٍصًي 
هتش، هيبًگيي ضشيت چبقي   ػبًتي66/1±09/11
سكذ ثَد. د 94/3±13/0دسكذ ٍ ضشيت سؿذ  59/0±56/0

ثيـتشيي دسكذ فشاٍاًي طجقبت ٍصًي هشثَط ثِ گشٍُ ٍصًي 
اص  1397ػبل  ثبؿذ. دس  دسكذ هي 59/55گشم ثب  5ثبالي 
هبّي خبٍيبسي سّبػبصي ؿذُ،   ؾذد ثچِ 1609448تؿذاد 

دسكذ اص سّبػبصي، داساي ثبصهبًذگي  68تبػوبّي ايشاًي ثب 
گيي گشم، هيب65/1ً±75/0دسكذ، هيبًگيي ٍصًي  5/83

هتش، هيبًگيي ضشيت چبقي   ػبًتي 22/7 ± 24/1طَلي 
 7/5± 59/0دسكذ ٍ هيبًگيي ضشيت سؿذ  44/0 09/0±
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دسكذ ثَد. ثيـتشيي دسكذ فشاٍاًي طجقبت ٍصًي ايي گًَِ 
ثبؿذ.   دسكذ هي 85/56گشم ثب  1-9/1هشثَط ثِ گشٍُ ٍصًي 

دسكذ اص سّبػبصي، داساي  4/25ثشٍى ثب   اصٍى
گشم،  68/2±40/1دسكذ، هيبًگيي ٍصًي 2/90ثبصهبًذگي

هتش، هيبًگيي ضشيت   ػبًتي 71/9±92/1هيبًگيي طَلي 
 74/6 ±48/0دسكذ ٍ ضشيت سؿذ  29/0±05/0چبقي 

دسكذ ثَد. ثب تَخِ ثِ فشاٍاًي طجقبت ٍصًي، ثيـتشيي

 85/30گشم ثب  2-9/2دسكذ فشاٍاًي هشثَط ثِ گشٍُ ٍصًي 
دسكذ،  92صهبًذگي دسكذ ؾذد، ثب 7/6ؿيپ ثب  .دسكذ ثَد

گشم، هيبًگيي طَلي  60/11±34/4داساي هيبًگيي ٍصًي
هتش، هيبًگيي ضشيت چبقي   ػبًتي 9/1±2/14

دسكذ ثَد.  16/6±07/0دسكذ ٍ ضشيت سؿذ 05/0±4/0
ثيـتشيي دسكذ فشاٍاًي طجقبت ٍصًي هشثَط ثِ گشٍُ ٍصًي 

 (.1ثبؿذ )خذٍل  دسكذ هي 00/97گشم ثب  5ثبالي 
 

 1396-97َبي  درصذ فراياوي طجقبت يزوي)گرم( ثچٍ مبَيبن خبيیبري رَبسبزي ضذٌ طي سبل :1جذيل 
Table 1: Percentage of frequency of weight classes (g) of sturgeon juveniles released during 2017-18 

 فراياوي يزوي

 گًوٍ

ایراوي )%(تبسمبَي   تبسمبَي ضيپ )%( ازين ثرين )%( 

1396 1397 1396 1397 1396 1397 

 31 122 400 769 2026 1513 )ؾذد( تؿذاد

 0 0 29/5 62/3 58/15 62/3 گشم 1صيش 

 0 51/3 93/28 97/28 85/56 27/36 گشم 9/1-1

 00/3 39/8 85/30 35/32 08/22 89/39 گشم 9/2-2

 0 51/32 84/27 99/32 10/5 19/18 گشم 5-3

 00/97 59/55 09/7 07/2 39/0 02/2 گشم 5ثبالي 

 
ثشاػبع آصهَى چٌذ ٍخْي داًکي، هيبًگيي سؿذ سٍصاًِ 

ّبي هختلف )طَل دٍسُ پشٍسؽ( ػبل   هبّيبى گًَِ  ثچِ
; F،2;105/55داس هـبّذُ گشديذ )  اختالف هؿٌي 1396

df، 000/0;P ِثشاػبع ًتبيح هيبًگيي سؿذ سٍصاًِ ثچ .)
تشتيت ثيـتش اص هيبًگيي سؿذ سٍصاًِ  هبّيبى گًَِ ؿيپ ثِ

هبّيبى اصٍى ثشٍى ٍ تبػوبّي ايشاًي ثَدُ اػت. اهب ثيي   ثچِ
هيبًگيي سؿذ سٍصاًِ ثچِ هبّيبى تبػوبّي ايشاًي ٍ اصٍى 

داسي هـبّذُ ًگشديذ.   اختالف هؿٌي 1396ثشٍى دس ػبل 
ًيض ثيي هيبًگيي سؿذ سٍصاًِ  1397ي دس ػبل ّوچٌي

داسي هـبّذُ   ّبي هختلف اختالف هؿٌي  هبّيبى گًَِ  ثچِ
(. ثشاػبع ًتبيح F ،2 ;df، 000/0;P;674/61گشديذ )

هيبًگيي هيبًگيي سؿذ سٍصاًِ ثچِ هبّيبى گًَِ ؿيپ 
تشتيت ثيـتش اص هيبًگيي سؿذ سٍصاًِ ثچِ هبّيبى  ثِ

ايشاًي ثَدُ اػت. ثِ هٌػَس هقبيؼِ  ثشٍى ٍ تبػوبّي  اصٍى
ّبي   هيبًگيي سؿذ سٍصاًِ ثچِ هبّيبى دس ّش يک اص گًَِ

ٍ ثش اػبع آصهَى  1396-97ّبي   ػبل طيهَسد ثشسػي 

Independent Samples Test  سؿذ سٍصاًِ ثچِ هبّيبى
داسي   ثِ كَست هؿٌي 1397فقط دس گًَِ ؿيپ دس ػبل 
( p<05/0ثَدُ اػت ) 1396ثيـتش اص سؿذ سٍصاًِ دس ػبل 

سغن ثيـتش ثَدى   ثِ ثشٍى    ٍ دس گًَِ تبػوبّي ايشاًي ٍ اصٍى
هيبًگيي سؿذ سٍصاًِ ثچِ هبّيبى دس ّش دٍ گًَِ دس ػبل 

داسي   اهب اختالف هؿٌي 1396ًؼجت ثِ ػبل  1397
 (.2هـبّذُ ًـذ )خذٍل

ثشاػبع آصهَى چٌذ ٍخْي داًکي، هيبًگيي سؿذ سٍصاًِ 
ّبي هختلف دس ػَهيي هشحلِ   گًَِهبّيبى   ثچِ

 1396ػٌدي )اًتْبي دٍسُ پشٍسؽ( دس ػبل   صيؼت
 ،F ،2 ;df ;734/12داس هـبّذُ گشديذ )   اختالف هؿٌي

000/0;P ِثشاػبع ًتبيح هيبًگيي سؿذ سٍصاًِ ثچ .)
هبّيبى گًَِ ؿيپ ثِ تشتيت ثيـتش اص هيبًگيي سؿذ سٍصاًِ 

يشاًي ثَد. اهب ثيي ثشٍى ٍ تبػوبّي ا  ثچِ هبّيبى اصٍى
هيبًگيي سؿذ سٍصاًِ ثچِ هبّيبى تبػوبّي ايشاًي ٍ اصٍى 

داسي هـبّذُ ًگشديذ.   اختالف هؿٌي 1396ثشٍى دس ػبل 
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ًيض ثيي هيبًگيي سؿذ سٍصاًِ  1397ّوچٌيي دس ػبل 
داسي هـبّذُ   ّبي هختلف اختالف هؿٌي  هبّيبى گًَِ  ثچِ

شاػبع ًتبيح (. ثF  ،2 ;df، 000/0;P;159/42گشديذ )
هبّيبى گًَِ ؿيپ   هيبًگيي هيبًگيي سؿذ سٍصاًِ ثچِ

هبّيبى اصٍى   تشتيت ثيـتش اص هيبًگيي سؿذ سٍصاًِ ثچِ ثِ
سٍى ٍ تبػوبّي ايشاًي ثَد.ثِ هٌػَس هقبيؼِ هيبًگيي سؿذ  

 طيّبي هَسد ثشسػي   هبّيبى دس ّش يک اص گًَِ  سٍصاًِ ثچِ
 Independentٍ ثش اػبع آصهَى  1396-97ّبي   ػبل

Samples Test ِگًَِ دس  3هبّيبى دس ّش   سؿذ سٍصاًِ ثچ
( ثيـتش اص سؿذ p<05/0داسي )  ثِ كَست هؿٌي 1397ػبل 

 (. 3ثَد )خذٍل  1396سٍصاًِ دس ػبل 
 

 
 1396-97َبي  مبَيبن خبيیبري طي سبلَبي مختلف ثچٍميبوگيه رضذ ريزاوٍ کلي گًوٍ :2جذيل 

Table 2: Average daily growth of different species of sturgeon fry during 2017-18 

 گًوٍ فبکتًر
 ميبوگيه ±خطبي استبوذارد

 1397سبل  1396سبل 

 (gهيبًگيي سؿذ سٍصاًِ )

 

 b001/0±037/0 c31/0±045/0 تبػوبّي ايشاًي

 b003/0±047/0 b397/0±095/0 اصٍى ثشٍى

 a015/0±11/0 a *000/0±036/0 تبػوبّي ؿيپ

a,b,c  :ثبؿذ  يداس هحشٍف غيشّوٌبم دسػتَى ًـبى دٌّذُ ٍخَد اختالف هؿٌي(05/0p≤.)   دّذ.*اختالف دس ّشگًَِ سا طي ػبلْبي هختلف ًـبى هي 

 

 1396 -97َبي خبيیبري طي سبل مبَيبنَبي مختلف ثچٍميبوگيه رضذ ريزاوٍ پبیبن ديرٌ گًوٍ :3جذيل

Table 3: Average daily growth at the end of the period of different species of sturgeon fry during 2017-18 

 گًوٍ فبکتًر
 ميبوگيه ±خطبي استبوذارد 

 1397سبل  1396سبل 

 

 هيبًگيي سؿذ سٍصاًِ

 )گشم( پبيبى دٍسُ 
 

 b008/0±064/0 c*01/0±11/0 تبػوبّي ايشاًي

 اصٍى ثشٍى
b007/0±061/0 b*03/0±2/0 

 a019/0±18/0 a000/0±57/0 تبػوبّي ؿيپ

a, b, c  :ثبؿذ  يداس هحشٍف غيشّوٌبم دسػتَى ًـبى دٌّذُ ٍخَد اختالف هؿٌي(05/0p≤.)   دّذ.*اختالف دس ّشگًَِ سا طي ػبلْبي هختلف ًـبى هي 

 
(، هيبًگيي Duncanaثشاػبع آصهَى چٌذ ٍخْي داًکي )

ّبي هختلف دس ػَهيي   ضشيت چبقي ثچِ هبّيبى گًَِ
داسي   اختالف هؿٌي 1396ػٌدي دس ػبل   هشحلِ صيؼت

(. ثشاػبع F ،2 ;df، 000/0;P;752/53هـبّذُ گشديذ )
ّبي ؿيپ ٍ   هبّيبى گًَِ  ًتبيح هيبًگيي ضشيت چبقي ثچِ

تبػوبّي ايشاًي ثيـتش اص هيبًگيي هيبًگيي ضشيت چبقي 
ثشٍى ثَد. دس ايي استجبط كوتشيي هيضاى   هبّيبى اصٍى  ثچِ

هبّيبى اصٍى ثشٍى هـبّذُ   هيبًگيي ضشيت چبقي دس ثچِ
گشديذ. اهب ثيي هيبًگيي ضشيت چبقي ثچِ هبّيبى 

داسي   ختالف هؿٌيا 1396تبػوبّي ايشاًي ٍ ؿيپ دس ػبل 
ًيض ثيي هيبًگيي  1397هـبّذُ ًگشديذ. ّوچٌيي دس ػبل 

ّبي هختلف اختالف   هبّيبى گًَِ  ضشيت چبقي ثچِ
(. F ،2 ;df، 000/0;P;821/59داس هـبّذُ گشديذ )  هؿٌي

ّبي   ثشاػبع ًتبيح هيبًگيي ضشيت چبقي ثچِ هبّيبى گًَِ
ضشيت چبقي تبػوبّي ايشاًي ٍ ؿيپ ثيـتش اص هيبًگيي 

هبّيبى اصٍى ثشٍى ثَد. ثِ هٌػَس هقبيؼِ هيبًگيي    ثچِ
ّبي هَسد   ضشيت چبقي ثچِ هبّيبى دس ّش يک اص گًَِ

ٍ ثشاػبع آصهَى  1396-97ّبي   ػبل طيثشسػي 
Independent Samples Test  ثيي ضشيت چبقي

 (.p<05/0داسي هـبّذُ ًـذ )  هبّيبى اختالف هؿٌي  ثچِ

ت چبقي ثچِ هبّيبى تبػوبّي ايشاًي ٍ اهب هيبًگيي ضشي
ثَد )خذٍل  1396ثيـتش اص ػبل  97اصٍى ثشٍى دس ػبل 

4.) 
(، هيبًگيي Duncanaثشاػبع آصهَى چٌذ ٍخْي داًکي )

ّبي هختلف دس ػَهيي هشحلِ   ٍصى ثچِ هبّيبى گًَِ
داس هـبّذُ   اختالف هؿٌي 1396ػٌدي دس ػبل   صيؼت

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

02
61

35
4.

14
00

.3
0.

2.
4.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

fj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.10261354.1400.30.2.4.1
https://isfj.ir/article-1-2324-en.html


 ...  ماهیان خايیازی بسزسی کمی ي کیفی بچه                                                                     ي همکازان گلسفید  مًسًی

98 

(. ثش اػبع ًتبيح F ،2 ;df، 000/0;P ;255/41گشديذ )
تشتيت ثيـتش اص  هبّيبى گًَِ ؿيپ ثِ  هيبًگيي ٍصى ثچِ

هيبًگيي ٍصى ثچِ هبّيبى اصٍى ثشٍى ٍ تبػوبّي ايشاًي ثَد. 
اهب ثيي هيبًگيي ٍصى ثچِ هبّيبى تبػوبّي ايشاًي ٍ اصٍى 

داسي هـبّذُ ًگشديذ.   اختالف هؿٌي 1396ثشٍى دس ػبل 
ثيي هيبًگيي ٍصى ثچِ هبّيبى  ًيض 1397ّوچٌيي دس ػبل 

داسي هـبّذُ گشديذ   ّبي هختلف اختالف هؿٌي  گًَِ
(678/61;F ،2 ;df، 000/0;Pثشاػبع ًتبيح هيبًگيي .)

تشتيت ثيـتش اص هيبًگيي  ٍصى ثچِ هبّيبى گًَِ ؿيپ ثِ
ٍصى ثچِ هبّيبى اصٍى ثشٍى ٍ تبػوبّي ايشاًي ثَد. ثِ 

هبّيبى دس ّش يک اص هٌػَس هقبيؼِ هيبًگيي ٍصى ثچِ 
ٍ ثش اػبع  1396-97ّبي   ػبل طيّبي هَسد ثشسػي   گًَِ

هبّيبى   ٍصى ثچِ Independent Samples Testآصهَى 
داسي   ثِ كَست هؿٌي 1397فقط دس گًَِ ؿيپ دس ػبل 

(05/0>p ثيـتش اص ٍصى دس ػبل )(. 5ثَد )خذٍل  1396 
 

 
 1396 -97َبي مبَيبن خبيیبري طي سبلَبي مختلف ثچٍميبوگيه ضریت چبقي پبیبن ديرٌ گًو4ٍجذيل 

Table 4 Mean condition factor of different species of sturgeon fry during 2017-18 

 گًوٍ فبکتًر
 ميبوگيه ±خطبي استبوذارد 

 1397سبل  1396سبل 

 ضشيت چبقي

 )دسكذ(پبيبى دٍسُ 

 a005/0±35/0 a31/0±44/0 تبػوبّي ايشاًي

 b009/0±26/0 b397/0±28/0 اصٍى ثشٍى

 a030/0±41/0 a 000/0±40/0 تبػوبّي ؿيپ

a, bثبؿذ  يداس هدٌّذُ ٍخَد اختالف هؿٌي: حشٍف غيشّوٌبم دسػتَى ًـبى(05/0p≤.) 

 

 1396 -97َبي طي سبل َبي مختلف ثچٍ مبَيبن خبيیبريميبوگيه يزن پبیبن ديرٌ گًوٍ :5جذيل 
Table 5: Average weight of the end of the period of different species of sturgeon fry during the years 2017-18 

ميبوگيه±خطبي استبوذارد گًوٍ فبکتًر  

1396سبل  1397سبل    
 

 پبيبى دٍسُ )گشم(  ٍصى

 

b تبػوبّي ايشاًي 075/0±29/2  ab* 083/0±57/1  

b اصٍى ثشٍى 16/0±27/2  b 43/0±68/2  

a تبػوبّي ؿيپ 59/0±54/5  a 000/0±60/11  

a, b  :ثبؿذ  يداس هدٌّذُ ٍخَد اختالف هؿٌيػتَى ًـبى حشٍف غيشّوٌبم دس(05/0p≤.) دّذ.ّبي هختلف ًـبى هي* اختالف دس ّشگًَِ سا طي ػبل 

 
ّبي  هبّي ايشاًي، طي ػبل  دس تبعدػت آهذُ ِ ًتبيح ث

ثشاػبع آصهَى ضشيت ّوجؼتگي پيشػَى  97-1396
(Pearson Correlation استجبط هؼتقين ٍ هثجتي ) ثيي

 ٍصى اٍليِ ثچِ تبػوبّي ايشاًيپبساهتشّبي ريل ديذُ ؿذ. 
ٍ ضشيت چبقي اٍليِ  (R ،00/0;P; 838/0)ثب طَل اٍليِ 

(459/0;R،014/0;P) افضايؾ ٍصى اٍليِ كِ ثب  طَسيِ ث
هبّي دس ّوبى دٍساى   ثچِ هبّي طَل ٍ ضشيت چبقي ثچِ

ثب طَل  ثچِ تبػوبّي ايشاًي ًيض افضايؾ داؿت. ٍصى ًْبيي
ٍ تؿذاد سٍصّبي پشٍسؽ  (R ،000/0;P;960/0)ًْبيي 

(770/0;R ،000/0;P )  ًُؼجت هؼتقين ٍ هثجتي ديذ
تؿذاد كِ ثب افضايؾ ٍصى ًْبيي طَل ًْبيي ٍ  طَسيِ ؿذ ث

سٍصّبي پشٍسؽ ًيض افضايؾ داؿت. طَل دس اًتْبي دٍسُ 
 (R،000/0;P;848/0)پشٍسؽ ثب تؿذاد سٍصّبي پشٍسؽ 
ٍصى ٍ طَل  ػَيي،اص  ًؼجت هؼتقين ٍ هثجتي ديذُ ؿذ.

ًْبيي ثب ضشيت چبقي، ضشيت سؿذ ٍ ػشؾت سؿذ سٍصاًِ دس 
كِ ثب  طَسيِ اًتْبي دٍسُ پشٍسؽ استجبط هٌفي ديذُ ؿذ ث

ؾ ٍصى ٍ طَل ًْبيي، ثب كبّؾ ضشيت چبقي، ضشيت افضاي
سؿذ ٍ دسكذ ػشؾت سؿذ سٍصاًِ دس اًتْبي دٍسُ هـبّذُ 

 1396 -97ّبي   ػبل طيدس هبّي اصٍى ثشٍى گشديذ. 
ثشاػبع آصهَى ضشيت ّوجؼتگي پيشػَى استجبط هؼتقين 

، ٍصى اٍليِ ثچِ هبّي ثب طَل اٍليِ، ضشيت ثييٍ هثجتي 
چبقي اٍليِ، ضشيت سؿذ پبيبى دٍسُ، هيبًگيي سؿذ سٍصاًِ 
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دس پبيبى دٍسُ، ػشؾت سؿذ سٍصاًِ دس پبيبى دٍسُ، هيضاى 
كِ ثب افضايؾ ٍصى  طَسيِ كـت ٍ سّبػبصي هـبّذُ ؿذ ث

اٍليِ ثچِ هبّي اصٍى ثشٍى طَل اٍليِ، ضشيت چبقي اٍليِ، 
بيبى دٍسُ، هيبًگيي سؿذ سٍصاًِ دس پبيبى ضشيت سؿذ پ

دٍسُ، ػشؾت سؿذ سٍصاًِ دس پبيبى دٍسُ، هيضاى كـت ٍ 
ٍلي ٍصى اٍليِ ثچِ هبّي اصٍى  سّبػبصي افضايؾ داؿت.

ثشٍى ثب تؿذاد سٍصّبي كـت استجبط هٌفي ًـبى داد 
كِ ثب افضايؾ ٍصى اٍليِ ثچِ هبّي سّبػبصي ؿذُ  طَسيِ ث

 يبفت. تؿذاد سٍصّبي كـت كبّؾ

 
 بحث

خلَف قيوت ِ ثب تَخِ ثِ اسصؽ ثبالي هبّيبى خبٍيبسي ث
ّبي هختلف  خبٍيبس ٍ كبّؾ چـوگيش دس كيذ گًَِ

يکي اص  ،هبّيبى خبٍيبسي دسيبي خضس دس دٍ دِّ اخيش
اػتوشاس كيذ ػبالًِ،  ّبي حفع ٍ اصديبد تَدُ صًذُ ٍ ساُ

ثبؿذ  ّب هي سّبػبصي ثچِ هبّيبى ثب كيفيت ثِ سٍدخبًِ
ّبي  (. يکي اص ؿبخق1394)ؾجذالولکي ٍ ّوکبساى، 
هبّيبى خبٍيبسي هيبًگيي ٍصًي اػتبًذاسد سّبػبصي ثچِ 

تبػوبّيبى ايشاًي سّبػبصي ؿذُ   ثچِ  ثشّويي اػبع اػت.
سٍص  60ثب هيبًگيي  1396ثِ سٍدخبًِ ػفيذسٍد دس ػبل 

ثب  1397ػبل  گشم ٍ دس 3/2پشٍسؽ، هتَػط ٍصًي حذٍد 
گشم  6/1ٍص پشٍسؽ هتَػط ٍصًي حذٍد س 33هيبًگيي 

ٍ ثچِ هبّي اصٍى ثشٍى سّبػبصي ؿذُ دس ػبل  داؿتٌذ
سٍص پشٍسؽ ٍ دس  47گشم طي  3/2ثب هيبًگيي ٍصًي  1396
سٍص پشٍسؽ هتَػط ٍصًي  27ثب هيبًگيي  1397ػبل 

گشم داؿتٌذ. دس ايي خلَف ًتبيح حبكل اص  7/2حذٍد 
خَؿيذُ ٍ  دس هطبلؿبتدػت آهذُ ِ هيبًگيي ٍصًي ث

گشم ثشاي تبع هبّي ايشاًي ٍ  2( حذٍد 1393ّوکبساى )
گشم ثشاي اصٍى ثشٍى، خَؿيذُ ٍ ّوکبساى  7/2حذٍد 

گشم ثشاي تبع هبّي  5/2( هيبًگيي ٍصًي حذٍد 1394)
گشم ثشاي اصٍى ثشٍى، خَؿيذُ  6/2ايشاًي ٍ حذٍد 

گشم ثشاي  5/2( هيبًگيي ٍصًي حذٍد 1395ٍّوکبساى )
گشم ثشاي اصٍى ثشٍى، فذائي  9/2اًي ٍ حذٍد تبع هبّي ايش
گشم ثشاي  2/1( هيبًگيي ٍصًي حذٍد 1391ٍ ّوکبساى )

طي  ،گشم ثشاي اصٍى ثشٍى 7/1تبع هبّي ايشاًي ٍ حذٍد 
دػت آهذُ اػت. هيبًگيي سؿذ سٍصاًِ ِ سٍص ث 55-60هذت 

 1396دس هقبيؼِ ثب ػبل  1397ٍ ًشخ سؿذ ٍيظُ دس ػبل 
داسي   ي ٍ اصٍى ثشٍى داساي اختالف هؿٌيهبّي ايشاً  دس تبع

ثشٍى ثيـتش اص ثچِ    ( ٍ دس اصٍى>05/0pثَدُ اػت )
 هبّي ايشاًي اػت. هيبًگيي ٍصًي ثچِ هبّيبى سّب  تبع

ثب هذت  1397سٍص دس ػبل  25-30ػبصي ؿذُ طي هذت 
خيلي ثيـتش ثَدُ اػت. ايي ًتبيح ثب  1396هـبثِ دس ػبل 

دس  (1964ػبلذايف ٍ كيپش )ّبي  ص پظٍّؾحبكلِ ا
 2–3/3ّبي هٌطقِ كَساًؼکي كِ هيبًگيي ٍصًي  كبسگبُ

ثشٍى سا طي   گشم ثشاي اصٍى 5/1-4/3هبّي ٍ   گشم ثشاي تبع
 اًذاصُ، ثبؿذ. سٍصُ گضاسؽ ًوَدًذ، هـبثِ هي 25-30هذت 
 اػتبًذاسد ٍصى تؿييي اػتخشّب دس پبساهتشّبي ػبيشٍ  ؾوق
ثشخَسداس اػت  ػضاييِ ث اّويت اص خبٍيبسي هبّيبى ثچِ

 . (1984 لَكيبًيٌکَ ٍ ّوکبساى،)
ضشيت سؿذ يکي اص ؾالئن هْن دس تؿييي ٍضؿيت 

ثبؿذ يب حتي هَاد غزايي هَخَد دس آة  ّيذسٍؿيويبيي هي
(. ثچِ تبػوبّي )ؿبهل 1374سا ًـبى هي دّذ )كشٍپي، 

ثشٍى اص لحبظ ضشيت سؿذ  تبػوبّي ايشاًي ٍ ؿيپ( ٍ اصٍى
 5-6دسكذ(، هتَػط ) 1/6-7گشٍُ خَة ) 4يت ثِ تشتِ ث

دسكذ( ٍ خيلي ضؿيف )ثشاي ّش  4-9/4دسكذ(، ضؿيف )
(. 1374گشدًذ )كشٍپي،  دسكذ( تقؼين هي 1-9/3ػِ گشٍُ 

ًتبيح حبكل اص هقبيؼِ هيبًگيي ضشيت سؿذ ثچِ 
 دس هطبلؿِهبّيبى ايشاًي دس هشكض ؿْيذ ثْـتي   تبع

( ٍ فذائي ٍ ّوکبساى 1395؛ 1393خَؿيذُ ٍ ّوکبساى )
ًـبى دادًذ كِ ثب افضايؾ صهبى  (1388؛ 1381؛ 1380)

پشٍسؽ ضشيت سؿذ ثچِ هبّيبى دس ؿشايط ضؿيفي قشاس 
 R; -989/0داؿتٌذ ٍ يک ساثطِ هٌفي ٍخَد داؿت )

،00/0;P)  دسكذ ثچِ  74ثيؾ اص  1397ٍلي دس ػبل
ٍلي ثب  ،هبّيبى دس ؿشايط دس حذ هتَػط قشاس داؿتٌذ

 قجل، ّبي ػبل ًتبيح ؿذى دٍسُ پشٍسؽ، ّوچَى  الًيطَ
دػت ِ ّوچٌيي ًتبيح ثگشفتٌذ.   دس ؿشايط ضؿيفي قشاس هي

آهذُ اص ضشيت سؿذ ثچِ هبّيبى اصٍى ثشٍى پشٍسؽ دادُ 
سٍص  47ؿذُ دس هشكض ؿْيذ ثْـتي ًـبى داد كِ طي 

دس اثتذاي ضشيت سؿذ  ،1396طَل دٍسُ پشٍسؽ دس ػبل 
ى دٍسُ )اػتخشّبي خبكي( ثچِ هبّيبى دٍسُ پشٍسؽ ٍ هيب

اصٍى ثشٍى اص ضشيت سؿذ خَثي ثشخَسداس ثَدًذ. ٍلي دس 
پبيبى دٍسُ پشٍسؽ ايي ضشيت دس حذ ضؿيف ٍ خيلي 
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سٍص پشٍسؽ  27طي  1397ػبل  ضؿيف قشاس داؿت. دس
ّبي پشٍسؽ )اثتذاي   هبّيبى دس توبهي دٍسُ  توبهي ثچِ

ص ضشيت سؿذ خَثي دٍسُ ، هيبى دٍسُ ٍ اًتْبي دٍسُ( ا
 ،1396-97ّبي   ثشخَسداس ثَدًذ. آًبليض آهبسي طي ػبل

ثيي صهبى پشٍسؽ ٍ ضشيت سؿذ ساثطِ هؼتقين ٍ هٌفي سا 
. هقبيؼِ ضشيت سؿذ (R ،00/0;P; -976/0)ًـبى داد 

دس هشكض ؿْيذ ّبي هختلف   ثچِ هبّي اصٍى ثشٍى طي ػبل
(، 1395؛ 1393خَؿيذُ ٍ ّوکبساى ) دس هطبلؿِثْـتي 

ًـبى داد كِ  (1388؛ 1381؛ 1380فذائي ٍ ّوکبساى )
دسكذ ثچِ هبّيبى دس اًتْبي دٍسُ پشٍسؽ دس  60ثيؾ اص 

دسكذ دس حذ ضؿيف ٍ  30ٍضؿيت خيلي ضؿيف ٍ حذٍد 
ضشيت  كِ هبثقي دس حذ هتَػط قشاس داؿتٌذ. اص آًدبيي

سؿذ دس ٍاقؽ يکي اص ؾالئن هْن دس دسيبفت ٍضؿيت 
ثبؿذ   ب حتي هَاد غزايي هَخَد دس آة هيّيذسٍؿيويبيي ي

تش ثبؿذ، ثچِ هبّي اص   ٍ ّشچِ چقذس ايي ؿشايط هٌبػت
دس  .(1374)كشٍپي،  ػشؾت سؿذ ثبالتشي ثشخَسداس اػت

تَاى ثب هذيشيت هٌبػت اػتخشّب )اص لحبظ   هي ،ٍاقؽ
فبكتَسّبي فيضيکي ٍ ؿيويبيي ٍ ٍفَس غزاي صًذُ( ثچِ 

صهبًي ثِ ٍصى هٌبػت ثشاي هبّيبى سا دس ايي ثبصدُ 
دّذ   سّبػبصي سػبًذ. ّوچٌيي ًتبيح ايي تحقيق ًـبى هي

كِ اػتخشّب دس اًتْبي دٍسُ پشٍسؽ اص ؿشايط هٌبػجي 
سٍص اص ضشيت  30هبّيبى پغ اص   ثشخَسداس ًجَدًذ ٍ ثچِ

سؿذ خيلي ضؿيف ٍ ثبصهبًذگي پبييٌي ثشخَسداس ثَدًذ كِ 
دس اػتخشّبي پشٍسؽ  دٌّذُ سؿذ پبييي ثچِ هبّيبى ًـبى

ثبؿذ. دس  تش ؿذى تؿذاد سٍصّبي پشٍسؽ هي ثب طَالًي
خلَف تبػوبّي ؿيپ ًيض ثب ٍخَديکِ تؿذاد اػتخشّب ٍ 

هبّيبى ايي گًَِ   ّبي آهبسي كن ثَد، ثب ايي حبل ثچِ  دادُ
 ثشٍى داؿتٌذ ٍ ّش  هبّي ٍ اصٍى  ًيض ؿشايطي ّوبًٌذ تبع

ذ، ثچِ هبّيبى اص ؿ  تش هي  چقذس دٍسُ پشٍسؽ طَالًي
 ضشيت سؿذ خيلي ضؿيفي ثشخَسداس ثَدًذ. 

دػت ِ ضشيت چبقي اص ًؼجت ٍصى ثچِ هبّي ثِ طَل آى ث
آيذ ٍ آى دػتِ اص ثچِ هبّيبًي كِ اص لحبظ ضشيت  هي

چبقي دس ؿشايط خَثي قشاس داؿتِ ثبؿٌذ، ؿبًغ صًذُ 
هبًذى )هبًذگبسي( آًْب ثيـتش اػت. ثچِ تبػوبّي )ؿبهل 

هبّي   ثشٍى ٍ فيل ايشاًي، چبلجبؽ ٍ ؿيپ(، اصٍىتبػوبّي 
 5/0-6/0گشٍُ خَة ) 4تشتيت ثِ  اص لحبظ ضشيت چبقي ثِ

ٍ  3/0-49/0، 4/0-49/0دسكذ(، هتَػط ) 7/0-6/0ٍ 
ٍ  2/0-29/0، 3/0-39/0دسكذ(، ضؿيف ) 59/0-5/0
 1/0-19/0، 2/0-29/0دسكذ( ٍ خيلي ضؿيف ) 49/0-4/0
 كشٍپي،) گشدًذ قؼين هيدسكذ( ت 3/0-39/0الي  3/0ٍ 

دػت آهذُ اص ضشيت چبقي ثچِ تبع ِ ًتبيح ث (.1374
سٍص پشٍسؽ ضشيت  33طي  1397هبّي ايشاًي دس ػبل 

دسكذ آًْب داساي ضشيت  16كِ حذٍد  44/0±09/0چبقي 
آًْب داساي ضشيت چبقي  دسكذ 84چبقي ضؿيف ٍ 

سٍص  60طي حذٍد  1396هتَػطي ثَدًذ ٍ دس ػبل 
ثَد كِ ّوِ داساي  36/0±05/0چبقي پشٍسؽ ضشيت 

ّبي قجل ًيض  ضشيت چبقي ضؿيفي ثَدًذ. ايي سًٍذ دس ػبل
 ٍ (1395؛ 1394؛ 1393خَؿيذُ ٍ ّوکبساى ) دس هطبلؿِ

( هـبّذُ ؿذُ 1388؛ 1381؛ 1380فذائي ٍ ّوکبساى )
دسكذ آًْب دس ؿشايط هتَػطي  70كِ ثبالي  طَسيِ ثَد ث

بع هبّيبى ايشاًي ثچِ ت 1380ػبل قشاس داؿتٌذ. دس
)حذٍد  37/0±05/0سّبػبصي ؿذُ داساي ضشيت چبقي 

داساي ضشيت  1381ػبل  دسكذ دس حذ ضؿيف(، دس 86
 دسكذ دس حذ ضؿيف(، دس 89)حذٍد  36/0±05/0چبقي 
 72)حذٍد  4/0±1/0داساي ضشيت چبقي  1388ػبل 

داساي ضشيت چبقي  1393دسكذ دس حذ هتَػط(، دس ػبل 
دسكذ دس حذ ضؿيف(، دس ػبل  82)حذٍد  07/0±4/0

دسكذ  88)حذٍد  4/0±06/0داساي ضشيت چبقي  1394
داساي ضشيت چبقي  1395ػبل  دس حذ هتَػط(، دس

دسكذ دس حذ هتَػط( قشاس  92)حذٍد  06/0±4/0
دػت آهذُ اص ضشيت چبقي ثچِ هبّيبى ِ داؿتٌذ. ًتبيح ث

سٍص  27طي  1397اصٍى ثشٍى دس تحقيق حبضش دس ػبل
دسكذ  25كِ حذٍد  29/0±05/0ضشيت چبقي پشٍسؽ 

دسكذ آًْب داساي  75آًْب داساي ضشيت چبقي ضؿيف ٍ 
 47طي  1396ضشيت چبقي خيلي ضؿيف ثَدًذ ٍ دس ػبل 

 24ثَد كِ حذٍد  27/0±05/0سٍص پشٍسؽ ضشيت چبقي 
دسكذ آًْب  76دسكذ آًْب داساي ضشيت چبقي ضؿيف ٍ 
ّبي  ًذ دس ػبلداساي ضشيت چبقي هتَػط ثَدًذ ٍ ايي سٍ

؛ 1394؛ 1393خَؿيذُ ٍ ّوکبساى ) دس هطبلؿِقجل ًيض 
( 1388؛ 1381؛ 1380فذائي ٍ ّوکبساى ) ٍ (1395

ثچِ هبّيبى  1380ػبل كِ دس طَسيِ هـبّذُ ؿذُ ثَد ث
دسكذ دس  95)حذٍد  21/0±04/0اصٍى ثشٍى ضشيت چبقي 
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داساي ضشيت چبقي  1381ػبل  حذ ضؿيف(، دس
داساي  1388ػبل  ذ ضؿيف(، دس)ّوِ دسح 02/0±23/0

دسكذ دس حذ ضؿيف ٍ  50)حذٍد  2/0±1/0ضشيت چبقي 
داساي ضشيت  1393ػبل ّن خيلي ضؿيف(، دس هبثقي

 1394ػبل  )ّوِ دس حذ ضؿيف(، دس 3/0±05/0چبقي 
دسكذ دس حذ  54)حذٍد  3/0±3/1داساي ضشيت چبقي 

داساي ضشيت  1395ضؿيف( ٍ دس ػبل  هبثقيهتَػط ٍ 
 هبثقيدسكذ دس حذ ضؿيف ٍ  50)حذٍد  2/0±04/0چبقي 

دػت آهذُ اص ضشيت ِ ّن هتَػط( قشاس داؿتٌذ. ًتبيح ث
سٍص  32طي  1397چبقي ثچِ تبػوبّيبى ؿيپ دس ػبل 

كِ ّوِ آًْب داساي  39/0±05/0پشٍسؽ ضشيت چبقي 
سٍص  50طي  1396ضشيت چبقي ضؿيف ثَدًذ. دس ػبل 

دسكذ آًْب  50ثَد كِ  41/0±06/0پشٍسؽ ضشيت چبقي 
داساي  ٍ هبثقيدسكذ  50داساي ضشيت چبقي ضؿيف ٍ 

ضشيت چبقي هتَػط ثَدًذ ٍ ايي سًٍذ دس ػبلْبي قجل 
هـبّذُ ؿذ )خَؿيذُ ًيض ( 1395؛ 1388؛ 1381؛ 1380)

؛ 1381؛ 1380؛ فذائي ٍ ّوکبساى، 1395ٍ ّوکبساى، 
داساي ضشيت چبقي  1380كِ دس ػبل  طَسيِ ( ث1388

داساي ضشيت چبقي  1381ػبل ، دس 04/0±39/0
داساي ضشيت چبقي  1388، دس ػبل 07/0±41/0
داساي ضشيت چبقي  1395ٍ دس ػبل  04/0±4/0
ثَدًذ كِ ّوگي داساي ضشيت چبقي هتَػطي  04/0±4/0

 ّوکبساى ٍ پـتي سٍد ؾليضادُ تحقيقبت ًتبيح ثَدًذ.
 تبػوبّي هبّيبى ثچِ سؿذ ضشيت كِ داد ًـبى ،(1382)

 ضشيت ًػش اص ٍ ضؿيف ثؼيبس ؿشايط دس( 36/3) ايشاًي
 هبّيبى ثچِ داؿتِ ٍ قشاس هتَػط ؿشايط دس( 36/0) چبقي
( 41/0) چبقي ضشيت ٍ( 37/3) سؿذ ضشيت لحبظ اص ؿيپ

دػت ِ ثب تَخِ ثِ ًتبيح ث .داؿتٌذ قشاس هتَػط ؿشايط دس
آهذُ اص تحقيق حبضش ٍ هقبيؼِ هيبًگيي سؿذ ٍ ًشخ سؿذ 

ى اصٍى ثشٍى ٍ ثچِ تبع هبّي ايشاًي ػبل ٍيظُ ثچِ هبّيب
اي  كَست تک گًَِِ دسكذ اػتخشّب ث 90)ثبالي  1397

ًؼجت ثِ هذت صهبى هـبثِ ػبل  ،پشٍسؽ دادُ ؿذُ ثَدًذ(
سػذ اگش هؿشفي ثچِ هبّيبى ثِ اػتخشّب  ًػش هي ثِ 1396

اي اًدبم گشدد، اص سؿذ ثيـتشي  گًَِ كَست تکِ ث
دػت ِ ثب تَخِ ًتبيح ث ػَيي،اص  .ثشخَسداس خَاٌّذ ثَد

سٍص ثشاي پشٍسؽ  30-35آهذُ اص ضشيت سؿذ، هذت صهبى 

ثچِ هبّيبى خبٍيبسي دس اػتخشّبي خبكي هٌبػت اػت ٍ 
ثچِ هبّيبى اص ضشيت سؿذ  ،ّش چقذس ايي صهبى ثيـتش ؿَد

ضؿيفي ثشخَسداسًذ. خْت يبفتي داليل كبّؾ ضشيت سؿذ 
تشي دس  هطبلؿبت كبهل ، ثبيذهزكَسثچِ هبّيبى ثؿذ اص صهبى 

خلَف ؿشايط هحيطي اػتخشّبي پشٍسؽ )فبكتَسّبي 
 فيضيکَؿيويبيي ٍ تغزيِ( كَست پزيشد.

 
 تشکر و قدردانی

سيبػت هحتشم هشكض ثبصػبصي رخبيش هبّيبى  اص ٍػيلِ ثذيي
خبٍيبسي دكتش ؿْيذ ثْـتي خٌبة آقبي هٌْذع دسٍيـي 

هٌْذع  بىآى هشكض آقبي پشٍسؽٍ هؼئَل هحتشم ثخؾ 
هحتشم  ّوکبساى ، اص كليِؾليضادُ ٍ هٌْذع حبختي

 آقبيبى هَػؼِ تحقيقبت ثيي الوللي تبػوبّيبى دسيبي خضس
   ّبي كويوبًِ  ّوکبسي ثشايدكتش ؿٌبٍس ٍ هٌْذع پيکشاى 

  .ًوبيين ػپبػگضاسي هي آًْب
 

 منابع 
جًضيذٌ، ٌ.، مًسًي، ع. ي ثُريز خًش قلت، م.، 

ثچِ هبّيبى خبٍيبسي اص هشاكض گضاسؽ سّبكشد . 1393
تکثيش ٍ پشٍسؽ ؿْيذ ثْـتي ٍ ؿبدسٍاى دكتش يَػف 

. هَػؼِ تحقيقبت ثيي الوللي 1393پَس دس ػبل 
 ف.1-3تبػوبّيبى دسيبي خضس. 

جًضيذٌ، ٌ.، مًسًي، ع. ي ثُريز خًش قلت، م.، 
گضاسؽ سّبكشد ثچِ هبّيبى خبٍيبسي اص هشاكض  .1394

ٍ ؿبدسٍاى دكتش يَػف  تکثيش ٍ پشٍسؽ ؿْيذ ثْـتي
. هَػؼِ تحقيقبت ثيي الوللي 1394پَس دس ػبل 

 ف.1-3تبػوبّيبى دسيبي خضس. 

جًضيذٌ، ٌ.، مًسًي، ع.، ثُريز خًش قلت، م.  ي 
گضاسؽ سّبكشد ثچِ هبّيبى  .1395تًکلي، م.، 

خبٍيبسي اص هشاكض تکثيش ٍ پشٍسؽ ؿْيذ ثْـتي ٍ 
ػؼِ . ه1395َؿبدسٍاى دكتش يَػف پَس دس ػبل 

 ف.1-3تحقيقبت ثيي الوللي تبػوبّيبى دسيبي خضس. 
هلَثبت كويؼيَى  .1391سبزمبن ضيالت ایران، 

هذيشيت ثْشُ ثشداسي رخبيش آثضيبى دسيبي خضس 
)خبٍيبسي، اػتخَاًي ٍكليکب( دس ساػتبي اّذاف ثشًبهِ 
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پٌدن تَػؿِ دس صيش ثخؾ ؿيالت ٍ آثضيبى. ثخؾ 
 ف.1هبّيبى خبٍيبسي، 

هلَثبت كويؼيَى  .1392ضيالت ایران، سبزمبن 
هذيشيت ثْشُ ثشداسي رخبيش آثضيبى دسيبي خضس 
)خبٍيبسي، اػتخَاًي ٍكليکب( دس ساػتبي اّذاف ثشًبهِ 
پٌدن تَػؿِ دس صيش ثخؾ ؿيالت ٍ آثضيبى. ثخؾ 

 ف.2هبّيبى خبٍيبسي، 

  فٌي  گضاسؽ .1965 ،.. ي ازیريف، ت ك ،سبدالیف
  ؿيالتي  رخبيش هبّيْبيدس هَسد تَليذ   اقتلبدي
  تحقيقبت  ايشاًي. ػبصهبى  آثْبي  خضس . قؼوت  دسدسيبي
 . ف143، ثٌذساًضلي ، ايشاى  ؿيالت

، 1391-96سبلىبمٍ آمبري سبزمبن ضيالت ایران 
اًتـبس ػبصهبى ؿيالت ايشاى، هؿبًٍت ثشًبهِ  .1396

 ف. 64سيضي ٍ تَػؿِ هذيشيت، دفتش ثشًبهِ ٍثَدخِ، 

عجذالملکي ،ش.، جمبلساد، ف.، تًکلي، م.، ضکًریبن، 
م.، محسىي، م.، جليل پًر، ج.، ثُمىي، م. ي 

ثشسػي ٍ اسائِ ساّکبسّبي . 1394سُراثي، ت.، 
. فبص بّيبى خبٍيبسي دسيبي خضسپبيذاس رخبيشههذيشيت 

اٍل اًؼتيتَ تحقيقبت ثيي الوللي هبّيبى خبٍيبسي. 
 ف.145-144

م.، محسىي، م.، ضىبير، ع.، عليسادٌ ريدپطتي، 
خًش قلت، م.، معصًم زادٌ، م.، پًرعلي، ح.، 

 ثشسػي .1382ثبزاري مقذم، س. ي جليل پًر، ج.، 
 تب تکثيش هشحلِ اص خبٍيبسي هبّيبى ثچِ كيفي ٍ كوي

 اًؼتيتَ ايشاى، ؿيالت تحقيقبت كشد. هؤػؼِ سّب
 دادهبى، دكتش خبٍيبسي هبّيبى الوللي ثيي تحقيقبت

 .ف126 سؿت،
فذائي، ة.، ثُريز خًش قلت، م.، جًضيذٌ, ٌ. ي 

پشٍطُ كوي ٍ كيفي ثچِ هبّيبى   .1381تًکلي، م.، 
خبٍيبسي اص هشحلِ تکثيش تب سّبكشد )ثخؾ كٌتشل 

 ف.1-3تحقيقبت ؿيالت ايشاى،  كوي(. هؤػؼِ
فذائي، ة.، ثُريز خًش قلت، م.، جًضيذٌ، ٌ. ي 

پشٍطُ كوي ٍ كيفي ثچِ هبّيبى  .1381تًکلي، 
خبٍيبسي اص هشحلِ تکثيش تب سّبكشد )ثخؾ كٌتشل 

 ف.1-3كوي(. هؤػؼِ تحقيقبت ؿيالت ايشاى، 
فذائي، ة.، جًضيذٌ، ٌ.،تًکلي، م.، ثُريز خًش 

گضاسؽ سّبكشد  .1388قلت، م. ي آزادثخص، ع.، 
ثچِ هبّيبى خبٍيبسي اص هشاكض تکثيش ٍ پشٍسؽ ؿْيذ 

(. 1388پَس دس ػبل )  ٍاى دكتش يَػفثْـتي ٍ ؿبدس
-3اًؼتيتَ تحقيقبت ثيي الوللي هبّيبى خبٍيبسي، 

 ف.1

فذائي، ة.، جًضيذٌ، ٌ.، تًکلي، م. ي ثُريز خًش 
گضاسؽ سّبكشد ثچِ هبّيبى خبٍيبسي  .1391قلت, م.، 

اص هشاكض تکثيش ٍ پشٍسؽ ؿْيذ ثْـتي ٍ ؿبدسٍاى 
(. اًؼتيتَ تحقيقبت 1391دكتش يَػف پَس دس ػبل )

 ف.1-3الوللي هبّيبى خبٍيبسي.   ثيي
دٍسُ آهَصؿي ثيَتکٌيک پشٍسؽ  .1374کريپي، ي.، 

هبّيبى خبٍيبسي. تشخوِ يًَغ ؾبدلي. هدتوؽ تکثيش ٍ 
ّيبى خبٍيبسي ؿْيذ  ثْـتي ػذ ػٌگش، پشٍسؽ هب

  ف. 59سؿت. 
لًکيبويىکً، ي.اي.، کبسيمف، ار.ي.یً. ي کًکًزا، آ.آ.، 

اػتبًذاسد ٍصى ٍ ػي ثچِ هبّيبى خبٍيبسي ثِ  .1984
هٌػَس سّبػبصي ثِ دسيبي خضس. تشخوِ قشثبًؿلي 

. هؤػؼِ تحقيقبت ؿيالت ايشاى، 1382ؾجذالولکي.
 ف.  216تْشاى، 

Hung, S., Fymn-aikins, F.K., Lutes, P.B. 

and Xu, R.P., 1989. Ability of juvenile 

White Sturgeon (Acipenser transmotanus) 

to utilize different carbohydrate sources. 

Journal of Nutrition, 119: 727-

733.https://doi.org/10.1093/jn/119.5.727 

Hung, S.S.O. and Deng, D.F., 2002. Nutrient 

requirements and feeding of finfish for 

aquaculture; Sturgeon Acipenser spp. CAB 

International Publication Wallingford, UK, 

418 p. 

Ronyai, A., Ruttkay, A., Varadi, L. and 

Peteri, A., 1991. Growth comparative trial 

of fingerlings of starlet (Acipenser ruthenus 

L.) and that of its hybrid with male Siberian 
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Abstract 

The catch of the sturgeon has declined severely in the last two decades in the Iranian waters of 

the Caspian Sea. One of the methods for restocking and rehabilitation of the sturgeon stock, is 

releasing fingerlings and juveniles fish into the rivers leading to the Caspian Sea. In the 

present study, in order to a quantitative and qualitative evaluation of the sturgeon fingerlings 

released into the Sefidrood River, which included: stellate sturgeon (Acipenser stellatus), 

Persian sturgeon (Acipenser persicus) and Ship sturgeon (Acipenser nudiventris), growth 

indices, weight frequency percentage, growth rate, condition factor, average daily growth and 

survival percentage of released juveniles were studied during 2017-2018. The total of 

1865506 fingerlings of sturgeon released in 2017 from Shahid Dr.Beheshti Sturgeon 

Restoration and Genetic Conservation Center which comprised Persian sturgeon with 69.3% 

and the average weight of 2.3±1.01 g, stellate sturgeon with 23.4%  and the average weight of 

2.34±1.06 g, and Ship sturgeon with 7.3% and the average weight of 5.61±2.56 g, and  the  

total of 1609448 sturgeon fingerlings released in 2018 which included Persian sturgeon with 

68% and the average weight of 1.65±0.75 g, stellate sturgeon with  25.5%  and the average 

weight of 2.68±1.4 g, and Ship sturgeon with 6.5% and the average weight was 11.6±4.34g. 

Based on the Pearson correlation analysis, there were a negative correlation between the 

number of culture days for two species of Persian sturgeon and stellate sturgeon released 

during the years 2017-2018 in Sefidroud River and growth coefficient, condition factor, 

specific growth rate and daily growth rate at the end of rearing period (p<0.05). Also, the 

mean daily growth rate and specific growth rate of Persian sturgeon and stellate sturgeon 

fingerlings in 2017 were significantly higher (p<0.05) compared to 2018 and even in stellate 

sturgeon were higher than in Persian sturgeon. 

 
Keywords: Releasing fingerlings, Quantitative and qualitative study, Sturgeon fingerlings, 

Sefidroud River, Caspian Sea  
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