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چكيده

در روش ریزبــرش مجــرای تخم  بــر عــالوه بــر اســتحصال کامــل تخمک  هــای 
بــرای  بنابرایــن می  تــوان  مولدیــن رخ می  دهــد.  زنده  مانــی  اوولــه شــده، 
ســال های متمــادی از آن هــا تخمک  گیــري کــرد و در تكثیــر بــه منظــور تولیــد 
ــا  ــیون تخمک  ه ــان از اووالس ــس از اطمین ــود. پ ــتفاده نم ــی اس الرو و بچه ماه
ــا دقــت و احتیــاط و بــدون ایجــاد اســترس  و آمادگــی مولدیــن جهــت تكثیــر، ب
و صدمــه فیزیكــی، مولدیــن در مــاده بیهوشــی، بیهــوش )اســتفاده از مــواد 
ــا مشــكل اســت،  ــه نگهــداری آن ه ــزرگ ک ــراي نمونه هــاي ب ــا ب بي هوشــي تنه
ــرش،  ــه روش ریز ب ــن ب ــری مولدی ــرای تخم  گی ــوند. ب ــد( می  ش ــب مي  باش مناس
بــا اســتفاده از برانــكارد مولــد نگهــداری شــده در حوضچــه کوورانســكی در حالــی 
ــه روي  ــت ب ــده اس ــانده ش ــی پوش ــه نمناک ــا حول ــم ها ب ــژه چش ــر و بوی ــه س ک
ــه  ای روی  ــه گون ــد ب ــد بای ــوند. مول ــال داده می  ش ــي انتق ــوص جراح ــز مخص می
میــز جراحــی قــرار گیــرد کــه شــكم رو بــه بــاال و ســاقه دمــي آن آویــزان باشــد. 
نخســت شــكم مولــد بــا حولــه خشــک و تمیــز پــاک می  شــود تــا آب و موکــوس 
وارد ظــرف جمــع آوری تخمک  هــا نشــود. بــا اســتفاده از تیــغ جراحــی و بــا توجــه 
ــه  ــراي لول ــه مج ــانتي  متر در ناحی ــول 3-1 س ــه ط ــي ب ــي برش ــدازه ماه ــه ان ب
ــم دســت روی محوطــه شــكمی  ــا فشــار مالی ــر ایجــاد می  شــود. ســپس ب تخم  ب
ــری،  ــان تخمک  گی ــس از پای ــود. پ ــه می  ش ــی تخلی ــه راحت ــا ب ــی تخمک ه ماه
مولدیــن مــورد تزریــق آنتــي بیوتیــک قــرار گرفتــه، و مجــدداً به سیســتم پرورشــی 
ــتن  ــی( از کش ــش فن ــک )دان ــن تكنی ــری ای ــا بكارگی ــوند. ب ــده مي  ش بازگردان
ــری  ــكان تخمک  گی ــری شــده و ام ــاری جلوگی ــان خاوی ــن ارزشــمند ماهی مولدی

ــود. ــر می  ش ــد میس ــال های بع ــا در س ــاره آن ه چندب
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كليات

ماهيــان خاويــاري از باارزش تريــن و کهن تريــن مهــره داران روي زميــن 
ــل  ــده اند و به دلي ــر ش ــن ظاه ــش در زمي ــال پي ــون س ــه از 250 ميلي ــتند ک هس
ــان  ــود. ماهي ــاق مي ش ــده« اط ــيل هاي زن ــا »فس ــه آن ه ــاد ب ــيار زي ــت بس قدم
ــواده  ــه در دو خان ــتند ک ــته Acipenseriforms هس ــه راس ــق ب ــاري متعل خاوي
ــن  ــی اي ــتگاه اصل ــزر زيس ــای خ ــده اند. دري ــز ش ــی متمرک ــماهی و فيل ماه تاس
گــروه از گونه هــای اقتصــادی اســت و کشــورهای ايــران و روســيه بزرگ تريــن 
توليدکننــده خاويــار طبيعــی جهــان هســتند. در حــال حاضــر بيــش از 27 گونــه 
ماهــی خاويــاری در آب هــای نيمکــره شــمالی وجــود دارنــد کــه 6 گونــۀ آن در 

ــد.  ــت می کنن ــه آن زيس ــی ب ــای منته ــزر و رودخانه  ه ــای خ ــه دري حوض

متأســفانه ميــزان صيــد ماهيــان خاويــاری دريــای خــزر کــه نوعــی محصــول 
ــف   ــل مختل ــه دالي ــود، ب ــوب می ش ــور محس ــی کش ــد جهان ــتراتژيک و برن اس
ــد  ــاق، صي ــد قاچ ــار، صي ــرف خاوي ــت مص ــه اهمي ــان ب ــه انس ــه توج از جمل
غيراســتاندارد، تخريــب زيســتگاه های طبيعــی و تخم ريــزی، آالينده هــا و.. 
ــج حاصــل از  ــر اســاس نتاي ــه اســت. ب ــی کاهــش يافت ــزان درخــور توجه به  مي
ــداوم وضــع نابهنجــار  ــه در صــورت ت ــی رود ک ــم آن م ــات انجام شــده بي تحقيق
ــر برســد.  ــه صف ــده ب ــا 5 ســال آين ــای خــزر ت ــار در دري ــزان خاوي موجــود، مي
تعــداد ماهيــان بالــغ صيدشــده در آب هــای ايرانــی خــزر از 47 هــزار و 900 قطعــه 
ماهــی در ســال 1380 بــه 5 هــزار و 250 قطعــه در ســال 1385 رســيده اســت. بــه 
ايــن ترتيــب هــر ســال صيــد جمعيــت طبيعــی بــا کاهــش 20 تــا 30 درصــدی 
همــراه بــوده و در ســال هاي اخيــر ذخايــر آن هــا به شــدت کاهــش يافتــه اســت.

ســن بلــوغ جنســی در بيــن گونه هــای مختلــف ماهيــان خاويــاری بــا توجــه 
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بــه گونــه، جنــس )نــر يــا مــاده( و ناحيــه جغرافيايــی زندگــی متفــاوت بــوده و 
بر خــاف ماهيــان اســتخواني، دوره رســيدن بــه ســن بلــوغ جنســي آن هــا بســيار 
ــد  ــی باي ــون فيل ماه ــی چ ــژه گونه هاي ــاري به وي ــن خاوي ــي اســت. مولدي طوالن
بيــش از يــک دهــه از عمرشــان بگــذرد تــا بــه ســن بلــوغ برســند. وقتــی بــراي 
ــه  ــال ب ــد و انتق ــس از صي ــفانه پ ــند، متأس ــزی مي رس ــه تخم ري ــار ب ــن  ب اولي
کارگاه، در زمــان تکثيــر به منظــور اســتحصال تخمــک، شــکم ماهــی مــاده کامــًا 
شــکافته می شــود و درنتيجــه ايــن مولديــن از چرخــه زندگــي خــارج مي شــوند. 
جمعيــت رو بــه کاهــش تاســماهيان و تأمين  نکــردن مولديــن کافــی بــرای توليــد 
ــدن بحــران  ــث به وجودآم ــروری باع ــرای آبزی پ ــاز ب ــورد ني ــی م الرو و بچه ماه
ــماهيان  ــي تاس ــات بين الملل ــه تحقيق ــان مؤسس ــن کارشناس ــت. بنابراي ــده اس ش
دريــای خــزر به منظــور اســتفاده چنــد بــاره از تاســماهيان و نيــز بــرای حفــظ و 
بازســازی جمعيــت طبيعــی آن هــا دســت بــه اقــدام زدنــد. همــه ايــن عوامــل آنان 
را وادار کــرد تــا طــي ســال هاي متوالــي پژوهــش، موفــق بــه فنــاوری ريزبــرش 
ــک  ــزش تخم ــان ري ــا در زم ــتن آن ه ــدون کش ــماهيان ب ــر تاس ــرای تخم ب مج
ــرش  ــاوری ريزب ــی فن ــردی و عمل ــن نشــريه ترويجــی راهنمــای کارب شــوند. اي
ــر و بازســازي  ــز تکثي ــا، مراک ــدي صيدگاه ه ــر را به منظــور بهره من مجــرای تخم ب
ــد. ــوزش می ده ــط آم ــاي خصوصــي مرتب ــاري و بخش  ه ــان خاوي ــر ماهي ذخاي
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صيد، انتقال و نگهداری مولدین

بــا توجــه بــه اینكــه صیــد تمامــی تاســماهیان در محــدوده آب هــای ایــران از 
دریــا صــورت می گیــرد، بایــد انتقــال آن هــا از مــكان صیــد تــا کارگاه هــای تكثیــر 
بــا حداقــل آســیب های زیســتی و فیزیولوژیــک همــراه باشــد. ایــن مهــم بــا تهیــه 
امكانــات اســتاندارد صیــد، حمــل بــا قایق هــای ویــژه از مــكان صیــد تــا ســاحل، 
آماده ســازی بهینــه حــوزه نگهــداری مولــد صیدشــده در نــوار ســاحلی تــا زمــان 

انتقــال آن هــا بــه کارگاه ، بــه انجــام خواهــد رســید.

انتخاب مولدین

 شناســايی و گزينــش مولديــن طبيعــی در دريــا و مولدين پرورشــي در اســتخر 
ــت  ــه وضعي ــق ب ــن کار بايســتي به طــور دقي ــرای اي ــرورش انجــام می شــود. ب پ
ــه تناســلی توجــه شــود.  ــد، نرم شــدگی شــکم و بيرون زدگــي ناحي ظاهــری مول
پــس از انتقــال مولديــن مــاده طبيعــی به صيــدگاه و همچنيــن از مولدين پرورشــي 
 GV ــا ــرای ســنجش وضعيــت هســته زايشــی ي ــه تخمــک ب آمــاده تکثيــر، نمون

ــود. ــتحصال می ش اس

انتقال مولدین از صيدگاه به كارگاه 

ــتقر  ــاي مس ــیرین در وان ه ــه آب ش ــده ب ــن صیدش ــازگاری مولدی ــس از س پ
ــالوه  ــه کارگاه ع ــده ب ــالم و انتخاب ش ــن س ــال مولدی ــور انتق ــدگاه، به منظ در صی
بــر اســتفاده از کامیون هــاي مجهــز بــه چــان و کپســول هــوا، از یــک کارشــناس 

خبــره بــرای کنتــرل ماهــی در مســیر اســتفاده نیــز بایــد بهــره گرفــت.
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نگهداري مولدین و تعيين شاخص هاي تكثير در كارگاه

مولدیــن انتقال یافتــه بــه کارگاه در اســتخرهاي کورانســكي تــا رســیدگي کامــل 
تخمــک نگهــداري خواهنــد شــد. مولدیــن صیدشــده در دریــا به دلیــل نبــود فرصت 
مهاجــرت بــه رودخانــه، شــرایط محیطــي و فیزیولوژیــک مناســب بــراي رســیدگی 
ــاي جنســي  ــن رو ســطوح غلظــت هورمون ه ــا نمی شــود. ازای ــا مهی جنســی آن ه
اســتروئیدی دخیــل در امــر تولیدمثــل در خــون آن هــا در حــد مناســبي نیســت. 
بنابرایــن توانایــي و امــكان تكثیــر مصنوعــي آن هــا امكان پذیــر نخواهــد بــود. لــذا 
زمــان مناســب و شــرایط فیزیولوژیــک رســیدگي جنســي و نیــز شــرایط محیطــی 
)ماننــد دمــاي آب، اکســیژن محلــول و اســیدیته اســتخر( از جملــه پارامترهایــی 

اســت کــه بایســتی در کارگاه فراهــم و مدیریــت شــوند.

بــرای انتخــاب مولدیــن مناســب و آمــاده بــراي تكثیــر مي تــوان از شــاخص هاي 
خــون  ســرم  هورمون هــاي جنســي  قبیــل ســطوح  از  رســیدگي جنســي 
ــری  ــكان قرارگی ــدازه و م ــترادیول(، ان ــترون و اس ــترون، 11-کتوتستوس )تستوس
ــب می بایســت  هســته زایشــی تخمــک اســتفاده کــرد. ضمــن آنكــه به طــور مرت
رفتــار مولدیــن از زمــان معرفــي بــه کارگاه و نگهــداری در حوضچه هــای اختصاصی 

تــا زمــان تكثیــر تحــت کنتــرل قــرار گیرنــد.

تزریق هورمون به مولدین

بــا توجــه بــه شــکل ظاهــري و انــدازه تخمــک، موقعيــت هســته )شــکل 1( 
و ســطح هورمون هــای جنســي در مولديــن، نــوع هورمــون  طبيعــی يــا ســنتتيک 
محــرک جنســی )LHRHA2 ،GnRH، اواپريــم و...(، غلظــت مناســب هورمــون 
تزريقــی، مراحــل، زمــان، فاصلــه بين مراحــل و دمــاي آب در زمان تزريــق، درصد 



راهنمای اجرايی تكثير مصنوعي ماهيان خاوياري به روش ريزبرش14

ــدون،  ــن )دامپري ــت هاي دوپامي ــتفاده از آنتاگونيس ــه و اس ــر مرحل ــق در ه تزري
متوکلوپرامايــد( مي توانــد برحســب گونــه مــورد نظــر متفــاوت باشــد. 

شکل 1- موقعیت هسته در تخمك ماهیان خاویاري

استحصال مواد تناسلي 

الف( روش سنتي

معمــوالً کارشناســان مراکــز بازســازي ذخایــر ماهیــان خاویــاري پــس از تزریــق 
ــی و  ــر مصنوع ــات تكثی ــام عملی ــور انج ــی، به منظ ــرک جنس ــای مح هورمون ه
ــد را  ــي مول ــكمي ماه ــطح ش ــن، س ــده از مولدی ــاي اووله ش ــتحصال تخمک ه اس
بــا چاقــو می شــكافند )شــكل 2( و اقــدام بــه اســتحصال تخمــک مي کننــد. ایــن 
امــر باعــث مــرگ و خــروج مولدیــن از چرخــه حیــات پــس از اولیــن تخم ریــزی 
ــي  ــن در حال ــد. ای ــا کمــک می کن ــراض آن ه ــش نســل و انق ــه کاه ــود و ب می ش
ــزر  ــای خ ــماهیان دری ــي تاس ــات بین الملل ــه تحقیق ــان مؤسس ــه محقق ــت ک اس
ــیپ  ــرون و ش ــن ازون ب ــدادی از مولدی ــاره از تع ــري چندب ــه تخمک گی ــق ب موف
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ــر  ــراي تخم ب ــرش مج ــه روش ریزب ــا 1394 ب ــال هاي 1386 ت ــي س ــي ط پرورش
شــده اند. همچنیــن ایــن محققــان در ســال 1389 تاکنــون موفــق بــه اســتحصال 
ــه روش  ــا ب ــر گونه ه ــي پرورشــي و دیگ ــد فیل ماه ــادی مول ــداد زی تخمــک از تع
ــیب های  ــاد آس ــی ایج ــا حت ــتن ی ــدون کش ــن ب ــده اند. بنابرای ــاره ش ــورد اش م

ــرای چنــد نســل اســتفاده کــرد.  ــد ب ــوان از یــک مول فیزیكــی می ت

شکل 2- استحصال تخمك به روش سنتي )شکافتن شکم ماهي(

ب( روش ریزبرش

ــر اســتحصال کامــل تخمک هــای  ــر عــالوه ب ــرش مجــرای تخم ب در روش ریزب
ــال های  ــرای س ــوان ب ــن می ت ــد. بنابرای ــن رخ می ده ــی مولدی ــده، زنده مان اووله ش
متمــادی از آن هــا تخمک گیــري کــرد و در تكثیــر به منظــور تولیــد الرو و 

ــرد. ــتفاده ک ــی اس بچه  ماه
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 در روش ریزبــرش فقــط بــه یــک اســكالپل و تیــغ جراحــی نیــاز اســت. پــس 
ــا  ــر، ب ــت تكثی ــن جه ــی مولدی ــا و آمادگ ــیون تخمک  ه ــان از اووالس از اطمین
ــاده  ــن در م ــه فیزیكــی، مولدی ــدون ایجــاد اســترس و صدم ــاط و ب ــت و احتی دق
ــزرگ  ــاي ب ــراي نمونه ه ــا ب ــواد بي هوشــي تنه ــتفاده از م ــوش )اس بیهوشــی، بیه
کــه نگهــداری آن هــا مشــكل اســت، مناســب اســت( می شــوند. ماهــی در اولیــن 
لحظــه پــس از خــروج از آب معمــوالً دچــار حــرکات شــدید می شــود، امــا به طــور 
ــژه در هنــگام تخمک گیــري  طبیعــي قرارگرفتــن تاســماهیان در هــواي آزاد به وی
ــن  ــری مولدی ــرای تخم گی ــود. ب ــا می ش ــكون  آن ه ــش و س ــبب آرام ــاً س تقریب
ــه  ــده در حوضچ ــد نگهداری ش ــكارد مول ــتفاده از بران ــا اس ــرش، ب ــه روش ریز ب ب
ــانده  ــی پوش ــه نمناک ــا حول ــم ها ب ــژه چش ــر و به وی ــه س ــكی درحالی ک کوورانس
ــد  ــوند. مول ــال داده می ش ــي انتق ــوص جراح ــز مخص ــه روي می ــت، ب ــده اس ش
بایــد بــه گونــه ای روی میــز جراحــی قــرار گیــرد کــه شــكم رو بــه بــاال و ســاقه 
ــاک  ــز پ ــه خشــک و تمی ــا حول ــد ب ــزان باشــد. نخســت شــكم مول ــي آن آوی دم
ــس از  ــود. پ ــا نش ــع آوری تخمک ه ــرف جم ــوس وارد ظ ــا آب و موک ــود ت می ش
ــا اســتفاده از تیــغ جراحــی و  ــر ب خــروج تخمک هــاي موجــود در لوله هــای تخم ب
بــا توجــه بــه انــدازه ماهــي برشــي بــه طــول 1 تــا 3 ســانتي متر در ناحیــه مجــراي 
ــوراخ  ــر س ــر از قط ــد کم ت ــغ بای ــرض تی ــد )ع ــد ش ــاد خواه ــر ایج ــه تخم ب لول
تناســلي مولــد مدنظــر باشــد(. شــكل 3 تصویــر شــماتیک ســاختمان تخمــدان و 
محــل بــرش را نشــان مي دهــد. تیــغ جراحــی نبایــد بــه خــط میانــي وارد شــود، 
ــپ،  ــا چ ــت ی ــر راس ــمت تخم ب ــي و به س ــورت جانب ــي به ص ــتی کم ــه بایس بلك
مكانــی کــه ایــن تخم بر هــا در ســوراخ تناســلي بــه یكدیگــر مي پیوندنــد، هدایــت 
ــا مالــش نــرم شــكم )از ناحیــه ســر به طــرف دم ماهــی( عملیــات   شــود. ســپس ب
ــا  ــه کلیه ه ــیب ب ــري از آس ــراي جلوگی ــت. ب ــد پذیرف ــورت خواه ــي ص تخم کش
ــوک  ــا ن ــغ جراحــي ب ــد، بایســتي از تی ــرار دارن ــدان ق ــر تخم ــه درســت در زی ک
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ــه از  ــي کــه تخمک هــا به طــور آزادان ــا زمان کنــد اســتفاده شــود. تخمک گیــري ت
ــري  ــان تخمک گی ــس از پای ــد. پ ــه می یاب ســوراخ تناســلی خــارج می شــوند، ادام
بهتــر اســت ماهــي ازطــرف ســر آویــزان شــود تــا باقي مانــده تخمک هــا از طریــق 
ــي،  ــري از ماه ــن تخمک گی ــود. در اولی ــت ش ــرون هدای ــه بی ــلي ب ــوراخ تناس س
ــس از  ــاعت پ ــک س ــوند. ی ــه می ش ــا تخلی ــد تخمک ه ــا 90 درص ــاً 80 ت تقریب
ــروج  ــرای خ ــز ب ــري نی ــه تخمک گی ــن مرحل ــد دومی ــري، بای ــن تخمک گی اولی
همــه تخمک هــا انجــام گیــرد. بایــد توجــه داشــت کــه در دومیــن مرحلــه نیــازی 
بــه بــرش دوبــاره مجــرای تخم بــر نیســت. از ماهیــان بــزرگ و پرتخمــک مي تــوان 

ــرد. ــري ک ــز تخمک گی ــار ســوم نی ــراي ب ب

شکل 3- تصویر شماتیك تخمدان و مجراي 
تخم بر در تاسماهیان

1- تخمدان  2- مجراي تخم بر  3- تخم بر  
4- سوراخ تناسلي   5- محل برش

خط نقطه چین مسیر تخم هاي اووله شده را به 
هنگام تخم ریزي طبیعي و خط متصل نیز مسیر 

آن ها را به هنگام تخمك كشي پس از بریدن 
مجراي تخم بر نشان مي دهد

پــس از پایــان تخمک گیــری، مولــد نخســت تحــت تزریــق آنتي بیوتیــک قــرار 
می گیــرد و ســپس مجــدداً بــه سیســتم پــرورش بازگردانــده مي شــود. بایــد توجــه 
داشــت کــه مولدیــن وحشــي نســبت بــه مولدیــن پرورشــي از تحمــل کم تــري در 
ارتبــاط بــا ریزبــرش برخــوردار هســتند. مراحــل تخمک گیــري بــه روش ریزبــرش 

ــا 7 مشــاهده کنیــد.  ــری را می توانیــد در شــكل های 4 ت به صــورت تصوی
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شکل 4- وارد كردن تیغ اسکالپل در سوراخ تناسلي به منظور ایجاد برش در مجراي لوله تخم بر در 
ماهیان خاویاري

ــد،  ــرم دارن ــا 30 کیلو گ ــي 10 ت ــه وزن ــه دامن ــي ک ــري از ماهیان در تخمک گی
معمــوالً ســه تــا چهــار نفــر بایــد همــكاری کننــد. یــک نفــر بایــد بــا حولــه خشــک 
شــكم ماهــي را تمیــز کنــد و ظــرف مناســبي را بــراي جمــع آوري تخمک هــا در 
ــد ســاقه دمــي ماهــي را نگــه دارد،  ــر ســوراخ تناســلی نگــه دارد. نفــر دوم بای زی
عمــل ریزبــرش را انجــام دهــد و در صــورت نیــاز بــرای ســهولت خــروج تخمک هــا 
ســوراخ تناســلي را بــه کمــک پنــس بــاز نگــه دارد. نفــر ســوم بایــد ســر ماهــي را 
نگــه دارد و در صــورت کوچــک بــودن انــدازه مولــد، شــكم ماهــي را جهــت خــروج 
تخمک هــا مالــش دهــد. در غیــر ایــن صــورت بــراي ایــن عمــل )مالــش شــكم( از 

نفــر چهــارم اســتفاده خواهــد شــد.
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شکل 5- گشودن دهانه سوراخ تناسلي به منظور خروج تخمك هاي اووله شده در ماهیان خاویاري

شکل 6- چگونگی استحصال تخمك به روش ریزبرش با فشار دست در ماهیان خاویاري
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شکل 7- تخلیه كامل تخمدان از تخمك ها به روش ریزبرش بدون كشتن مولد

ــد  ــده اي مي توان ــر پرورش دهن ــاني اســت و ه ــل نســبتاً آس ــرش عم روش ریزب
ــد.  ــام ده ــي آن را انج ــدت، به راحت ــک دوره آموزشــی کوتاه م ــدن ی ــس از گذران پ
ــي  ــود و خیل ــغ جراحــی به طــور عم ــچ گاه تی ــه هی ــرد ک ــت ک ــه بایســتي دق البت
عمیــق در ســوراخ تناســلي فــرو نــرود؛ زیــرا ســبب آســیب جــدی بــه کلیــه و حتــی 
روده و دســتگاه گــوارش می شــود و باعــث خونریــزي شــدیدی در ماهــي می شــود.


