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جهادكشايرزييزارت

سازمانتحقیقات،آمًزشيتريیجكشايرزي

  مؤسسهتحقیقاتشیالتایران

 

محصًلي ، جلذ چُاسم 6  ماَيان خايياسي –َاي فىي مًضًعي  دستًسالعمل  عىًانگسارش:

 سيحاوي ، عبذالمُذي ايشان   مصطفي ششيفتديیهكىىدگان:

 مًسسٍ تحقيقات شيالت ايشان  واشر:

 وسخٍ 51شمارگان)تیتراش(:

 5845سال  اوتشار:تاریخ

حق چاپ بشاي مؤلف محفًظ است . وقل مطالب ، تصاييش ، جذايل ، مىحىي َا ي ومًداسَا با ركش مأخز بالمااو   

 است . 
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 عناويه دستورالعمل هاي فني موضوعي ماهيان خاوياري

 

 شماره صفحه عنوان طرح رديف

ALP,CK, LDH, ALT, ASTACP

(Huso huso) Linnoeus,

HACCP

(Huso huso)

(Huso huso)

(Huso huso)

GnRH
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 شماره صفحه عنوان طرح رديف

GnRH

(Oviduct 

microincision)
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 چكيذٌ 6 

ت فقذان مذيشيت پايذاس شذيذاً كاَش ي مياضان يايذ   طي دي دٍَ گزشتٍ رخايش ماَيان خايياسي دسياي خضس بعل

تىضل يافتٍ ي دس  0223ته دس سال  022بٍ  5541ته دس سال  04122قاوًوي آن بشاي كل كشًسَاي حاشيٍ خضس اص 

تاه دس   821ته سسيذٌ اسات. مياضان خاييااس اياشان اص      32ته بٍ كمتش اص  8222َميه مذت خايياس دسياي خضس اص 

 سسيذ. 5842ته دس سال  55د بٍ حذي 5820سال 

محققايه، كاسشىاساان، تُياٍ ي تاذييه      "بمىظًس حفاظت ي بُشٌ بشداسي پايذاس اص رخايش تاسماَيان دسيااي خاضس   

 گشديذ.

 عىًان اص خاليٍ دستًسالعمل َاي مشبًط بٍ ايه پشيطٌ َاي كاسبشدي معشفي شذٌ است . 80دس ايىجا 
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 ؿ٤س ثبىٌ يضد    ٝب٧ي دس اػتخش٧بي خبّي آة ٙت ثشسػي اْٝبٟ پش٣سؽ ىي٘  ف٤٢اٟ دػت٤ساٙقٞ٘:

 

 فض٤ ٧يئت فٚٞي ٤ٝػؼ٦ / ٝشّض تحَيَبت                                           ت٨ي٦ ٢٢ّذ٥:

 

يدذ ٤ٕؿدت ٣   ٝب٧يبٟ خب٣يبسي اص ر٦ٚٞ آثضيبٟ اسصؿ٢ٞذي اػت ٦ّ پش٣سؽ آ٨١ب ر٨ت ت٤ٙ ثيبٟ ٝؼب٦ٙ: -1

ؿ٤س  ثشداسي اص آث٨بي ٙت اػتحلبٗ خب٣يبس ٤ٝسد ت٤ر٦ ٍشاس ٕشىت٦ اػت. اي٠ تحَيٌ ثب ٧ذه اْٝبٟ ث٨ش٥

ٝب٧ي ث٦ ف٤٢اٟ ٨ٝٞتشي٠ ٦١٤ٕ ٝب٧يدبٟ خب٣يدبسي اردشا     صيشصٝي٢ي دس ٢ٝبعٌ ٝشّضي ر٨ت پش٣سؽ ىي٘

ؿد٤س   ّي آة ٙدت ٕشديذ ٣ ثش اػبع آٟ ٣ضقيت ػبصٕبسي ٣ فْٞٚشد سؿذ اي٠ ٦١٤ٕ دس اػتخش٧بي خب

 ٤ٝسد ثشسػي ٍشاس ٕشىت. 

 

ؿد٤س داخٚدي ػشاػشّـد٤س      آث٨دبي ٙدت   ثدشداساٟ:  ٢ٝغ٦َ يب ٢ٝبعٌ ٤ٝسد اػتيبد٥ ٣ ٝخدبعجي٠ يدب ث٨دش٥    -2

 .پش٣ساٟ آثضي

 

 ا٧ٞيت ٣ ت٤ري٦ اٍتلبدي  ٣ ارتٞبفي حبك٘ اص ثْبسٕيشي دػت٤ساٙقٞ٘: -3

 ٢قت ؿيالتي داخ٘ ّـ٤س. ٧بي آثضيبٟ پش٣سؿي دس آث٨بي داخٚي  ت٤ػق٦ ك اىضايؾ ت٤٢ؿ ٦١٤ٕ

 

٧بي ّبسثشدي(: فٚيشمٜ ػبصٕبسي ٣ سؿذ ا١يشادي ٝغ٤ٚة ٝب٧ي٨ب دس ؿدشايظ   ؿشح دػت٤ساٙقٞ٘ )ت٤كي٦ -4

پش٣سؿي ٤ٝسد ٝغبٙق٦ الصٛ اػت ث٦ ٢ٝؾ٤س اْٝبٟ اسائد٦ اٖٙد٤ي ٢ٝبػدت پدش٣سؽ ٝغبٙقدبت ثيـدتشي       

٧بي  ٞچ٢ي٠ ّبسثشد ػيؼتٜك٤ست ٕشىت٦ ٣ س٣ؿ٨بي ديٖش اص ر٦ٚٞ پش٣سؽ دس اػتخش٧بي ثت٢ي ٕشد ٣ ٧

پش٣سؿي ٝذاس ثؼت٦ ث٦ ٢ٝؾ٤س ٢ّتشٗ ٣ ٝذيشيت ف٤اٝ٘ ٝختٚو پش٣سؿي اص ر٦ٚٞ تنزي٦ ٤ٝسد آصٝبيؾ 

 ٍشاس ٕيش١ذ.

 

 ٢ٝبثـ ٣ ٝبخز ٤ٝسد اػتيبد٥: -5
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ٝب٧يبٟ  دس ىي٘ ٣ACP  AST  ALT  LDH  CK  ALPثشسػي ٣ َٝبيؼ٦ ػغح آ١ضي٨ٞبي ػشٝي  ف٤٢اٟ دػت٤ساٙقٞ٘:

 ؿ٤س ٣ ؿيشي٠ آة ٙتپش٣سؿي 

 

 فض٤ ٧يئت فٚٞي ٤ٝػؼ٦ / ٝشّض تحَيَبت                                               ت٨ي٦ ٢٢ّذ٥:

 

١ؾشث٦ ت٤ػق٦ تْخيش ٣ پش٣سؽ ٝب٧يبٟ خب٣يبسي ٣ ٕؼتشؽ دا٦٢ٝ ٝغبٙقبت پبيد٦ دس صٝي٢د٦    ثيبٟ ٝؼب٦ٙ: -1

٤دٟ اي٠ يبىت٦ ٧ب دس ؿشايظ پش٣سؿدي   ٧بي ٝختٚو ىيضي٤ٙ٤طيِ اي٠ ٝب٧يبٟ ٣ اص ػ٤ي ديٖش ٝحذ٣د ث

ػغح ىقبٙيت آ١ضيٜ ٧بي ػشٝي ٦ّ ثيب١ٖش ثؼيبسي اص ٣يظٕي ٧بي دس١٣ي ٣ ىيضي٤ٙ٤طيِ ٝب٧ي  )سؿذ  

١بثبٙل پ٢ذ ػب٦ٙ پش٣سؿي  Huso huso (Linnaeus, 1758)تنزي٦  ػالٝت   ...( ٧ؼت٢ذ دس ىي٘ ٝب٧يبٟ 

 ة ؿيشي٠ ٕشٕبٟ ٤ٝسد ثشسػي ٍشاس ٕشىت.دس ؿشايظ اػتخش٧بي خبّي آة ٙت ؿ٤س ثبىٌ يضد ٣ آ

 

ّٚي٦ ٝشاّض ٝشتجظ ثب تْخيش ٣ پش٣سؽ ٝب٧يبٟ  ثشداساٟ: ٢ٝغ٦َ يب ٢ٝبعٌ ٤ٝسد اػتيبد٥ ٣ ٝخبعجي٠ يب ث٨ش٥ -2

 .خب٣يبسي  آثضي پش٣ساٟ  داٝپضؿْبٟ

 

 ا٧ٞيت ٣ ت٤ري٦ اٍتلبدي  ٣ ارتٞبفي حبك٘ اص ثْبسٕيشي دػت٤ساٙقٞ٘: -3

٧بي ػشٝي ث٦ ٢ٝؾ٤س ثشسػي ٧بي ث٨ذاؿتي ٣ ثشسػي ىيضي٤ٙ٤طيِ  ضش٣ست تقشيو ػغح ١شٝبٗ آ١ضيٜ

 ؿشايظ سؿذ ٣ پش٣سؽ.

 

١تبيذ ثذػت آٝذ٥ حبّي اص ؿشايظ ٝؼبفذ سؿدذ ٣ پدش٣سؽ   ٧بي ّبسثشدي(:  ؿشح دػت٤ساٙقٞ٘ )ت٤كي٦ -4

ىي٘ ٝب٧يبٟ دس ٢ٝغ٦َ ثبىٌ ٣ تـبث٦ ثؼيبسي اص ٣يظٕي ٧بي ىيضي٤ٙ٤طيِ ٦١٤ٞ١ ٧دبي آة ٙدت ؿد٤س ٣    

بؿذ. الصٛ اػت ٝذيشيت تنزي٦ دس ٧شد٣ ٢ٝغَد٦ ث٨جد٤د يبثدذ. ت٤كدي٦ ٝدي ؿد٤د ثشسػدي        ؿيشي٠ ٝي ث

 تشّيجبت ص٤١ثي٤تيِ دس اػتخش٧بي ٧شد٣ ٢ٝغ٦َ ثشسػي ؿ٤د.
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 ٢ٝبثـ ٣ ٝبخز ٤ٝسد اػتيبد٥: -5
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                                   ف٤٢اٟ دػت٤ساٙقٞ٘: ثشسػي ّٞي ٣ ّييي ٣ ث٨ذاؿتي ثچ٦ ٝب٧يبٟ خب٣يبسي ٝزتٞـ تْخيش ٣ پش٣سؽ ؿ٨يذ سربئي

                                                                    ت٨ي٦ ٢٢ّذ٥:  ؿشاس٥ ىيش٣ص٢ّذيبٟ       فض٤ ٧يبت فٚٞي ٤ٝػؼ٦ / ٝشّض تحَيَبت  ا٤ٙ٤ّطي آثضيبٟ دسيبي خضس        

  

   ثيبٟ ٝؼئ٦ٚ:                                -1

ٝب٧يبٟ خب٣يبسي يب ث٦ فجبستي تبع ٝب٧يبٟ يْي اص ثب اسصؽ تشي٠ ٝب٧يب١ي ٧ؼت٢ذ ٦ّ دس ر٨دبٟ يبىدت               

ٝي ؿ١٤ذ. دسيبچ٦ ٝبص١ذساٟ ث٦ ٙحبػ خل٤كيبت ٝٞتبص خ٤د صيؼتٖب٥ اكٚي تبع ٝب٧يبٟ ثـٞبس ٝدي س٣د ٣ٙدي   

٦ دالي٘ ٝختٚو ثشاي ٝخبٗ كيذ ثي س٣يد٦ ٣  ٝتبػيب٦١ ٣اٍقيت ٝؼٜٚ اي٠ اػت ٦ّ رخبيش ا٤١اؿ ٝب٧يبٟ خب٣يبسي ث

فذٛ تْخيش عجيقي ٝحذ٣د ٕـت٦ اػت. ث٢بثشاي٠ ثشاي ثبصػبصي رخبيش ٣ ر٤ٕٚيشي اص ا١َشام ١ؼ٘ اي٠ ٝب٧يبٟ ٧ش 

ػب٦ٙ ت٤ػظ ٝشاّض تْخيش ٣ پش٣سؽ ٝب٧ي ٝيٚي٨١٤ب ثچ٦ ٝب٧ي ت٤ٙيذ ٣ ث٦ دسيب س٧بػبصي ٝدي ؿد٤د. ت٤ٙيدذ ثچد٦     

ب٨٧بي تْخيش ٣ س٧بػبصي دس ٝح٨ٚبي ٢ٝبػدت اػبػدي تدشي٠ ٣ ٨ٝٞتدشي٠ ٝشاحد٘      ٝب٧يبٟ ػبٜٙ ٣ ٤ٍي دس ّبسٕ

ثبصػبصي ثـٞبس آٝذ٥ ٦ّ ثب اي٠ اٝش ثبصٝب١ذٕي ٝب٧يبٟ اىضايؾ يبىت٦ ٣ ثبصٕـت ؿيالتي ٝغ٤ٚثي خ٤ا٧يٜ داؿت 

٧دٜ  ثب اىضايؾ ّٞي ثچ٦ ٝب٧يبٟ ت٤ٙيذ ت٤ر٦ ث٦ ّيييت ٝب٧يبٟ ت٤ٙيذي ضش٣سي ث٤د٥ اػت ٣ اي٠ د٣ دس ٝد٤اصات  

ثشسػي ّبٝ٘ ٣ اسصيبثي ثچ٦ ٝب٧يبٟ ت٤ٙيذي دس ٝزتٞـ تْخيدش ٣   1379-80ا١زبٛ ٕيشد. ث٦ اي٠ ٢ٝؾ٤س دس ػبٗ 

پش٣سؽ ٝب٧ي ؿ٨يذ سربئي ٤ٝسد ت٤ر٦ ٍشاس ٕشىت ٦ّ داساي ا٧ذاىي ؿبٝ٘ ثشسػي ّٞي ٣ ّييي ٝب٢١ذ ضدشيت  

اسي ٧دبي ٝدذا٣ٛ ثد٦ ٝد٤سد اردشا      چبٍي  ػشفت سؿذ  آ٤ٙدٕي  ؿبخق ػيشي ٣ ... دس ثچ٦ ٝب٧يبٟ ثب ٦١٤ٞ١ ثشد

 دسآٝذ.

 

 ٢ٝغ٦َ يب ٢ٝبعٌ ٤ٝسد اػتيبد٥ ٣ ٝخبعجي٠ يب ث٨ش٥ ثشداساٟ:                                      -2

 ٝزتٞـ ٧بي تْخيش ٣ پش٣سؽ ٝب٧يبٟ خب٣يبسي 

 

               ا٧ٞيت ٣ ت٤ري٦ اٍتلبدي ٣ ارتٞبفي حبك٘ اص ثْبسٕيشي دػت٤ساٙقٞ٘:                       -3

ٝيٚي٤ٟ ثچ٦ ٝب٧ي خب٣يبسي دس ّبسٕب٨٧بي تْخيش ٣ پش٣سؽ ت٤ٙيذ ٝي  20دس حبٗ حبضش حذ٣د ثيؾ اص  

ؿ٤د. ثب ت٤ر٦ ث٦ اسصؽ ٤ٕؿت ٣ خب٣يبس اي٠ ٝب٧يبٟ ٣ ػشٝبي٦ ّال١ي ٦ّ ر٨ت تْخيش ٣ ثبصػبصي رخبيش ٝب٧يبٟ 

يبٟ ت٤ٙيذي ٝدي ت٤ا١دذ ثد٦ ٝد٤اصات س١٣دذ      خب٣يبسي كشه ٝي ؿ٤د  ٙزا ثشسػي ٣ ث٨ج٤د ّييي ٣ ث٨ذاؿتي ٝب٧

 اىضايؾ ّٞي ت٤ٙيذ تبحيش ٝخجت دس ضشيت ثبصٕـت ؿيالتي اي٠ ٝب٧يبٟ داؿت٦ ثبؿذ.
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 ؿشح دػت٤ساٙقٞ٘ )ت٤كي٦ ٧بي ّبسثشدي(:                                  -4

٨دت س٧بػدبصي   ثب ت٤ر٦ ث٦ ١تبيذ ثذػت آٝذ٥ اص پش٣ط٥ ت٤كي٦ ٝي ٕدشدد ّد٦ اػدتب١ذاسد ٣صٟ ا٣ٙيد٦ ر     

ٝيٚي ٕشٛ ثبؿذ ٣ تشاّٜ س٧بػبصي دس اػتخش٧بي خبّي ثشاي  80-100الس٧٣بي ٍش٥ ثش٣ٟ دس اػتخش٧بي خبّي 

-80س٣ص٥ ثشاي ثچ٦ ٝب٧يبٟ ٍش٥ ثش٣ٟ ثشاثش  30-40ٕشٛ دس د٣س٥ ٧بي صٝب١ي  5/2-3سػيذٟ ث٦ ٣صٟ اػتب١ذاسد

زاي ص١دذ٥ ثدشاي تنزيد٦ دس ا١ت٨دبي د٣س٥     ٧ضاس دس ٧ْتبس ثبؿذ. ٧ٞچ٢ي٠ تخليق چ٢ذ اػتخش ر٨ت ت٤ٙيذ مد  70

ٕدشٛ دس ٝتدش    10ٕشٛ دس ٝتش ْٝقت ٣ ث٢ت٤ص ثديؾ اص   7-10پش٣سؽ الصٛ ٝي ثبؿذ. ٝيضاٟ ٢ٝبػت ّالد٣ػش٧ب 

ٝشثـ دس اػتخش٧بي خبّي ٝي ثبؿذ. دس ٢٧ٖبٛ س٧بػبصي  تب١ْش٧بي حٞ٘ ثچ٦ ٝب٧يدبٟ ضش٣سيؼدت حدب٣ي آة    

تخٚي٦ اػتخش٧ب ر٨ت س٧بػبصي ثچ٦ ٝب٧يبٟ دس ٢٧ٖبٛ خ٢ِ ثد٤دٟ   تبص٥ ث٤د٥ ٣ اّؼيظٟ د٧ي ٢ٝبػت ا١زبٛ ٕيشد.

)كجح يب ؿت( دس ّب١ب٨ٙب ٣ دس ٝح٘ س٣دخب٦١ ٢٧ٖبٛ س٧بػبصي ا١زبٛ ٕيشد. اص س٧بػبصي ثچ٦ ٝب٧يبٟ خب٣يبسي دس 

دسر٦ ػب١تي ٕشاد خ٤دداسي ؿ٤د. ٧ٞچ٢دي٠ ٝيدب١ٖي٠ ٣صٟ اػدتب١ذاسد ثچد٦      18-20دٝبي آة س٣دخب٦١ ثيؾ اص 

 ٕشٛ ٝي ثبؿذ سفبيت ٕشدد. 3ػبصي ؿذ٥ ثشاي ٍش٥ ثش٣ٟ ٦ّ حذ٣د ٝب٧يبٟ س٧ب

ضشيت چبٍي يْي اص ىبّت٤س٧بي ٨ٜٝ دس ٢٧ٖدبٛ س٧بػدبصي ٝدي ثبؿدذ ثدشاي اي٢ْد٦ دس ا١ت٨دبي د٣س٥         

پش٣سؽ يق٢ي دس صٝبٟ س٧بػبصي ثچ٦ ٝب٧يبٟ داساي ضشيت چبٍي ٢ٝبػت ثبؿ٢ذ ت٤كي٦ ٝي ؿد٤د ّد٦ دس اثتدذا    

ب٧يبٟ ث٦ اػتخش٧بي خبّي ضشيت چبٍي ثچ٦ ٝب٧يبٟ ٍش٥ ثدش٣ٟ ثدبال يق٢دي دس سد٥    د٣س٥ يق٢ي صٝبٟ ٣س٣د ثچ٦ ٝ

 ( ثبؿذ. 50/0-60/0خ٤ة )ثي٠ 
 

 ٢ٝبثـ ٣ ٝبخز ٤ٝسد اػتيبد٥:                                          -5

٣سؽ . ثشسػي ّٞي ٣ ّييي ٣ ث٨ذاؿتي ثچ٦ ٝب٧يبٟ خب٣يبسي ٝزتٞـ تْخيش ٣ پش1379ىيش٣ص٢ّذيبٟ  ؽ.  -1

 ٝب٧ي ؿ٨يذ سربئي.

. پبيؾ ّٞي ٣ ّييي ٣ ث٨ذاؿتي ثچ٦ ٝب٧يبٟ خب٣يبسي ٝزتٞـ تْخيش ٣ پش٣سؽ ٝب٧ي 1381ي٤ػييبٟ  ٛ.  -2

 ؿ٨يذ سربئي.
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 ثيبٟ ٝؼئ٦ٚ:                                  -1

يدبٟ  ت٨يد٦ مدزاي    يْي اص ف٤اٝ٘ ٨ٜٝ دس پش٣سؽ ٝب٧ي ٝؼئ٦ٚ مزا اػت ٣ ٧ٞچ٢ي٠ دس ثحج مزاي آثض 

آمبصي٠ ٣ ثب ّيييت ٢ٝبػت اص ا٧ٞيت ٣يظ٥ اي ثشخ٤سداس اػت. ػبث٦َ پش٣سؽ ٝب٧يبٟ خب٣يبسي دس ايشاٟ ١ـب١ٖش 

آٟ اػت ٦ّ ثذٙي٘ فذٛ ٣ر٤د ىش٤ٝٗ مزايي ٢ٝبػت ٣ ت٤ٙ٤٢ْطي الصٛ ر٨ت ت٨ي٦ مزاي آمبصي٠  پدش٣سؽ ايد٠   

١ذاؿت٦ اػت. دسكذ تٚيبت ثچ٦ ٝب٧يدبٟ خب٣يدبسي   ٦١٤ٕ ٧ب ١ؼجت ث٦ ٦١٤ٕ ٧بي ديٖش پيـشىت ٍبث٘ ٝالحؾ٦ اي 

تنزي٦ ؿذ٥ ثب مزاي ٢ّؼب١تش٥ ٤ٝر٤د دس ايشاٟ تب ٝشح٦ٚ ا١ٖـدت ٍدذ دس ّبسٕب٨٧دبي ثبصػدبصي رخدبيش ثؼديبس       

(. ثؼيبسي اص ٝتلذيبٟ ٝشاّض تْخيش ٣ پش٣سؽ ثش اي٠ ثب٣س١دذ ّد٦   1375؛ ىبساثي  1377ثبالػت )فجبػقٚيضاد٥  

ي ت٤ا٢١ذ ثيـتشي٠ ٝيضاٟ ثَبء ٣ سؿذ سا دس ٧يت٦ ٧بي ١خؼتي٠ سؿذ الس٧٣بي رد٤اٟ  مزاي عجيقي ث٦ ع٤س ف٤ٞٛ ٝ

(. ث٢بثشاي٠ ر٨ت دػدتيبثي ثد٦ ٣صٟ ٢ٝبػدت ا٣ٙيد٦ ثدشاي تنزيد٦ ثدب مدزاي         1378تبٝي٠ ٢٢ّذ )اٝب١ي ٣ ىبعٞي  

 ٢ّؼب١تش٥ ت٨ي٦ ؿذ٥ دس ّـ٤س ثب ّٞتشي٠ تٚيبت ٦٢ْٞٝ ٤ٝسد تحَيٌ ٍشاس ٕشىت.

 

 ٤سد اػتيبد٥ ٣ ٝخبعجي٠ يب ث٨ش٥ ثشداساٟ:                                     ٢ٝغ٦َ يب ٢ٝبعٌ ٝ -2

٢ٝبعٌ داساي ٢ٝبثـ آثي ؿ٤س ٣ ٙت ؿ٤س ٦ّ داساي صٝي٠ ٧بي ميش صسافي ٝي ثبؿد٢ذ ر٨دت ت٤ػدق٦ ٣     

 احذاث ّبسٕب٨٧بي پش٣سؽ ٝب٧يبٟ خب٣يبسي

 

 اٙقٞ٘:                                    ا٧ٞيت ٣ ت٤ري٦ اٍتلبدي ٣ ارتٞبفي حبك٘ اص ثْبسٕيشي دػت٤س -3

ّب٧ؾ رخبيش ٝب٧يبٟ خب٣يبسي ثب ت٤ر٦ ث٦ ف٤اٝ٘ ٝختٚو دس صيؼتٖب٨٧بي عجيقي آ٨١ب ٣ پيـشىت ف٤ٚٛ  

دس صٝي٦٢ تْخيش ٝل٤٢في  ضش٣ست ٣ اْٝبٟ ت٤ػق٦ پش٣سؽ اي٠ ٝب٧يبٟ سا دس ثؼيبسي اص ّـ٤س٧ب ىشا٧ٜ ١ٞد٤د٥  

ٝيضاٟ كيذ ٝب٧يبٟ خب٣يدبسي   (FAO)عجٌ آٝبس ػبصٝبٟ خ٤اسثبس ٝٚ٘ ٝتحذ  (.1999اػت )اي٤ا١و ٣ ٧ْٞبساٟ  

ت٠ ّب٧ؾ يبىت٦ اػت. دس ك٤ستي  1479ث٦  2004ت٠ ث٤د٥ اػت ٦ّ دس ػبٗ  19164ث٦ ٝيضاٟ  1950دس ػبٗ 

ت٠ ث٤د٥ اػت ٦ّ دس ػدبٗ   150ثشاثش  ٦ّ1984 ٝيضاٟ پش٣سؽ اي٠ ٝب٧يبٟ دس ٝضاسؿ ت٤ٙيذ ٝب٧ي ر٨بٟ دس ػبٗ 

ث٢بثشاي٠ ثب تحت ىـبس ٍشاس ٕدشىت٠   (Fish Stat Plus- FAO)ت٠ اىضايؾ يبىت٦ اػت  ٦15551 ٝيضاٟ ث 2004

دس فبدت  Linnoeus , 1758 (Huso huso)ف٤٢اٟ دػت٤ساٙقٞ٘: احش ٣صٟ ا٣ٙي٦ ىي٘ ٝب٧ي ر٤اٟ 

 پزيشي ث٦ مزاي ٢ّؼب١تش٥ دس ح٤ضچ٦ ٧بي ىبيجشٕالع                                  

/ ٝشّض تحَيَبت  ا٤ٙ٤ّطي آثضيبٟ ت٨ي٦ ٢٢ّذ٥: ػيذ ٝحٞذ ٣حيذ ىبساثي       فض٤ ٧يبت فٚٞي ٤ٝػؼ٦ 

                                      دسيبي خضس
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رخبيش ٝب٧يبٟ خب٣يبسي دس آث٨بي داخٚي  ٙض٣ٛ ا٧ٚي ٤ٞ١دٟ ٣ پش٣سؽ آ٨١دب ثديؾ اص پديؾ آؿدْبس ٝدي ٕدشدد       

 (.1372)٣الػي٤ْ٢آ  

شٛ دس س٣ص ثؼدت٦ ثد٦ دٝدبي آة    ٕد  10-20اص عشىي پتب١ؼي٘ سؿذ ٢ٝبػت اي٠ ٝب٧ي ث٦ ٝيضاٟ حذاٍ٘  

(
C20-18 ػبٖٙي اص يدِ عدشه ٣ اسصؽ ثدبالي ٤ٕؿدت ٣ خب٣يدبس ايد٠        1-3( دس ٝحيظ پش٣سؽ دس ػ٢ي٠

(. 1375ٝب٧يبٟ دس ثبصاس٧بي داخٚي ٣ خبسري  ثب اىضايؾ تَبضبي پش٣سؽ د٢٧ذٕبٟ ٧ٞشا٥ خ٤ا٧ذ ث٤د )ىدبساثي   

س ىقبٙيت٨دبي پش٣سؿدي  ٝؼدجت اػدتَجبٗ ثخدؾ      ث٢بثشاي٠ اْٝبٟ اػتيبد٥ اص يِ س٣ؽ ٢ٝبػدت ر٨دت تؼد٨ي٘ د   

ٕدشٛ دس   20خل٤كي دس ثحج ت٤ػق٦ پش٣سؽ ٝب٧يبٟ خب٣يبسي خ٤ا٧ذ ؿذ. پش٣سؽ ىي٘ ٝب٧يبٟ ر٤اٟ ثديؾ اص  

ٝضاسؿ ت٤ٙيذ ٝب٧ي ثب ت٤ر٦ ث٦ س٣ؽ پيـ٨٢بدي اي٠ پش٣ط٥ ٝي ت٤ا١ذ ثؼيبسي اص ٝخبعشات ١بؿي اص ت٨يد٦ مدزاي   

 يظ٥ ٣ ٝـْالت ١بؿي اص حٞ٘ ٣ ١َ٘ سا ثْب٧ذ.٢ٝبػت دس ٝشح٦ٚ الس٣ي  ٝشاٍجت ٧بي ٣
 

 ؿشح دػت٤ساٙقٞ٘ )ت٤كي٦ ٧بي ّبسثشدي(:                                  -4

اص آ١زبئي ٦ّ دس حبٗ حبضش ا١حلبس تْخيش ٝل٤٢في ٝب٧يبٟ خب٣يبسي دس اختيبس د٣ٙدت اػدت  ٙدزا ثدب      

اٟ عجٌ ١تبيذ تحَيٌ اخيش پيـ٨٢بد ٝي ٕشدد عدي  ت٤ر٦ ث٦ اْٝب١بت ٤ٝر٤د دس ٝضاسؿ ثبصػبصي رخبيش ؿيالت ايش

ٕدشٛ   20ىشاي٢ذ ّـت د٣ ٝشح٦ٚ اي ىي٘ ٝب٧يبٟ ر٤اٟ دس اػتخش٧بي خدبّي ٝدضاسؿ ثبصػدبصي رخدبيش ثد٦ ٣صٟ      

سػب١ذ٥ ؿ٤د ٣ ػپغ دس اختيبس پش٣سؽ د٢٧ذٕبٟ ٍشاس ٕيشد. ر٨ت ٨ٖ١ذاسي ىي٘ ٝب٧يبٟ ر٤اٟ دس ؿشايظ ايشاٟ  

س١ٖي٠ ّٞبٟ دس ٝضاسؿ پش٣سؿي د٣ ٢ٝؾ٤س٥ ثب اػتيبد٥ اص آة چدب٥ ٣ اػدتخش٧بي    ٧ٞب٢١ذ پش٣سؽ ٝب٧يبٟ ٍضٗ آال

ثت٢ي دايش٥ اي ت٤كي٦ ٝي ؿ٤د. تنزي٦ اي٠ ٝب٧يبٟ دس حبٗ حبضش ثب اػتيبد٥ اص مدزاي ٍدضٗ آالي ت٨يد٦ ؿدذ٥ دس     

شاد اػت ػب١تي ٕ 18-21(. ث٨تشي٠ دٝبي ٤ٝسد ١يبص پش٣سؽ اي٠ ٝب٧يبٟ 1377ايشاٟ پيـ٨٢بد ٝي ٕشدد)ىبساثي  

ٝيٚي ٕشٛ دس ٙيتش اػدت. دس كد٤ست ثدش٣ص فالئدٜ ثدبٙي٢ي       ٣6 ١يبص اّؼيظ١ي آ٨١ب ثشاي يِ سؿذ خ٤ة  ثشاثش 

٧ٞب٢١ذ س١ٔ پشيذٕي ٣ اص ثي٠ سىت٠ ١َبط ثشرؼت٦ پالُ اػتخ٤ا١ي ٝي ثبيؼت اص آ١تي ثي٤تيِ عجٌ ١ؾش ٝشاّض 

 سؿي ثؼيبس ثبالػت.ريشثظ ا١زبٛ پزيشد. َٝب٣ٝت ىي٘ ٝب٧يبٟ ر٤اٟ دس ٝحيظ ٝحل٤س پش٣

 

 ٢ٝبثـ ٣ ٝبخز ٤ٝسد اػتيبد٥:                                          -5

. دػت٤ساٙقٞ٘ تْخيش ٝل٤٢في تبػٞب٧ي ػييذ ٣ ّدبسثشد آٟ ثدشاي ديٖدش    1378اٝب١ي  ٛ. ٣ ىبعٞي  ع.ٛ.س.  -1

 كيح٦. 223تبػٞب٧يبٟ آٝشيْبي ؿٞبٙي  تشر٦ٞ  ٝشّض ا١تـبسات فٚٞي دا١ـٖب٥ آصاد اػالٝي  

. دػتب٣سد٧بي پش٣سؽ ٤ٕؿتي ٝب٧يبٟ خب٣يبسي دس ٝزتٞدـ ؿد٨يذ ث٨ـدتي  خالكد٦     1377فجبػقٚيضاد٥  ؿ.  -2

 .61َٝب٦ٙ ػٞپ٤صي٤ٛ ٝٚي ٝب٧يبٟ خب٣يبسي ايشاٟ  كيح٦ 



 14 

 18. پش٣اس ث٢ذي ٝب٧يبٟ خب٣يبسي. ػٞي٢بس ّبسؿ٢بػي اسؿذ دا١ـٖب٥ تشثيت ٝدذسع.  1375ىبساثي  ع.ٛ.٣.  -3

 كيح٦.

. ثشسػي احشات چ٨بس سطيٜ مزايي س٣ي سؿذ ٣ تشّيت ثذٟ ىي٘ 1377ساثي  ع  ٛ.٣.  آرسي تبّبٝي  ً. ىب -4

 كيح٦. 43ٝب٧ي ٣ چبٙجبؽ دس ػبٗ د٣ٛ پش٣سؽ  پبيبٟ ١ب٦ٝ ّبسؿ٢بػي اسؿذ دا١ـٖب٥ تشثيت ٝذسع. 

خب٣يبسي ؿ٨يذ . ٕضاسؽ پش٣سؽ تزبسي ىي٘ ٝب٧ي. ٝشاّض ثبصػبصي رخبيش ٝب٧يبٟ 1380ىبساثي  ع. ٛ. ٣.  -5

 كيح٦. 25ٝشرب١ي. 

. احش ٣صٟ ا٣ٙي٦ ىي٘ ٝب٧ي ر٤اٟ دس فبدت پزيشي ثد٦ مدزاي ٢ّؼدب١تش٥ دس    1384ّٞبٙي  ا.  ىبساثي  ع.ٛ.٣.  -6

 .82-90ح٤ضچ٦ ٧بي ىبيجشٕالع. ٝز٦ٚ ف٤ٚٛ ّـب٣سصي ٣ ٢ٝبثـ عجيقي ػبٗ د٣اصد٧ٜ. ؿٞبس٥ پ٢زٜ. ف 

حيؼ رخبيش ٝب٧يبٟ اػت٤سطٟ دس دسيبي خضس  تشر٦ٞ ػدبصٝبٟ  . َٝبيؼ٦ ٣ضقيت ١٤٢ّي ٣1372الػي٤ْ٢آ  د.  -7

 كيح٦. 82تحَيَبت ؿيالت ايشاٟ. )ػٞي٢بس حيبؽت ٣ ت٤٢ؿ ٢ٝبثـ ص١ذ٥ ٝب٧يبٟ اػت٤سطٟ(. 
8- Ivanov, P., Vlasenko, A.D., Khodorevskaya, R.P., and Rospopov, V. M. 1999. 

Contemporary status of Caspian sturgeon stock and its conservation. I. APPL. 

Ichthyol. 15: 103-105. 

9- FAO. Fishsatat plus. WWW.fao.org . The part of Fisheries and Then, statistics. 

 

http://www.fao.org/
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 ثيبٟ ٝؼئ٦ٚ:                                  -1

ػبٖٙي ثشاي  8س ٝب٧يبٟ خب٣يبسي دس ػ٢ي٠ ثبال ثغ٤س ٝت٤ػظ دس حذ٣د ثب ت٤ر٦ ث٦ اي٦ْ٢ ث٤ٚك ر٢ؼي د 

ػبٗ ع٤ٗ ٝي  5اٙي  1ػبٖٙي ثشاي ٝبد٥ ٧ب اتيبً ٝي اىتذ ٣ ى٤اك٘ ثي٠ د٣ تخٞشيضي دس اي٠ ٝب٧يبٟ  ١14ش٧ب ٣ 

٣  ّـذ ٣ ثب ف٢بيت ث٦ ّب٧ؾ ى٤ً اٙقبد٥ رخبيش ٝب٧يبٟ خب٣يبسي دس دسيبي خضس  كيذ ٝب٧يبٟ ١بسع  ميش ٢ٝغَي

ميش ٝؼئ٤ال٦١ اػت ٣ ثبيذ ث٦ ٧ش ؿْ٘ ٠ْٞٝ اص ادا٦ٝ آٟ دس كيذٕب٨٧بي ؿيالت ايشاٟ رٚد٤ٕيشي ثقٞد٘ آيدذ.    

ثشاي دػت يبثي ث٦ اي٠ ٧ذه ٣ حزه كيذ ٝب٧يبٟ ١بسع اثتذا س٣ؿي ٦ّ ثت٤اٟ ر٢ؼيت ٝب٧ي ص١ذ٥ سا تـدخيق  

ٝب٧ي ص١ذ٥ ث٦ كيذٕب٥ ٢ٝتَ٘ ؿ٤د داد٥ ٤ٝسد ١يبص ث٤د ٣ ػپغ اكالحبتي دس س٣ؽ ا١تَبٗ ٝب٧ي ك٤ست پزيشد تب 

 ٦ّ پش٣ط٥ ى٤ً اي٠ ث٢ذ سا ث٦ ٤ٝسد ارشا دسآ٣سد٥ اػت.

 

 ٢ٝغ٦َ يب ٢ٝبعٌ ٤ٝسد اػتيبد٥ ٣ ٝخبعجي٠ يب ث٨ش٥ ثشداساٟ:                                      -2

 دسيبي خضس  ؿيالت ٣ دا١ـٖب٥ 

 

 دػت٤ساٙقٞ٘:                                     ا٧ٞيت ٣ ت٤ري٦ اٍتلبدي ٣ ارتٞبفي حبك٘ اص ثْبسٕيشي -3

اص آ١زبئي٦ْ ر٨ت خبسد ٤ٞ١دٟ ٝب٧يبٟ  آ٨١ب سا ثب ضشث٦ پتِ اص چشخ٦ حيبت خبسد ٝي ّشد١ذ ٣ ػپغ  

آٟ سا اص دا٨ٝب رذا ّشد٥ ٣ ث٦ كيذٕب٥ ا١تَبٗ ٝي د٢٧ذ   ثب ارشاي پش٣ط٥ ى٤ً ّٚي٦ ٝب٧يبٟ كيذ ؿذ٥ ثغ٤س ص١دذ٥  

داد٥ ٣ پغ اص اعٞي٢بٟ اص  ١بسع ث٤دٟ ٝب٧ي ث٦ دسيب س٧بػدبصي ٝدي ؿد١٤ذ ٣ يدب ثد٦ ٢ٝدبعٌ        ث٦ كيذٕب٥ ا١تَبٗ

 پش٣سؿي ر٨ت اػتحلبٗ خب٣يبس پغ اص پش٣سؽ ا١تَبٗ داد٥ ٝي ؿ١٤ذ.

 

 ؿشح دػت٤ساٙقٞ٘ )ت٤كي٦ ٧بي ّبسثشدي(:                                  -4

ثدذ٣ٟ   -2ثي٤٨ؿدي   -1ذ ؿذ٥  اص دا٨ٝدب د٣ س٣ؽ  ثشاي ػبٜٙ ٣ ص١ذ٥ خبسد ّشدٟ ٝب٧يبٟ خب٣يبسي كي 

ٍيدغ   -3ٍبيٌ يدذُ   -2ٍبيٌ كيذ  -1س٣ؽ  3ثي٤٨ؿي ثب پبس٥ ّشدٟ يِ اٙي د٣ چـ٦ٞ داٛ ٣ ثشاي ا١تَبٗ اص 

 ٤ٝسد اػتيبد٥ ٍشاس ٝي ٕشىت.

 ف٤٢اٟ دػت٤ساٙقٞ٘:  ثشسػي اْٝبٟ ا١تَبٗ ٝب٧يبٟ خب٣يبسي ١بسع كيذ ؿذ٥ ث٦ ٝح٨ٚبي پش٣سؿي                                 

 يَبت  ا٤ٙ٤ّطي آثضيبٟ دسيبي خضس                                                                            ّش     فض٧٤يبت فٚٞي ٤ٝػؼ٦/ ٝشّضتحَدت٨ي٦ ٢٢ّذ٨ٝ:٥ذي َٝيٜ ٣دا٣
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١تبيذ ١ـبٟ داد٥ اػت ٦ّ رذاػبصي ٝب٧ي اص داٛ ثذ٣ٟ ضشث٦ صدٟ ث٦ ػش دس ٤ٝسد تٞبٝي ٝب٧يدبٟ كديذ    

عشيٌ پبس٥ ّشدٟ چـ٦ٞ داٛ ٣ حتي ثذ٣ٟ آ٨١ب ت٤ػظ كيبداٟ ٍبثد٘ ا١زدبٛ ٝدي ثبؿدذ ٣ ا١تَدبٗ ٝب٧يدبٟ        ؿذ٥ اص

 ث٤ػي٦ٚ ٍبيٌ كيذ ثشاحتي ا١زبٛ ٝي ٕيشد.

 

 ٢ٝبثـ ٣ ٝبخز ٤ٝسد اػتيبد٥:                                          -5

 ٝب٧يبٟ خب٣يبسي اص داٛ. . اػتيبد٥ اص ؿ٤ّش اْٙتشيْي ر٨ت رذا ٤ٞ١د٢ٝ٤ٝ1377ٟي  ٟ.   -1

 . ثشسػي ّبسثشد ت٤س٧بي ػ٦ رذاس٥ دس كيذ ٝب٧يبٟ خب٣يبسي.1373خب١ي پ٤س  ؿ.  
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 ثيبٟ ٝؼئ٦ٚ:                                  -1

دس حبٗ حبضش اعالفبت دٍيَي اص ٝب٧يبٟ ر٤اٟ دس آث٨بي حبؿي٦ ر٤٢ثي دسيبي خضس ٝخل٤كدب  افٞدبً    

اسد. اعالفبت ٤ٝر٤د رٞـ آ٣سي ؿذ٥ اص ٝب٧يبٟ تزبسي كيذ ؿذ٥ ت٤ػظ دا٨ٝبي ٤ٕؿٖيش ٝتش ٣ر٤د ١ذ 10صيش 

اداسي ٝي ثبؿذ. إٓب٧ي اص ٣ضقيت ٣ تشّيت ٦١٤ٕ ٧بي ٝب٧يبٟ ر٤اٟ ٣ ١ح٥٤ پشا٢ّؾ ١ؼجي ٧ش يِ اص ٦١٤ٕ ٧ب 

١ؾش ٝدي   ١َؾ ثؼضايي دس ٝذيشيت رخبيش اي٠ ٦١٤ٕ ثب اسصؽ داسد. ٙزا عشاحي ٣ ارشاي پش٣ط٥ ى٤ً ضش٣سي ث٦

سػذ ٣ اص عشىي ثب ت٤ر٦ ث٦ ٧ْٞبسي٨بي ٢ٝغ٦َ اي ثي٠ د٣ٗ ػبحٚي دسيبي خدضس دسخلد٤ف ٝغبٙقدبت رخدبيش     

ٝب٧يبٟ خب٣يبسي الصٛ اػت اعالفبت ّبىي اص ٣ضقيت رخبيش دس ٢ٝبعٌ ػبحٚي ٦ّ ثد٦ فٚدت ٝحدذ٣ديت فٞدٌ     

 بعٌ فٞيٌ تش اضبى٦ ٕشدد.٢ٝغ٦َ  ؿ٢ب٣س٧ب ٍبدس ث٦ پ٤ؿؾ آ٨١ب ١يؼت٢ذ رٞـ آ٣سي ٕشدد تب ث٦ اعالفبت ٢ٝ
 

 ٢ٝغ٦َ يب ٢ٝبعٌ ٤ٝسد اػتيبد٥ ٣ ٝخبعجي٠ يب ث٨ش٥ ثشداساٟ:                                      -2

 دسيبي خضس  ؿيالت  دا١ـٖب٥ 
 

 ا٧ٞيت ٣ ت٤ري٦ اٍتلبدي ٣ ارتٞبفي حبك٘ اص ثْبسٕيشي دػت٤ساٙقٞ٘:                                     -3

ي پش٣ط٥ ى٤ً پشا٢ّؾ ٝب٧يبٟ خب٣يبسي دس ىل٤ٗ ٣ ٢ٝبعٌ ٣ افٞبً ٝختٚو ٝـخق خ٤ا٧ذ ؿذ ثب ارشا 

٣ ٝذيشاٟ ؿيالتي سا دس ر٨ت ث٨ش٥ ثشداسي ٢ٝبػت اص رخبيش ١٤ٕد٦ ٝختٚدو ٝب٧يدبٟ خب٣يدبسي ٣ رٚد٤ٕيشي اص      

 ا١َشام آٟ س٤ٞ٢٧ٟ خ٤ا٧ذ ػبخت.
 

                ؿشح دػت٤ساٙقٞ٘ )ت٤كي٦ ٧بي ّبسثشدي(:                   -4

٢ٝغ٦َ اٝيشآثبد  السيٜ  ايضد٥  خيدش٣د ٣ ١ـدتبس٣د ث٤ػدي٦ٚ اػدتَشاس داٛ ٤ٕؿدٖيش دس       5ثشسػي ى٤ً دس  

دسكذ اص ّ٘ ٝب٧يدبٟ خب٣يدبسي كديذ ؿدذ٥      86ٝتشي ا١زبٛ ؿذ ٣ ١تبيذ ١ـبٟ داد ٦ّ حذ٣د  ٣10  5  2افٞبً 

يٖش تبع ٝب٧ي س٣ػي  ؿدي،  اص٣ٟ ثدش٣ٟ ٣   ٦١٤ٕ د 4ٝشث٤ط ث٦ تبع ٝب٧ي ايشا١ي ث٤د٥ اػت ٣ثَي٦ ٝشث٤ط ث٦ 

ىيٚٞب٧ي ٝي ثبؿذ. ثب ت٤ر٦ ث٦ ١تبيذ پش٣ط٥ ى٤ً ٝيضاٟ ثشداؿت ٝب٧يبٟ خب٣يبسي )خب٣يبس( ثي٠ د٣ٗ ايشاٟ  س٣ػي٦  

 ٍضاٍؼتبٟ  تش٢ّٞؼتبٟ ٣ آرسثبيزبٟ ٝـخق خ٤ا٧ذ  ؿذ.
 

 ف٤٢اٟ دػت٤ساٙقٞ٘: ثشسػي تنييشات رٞقيت تبع ٝب٧يبٟ دس آث٨بي ػبحٚي اػتبٟ ٝبص١ذساٟ                                     

            فض٤ ٧يبت فٚٞي ٤ٝػؼ٦ / ٝشّض تحَيَبت  ا٤ٙ٤ّطي آثضيبٟ دسيبي خضس                                                                     ت٨ي٦ ٢٢ّذ٥:   دا٣د ّش          
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    ٢ٝبثـ ٣ ٝبخز ٤ٝسد اػتيبد٥:                                       -5

ٝتدش   10. ثشسػي ىشا٣ا١ي ٝب٧ي  صئ٤پال١ْت٤ٟ ٣ ث٢ت٤ص دس ٢ٝدبعٌ ّٞتدش اص   1380پشاى٢ْذ٥  ىشخ ٣ ٧ْٞبساٟ.  -

 دسيبي خضس.

 . ثشسػي آٝبسي ٣ ثي٤ٙ٤طيْي ٝب٧يبٟ خب٣يبسي1369-1382َٝيٜ  ٨ٝذي ٣ ٧ْٞبساٟ.  -
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 ثيبٟ ٝؼئ٦ٚ:                                  -1

٤ّػيؼدتٜ دسيدبي خدضس ثؼديبس صيدبد اػدت ٣ حجدت ٝدذا٣ٛ ٣ضدقيت ثي٤ٙد٤طيْي            ػشفت تنييدشات ا  

ا٤ٙ٤ّطيْي ٣ ٧ٜ چ٢ي٠ ؿبخق ٧بي كيذ ٣ كيذ دس ٣احذ تالؽ ضش٣سي ٝي ثبؿدذ. ر٨دت ٝدذيشيت ث٨تدش دس     

صٝي٦٢ ث٨ش٥ ثشداسي ٢ٝبػت ١يبص ث٦ ؿ٢بخت ٝذا٣ٛ اص رخيش٥ ٝي ثبؿذ. داؿت٠ اعالفدبت دس صٝي٢د٦ ؿدبخق ٧دبي     

احذ تالؽ ١َؾ ثؼيبس ٨ٝٞي دس ثش١ب٦ٝ سيضي ٣ ٝذيشيت رخيدش٥ ثدشاي ػدب٨ٙبي ثقدذ خ٤ا٧دذ      كيذ ٣ كيذ دس ٣

 داؿت  ٙزا ر٨ت دسيبىت اعالفبت ى٤ً ا٧ذاه ري٘ ١يض پيـ٨٢بد ؿذ٥ اػت.

تقيدي٠ تدالؽ    -3تقيي٠ تشّيت ر٢ؼديت ٣ ٝشاحد٘ سػديذٕي ر٢ؼدي      -2تقيي٠ ىشا٣ا١ي ع٤ٗ  ٣صٟ ٣ ػ٠  -1

 يي٠ ١ؼجت خب٣يبس ث٦ ٤ٕؿتتق -4كيبدي ٣ كيذ دس ٣احذ تالؽ 

 

 ٢ٝغ٦َ يب ٢ٝبعٌ ٤ٝسد اػتيبد٥ ٣ ٝخبعجي٠ يب ث٨ش٥ ثشداساٟ:                                      -2

 دسيبي خضس  ؿيالت  ٝحيظ صيؼت  دا١ـٖب٨٧ب ٣ ٝشاّض فٚٞي 

 

                  ا٧ٞيت ٣ ت٤ري٦ اٍتلبدي ٣ ارتٞبفي حبك٘ اص ثْبسٕيشي دػت٤ساٙقٞ٘:                    -3

ثب ارشاي پش٣ط٥ ى٤ً پشا٢ّؾ ٝب٧يبٟ خب٣يبسي دس ىل٤ٗ ٣ ٢ٝبعٌ ٝختٚو ٣ افٞدبً ٝختٚدو ٝـدخق     

خ٤ا٧ذ ؿذ ٣ ٝذيشاٟ ؿيالت سا دس ر٨ت ث٨ش٥ ثشداسي ٢ٝبػت اص رخبيش ٦١٤ٕ ٧بي ٝختٚدو ٝب٧يدبٟ خب٣يدبسي ٣    

 ر٤ٕٚيشي اص ا١َشام آٟ س٤ٞ٢٧ٟ خ٤ا٧ذ ػبخت.

 

 كي٦ ٧بي ّبسثشدي(:                                 ؿشح دػت٤ساٙقٞ٘ )ت٤ -4

ايؼدتٖب٥ ت٤ػدظ ؿدشّت     48ثشسػي ى٤ً دس ػ٤اح٘ ر٤٢ثي دسيبي خضس اص آػتبسا تب حؼد٠ ٍٚدي دس    

تد٠ ٤ٕؿدت ٣    ٣358  499  680ثد٦ تشتيدت    ٣82  81  80ػ٨بٝي ؿيالت ايشاٟ ا١زبٛ ؿذ. دس عي ػدب٨ٙبي  

شديذ. كيذ ٝب٧يبٟ خب٣يبسي دس عي ػب٨ٙبي ى٤ً س١٣دذ ١ض٣ٙدي   ت٠ خب٣يبس اػتحلبٗ ٕ ٣3/50  7/67  8/88

داؿت ٣ ٝيضاٟ كيذ تٞبٝي ٦١٤ٕ ٧ب ّب٧ؾ يبىت. اٝب كيذ ٦١٤ٕ تبع ٝب٧ي ايشاٟ اىدضايؾ چـدٜ ٕيدشي يبىتد٦     

اػت. ثب ت٤ر٦ ث٦ ؿشايظ ١٤٢ّي ث٢ؾش ٝي سػذ ث٦ ٢ٝؾ٤س حيؼ رخبيش ٝب٧يبٟ خب٣يدبسي دس دسيدبي خدضس  كديذ     

 

 ف٤٢اٟ دػت٤ساٙقٞ٘:   ثشسػي آٝبسي ٣ ثي٤ٙ٤طيْي ٝب٧يبٟ خب٣يبسي                                   

                           َٝيٜ           فض٤ ٧يبت فٚٞي ٤ٝػؼ٦ / ٝشّض تحَيَبت  ا٤ٙ٤ّطي آثضيبٟ دسيبي خضس                                                  ت٨ي٦ ٢٢ّذ٥:  ٨ٝذي 
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ػبٗ تقغي٘ ٕشدد ٣ ىَظ كيذ ٤ٝٙذي٠ ٤ٝسد ١يبص تْخيش ٝلد٤٢في ٣ ثشسػدي ٧دبي     5ذت ٝب٧يبٟ خب٣يبسي ث٦ ٝ

 تحَيَبتي ا١زبٛ ٕيشد.

 

 ٢ٝبثـ ٣ ٝبخز ٤ٝسد اػتيبد٥:                                          -5

سي. . ٕضاسؽ ٨١بيي پش٣ط٥ تحَيَبتي ثشسػي آٝبسي ٣ ثي٤ٙ٤صيْي ٝب٧يبٟ خب٣يدب 1380َٝيٜ  ٛ ٣ ٧ْٞبساٟ   -1

 ٤ٝػؼ٦ تحَيَبت ؿيالت ايشاٟ.

. اسصيبثي رخبيش ٝب٧يبٟ خب٣يدبسي دس ح٤ضد٦ ر٢د٤ثي دسيدبي خدضس. ٤ٝػؼد٦       1383ت٤ّٚي  ٛ ٣ ٧ْٞبساٟ.  -2

 تحَيَبت ؿيالت ايشاٟ
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 ثيبٟ ٝؼئ٦ٚ:  -1

دس حبٗ حبضش   فالئٞي ر٨ت تقيي٠ ػ٠   ر٢ؼيت ٣ سػيذٕي ر٢ؼدي دس ٝب٧يدبٟ خب٣يدبسي ٣رد٤د ١دذاسد . اص      

ئي٦ْ ث٨ش٥ ثشداسي اص رخبيش ٝب٧يبٟ خب٣يبسي ث٦ ٢ٝؾ٤س اػتحلبٗ خب٣يبس ٣ تبٝي٠ ٤ٝٙذي٠ ر٨دت تْخيدش دس   آ١زب

ػ٤اح٘ ايشا١ي دسيبي خضس ث٦ ع٤س ا١حلبسي ت٤ػظ ؿيالت ايشاٟ ٣ ثد٦ س٣ؽ كديذ ا١تؾدبسي ثدب داٛ ٤ٕؿدٖيش      

عد٤ٗ صٝدبٟ سػديذٕي     ا١زبٛ ٝي ٕيشد ٦ّ ٧ٞيـ٦ ثب كيذ دسكذي اص ٝب٧يبٟ خب٣يبسي ١بسع ٧ٞشا٥ ٝدي ثبؿدذ.  

ػبٗ ثشاي ٝبد٥ ٧ب  14ػبٗ ثشاي ١ش٧ب ٣  8ر٢ؼي ٝب٧يبٟ خب٣يبسي ثؼت٦ ث٦ ٦١٤ٕ ٝب٧يبٟ ثغ٤س ٝت٤ػظ دس حذ٣د 

ٝي ثبؿذ . ثب ت٤ر٦ ث٦ اي٠ صٝبٟ ع٤ال١ي سػيذٕي ر٢ؼي   كيذ ٝب٧يبٟ ١بسع ميش ٢ٝغَي ٣ ميش ٝؼئ٤ال٦١ اػدت  

١ي٠ ٣ َٝدشسات الصٛ ٝٚدي ٣ ٢ٝغَد٦ اي اص آٟ ٍبعقب١د٦     ٦ّ ثبيذ ث٨ش ؿْ٘ ٠ْٞٝ اص عشيٌ تل٤يت ٣ ارشاي ٍد٤ا 

 ر٤ٕٚيشي ث٦ فٞ٘ آيذ . ٙزا ارشاي پش٣ط٥ ى٤ً ضش٣سي ث٦ ١ؾش ٝي سػيذ .   

 

 ٢ٝغ٦َ يب ٢ٝبعٌ ٤ٝسد اػتيبد٥ ٣ ٝخبعجي٠ يب ث٨ش٥ ثشداساٟ:                                      -2

 دسيبي خضس   ؿيالت ٣ دا١ـٖب٥  . 

 

 ري٦ اٍتلبدي ٣ ارتٞبفي حبك٘ اص ثْبسٕيشي دػت٤ساٙقٞ٘:                                    ا٧ٞيت ٣ ت٤ -3

ثب ارشاي پش٣ط٥ ى٤ً تقذاد ثي ؿٞبسي ٝب٧يبٟ خب٣يبسي ٝبد٥ ١بسع ت٤ػظ ؿيالت ايشاٟ كيذ ٝي ؿ١٤ذ ٦ّ ت٤اٟ 

ػشفت ٣ دٍت ثت٤اٟ ر٢ؼيت  ثب٥٤َٙ ت٤ٙيذ خب٣يبس صيبدي سا داسا ٝي ثبؿ٢ذ . ؿ٢بػبيي ٣ ٝقشىي يِ س٣ؽ ٦ّ ثب

ٝب٧ي ساثذ٣ٟ ٧يچ٦١٤ٖ آػيجي ث٦ آٟ تـخيق داد  ثشاي حزه كيذٝب٧يبٟ خب٣يبسي ١بسع دس ػ٤اح٘ ايشاٟ يِ 

  تـخيق تزبسي ١يضدسػب٨ٙبي اخيشس٣اد يبىت٦ اػت ٣  ضش٣ست اػت.پش٣سؽ ٝل٤٢في ٝب٧يبٟ خب٣يبسي ثبا٧ذاه

 ٝي ثبؿذ .   ا٧ٞيت بث ثؼيبس  ١ؾشاٍتلبدي اص ١يض  ٝب٧يبٟ  اي٠  ر٢ؼيت

 

 ؿشح دػت٤ساٙقٞ٘ )ت٤كي٦ ٧بي ّبسثشدي(:                                  -4

  Medicalثشاي تقيي٠ ر٢ؼيت ٝب٧يبٟ خب٣يبسي ثب س٣ؽ ا٣ٙتشا ػ٤١٤ٕشاىي اص يِ دػتٖب٥ ا٣ٙتشا ػ٤١٤ٕشاىي 

pie   ٗ200ٝذVET     س ثشاثش آة اػتيبد٥  ٣ تلب٣يش ٖٝب ٧شتض ٣ َٝب٣ٛ د  ٣5/7  5ثب پش٣ة خغي ثب ىشّب١غ

ث٦ دػت آٝذ٥ ت٤ػظ چبپٖش حجت ٝي ٕشديذ. ١تبيذ پش٣ط٥ ١ـبٟ داد٥ اػت ٦ّ دسكذ كحت تـخيق ر٢ؼيت ٣ 

 ف٤٢اٟ دػت٤ساٙقٞ٘: تقيي٠ ر٢ؼيت ٝب٧يبٟ خب٣يبسي ث٦ س٣ؽ ا٣ٙتشا ػ٤١٤ٕشاىي   

٤ ٧يبت فٚٞي ٤ٝػؼ٦ / ٝشّض تحَيَبت  ا٤ٙ٤ّطي آثضيبٟ  دسيبي خضست٨ي٦ ٢٢ّذ٥:  ٨ٝذي َٝيٜ      فض
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دسكذ ٝي ثبؿذ . ث٢بثشاي٠   ا٣ٙتشا ػ٤١٤ٕشاىي ث٦ ف٤٢اٟ   97-100سػيذٕي ر٢ؼي ثشاي ٝب٧يبٟ خب٣يبسي ثي٠ 

 ر٢ؼي ٝب٧يبٟ خب٣يبسي ٝقشىي ٝي ٕشدد. يِ س٣ؽ ثؼيبس دٍيٌ دس تقيي٠ ر٢ؼيت ٣ سػيذٕي 

 

 ٢ٝبثـ ٣ ٝبخز ٤ٝسد اػتيبد٥:                                          -5

 . ٝغبٙق٦ ثبىت ؿ٢بػي مذد ر٢ؼي دس تبػٞب٧يبٟ ر٤اٟ پش٣سؿي   1377ث٢ٞ٨ي   ٛ  . ٣ ّبؽٞي   س .  -1

 يت ىي٘ ٝب٧ي . . ٕضاسؽ ٨١بيي تقيي٠ ر٢ؼ  1371. ٣ عشيِ   ؿ .  1مش٣ٍي    -2
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 ثيبٟ ٝؼئ٦ٚ: -1

دس حبٗ حبضش ث٦ دالي٘ ٝختٚو اص ر٦ٚٞ اص ثي٠ سىت٠ ٝح٨ٚبي تخٜ سيضي   كيذ ثي س٣ي٦ ٣ آ٤ٙدٕي٨ب    

  رخبيش ٝب٧يبٟ خب٣يبسي س٣ ث٦ ّب٧ؾ ٨١بد . حتي ثشخي ٦١٤ٕ ٧ب ١ؾيش ؿي، دس ٙيؼدت ١٤ٕد٦ ٧دبي دس ٝقدشم     

ت اص ٣ضقيت رٞقيت آ٨١ب ٣ ٝغبٙقد٦ فٚٞدي دٍيدٌ ا٤ٙ٤ّطيدِ ٣ ثيد٤      خغش ٍشاس داس١ذ . ث٢بثشاي٠ ّؼت اعالفب

٤ٙطيْي اص ٝحيظ عجيقي ص١ذٕي ٣ ٣ضقيت مزايي آ٨١ب دس ٝحيظ اٝشي ضش٣سي ٝدي ثبؿدذ . دس حدبٗ حبضدش     

ؿْ٘ ٕيشي رخبيش اي٠ ٝب٧يبٟ تحت تبحيش تْخيش ٝل٤٢في ٣ عجيقي آ٨١ب ٝي ثبؿذ . ث٦ ٢ٝؾ٤س تقيي٠ َٝيبع تْخيش 

 ؿشايظ ٣ ٣ضقيت مزايي آ٨١ب دس ٝحيظ عجيقي ٤ٝسد ثشسػي ٍشاس ٕيشد .                                آ٨١ب ٝي ثبيؼت 

         

 ٢ٝغ٦َ يب ٢ٝبعٌ ٤ٝسد اػتيبد٥ ٣ ٝخبعجي٠ يب ث٨ش٥ ثشداساٟ:                                      -2

 بٟ (               ػ٤اح٘ ر٤٢ثي دسيبي خضسدا١ـٖب٨٧ب ٣ ؿيالت   ) ٝبص١ذساٟ ٣ ٕٚؼت
                

 ا٧ٞيت ٣ ت٤ري٦ اٍتلبدي ٣ ارتٞبفي حبك٘ اص ثْبسٕيشي دػت٤ساٙقٞ٘:                                     -3

ثشسػي تنزي٦ ٝب٧يبٟ يْي اص ٝؼبئ٘ فٞذ٥ دس ر٨ت تقيي٠ س١٣ذ ؿْ٘ ٕيشي رخبيش ٣ كيذ آ٨١ب ٝدي ثبؿدذ ٣ اص   

٦ تنزي٦ ٝب٧يبٟ اْٝبٟ اػتيبد٥ ث٨ي٦٢ اص رخبيش عجيقي دس يِ ح٤ض٦ آثي سا ىشا٧ٜ عشىي داؿت٠ اعالفبت دس صٝي٢

ٝي ٢ّذ . صيشا ىشا٣ا١ي ٣ تشاّٜ رٞقيت ٝب٧يبٟ ٣ ٝيضاٟ سؿذ آ٨١ب ثؼتٖي ث٦ مزاي دس دػدتشع آ٨١دب داسد . دس   

٧بػدبصي ثچد٦   ٨١بيت ثب اػتيبد٥ اص اعالفبت مزايي ٝي ت٤اٟ ثش١ب٦ٝ سيضي دٍيٌ تشي دس ٝيضاٟ كديذ ١ٞد٤د ٣ س  

 ٝب٧يبٟ سا تخٞي٠ صد . 

 

 ؿشح دػت٤ساٙقٞ٘ )ت٤كي٦ ٧بي ّبسثشدي(:                                  -4

ضشيت چبٍي ثچ٦ ٝب٧يبٟ دس ٢ٝغ٦َ خضس آثبد ٣ ٤١ؿ٨ش ثيـتش ث٤د٥ ٣ س٧ب ػبصي ثچ٦ ٝب٧يبٟ دس اي٠ د٣ ٢ٝغ٦َ  -1

 ٢ٝبػت تش ٝي ثبؿذ . 

ٗ ّٜ ث٤د٥ ٣ ث٦ ١ؾش ٝي سػذ سٍيت مزاييبي٠ ٝب٧ي ٝب٢١ذ ٝدب٧ي ػدييذ ٣   ضشيت سؿذ ٣ چبٍي ٝب٧يبٟ دسا٤ّ -2

 ٦ّٞٚ اىضايؾ يبىت٦ ا١ذ. ٣ حض٤س ؿب١ذاس ػجت ّب٧ؾ مزاي آ٨١ب ٕشديذ.

 ٝتش ػ٤اح٘ ٝبص١ذساٟ ٣ ٕٚؼتبٟ   20ف٤٢اٟ دػت٤ساٙقٞ٘:   ثشسػي سطيٜ مزايي تبػٞب٧يبٟ دس افٞبً ّٞتش اص 

شّض تحَيَبت  ا٤ٙ٤ّطي آثضيبٟ  دسيبي خضست٨ي٦ ٢٢ّذ٥: فجذا٦ٙ ٧بؿٞيبٟ           فض٤ ٧يبت فٚٞي ٤ٝػؼ٦ / ٝ
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 ٢ٝبثـ ٣ ٝبخز ٤ٝسد اػتيبد٥:                                          -5

٤ثي دسيدبي خدضس   ٝشّدض تحَيَدبت     . ثشسػي سطيٜ مزايي تبػٞب٧يبٟ دس ػد٤اح٘ ر٢د   1370عشيِ   ؿ    -1

 ف .  216ؿيالت اػتبٟ ٝبص١ذساٟ . 
2- Cuttes , E.S : h . GRABER . 1990 . Deif feeding habits and estimal of daily ration . 

Negaprions  brerirostric . Copia 204-218  

3- Ivelv , V,S. 1961 . Experimental  ecology of the feeding of fishes . Yale university press 

. New  Haven . connecticutt  302 pages .  



 25 

 

 

 

 

 

 ثيبٟ ٝؼئ٦ٚ:    -1

٧ٞب١غ٤سي٦ْ ثش ٧ٖٞبٟ س٣ؿ٠ اػت خب٣يبس ٝبد٥ ثب اسصؽ كبدساتي ث٤د٥ ٦ّ ػ٨ٜ صيبدي اص كبدسات ميش ١يتدي  

ثحشا١دي دس ٝشاحد٘ ٝختٚدو فٞد٘     سا ثخ٤د اختلبف ٝي د٧ذ . ٢ّتشٗ ّييي ٣ اسصيبثي ث٨ذاؿتي ٣ تقيي٠ ١َبط 

آ٣سي اص ا٧ٞيت خبكي ثشخ٤سداس ٝي ثبؿذ. يْي اص ػيؼتٜ ٧بي ٤ٝسد اػتيبد٥ ٦ّ چ٢ذ ػبٙيؼت دس ٝشاّض فٞ٘ 

ٕب١د٦ آٟ دس   7ٝي ثبؿذ ٦ّ ثب پيبد٥ ٤ٞ١دٟ اك٤ٗ   HACCPآ٣سي خب٣يبس ٤ٝسد اػتيبد٥ ٍشاس ٝي ٕيشد ػيؼتٜ 

 ب اػدددددتب١ذاسد ٧دددددبي  فٞددددد٘ آ٣سي خب٣يدددددبس ثددددد٦ ٝحلددددد٤ٙي ٝغٞدددددئ٠ ٣ ٝغدددددبثٌ ثددددد     

ث٤د٥ ٦ّ ثبيؼتي   HACCPثي٠ اٙٞٚٚي ت٨ي٦ ٝي ؿ٤د . يْي اص ٤ٝاسد ٣ ىبّت٤س٧بي ٨ٜٝ اسصيبثي ػبال٦١ ػيؼتٜ 

 ٝدد٤سد ت٤ردد٦ ٍددشاس ٕيددشد . تددب دس كدد٤ست اؿددْبالت رضئددي   ١ؼددجت ثدد٦ اسائدد٦ سا٧ْبس٧ددبي ٝختٚددو        

 اٍذاٛ ٤ٞ١د . 

 

 ثشداساٟ:                                      ٢ٝغ٦َ يب ٢ٝبعٌ ٤ٝسد اػتيبد٥ ٣ ٝخبعجي٠ يب ث٨ش٥ -2

 ؿشّت٨بي ؿيالتي ٝبدس تخللي 

 

 ا٧ٞيت ٣ ت٤ري٦ اٍتلبدي ٣ ارتٞبفي حبك٘ اص ثْبسٕيشي دػت٤ساٙقٞ٘:                                     -3

ّي٤ٚ خب٣يبس ث٤ٕٚب خب٣يبس ث٦ ٙحبػ مزاي ٤ّٙغ ٣ ثب اسصؽ   اص ١ؾش اٍتلبدي اسصؽ ىشا٣ا١ي داؿت٦ ٣ ٍيٞت ٧ش 

دالس دس ثبصاس٧بي ر٨ب١ي ث٦ ىش٣ؽ ٝي سػذ . ث٢بثشاي٠ ت٤ر٦ ث٦ ّيييت ث٨ذاؿتي آٟ اص ا٧ٞيت خبكدي   2300تب 

  دس ٝشاّض فٞ٘ آ٣سي خب٣يبس ٣ اسصيبثي س١٣ذ ا١زبٛ ػيؼتٜ HACCPثشخ٤سداس ٝي ثبؿذ . ثب اسصيبثي ػيؼتٜ 

 س٧ددددبي ر٨ددددب١ي فشضدددد٦ٝحلدددد٤ٙي ثددددب ّيييددددت ثؼدددديبس فددددبٙي ثدددد٦ ثبصا ٣HACCP اكدددد٤ٗ 

 ٝي ؿ٤د .   

 

 ؿشح دػت٤ساٙقٞ٘ )ت٤كي٦ ٧بي ّبسثشدي(:                                  -4

دس دػت٤ساٙقٞ٘ ٝز٤ّس ١ؼجت ث٦ ٦١٤ٞ١ ثشداسي اص ٍؼٞت٨بي ٝختٚو ٝشّض فٞ٘ آ٣سي خب٣يبس ١ؾيش پشػ٢٘ فٞ٘ 

ا١زبٛ ٕشىت٦ ٣ پغ اص ا١زدبٛ آصٝبيـدبت     ىضب ٣   آ٣سي  ٢٢ّذ٥   خب٣يبس   اثضاس آالت   ػغ٤ح فٞ٘ آ٣سي  

 دس ٝشاّض فٞ٘ آ٣سي خب٣يبس اػتبٟ ٝبص١ذساٟ     HACCPف٤٢اٟ دػت٤ساٙقٞ٘: ١ؾبست ٝؼتٞش ثش ػيؼتٜ 

يبي خضست٨ي٦ ٢٢ّذ٥: فٚي ػٚٞب١ي             فض٤ ٧يبت فٚٞي ٤ٝػؼ٦ / ٝشّض تحَيَبت  ا٤ٙ٤ّطي آثضيبٟ  دس
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ٝيْش٣ثي   ؿيٞيبيي   ١َبط ٢ّتشٗ ثحشا١ي ٤ٝسد اسصيبثي ٍشاس ٕشىت٦ ٣ دس ك٤ست ٝـب٧ذ٥ اؿْبالت احتٞدبٙي    

 ١ؼجت ث٦ اسائ٦ سا٧ْبس٧بي ارشايي اٍذاٛ ٝي ؿ٤د . 

 

 ٢ٝبثـ ٣ ٝبخز ٤ٝسد اػتيبد٥:   -5
- Brunner . B. Marx , M and et al ( 1995) Compositional and hygienic  aspects of 

Commercal  Caviar .  

- Fao , 1999 , Food safety  regulation applied to major improting countries .  
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 ثيبٟ ٝؼئ٦ٚ:    -1

٢ّتشٗ آ٤ٙدٕي دس ٝشاح٘ ٝختٚو فٞ٘ آ٣سي خب٣يبس رضء ىبّت٤س٧بي اػبػي دس ٝجحج كبدسات خب٣يبس ث٤د٥ ٣ 

ت٤ٙيذ ٝحل٤ٙي ٝغبثٌ ثب اػتب١ذاسد٧بي اس٣پب ٣ ايض٣ اص ّبس٧بي اػبػي ؿيالت ٝي ثبؿذ . يْدي اص آ٤ٙدٕي٨دبي   

ٝيْش٣ثي دس فٞ٘ آ٣سي خب٣يبس   آ٤ٙدٕي٨بي ٍبسچي اص ٤١ؿ ٝخٞش ث٤د٥ ٦ّ اي٠ ٝيْش٣اسٕب١ؼدي٨ٞب دس دٝب٧دبي   

ٚو ٣ اىضايؾ س١٣دذ ىؼدبد دس خب٣يدبس ٝدي     پبيي٠ ٍبدس ث٦ سؿذ ث٤د٥ ٣ اّخش آ٨١ب ٍبدس ث٦ ت٤ٙيذ ٝتبث٤ٙي٨ْبي ٝخت

 ٕشد١ذ . ث٢بثشاي٠ ٢ّتشٗ آ٤ٙدٕي ٍبسچي ضش٣سي ث٦ ١ؾش ٝي سػذ . 

 

 ٢ٝغ٦َ يب ٢ٝبعٌ ٤ٝسد اػتيبد٥ ٣ ٝخبعجي٠ يب ث٨ش٥ ثشداساٟ:                                      -2

 ٝشاّض فٞ٘ آ٣سي خب٣يبس ٣ ؿشّت٨بي ٝبدس تخللي 

 

 بدي ٣ ارتٞبفي حبك٘ اص ثْبسٕيشي دػت٤ساٙقٞ٘:                                    ا٧ٞيت ٣ ت٤ري٦ اٍتل -3

ت٤ٙيذ ٝحل٤ٙي ثب اػتب١ذاسد٧بي ر٨ب١ي   ١يبص ث٦ ثشسػي ٝؼتٞش ؿيٞيبيي ٣ ٝيْش٣ثي آٟ ث٤د٥ ٣ تٞبٛ ىبّت٤س٧بي 

دس ٝشاّض فٞد٘    GMP   ايض٣ ٣ HACCPى٤ً ثبيؼتي دس دا٦٢ٝ اػتب١ذاسد ثبؿ٢ذ . ثب پيبد٥ ٤ٞ١دٟ ػيؼتٜ ٧بي 

٧بي ىيضيْي   ؿيٞيبيي ٣ ٝيْش٣ثدي ثد٦ عد٤س چـدٖٞيشي       CCPآ٣سي خب٣يبس   ١َبط ٢ّتشٗ ثحشا١ي اص ر٦ٚٞ 

ّب٧ؾ يبىت٦ اػت. ٣ٙي ثشخدي اص ىبّت٤س٧دبي ٝيْش٣ثدي اص رٞٚد٦ ٝخٞش٧دبي ىؼدبد ّٞبّدبٟ ٣رد٤د داؿدت٦ ٣          

يبس ٝي ثبؿ٢ذ . ث٢بثشاي٠ ضش٣سيؼت ّد٦ اص  ثشسػي٨بي ا١زبٛ ؿذ٥ حبّي اص ٣ر٤د اي٠ ٝيْش٣اسٕب١يؼٜ ٧ب دس خب٣

 پشا٢ّؾ ٝخٞش٧بي ى٤ً ّبػت٦ ؿ٤د. 

 

 ؿشح دػت٤ساٙقٞ٘ )ت٤كي٦ ٧بي ّبسثشدي(:                                  -4

ثب ت٤ر٦ ث٦ ٣ر٤د ٝخٞش٧بي فبٝ٘ ىؼبد دس خب٣يبس ١ؾيش س٣تد٤س٣ال   ت٤س٤ٙ٣پؼديغ   ّب١ذيدذا ٣ .....  ثبيؼدتي     

ضذ في١٤ي ٢٢ّذ٥ ٣ آ١تي ػپتيِ ٣ ٤ٝاد ٨ٖ١ذاس١ذ٥ ٤ٝسد اػتيبد٥ دس خب٣يبس ا١زبٛ ٕيدشد . اص  تنييشاتي دس ٤ٝاد 

عشىي فٞ٘ آ٣سي خب٣يبس دس ٤ّتب٧تشي٠  صٝبٟ ا١زبٛ ٕشىت٦ دس ؿشايظ حٞد٘ ٣ ١َد٘ آٟ دس ص١زيدش٥ ػدشد ٣ دس     

 صٝبٟ ثؼيبس ٤ّتب٥ ا١زبٛ ٕيشد. 

 ف٤٢اٟ دػت٤ساٙقٞ٘:   اسائ٦ سا٧ْبس٧بي ٝختٚو ث٦ ٢ٝؾ٤س ّب٧ؾ ثبس آ٤ٙدٕي ٍبسس ٝشاّض فٞ٘ آ٣سي خب٣يبس 

                  ت٨ي٦ ٢٢ّذ٥: فٚي ػٚٞب١ي            فض٤ ٧يبت فٚٞي ٤ٝػؼ٦ / ٝشّض تحَيَبت  ا٤ٙ٤ّطي آثضيبٟ  دسيبي خضس                   
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                      ٢ٝبثـ ٣ ٝبخز ٤ٝسد اػتيبد٥:                     -5

 دس اػتبٟ ٝبص١ذساٟ   ECثشسػي ٣ اسصيبثي ث٨ذاؿتي كيذٕب٨٧بي فٞ٘ آ٣سي خب٣يبس داساي ّذ -
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 .ثيبٟ ٝؼئ٦ٚ :1

زضيبچٻ ذعض ي٧ي اظ ٲحسٸز ا٦ٹؾيؿشٱ ټبي آثي قٳب٬ ايطاٴ اؾز ٦ٻ زاضاي آثعيبٴ ا٢شهبزي ٸ ثؿيبض اضظقٳٷسي 

ذبٸيبضي چٻ ثٻ ٮحبِ سٹٮيس دطٸسئيٵ ٸ ٖٯي اٮرهٹل ثٻ ٮحبِ ذبٸيابض اظ اټٳياز   اؾز ٦ٻ زض ثيٵ آٶٽب ٲبټيبٴ 

ٸيػٺ اي ثطذٹضزاض اؾز . ثطټيچ٧ؽ دٹقيسٺ ٶيؿز ٦ٻ شذبيط ثب اضظـ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي زض زضيبي ذعض زض حب٬ 

بقس زض ٦بټف ثٹزٺ ٸ ٦ٯيٻ ٪ٹٶٻ ټبي ايٵ ٲبټيبٴ ٦ٻ ٲح٭ ظٶس٪ي آٶٽب زضيبي ذعض ٸ حٹيٻ آثطيع اَطاٜ آٴ ٲي ث

٢طاض زاضٶس . زض ؾبٮٽبي اذيط شذبيط ايٵ ٲبټيبٴ ثٻ زالي٭ ٲرشٯٝ  Iucnٞٽطؾز ٲبټيبٴ زض ٲٗطو ذُط ؾبظٲبٴ 

اظ ػٳٯٻ سرطيت ضٸزذبٶٻ ټبي ٲح٭ ظيؿز ٸ س٧ظيط َجيٗي ايٵ ٲبټيبٴ ، ٸضٸز ثيف اظ اٶساظٺ آاليٷسٺ ټب ثٻ زضيب ٸ 

ټٳچٷبٴ ازاٲٻ زاضز . س٧ظيط ٲهاٷٹٖي ٲٹٮاسيٵ ٸ   نيس ثسٸٴ ٶٓبضر ، ثرهٹل دؽ اظ ٞطٸدبقي قٹضٸي ؾبث١ ، 

دطٸضـ ثچٻ ٲبټيبٴ ٸ ضټبؾبظي آٶٽب ثٻ ضٸزذبٶٻ ټب اظ ضاټ٧بضټبيي اؾز ٦ٻ زض ٦ٷبض احيبي ٲح٭ ټابي َجيٗاي   

سرٳطيعي ، ٦ٷشط٬ قسيس نيس ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ٸ ػٯٹ٪يطي اظ ٸضٸز آاليٷسٺ ټب ، ٶ٣ف ٲٹططي زض احيبي شذابيط  

ٳٹز . ثط ايٵ اؾبؼ قيالر اؾشبٴ ٪ٯؿشبٴ ټٳٻ ؾبٮٻ ټٳبٶٷس ؾبيط اؾاشبٴ ټابي ؾابحٯي    ايٵ ٲبټيبٴ ايٟب ذٹاټس ٶ

زضيبي ذعض زض ٲؼشٳٕ ټبي س٧ظيط ٸ دطٸضـ ٲبټيبٴ ذبيبضي قاٽيس ٲطػابٶي ٸ ؾسٸقاٳ٫يط ا٢اساٰ ثاٻ س٧ظياط ،       

ثچٻ ٲبټيبٴ دطٸضـ ٸ ٶٽبيشب ضټبؾبظي ثچٻ ٲبټيبٴ ثٻ ضٸزذبٶٻ ٪ط٪بٶطٸز ٲي ٶٳبيس ٦ٻ دبيف ضٸٶس سٹٮيس ٸ ضټب٦طز 

 ٶ٣ف ٲٹططي زض ثٽجٹز ٦يٟيز ٸ اٞعايف ضاٶسٲبٴ سٹٮيس ايٟب ذٹاټس ٦طز .

 

 . ٢ٝغ٦َ  يب ٢ٝبعٌ ٤ٝسد اػتيبد٥ ٝخبعجي٠ يب ث٨ش٥ ثشداساٟ :2

 ٲؼشٳٕ ټبي س٧ظيط ٸ دطٸضـ قٽيس ٲطػبٶي ٸ ؾسٸقٳ٫يط

 

 . ا٧ٞيت ٣ ت٤ري٦ اٍتلبدي ٣ ارتٞبفي حبك٘ اص ثْبسٕيشي دػت٤ساٙقٞ٘ :3

ثٻ ٦بټف شذبيط ٪ٹٶٻ ټبي اضظقٳٷس ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ، قيالر ٦كٹضٲبٴ ټٳٻ ؾبٮٻ ثب نطٜ ټعيٷٻ ټبي ثب سٹػٻ 

ظيبز سالـ ٸاٞطي زض ذهٹل سٹٮيس ٸ ضټبؾبظي ثچٻ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ثٻ ضٸزذبٶٻ ټبي ٲٽٱ ٲٷشٽي ثٻ زضيب ٲاي  

ٸ ثب ٸيٗيز ثٽشطي ثٻ ضٸزذبٶاٻ   ٦ٷس ٦ٻ ثب ثٽطٺ ٪يطي اظ ٶ٧بر اضائٻ قسٺ زض ايٵ زؾشٹضاٮٗٳ٭ ثچٻ ٲبټيبٴ ؾبٮٳشط

: دبيف ٦ٳي ٸ ٦يٟي ثچٻ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي سٹٮيسي زض ٲطا٦ع س٧ظيط اؾشبٴ ػٽز  ف٤٢اٟ دػت٤ساٙقٞ٘

 ضټب٦طز ثٻ ٪ط٪بٶطٸز 

 : حؿيٵ ديطي ت٨ي٦ ٢٢ّذ٥
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ټب ضټب ذٹاټٷس قس ٦ٻ ايٵ اٲط زضنس ثبظٲبٶس٪ي ثچٻ ٲبټيبٴ سٹٮيسي ضا اٞعايف ٸ زض ٶٽبيز ٦ٳ٥ ٲاثططسطي ثاٻ   

ثبظؾبظي شذبيط ايٵ ٲبټيبٴ ذٹاټس ٶٳٹز ٦ٻ زض آيٷسٺ اٶكبء اٮٻ ثب ثٽجٹز ٸياٗيز شذابيط اياٵ ٲبټيابٴ اظ ٮيؿاز      

احيبي شذبيط ٦ٳ٧ي ٶيع ثٻ ػبٲٗٻ نيس ٸنايبزي ثُاٹض ٚياط ٲؿاش٣يٱ      ٲبټيبٴ زض ٲٗطو اٶ٣طاو ذبضع ٸ يٳٵ

 ٪طزز . ثٗالٸٺ ايٵ اٲط ٲٹػت حّٟ ٸ حطاؾز اظ شذبيط اضظقٳٷس غٶشي٧ي ثطاي ٶؿٯٽبي آسي ذٹاټس قس.  

 

 .ؿشح دػت٤ساٙقٞ٘ ) ت٤كي٦ ٧بي ّبسثشدي ( :4

اذيط ٸ ٲ٣بيؿٻ آٴ ثب ؾبٮٽبي ٪صقشٻ  ٲطٸضي ثط ٞٗبٮيز سٹٮيس ٸ ضټبؾبظي ثچٻ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي زض ذال٬ ؾبٮٽبي

ٶكبٴ ٲي زټس ٦ٻ ٖٯيطٚٱ ثٽجٹز قطايٍ اٶؼبٰ ٦بض زض ٲؼشٳٕ ټبي س٧ظيط ٸ دطٸضـ ٲبټيبٴ ذبٸيابضي زضؾابٮٽبي   

اذيط ، زضنس ثبظٲبٶس٪ي ثچٻ ٲبټيبٴ سٹٮيس قسٺ ټٷٹظ ثب ؾبٮٽبي ٢ج٭ ٞبنٯٻ چٷساٶي ضا ٶساضز . ٦اٻ ياطٸضر زاضز   

ٟز ٲُٯٹة ػٽز اؾشٟبزٺ زض اٲط س٧ظيط ، ثٽجٹز قطايٍ حٳا٭ ٸ ٶ٣ا٭ ٲٹٮاسيٵ ،    زض ذهٹل اٶشربة ٲٹٮسيٵ ثب ٦ي

ٶ٫ٽساضي آٶٽب زض قطايٍ ايسٺ آ٬ ٸ ز٢ز زض سرٳيٵ ز٢ي١ زظ سعضي١ ټٹضٲٹٴ ، ٦بټف ٲيعاٴ اؾاشطؼ ثاٻ اقا٧ب٬    

طٸ ٸ ٪ٹٶب٪ٹٴ ؾجت ثبال ضٞشٵ زضنس ث٣بء الضٸټبي سٹٮيسي ثب سٹٮيس الضٸټبي ٲ٣بٸٲشط ٸ ثٽشط ػٽز دطٸضـ زض ٸٶي

اؾشرطټبي ذب٦ي ٸ ٶٽبيشب زضنس ثبظٲبٶس٪ي ذٹاټس قس . ثٽطٺ ٪يطي اظ ٲ٧ٳ٭ ټبي ٚصايي ٲٷبؾات ػٽاز ٚٷاي    

 ؾبظي ٚصايي ٲٹضز اؾشٟبزٺ زض سٛصيٻ ٲطح٭ الضٸي ايٵ ثچٻ ٲبټيبٴ ٶيع زض ايٵ ذهٹل ٲٹطط ٲي ثبقس . 

بيي ٸ ياب حشاي ٲاٹاز ٚاصايي     يطيت ضقس ثچٻ ٲبټيبٴ ٶيع ٦ٻ ي٧ي اظ ٖالئٱ ٲٽٱ زض زضيبٞز ٸيٗيز ټيسضٸقيٳي

ٲٹػٹز زض آة اؾز ٦ٻ ثٗجبضر زي٫ط ي٧ي اظ دبضاٲشطټبي ٲٽٱ ثيبٶ٫ط ٲسيطيز ذٹة زض ټٷ٫ابٰ داطٸضـ آثعيابٴ    

ٲحؿٹة ٲي قٹز ، ٮصا ثچٻ ٲبټيبٶي ٦ٻ زض َٹ٬ زٸضٺ دطٸضـ اظ ٲٷبثٕ ٚصايي ٲٷبؾجي سٛصيٻ ٦ٷٷاس ، ثاب ؾاطٖز    

ټس زض ثطذي اؾشرطټبي ٲؼشٳٕ ؾسٸقٳ٫يط ٸ قٽيس ٲطػابٶي  ثيكشطي ضقس ٲي ٦ٷٷس ٦ٻ ٲ٣بيؿٻ ٶشبيغ ٶكبٴ ٲي ز

ثچٻ ٲبټيبٴ يطيت ضقس ثؿيبض يٗيٟي زاقشٻ اٶس ٦ٻ ثب ٲسيطيز ٲُٯٹة اؾشرطټب ٲي سٹاٴ زض ټٷ٫ابٰ داطٸضـ اظ   

 ثطٸظ چٷيٵ ٲؿئٯٻ اي ػٯٹ٪يطي ٦طز . 

حؿٹة ٲي ٪طزز ټٳچٷيٵ يطيت چب٢ي ) ٞب٦شٹض ٸيٗيز ( اظ قبذم ټبي ٲٽٱ زض ظٲبٴ ضټبؾبظي ثچٻ ٲبټيبٴ ٲ

، ظيطا آٶسؾشٻ اظ ثچٻ ٲبټيبٴ ٦ٻ اظ ٮحبِ ايٵ ٞب٦شٹض   زض قطايٍ ذٹثي ٢طاض زاقشٻ ثبقٷس ، قبٶؽ ظٶاسٺ ٲبٶاسٴ )   

ٲبٶس٪بضي ( آٶٽب ثيكشط اؾز . ٦ٻ زض ايٵ ذهٹل ٶيع زض ثطذي اظ اؾشرطټبي ټط زٸ ٲؼشٳٕ ٞٗب٬ اؾشبٴ ٪ٯؿاشبٴ  

ٝ ٢طاض زاقشٻ اٶس ٦ٻ ي٧ي اظ ٲٽٳشاطيٵ زاليا٭ ٦ابټف اياٵ     سٗسازي اظ اؾشرطټب زض ٸيٗيز يٗيٝ سب ذيٯي يٗي

قبذم ضا ٲي سٹاٴ ثٻ ٖسٰ زؾشطؾي ٸ يب ٖسٰ سٛصيٻ ثچٻ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي اظ ٲٹػٹزار ثٷشي٧ي ثطقٳطز ، ٦ٻ ايٵ 

اٲط ٶيع اضسجٍ ٲؿش٣يٱ ثب اٞعايف زضػٻ حطاضر ، ٖسٰ اؾشٟبزٺ اظ ٦ٹز ثٻ ٲيعاٴ ٲٷبؾت ٸ زض ٶشيؼٻ ٦بټف ٖٷبناط  

آة اؾز ٦ٻ ػب زاضز ٲٹضز سٹػٻ ٢طاض ٪يطز . ثطضؾي ز٢ي١ ٞب٦شٹضټبي ٞيعي٧ي ٸ قيٳيبيي ٶياع ٦ٳا٥    ٚصايي زض

ٲٹططي زض ٲسيطيز ثٽيٷٻ ٸ اٞعايف ضاٶسٲبٴ سٹٮيس زاضز . ټٳچٷيٵ ثطضؾي ثيٹٮٹغي٥ اؾشرطټبي دطٸضقاي قابٲ٭   
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ظ حٯ٣ٻ ټبي ٲ٣ٟٹزٺ ثاٻ قاٳبض   ػٹاٲٕ ثٷشي٧ي ، ٞيشٹ ٸ ظئٹ دالٶ٧شٹٶي ٶيع اظ ٞب٦شٹضټبيي اؾز ٦ٻ زض حب٬ حبيط ا

 ٲي ضٸز ٸ ػب زاضز ٲٹضز ثطضؾي ٢طاض ٪يطز .

ٖالٸٺ ثط ٲٹاضز ٞٹ٠ سؼٽيع ٲؼشٳٕ ټبي س٧ظيط ٸدطٸضـ ثٻ سبٶ٧طټبي ٲٷبؾت ٸ ٸيػٺ حٳ٭ ثچٻ ٲبټيبٴ ، اؾاشٟبزٺ  

اظ ضاٶٷس٪بٴ ٲؼطة زض حيٵ حٳ٭ ، احساص ؾبظٺ ٲٷبؾت ػٽز ضټبؾبظي زض حبقيٻ ضٸزذبٶٻ ، سابٲيٵ ثاٻ ٲٹ٢إ    

آة ٲٹضز ٶيبظ اؾشرطټبي دطٸضقي زض ٲؼشٳٕ ؾسٸقٳ٫يط ، ٲطٲز ٸ ثبظؾابظي اؾاشرطټبي شذياطٺ آة ټاط زٸ     

ٲؼشٳٕ ٸ دب٦ؿبظي ضٸزذبٶٻ ټب ثرهٹل زض ثبالزؾز ٸ دبييٵ زؾز ٲٷب١َ ضټبؾابظي اظ آالر ٸ ازٸار نايس   

 ٢بچب٠ اظ ٲٹاضزي اؾز ٦ٻ حشٳب ثبيس ٸضٸز سٹػٻ ٢طاض ٪يطز.  

 

 ػتيبد٥ :.٢ٝبثـ ٣ ٝبخز ٤ٝسد ا5

( . ٶ٫طـ ثط ٸيٗيز سبؾٳبټيبٴ زضيبي ذعض ٸ چ٫ٹٶ٫ي حّٟ شذبيط آٴ . ٲؼٯٻ ٖٯٳي 1376ا دٹض٦بْٳي ، ٰ . )

 . 13-22، ل  76، ؾب٬ قكٱ ا دبييع  3قيالر ايطاٴ ، قٳبضٺ 

( ثطضؼ ٢بثٯيشٽبي دطٸضـ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي . ټكشٳيٵ ټٳبيف ٲٯي قيالر  1377ا ضيٹاٶي ٪ي٭ ٦الئي ، ؼ . )

 ، زاٶك٫بٺ سٽطاٴ . 1377ثٽٳٵ  26-28ٴ ، ايطا

 نٟحٻ . 400( . ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ايطاٴ ، اٶشكبضار ٲٽط. 1382. )1ا ٦يٹاٴ ، 

 . ٪عاضـ ٦بضټبي اٶؼبٰ قسٺ زض ٲؼشٳٕ س٧ظيط ٸ دطٸضـ ٲبټي قٽيس ثٽكشي . 1374ا ٦طٸدي ، ٸ . قٟيٕ ظازٺ .
5.BILLARD,R.AND LECONINTRE,G.,2001. BIOLOGY AN CONSERVATION OF 

STURGEON AND PADDLE FISH .REVIEWS IN FISH BIOLOGY  AND FISHERIES ,VOL 

.10.PP.355-392. 

6.IUCN (1996) .THE 1996 RED LIST OF TREATENED ANIMALS.IUCN ,GLOUND 

,SWITZERLAND ,369P. 
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 150ٝيٚي ٝتشي ث٦ ربي دا٨ٝبي ٝق٤ٞٗ ) 162كيذ تبػٞب٧ي ايشا١ي ثب دا٨ٝبيي ثب چـ٦ٞ  ف٤٢اٟ دػت٤ساٙقٞ٘:

 ٝيٚي ٝتشي ( 

 شذبيطاٶؿشيشٹسح٣ي٣بر ثيٵ اٮٳٯٯي ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ٲسيطيز ٦بضقٷبؼ ٢ٯت، ٲحٳسضيبثٽطٸظذٹـ:ت٨ي٦ ٢٢ّذ٥

 

  ثيبٟ ٝؼئ٦ٚ: -1

دسكذ كيذ ٝب٧يبٟ خب٣يبسي  ٝشث٤ط ث٦  64تـْي٘ داد٥ ٣ حذ٣د  تبػٞب٧ي ايشا١ي كيذ مبٙت ؿيالت ايشاٟ سا 

 .اي٠ ٦١٤ٕ اػت 

دس آث٨بي ايشا١ي دسيبي خضس ٝيضاٟ  ٕضاسؿبت ٝتقذدي ٝج٢ي ثش ّب٧ؾ رخبيش ٝب٧يبٟ خب٣يبسي اسائ٦ ؿذ٥ اػت.

 ٦ث 1371ت٠ دس ػبٗ  2/2058دسكذ ث٤د٥ ٣ اص  8/91ثشاثش   ١1371ؼجت ث٦ ػبٗ  1384ّب٧ؾ كيذ دس ػبٗ 

  ّب٧ؾف٤اٝ٘ ٝتقذدي ٝي ت٤ا١ذ دس اي٠   .(1384)ث٢ٞ٨ي ٣ ٧ْٞبساٟ   سػيذ٥ اػت 1384ت٠ دس ػبٗ  1/169

٣   كيذ ثي س٣ي٦ ٣ ميش ٝزبص   اص ثي٠ سىت٠ ٝح٨ٚبي تخٜ سيضي ٣ث٦ ٦ّ اص ٨ٜٝ تشي٠ آ٨١ب ٝي ت٤اٟ ث٤د ٤ٝحش 

 .اؿبس٥ ّشد عجيقي ٣ ٝل٤٢فيتْخيش   ّب٧ؾ كيذ  اػتب١ذاسد ميش  ٧ٞچ٢ي٠ ثْبس ٕيشي اثضاس ٣ س٣ؽ

ٝيٚي ٝتش ) ٕش٥ تب ٕش٥  150س ٤ٕؿٖيشاص ر٢غ پٚي آٝيذ  ثب چـ٦ٞ ٝب٧يبٟ خب٣يبسي ث٤ػي٦ٚ دا٨ٝبي ثب ت٤

 ٝزب٣س( دس ع٤ٗ خظ ػبحٚي آث٨بي ايشا١ي كيذ ٝي ؿ١٤ذ .

دسخل٤ف ث٨ي٦٢ ػبصي داٛ ٤ٕؿٖيش ر٨ت كيذ ٝب٧يبٟ خب٣يبسي عش ح ٧ب ٣ پش٣ط٥ ٧بي ٝتقذدي ١ؾيش س١ٔ داٛ 

٦ٞ ٢ٝبػت داٛ ث٦ ١ح٤ي ٦ّ ٝيضاٟ كيذ ٝب٧يبٟ   استيبؿ داٛ ٣ ... دس ػب٨ٙبي ٕزؿت٦ ارشا ؿذ.  دس خل٤ف چـ

 ١بثبٙل ٣ ١بسع ّب٧ؾ يبىت٦ ٣ ثش ٝيضاٟ كيذ ٝب٧يبٟ ثضسٕتش اىض٣د٥ ؿ٤د تحَيَي ك٤ست ١ٖشىت .

عشح تحَيَبتي  ثشسػي ا١ذاص٥ چـ٦ٞ ٢ٝبػت كيذ ٦١٤ٕ تبػٞب٧ي ايشا١ي ت٤ػظ ثخؾ  1380-1381دس ػب٨ٙبي 

ٝب٧يبٟ خب٣يبسي دّتش دادٝبٟ   ث٦ ارشا دس آٝذ ٦ّ پغ اص ثشسػي  ٝذيشيت رخبيش ا١ؼتيت٤ تحَيَبت ثي٠ اٙٞٚٚي

 ٝيٚي ٝتشي  ثشاي داٛ كيذ تبػٞب٧ي ٝبد٥ سػيذ٥ پيـ٨٢بد ٕشديذ .  ١162تبيذ    چـ٦ٞ 
 

 ثشداساٟ:  ٢ٝغ٦َ يب ٢ٝبعٌ ٤ٝسد اػتيبد٥ ٣ ٝخبعجي٠ يب ث٨ش٥ -2

 ؿيالت ايشاٟ  –حبؿي٦ ر٤٢ثي دسيبي خضس ) آث٨بي ايشاٟ ( 
 

 ٧ٞيت ٣ ت٤ري٦ اٍتلبدي ٣ ارتٞبفي حبك٘ اص ثْبسٕيشي دػت٤ساٙقٞ٘:ا -3

دسكذ ٝب٧يبٟ ٝبد٥  ١50تبيذ حبك٘ اص پش٣ط٥ ثشسػي  آٝبسي ثي٤ٙ٤طيْي ٝب٧يبٟ خب٣يبسي ١ـبٟ ٝي د٢٧ذ ٦ّ 

سػيذٕي ر٢ؼي ٍشاس  ٣3  2ػب٦ٙ ٣ پبئي٢تش دس ٦١٤ٕ تبػٞب٧ي ايشا١ي ١بثبٙل ٣ ١بسع ٝي ثبؿ٢ذ ٣ دس ٝشاح٘  14

 ػب٦ٙ ٣ پبئي٢تش ٧ؼت٢ذ 14دسكذ  70ذ ٣ اص ّ٘ كيذ ٝب٧يبٟ ١بثبٙل ٣ ١بسع كيذ ؿذ٥ داس١
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ر٨ت ادا٦ٝ حيبت ىشكت داد٥ ٝي ؿ٤د  ٣ ثذي٠ تشتيت ٝي   ٝز٤ّس   ث٦ اي٠ ٝب٧يبٟ ثْبس ٕيشي دػت٤ساٙقٞ٘

٦ ٍيٞت . ثب ت٤ر٦ ث٤ٞ١د ر٤ٕٚيشي َٝذاس ٍبث٘ ت٤ر٨ي  خب٣يبس اص چشخ٦ اٍتلبد ّـ٤س  ت٤اٟ  اص خبسد ؿذٟ 

خب٣يبس دس ثبصاس٧بي ر٨ب١ي ٣ ٧ضي٦٢ س٧ب ّشد .٣ ثبصػبصي ٣ حيبؽت ٣ ...   ٝيضاٟ ٍبث٘ ت٤ر٨ي  كشى٦ ر٤يي 

 اٍتلبدي ك٤ست ٕشىت٦ ٣ اسص ٣اسد  ّـ٤س ٝي ٕشدد.

 

 ٧بي ّبسثشدي(: ؿشح دػت٤ساٙقٞ٘ )ت٤كي٦ -4

ي ث٦ ٝش٣س صٝبٟ دس ىل٤ٗ ٝيٚي ٝتشي ت٨ي٦ ٣ پغ اص آٝبد٥ ػبص 162ت٤كي٦ ٝي ٕشدد ٦ّ دا٨ٝبي ثب چـ٦ٞ 

 ٝيٚي ٝتشي ث٤د٥ ٕشدد. 150كيذ ث٨بس٥ ربيٖضي٠ دا٨ٝبي ٍجٚي ٦ّ داساي چـ٦ٞ 

داٛ ٝز٤ّس ث٦ ميش اص ا١ذاص٥ چـ٦ٞ   اص ٧ش ٙحبػ ١ؾيش ضشيت آ٣يختٖي   ر٢غ   ع٤ٗ ٣ ... ٝـبث٦ دا٨ٝبي ٍجٚي 

 ٝي ثبؿذ 

 

 ٢ٝبثـ ٣ ٝأخز ٤ٝسد اػتيبد٥ : -5

. ٕضاسؽ ٨١بيي عشح تحَيَبتي ثشسػي ا١ذاص٥ چـ٦ٞ ٢ٝبػت 1381اٟ. ث٨ش٣ص خ٤ؽ ىٚت  ٛ ٣ ٧ْٞبس

 داٛ ٤ٕؿٖيش تبػٞب٧ي ايشا١ي ) ٍش٥ ثش٣ٟ (. ٤ٝػؼ٦ تحَيَبت ؿيالت ايشاٟ . 

. ثشسػي آٝبسي ٣ ثي٤ٙ٤طيْي ٝب٧يبٟ  1383َٝيٜ  ٛ.  پشاى٢ْذ٥  ه.  ت٤ّٚي  ٛ. ث٨ش٣ص خ٤ؿَٚت   ٛ.   

 كيح٦. 57  خب٣يبسي   ٝؤػؼ٦ تحَيَبت ؿيالت ايشاٟ 
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 صٝبٟ ٢ٝبػت كيذ ٝب٧يبٟ خب٣يبسي   ف٤٢اٟ دػت٤ساٙقٞ٘:

 اٙٞٚٚدي ا١ؼتيت٤ تحَيَبت ثي٠ )ٝؤػؼ٦ تحَيَبت ؿيالت ايشاٟ  فض٧٤يئت فٚٞي  ٝح٤ٞدت٤ّٚي ت٨ي٦ ٢٢ّذ٥:

 (ٝب٧يبٟ خب٣يبسي 

 

  ثيبٟ ٝؼئ٦ٚ: -1

زضيبي ذعض اظ ٢جي٭ اٞعايف آٮٹز٪ي ټبي ٶٟشي،  ثب سٹػٻ ثٻ سٛييطار ضٸظ اٞعٸٴ دبضاٲشطټبي ظيؿشي ٸ ٚيط ظيؿشي

ٞبيالثٽبي نٷٗشي ، ذبٶ٫ي ٸ ٚيطٺ ، ټٳچٷيٵ سٛييطار ٦ٳي ٸ ٦يٟي سٛصيٻ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ، سٛييطار حطاضسي ٸ 

ػطيبٶبر زضيبيي ٸ... ٦ٻ ثُٹض ٲؿش٣يٱ ٸ ٚيط ٲؿش٣يٱ ثط ذهٹنيبر ثيٹٮٹغي٧ي ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ٲثطط ٲي ثبقس ، 

يٵ ظٲبٴ نيس ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ٦اٻ ثيكاشطيٵ ثابظزټي ضا اظ ٮحابِ ٦يٟياز ٸ ٦ٳياز ذبٸيابض        زاٶؿشٵ ٲٷبؾت سط

اؾشحهبٮي زاقشٻ ثبقس ٸ ټٱ ٦ٳشطيٵ ذؿبضر ضا ثط شذبيط ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ثب ٦بټف نيس ٲبټيابٴ ٶابضؼ ٸاضز   

 ٶٳبيس ثؿيبض حبئع اټٳيز ٲي ثبقس . 

بضي ٸ ٲهٹثٻ ٦ٳيؿيٹٴ ٖبٮي ثٽاطٺ ثاطزاضي اظ ٲبټيابٴ    ثب سٹػٻ ثٻ ٶيبظ ثٻ ٲُبٮٗٻ ظٲبٴ ٲٷبؾت نيس ٲبټيبٴ ذبٸي

ذبٸيبضي  َطحي سٽيٻ ٸ ٶؿجز ثٻ اػطاي َطح ا٢ساٰ قس ٦ٻ زض آٴ ثب ثطضؾي سط٦يت ٪ٹٶٻ اي نيس ، ثطضؾي ٦ٳي 

ٸ ٦يٟي ذبٸيبض اؾشحهبٮي ٸ ٸيٗيز ضؾيس٪ي ػٷؿي ٲبټيب ٴ نيس قسٺ،  ٶؿجز ثٻ سٗييٵ ظٲابٴ ٲٷبؾات نايس    

بض٦ز قيالر ايطاٴ ػٽز ٲُبٮٗٻ ٖٯٳي سٗييٵ ظٲبٴ نيس ٲبټيبٴ ذالٸيبضي ٸ ٲكارم  ا٢ساٰ قس. ايٵ َطح ثب ٲك

ٶٳٹزٴ ثٽشطيٵ ظٲبٴ نيس ٦ٻ ٦ٳشطيٵ ذؿبضر اظ ٶٓط نيس ٲبټيبٴ ٶبضؼ ٸ ٶبثبٮٙ ضا ثط شذابيط ٲبټيابٴ ذبٸيابضي    

ٸ  1381ي نيس٪بټٽبي اؾشبٶٽبي ٪يالٴ، ٲبظٶسضاٴ ٸ ٪ٯؿشبٴ َي ؾبٮٽب  10ٸاضز ٶٳبيس اػطا قس.  َطح ٞٹ٠ زض 

اظ اػطاي َطح ٸ ثطضؾي ٞب٦شٹضټبي ٲيبٶ٫يٵ ذبٸيابضزټي، ٦ٳياز ٸ     اػطا قس. ثب  سٹػٻ ثٻ ٶشبيغ حبن٭ 1382

٦يٟيز ذبٸيبض اؾشحهبٮي ، سط٦يت ػٷؿي ٲبټيبٴ نيس قسٺ ٸ ذبٸيبض زض ٸاحس سالـ، ظٲبٴ ٲٷبؾت نيس ٲبټيبٴ 

بيغ آٴ ػٽز ثٽطٺ ثطزاضي ثٻ قايالر اياطاٴ   ذبٸيبضي ثٻ س٧ٟي٥ نيس٪بٺ ٸ ثطاي ټط ٶبحيٻ ٸ اؾشبٴ ٲكرم ٸ ٶش

 اضائٻ قس.

 

 ثشداساٟ:  ٢ٝغ٦َ يب ٢ٝبعٌ ٤ٝسد اػتيبد٥ ٣ ٝخبعجي٠ يب ث٨ش٥ -2

 نيبزاٴ ٸ ازاضٺ ٲسيطيز ٲبټيبٴ ذبٸيبضي  -ؾٹاح٭ ػٷٹثي زضيبي ذعض ) اؾشبٶٽبي ٪يالٴ، ٲبظٶسضاٴ ٸ ٪ٯؿشبٴ(
 

 يشي دػت٤ساٙقٞ٘:  ا٧ٞيت ٣ ت٤ري٦ اٍتلبدي ٣ ارتٞبفي حبك٘ اص ثْبسٕ  3

ث٧بض٪يطي ايٵ زؾشٹضاٮٗٳ٭ اظ َطٜ نيبزاٴ ٸ ازاضار نيس ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ثبٖاض ػٯاٹ٪يطي ٸ ٦ابټف نايس     

ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ٶبضؼ قسٺ ٸ ثب اٞعايف سٗساز ٲبټيبٴ نيس قسٺ  زض ظٲبٶي ٦ٻ اياٵ ٲبټيابٴ  اظ ٮحابِ ػٷؿاي     

قسٺ ٸ  اظ َطٜ زي٫ط اظ نيس ٲبټيبٴ ٶابضؼ ٦اٻ    ضؾيسٺ ثبقٷس ثبٖض اؾشحهب٬ ذبٸيبض ثب ٦ٳيز ٸ ٦يٟيز ثٽشطي
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اضظـ ا٢شهبزي ثؿيبض ٶبچيعي ٶؿجز ثٻ ٲبټيبٴ ضؾيسٺ زاضٶس ٶيع ػٯٹ٪يطي ٶٳٹزٺ  ٸ اظ ذؿبضر ثط شذبيط ٲبټيبٴ 

ػٹاٴ ػٯٹ٪يطي ٲي ٦ٷس. ظيطا  نيس ټط ٲبټي ٶبضؼ ثٻ ٲٷعٮٻ ذبضع ٶٳٹزٴ آٴ ٲبټي اظ چطذٻ حيبر ٸ زض ٶٽبيز 

 ٻ ي٧ي اظ ٲحهٹالر ثب اضظـ نبزضاسي ٦كٹض ثٹزٺ ٸ اظ اضظآٸضي ثباليي ثطذٹضزاض اؾز . ٦بټف سٹٮيس ذبٸيبض ٦

ټٳچٷيٵ زضآٲس نيبزاٴ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ثب نيس ٲبټيبٴ ثاب ٲياعاٴ ذبٸيابضزټي ثابالسط ثيكاشط قاسٺ ٸ ا٢شهابز        

 ذبٶٹاضټبي نيبزي دط ضٸٶ١ سط ذٹاټس قس.
 

 ٧بي ّبسثشدي(: ؿشح دػت٤ساٙقٞ٘ )ت٤كي٦ -4

ؼ ٶشبيغ حبن٭ اظ ثطضؾي ټبي اٶؼبٰ ٪طٞشٻ ثط ضٸي ٞب٦شٹضټبي ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ظٲبٴ ٲٷبؾت نيس ٪ٹٶٻ ټبي ثط اؾب

 اؾشبٴ ٪يالٴ ، ٲبظٶسضاٴ ٸ ٪ٯؿشبٴ ثكطح ظيط ديكٷٽبز قس.. 3سبؾٳبټي ايطاٶي ٸ اظٸٴ ثطٸٴ زض 

 نيس٪بٺ اؾشبٴ ٪ٹٶٻ

 ٞه٭ نيس

 ظٲؿشبٴ دبئيع ثٽبض

 ذبسٳٻ قطٸٔ ذبسٳٻ قطٸٔ ذبسٳٻ قطٸٔ

 سبؾٳبټي ايطاٶي

 ٪يالٴ

 اؾٟٷس 30 اٸ٬ اؾٟٷس آشض 10 اٸ٬ ٲٽط اضزيجٽكز 20 اٸ٬ ٞطٸضزيٵ ٶٓطي

 اؾٟٷس 30 اٸ٬ اؾٟٷس آشض 10 اٸ٬ ٲٽط اضزيجٽكز 20 اٸ٬ ٞطٸضزيٵ ػٟٗطي

 اؾٟٷس 30 اٸ٬ اؾٟٷس آشض 10 اٸ٬ ٲٽط اضزيجٽكز 20 اٸ٬ ٞطٸضزيٵ ديك٣سٰ

 اؾٟٷس 30 اٸ٬ اؾٟٷس آشض 10 اٸ٬ ٲٽط يجٽكزاضز 20 اٸ٬ ٞطٸضزيٵ ٖيؿي دٹض

 ٲبظٶسضاٴ

 اؾٟٷس 30 اٸ٬ اؾٟٷس آشض 10 اٸ٬ ٲٽط اضزيجٽكز 20 اٸ٬ ٞطٸضزيٵ قيطٸزي

 اؾٟٷس 30 اٸ٬ اؾٟٷس آشض 10 اٸ٬ ٲٽط اضزيجٽكز 20 اٸ٬ ٞطٸضزيٵ چبٮٹؼ

 اؾٟٷس 30 اٸ٬ اؾٟٷس آشض 10 اٸ٬ ٲٽط اضزيجٽكز 20 اٸ٬ ٞطٸضزيٵ ثبثٯؿط

 اؾٟٷس 30 ثٽٳٵ 21 آشض 10 اٸ٬ ٲٽط اضزيجٽكز31 اٸ٬ ٞطٸضزيٵ ض آثبزذع

 ٪ٯؿشبٴ
 اؾٟٷس 30 ؾٹٰ ثٽٳٵ آشض 30 ؾٹٰ ٲٽط ذطزاز 10 اٸ٬ ٞطٸضزيٵ ٲيبٶ٣ٯٗٻ

 اؾٟٷس 30 ؾٹٰ ثٽٳٵ آشض 30 ؾٹٰ ٲٽط ذطزاز 10 اٸ٬ ٞطٸضزيٵ سط٦ٳٵ

 اظٸٴ ثطٸٴ

 ٪يالٴ
 

 اؾٟٷس 30 اٸ٬ اؾٟٷس - - ذطزاز 20 اٸ٬ ٞطٸضزيٵ ٶٓطي

 اؾٟٷس 30 اٸ٬ اؾٟٷس - - ذطزاز 20 اٸ٬ ٞطٸضزيٵ ػٟٗطي

 اؾٟٷس 30 اٸ٬ اؾٟٷس - - ذطزاز 20 اٸ٬ ٞطٸضزيٵ ديك٣سٰ

 اؾٟٷس 30 اٸ٬ اؾٟٷس - - ذطزاز 20 اٸ٬ ٞطٸضزيٵ ٖيؿي دٹض

 ٲبظٶسضاٴ
 

 اؾٟٷس 30 اٸ٬ اؾٟٷس - - ذطزاز 20 اٸ٬ ٞطٸضزيٵ قيطٸزي

 اؾٟٷس 30 اٸ٬ اؾٟٷس - - ذطزاز 20 اٸ٬ ٞطٸضزيٵ چبٮٹؼ

 اؾٟٷس 30 اٸ٬ اؾٟٷس - - ذطزاز 20 اٸ٬ ٞطٸضزيٵ ثبثٯؿط

 اؾٟٷس 30 اٸ٬ اؾٟٷس - - ذطزاز 20 اٸ٬ ٞطٸضزيٵ ذعض آثبز

 ٪ٯؿشبٴ
 - - - - ذطزاز 10 ؾٹٰ ٞطٸضزيٵ ٲيبٶ٣ٯٗٻ

 - - - - ذطزاز 10 ؾٹٰ ٞطٸضزيٵ سط٦ٳٵ
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 : ٢ٝبثـ ٣ ٝأخز ٤ٝسد اػتيبد٥ -5

 ازاضٺ ٦٭ سٹٮيس ٸ ثٽطٺ ثطزاضي قيالر ايطاٴ  ( 1380-1382اَالٔ ٶبٲٻ نيس ٲبټيبٴ ذبٸيبضي)

 ٮٛبياز  1/1/79( ثطضؾي ظٲابٴ ٲٷبؾات نايس ٲبټيابٴ ذبٸيابضي )      1379سٹ٦ٯي اق٧ٯ٥، ٲحٳٹز ) 

 ( نيس٪بٺ قٽيس ديك٣سٰ چٹٶچٷبٴ . اٶؿشيشٹ سح٣ي٣بر ثيٵ اٮٳٯٯي ٲبټيبٴ ذبٸيبضي  10/5/79 

( ثطضؾي ظٲبٴ ٲٷبؾت نيس ٲبټيبٴ ذبٸيبضي  نيس٪بٺ قٽيس اؾٳبٖيٯي  1380ق٧ٯ٥، ٲحٳٹز ) سٹ٦ٯي ا

 يٹؾٝ آثبز . اٶؿشيشٹ سح٣ي٣بر ثيٵ اٮٳٯٯي ٲبټيبٴ ذبٸيبضي 

( . ٪عاضـ ٲ٣بيؿٻ سٳسيس نيس دبئيعٺ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ٶؿجز ثاٻ ظٲابٴ    1368ح٣ساض ؾبحٯي،  ٲحٳس )

 ٴٲهٹة  ٲط٦ع سح٣ي٣بر قيالسي اؾشبٴ ٪يال

٪عاضـ ٶٽبيي َطح ثطضؾي آٲبضي ٸ ثيٹٮاٹغي٧ي ٲبټيابٴ    1374ٲ٣يٱ، ٰ.،  ًٞٯي، ح.،  ٚٷي ٶػاز، ز.،  

 ذبٸيبضي ؾٹاح٭ ػٷٹثي زضيبي ذعض . ٲٹؾؿٻ سح٣ي٣بر قيالر ايطاٴ

٪عاضـ ٶٽبيي َطح ثطضؾي آٲابضي ٸ ثيٹٮاٹغي٧ي ٲبټيابٴ     1381ٲ٣يٱ، ٰ.،  ًٞٯي، ح.،  ٚٷي ٶػاز، ز.، 

 ي زضيبي ذعض . ٲٹؾؿٻ سح٣ي٣بر قيالر ايطاٴذبٸيبضي ؾٹاح٭ ػٷٹث

٪عاضـ ٶٽبيي َطح ثطضؾي آٲبضي ٸ ثيٹٮٹغي٧ي  1383ٲ٣يٱ ،ٰ.، ًٞٯي.، سٹ٦ٯي، ٰ.، ثٽطٸظذٹق٣ٯت، ٰ.، 

 . ٲٹؾؿٻ سح٣ي٣بر قيالر ايطاٴ 1379ٲبټيبٴ ذبٸيبضي زض ؾب٬ 

   1380 ٲهٹثبر ٦ٳيؿيٹٴ ٖبٮي ثطٶبٲٻ ضيعي دبيساض اظ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ؾب٬

 
Bagenal,T.,1974: methods for assessments of fish production in fresh water. Blackwell 

publishing , london, Edinburgh, melbourne, pp.363. 
 

Sparre., Ursin, E. & Venema, S.C. 1989. Introduction to tropical fish stock Assessment part 1 

FAO. pp.376 
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 اػتيبد٥ ث٨ي٦٢ اص ٢ٝبثـ ٤ٝر٤د اػتخش٧بي پش٣سؿي تبػٞب٧يبٟ ث٦ ٢ٝؾ٤س اىضايؾ ت٤ٙيذ قٞ٘:ف٤٢اٟ دػت٤ساٙ

 فٞب اسؿذ   ّبسؿ٢بع ثخؾ ا٤ٙ٤ّطي ا١ؼتيت٤ تحَيَبت ثي٠ اٙٞٚٚي ٝب٧يبٟ خب٣يبسي ت٨ي٦ ٢٢ّذ٥:

 

  ثيبٟ ٝؼئ٦ٚ: -1

ټٳاطاٺ ثاب ؾابيط ٖٹاٲا٭،     آة ٸ ذب٤ ٲٽٳشطيٵ ٖٹاٲ٭ دطٸضـ ٲبټيبٴ زض اؾشرطټب ټؿشٷس. ْبټطا ايٵ زٸ ٖبٲ٭ 

ثيكشطيٵ سأطيط ضا زض سٹٮيسار ٲبټي ٲي ٪صاضٶس. ثطاي اٞعايف سٹٮيس اؾشرطټب ٶٻ سٷٽب زاٶف انٹ٬ اؾبؾاي، ثٯ٧اٻ   

س٧ٷي٥ ټبي ازاضٺ ٦طزٴ ي٥ ٦بض٪بٺ ٲبټي ٦ٻ قطايز ٲٷبؾت ثطاي دطٸضـ ٲبټي ضا ٞطاټٱ ٦ٷاس ٶياع ٲاٹضز ٶيابظ     

بثي شذبيط ٲبټي، ٦ٷشط٬ انٹٮي ضقس آٶٽب، اؾاشٟبزٺ ثٽيٷاٻ اظ ٲٷابثٕ    اؾز. زض ايٵ اضسجبٌ ٖٹاٲ٭ ٲشٗسزي ٶٓيط اضظي

ٚصايي اؾشرطټب ٸ ا٢ساٲبر الظٰ ثطاي سٛصيٻ ٲبټيبٴ، ٦ٹز زټي ٸ ... ٶ٣ف ٲٽٳي ضا ايٟبء ٲي ٶٳبيٷاس. ٶيابظ ٚاصايي    

ټٳٻ ػبٶٹضاٴ آثعي ثيٵ ظٲبٴ سرٱ ٪كبيي ٸ ضؾيس٪ي ػٷؿي ٲٹػت سٛييطار ٲٽٳي زض سٛصيٻ ٸ ٶيبظټابي ٚاصايي   

آٶٽب اظ ٲطحٯٻ الضٸي ٸ اٶ٫كز ٢س ٸ ٲطاح٭ ثٯٹ٘ ٲي ٪طزز. اياٵ سٛيياطار زض ٲطٞٹٮاٹغي اٶاساٲٽبي ٪ٹاضقاي،      

٪ٹاضـ ٸ ٶيبظټبي سٛصيٻ اي ٸ ضٞشبض سٛصيٻ اي نٹضر ٲي ٪يطٶس. سٛييط ٸ سحٹ٬ اظ سٛصيٻ زضٸٶي ثٻ سٛصياٻ ٞٗاب٬   

. زض ايٵ زٸضاٴ ثيكشطيٵ ٲياعاٴ  ثبقس)آٚبظ ٲطحٯٻ الضٸي اؾز(، ي٧ي اظ حؿبؼ سطيٵ ٲطاح٭ ظٶس٪ي ٲبټيبٴ ٲي 

 .  (De Silva et al., 1995)ٲط٨ ٸ ٲيط ثچٻ ٲبټيبٴ دطٸضقي ٲكبټسٺ ٲي قٹز 

زض سٛصيٻ الضٸټب، سٛييطار اٶساظٺ زټبٴ اټٳيز زاضز ٦ٻ ثبيؿشي زض ٶٓط ٪طٞشٻ قٹز ظيطا ايٵ سٛيياطار ثاط ْطٞياز    

اظ ٲٽٳشطيٵ ٲٹاضز زض سٛصياٻ الضٸټاب اٶاساظٺ شضار     ٲهطٜ ٲٹػٹزار ٚصايي ٲبټيبٴ اطط ٲي ٪صاضز. ثٷبثطايٵ، ي٧ي

ٚصايي اؾز ٦ٻ ثبيؿشي ثب اثٗبز زټبٴ آٶٽب ټٳبټٷ٫ي زاقشٻ ثبقس. زض دطٸضـ ٲبټي ثبيس ز٢ز قٹز ٦ٻ ثچٻ ٲبټيبٴ 

زض ٲطاح٭ اٸٮيٻ ضقس زچبض ذؿش٫ي ٶكٹٶس ظيطا اٶساٲٽبي زاذٯي ثٹيػٺ زؾش٫بٺ ٪ٹاضـ زض حب٬ سك٧ي٭ ٲي ثبقس. 

طؾٷ٫ي ؾجت ٲط٨ ٸ ٲيط ٸ ٦بټف ٦يٟيز ثچٻ ٲبټيبٴ دطٸضقي ٲي ٪طزز، الظٰ اؾاز ٦اٻ زض اياٵ    اظ آٶؼبيي٧ٻ ٪

. چٷبٶچاٻ ٲاي زاٶياس ٞيشٹدالٶ٧شاٹٴ،      (Martyshev, 1983)زٸضاٴ ز٢ز ٦بٞي ثٻ ؾُٹح ٚصايي َجيٗي زازٺ قاٹز 

يٳيبيي ٚاصاي  ظئٹدالٶ٧شٹٴ ٸ ٲٹػٹزار ٦ٟعي زض ٲطاح٭ اٸٮيٻ ضقس ثچٻ ٲبټيبٴ ثؿيبض ٲٽٱ ٲي ثبقٷس. سط٦يت قا 

ظٶسٺ )دطٸسئيٷٽب، اؾيسټبي چطة، اؾيسټبي آٲيٷٻ يطٸضي، آٶعيٳٽب ٸ ...( زض ضقس ثچٻ ٲبټيبٴ ٶ٣ف ٲٽٳي زاضٶس ٸ 

 ٶيبظټبي اٸٮيٻ ثچٻ ٲبټيبٴ ضا ٞطاټٱ ٲي ٶٳبيٷس.

ٲٹاز ٲٹػٹز زض ٦ٹزټبي قيٳيبيي سٹٮيس ٞيشٹدالٶ٧شٹٴ ټب ضا سحطي٥ ٦طزٺ ٸ ثٻ اياٵ سطسيات ثيٹٲابؼ ٲٹػاٹزار     

يي ٞيشٹدالٶ٧شٹٶي ضا اٞعايف ٲي زټس. ٚٯٓز ٖٷبنط ٞؿٟط ٸ ٶيشطٸغٴ ٦ٻ ثطاي ضقاس ٞيشٹدالٶ٧شاٹٴ ياطٸضي    ٚصا

ټؿشٷس ټٳٹاضٺ زض آة َجيٗي دبييٵ ٲي ثبقس ٸ اظ َطي١ ٦ٹزټبي قيٳيبيي ثٻ آة اٞعٸزٺ ٲي قٹٶس. ٦ٹزټبي آٮاي  

يبيٗبر ٦كبٸضظي ٸ حياٹاٶي ٲاي    ټٳبٶٷس ٦ٹزټبي قيٳيبيي ٖٳ٭ ٲي ٶٳبيٷس اظ آٶؼبئي٧ٻ ٦ٹزټبي آٮي انٹال اظ
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ثبقٷس ٲي سٹاٶٷس ٲؿش٣يٳب ثٻ ٖٷٹاٴ ٚصا ثٻ ٲهطٜ ظئٹدالٶ٧شٹٴ ټب ٸ حشي ٲبټي ثطؾٷس ثسيٵ سطسيت اؾشٟبزٺ آٶٽب زض 

 دطٸضـ ٲبټي اظ ٶٓط ا٢شهبزي ٲٷبؾت ٲي ثبقس.

 

 ثشداساٟ:  ٢ٝغ٦َ يب ٢ٝبعٌ ٤ٝسد اػتيبد٥ ٣ ٝخبعجي٠ يب ث٨ش٥ -2

 ټيبٴ ذبٸيبضي   ٲطا٦ع س٧ظيط ٸ دطٸضـ  ٲب

 

 ا٧ٞيت ٣ ت٤ري٦ اٍتلبدي ٣ ارتٞبفي حبك٘ اص ثْبسٕيشي دػت٤ساٙقٞ٘: -3

نايس   1985ساب   ٦1970بټف يبٞشٻ اؾاز . اظ ؾاب٬    چكٳ٫يطيٲبټيبٴ ذبٸيبضي زض َي زټٻ اذيط ثُٹض  نيس

نايس   90%   ضؾايس   ٦اٻ ٶكابٶ٫ط    سٵ 25000ثٻ   24000اظ  ؾبالٶٻآظٸٜ ٸ ذعض زضيبي ٲبټيبٴ ذبٸيبضي زض 

 .(Billard and Lecointre, 2001)سٵ ضؾيسٺ اؾز  2000ػٽبٶي ثٹز   اٲب ټٱ ا٦ٷٹٴ ثٻ ٦ٳشط اظ 

ثب سٹػٻ ثٻ ايٵ ٦بټف شذبيط ثبظؾبظي ٲبټيبٴ ذبٸيبضي اظ َطي١ س٧ظيط ٸ دطٸضـ ايٵ ٲبټيابٴ اټٳياز ثؿاعائي    

عايف سٹٮيس ٸ  اؾاشٟبزٺ ثٽيٷاٻ اظ   زاضز . زض ايٵ ضاؾشب ٶ٣ف ٲطا٦ع س٧ظيط ٸ دطٸضـ ثؿيبض اؾبؾي  ٲي ثبقس .ٮصا اٞ

 اؾشرطټبي دطٸضـ ثبيؿشي ي٧ي اظ اټساٜ ٲٽٱ زض سح٣ي٣بر ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ثبقس . 

٦ٻ ٶٻ سٷٽب ٲٹػت حّٟ ايٵ شذبيط ثب اضظـ ٲي قٹز ثٯ٧ٻ ثٻ ٮحبِ ا٢شهبزي ٸ اضظ آٸضي ثاطا ي ٦كاٹض اټٳياز    

 زاضز .

 

 ٧بي ّبسثشدي(: ؿشح دػت٤ساٙقٞ٘ )ت٤كي٦ -4

بي اٞعايف سٹٮيسار ، ٶ٫ٽساضي قطايٍ اؾشرطټب ټٳطاٺ ثب ثطضؾاي ز٢يا١ ساطا٦ٱ ٦كاز ٸ ٦اٹززټي      ي٧ي اظ ضاټٽ

 ٲٷبؾت ٲي ثبقس، ٦ٻ ؾٻ ټسٜ انٯي ٲطسجٍ ثٻ ټٱ ضا ثٻ زٶجب٬ ذٹز زاضز.

حّٟ ٸ ثٽيٷٻ ؾبظي سبؾيؿبر اظ َطي١ ايؼبز ٲبٶ٥ ټب ٸ قبٶسٸضټب ٸ ؾبذشبضټبي زي٫اط ٸ ٶياع حاصٜ ٸ ياب      -

 اليطٸثي ذب٤ ٲي ثبقس. ٦بټف ٪يبټبٴ آثعي ٸ 

سبٲيٵ ثٽشطيٵ قطايٍ ؾالٲشي ، اٞعايف ٲيعاٴ ا٦ؿيػٴ ٲحٯٹ٬ ٸ اظ ثيٵ ثطزٴ اٶ٫ٯٽاب ٸ ٲي٧طٸثٽابي ثيٳابضي ظا.     -

زٸضٺ دطٸضـ زض اؾشرط ظٸزسط آٚبظ قٹز، سب اظ ثطذٹضز ثب اٞعايف زٲب زض ٲٷ٣ُٻ ػٯٹ٪يطي قاٹز ٦اٻ ٲٗٳاٹال اظ    

ټٳچٷيٵ ؾجت ٦بټف ٲيعاٴ ا٦ؿيػٴ ٲحٯٹ٬ ٲي ٪اطزز ٸ ثطٶبٲاٻ ټابي    اٸاؾٍ ذطزاز آٚبظ ٲي ٪طزز. اٞعايف زٲب 

٦ٹز زټي اؾشٟبزٺ قسٺ ٖبٲ٭ زي٫طي ثطاي ٦بټف ا٦ؿيػٴ ٲحٯٹ٬ ٲي ثبقس. اؾشٟبزٺ اظ ټٹازٺ ټٷ٫بٰ اٞعايف زٲاب  

 ٲي سٹاٶس اظ سٯٝ قسٴ ثچٻ ٲبټيبٴ ػٯٹ٪يطي ٶٳبيس.

ثب سٹػاٻ ثاٻ ايٷ٧اٻ اياٵ ٲبټيابٴ اظ      شرطټب. اٞعايف سٹٮيس ثب ضٸقٽبي ٲرشٯٝ ػٽز ثٽجٹز ؾي٧٭ ثيٹٮٹغي٥ اؾ -

ٲٹػٹزار ٦ٟعي ٶيع ػٽز سٛصيٻ اؾشٟبزٺ ٲي ٦ٷٷس، ثبيؿشي ا٢ساٲبر الظٰ ثطاي ثابال ثاطزٴ سٹٮياسار ثٷشٹظټاب زض     
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اؾشرطټبي دطٸضقي ثٗٳ٭ آيس.  اؾشرطټب ثالٞبنٯٻ دؽ اظ آٲبزٺ ؾبظي )قارٱ ٸ زيؿا٥ ظزٴ ٸ اٞاعٸزٴ ٦اٹز(     

 ي ثٷشٹظټب ٦بٲ٭ قٹز ٸ ثٻ ايٵ سطسيت سٹٮيسار آٶٽب زض اؾشرطټب اٞعايف يبثس.آث٫يطي ٶكٹٶس سب زٸضٺ ثيٹٮٹغي٧

ٖسز ثچٻ ٲبټي زض ټط ټ٧شبض زض اؾشرطټبي دطٸضقي ثاطاي ٦ابټف ٞكابض     100000اؾشٟبزٺ اظ سطا٦ٱ ٦ٳشط اظ  –

 س.ٶبقي اظض٢بثز ثطاي ٚصاٸًٞب. ظيطا ٲبټيبٴ ظيطٞكبضٚصا ٦ٳشط ٲهطٜ ٲي ٦ٷٷس ٸضقس٦ٳشطي ضا ٶكبٴ ٲي زټٷ

 

 ٢ٝبثـ ٣ ٝأخز ٤ٝسد اػتيبد٥ : -5

 زض اضسجبٌ ثب سٹٮيسار زض اؾشرطټبي دطٸضقي. N-No3)ثطضؾي چطذف ٚٯٓز ٲٹاز ٲٗسٶي )اٸضسٹٞؿٟبر، 
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 ١ح٥٤ اػتحلبٗ تخِٞ اص ٤ٝٙذي٠ ٝب٧يبٟ خب٣يبسي اص عشيٌ رشاحي:  ف٤٢اٟ دػت٤ساٙقٞ٘

 ا١ؼددتيت٤ تحَيَددبت )ت ؿدديالت ايدشاٟ  ٝؤػؼد٦ تحَيَددب  فضدد٤ ٧يئدت فٚٞددي    حؼدي٠ پش١ددذآ٣س   ت٨يد٦ ٢٢ّددذ٥ : 

 (ٝب٧يبٟ خب٣يبسي  اٙٞٚٚيثي٠ 

 

  ثيبٟ ٝؼئ٦ٚ: -1

٪ٹٶٻ آٴ زض زضيبي ذعض ٸ ضٸزذبٶٻ ټابي ٲٷشٽاي ثاٻ آٴ     6٪ٹٶٻ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي زض زٶيب ، سٗساز  27اظ ٲؼٳٹٔ 

% سٹٮيس 90ثيف اظ ظيؿز ٲي ٦ٷٷس٦ٻ اظ ػٳٯٻ ثب اضظـ سطيٵ ٲبټيبٴ ايٵ زضيب ٲحؿٹة ٲي ٪طزٶس ثٻ ٪ٹٶٻ اي ٦ٻ  

ٲبټيبٴ ذبٸيبضي َجيٗي زٶيب ضا سأٲيٵ ٲي ٶٳبيٷس.ٲشأؾٟبٶٻ زض ؾبٮٽبي اذيط ٲيعاٴ شذابيط آٴ ثاسالي٭ ٲرشٯاٝ اظ    

ػٳٯٻ نيس ثيف اظ اٶساظٺ ٸ ثسٸٴ ٦ٷشط٬ دبضٺ اي اظ ٦كٹضټبي حبقيٻ زضيبي ذعض، اٞعايف نيس ٢بچب٠، ٦ابټف  

بي سرٳطيعي َجيٗي ، ٦كشٵ ٲٹٮاسيٵ نايس قاسٺ ثاٻ ټٷ٫ابٰ      ٲيعاٴ س٧ظيط َجيٗي ثٻ ػٽز اظ ثيٵ ضٞشٵ ػبي٫بټٽ

سرٳ٫يطي ػٽز س٧ظيط ٲهٷٹٖي زض ٦بض٪بټٽبي س٧ظيط ٸ دطٸضـ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ثكسر ٦بټف يبٞشٻ اؾز. ايٵ 

زض حبٮيؿز ٦ٻ ايٵ ٲبټيبٴ ثطاي ضؾيسٴ ثٻ ٲطحٯٻ ٲٹٮسي  ٲاسر ظٲابٴ َاٹالٶي اظ ظٶاس٪ي ذاٹز ضا َاي ٲاي        

يٗي ٶٳي سٹاٶس ػٹاث٫ٹي سطٲيٱ شذبيط ايٵ ٲبټيبٴ ثبقس، ٮصا سٷٽب ضاٺ ػٯاٹ٪يطي اظ  ٶٳبيٷس.زض حب٬ حبيط س٧ظيط َج

اٶ٣طاو ٶؿ٭ ٸ حّٟ شذبيط سبؾٳبټيبٴ، س٧ظيط ٲهٷٹٖي آٶٽب ٲي ثبقس. ثط اياٵ اؾابؼ زض ٦بض٪بټٽابي س٧ظياط ٸ     

سٴ ٸ دطٸضـ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ٦كٹضٲبٴ، اؾشحهب٬ سرٳ٥ اظ ٲٹٮسيٵ ٲبزٺ ػٽز س٧ظيط ٲهٷٹٖي دؽ اظ ٦كشٻ ق

دبضٺ ٶٳٹزٴ ٶبحيٻ ق٧ٳي ايٵ ٲٹٮسيٵ نٹضر ٲي ٪يطز ٸ دؽ اظ سرٱ ٪يطي  ٖٳالً اظ چطذٻ حيابر ذابضع ٲاي    

 ٪طزٶس. 
 

 ثشداساٟ:  ٢ٝغ٦َ يب ٢ٝبعٌ ٤ٝسد اػتيبد٥ ٣ ٝخبعجي٠ يب ث٨ش٥ -2

 ٲطا٦ع س٧ظيط ٲبټيبٴ ذبٸيبضي
 

 ا٧ٞيت ٣ ت٤ري٦ اٍتلبدي ٣ ارتٞبفي حبك٘ اص ثْبسٕيشي دػت٤ساٙقٞ٘: -3

ثب ٖٷبيز ثٻ ايٷ٧ٻ نبزضار ذبٸيبض ټٳٻ ؾبٮٻ زټٽب ٲيٯيٹٴ زالض اضظ ٸاضز ٦كٹض ٲي ٶٳبيس ٸ ايٵ اٲاط ٖٳٯاي ٶٳاي    

ؾب٬(. يٳٷبٌ ثب سٹػٻ  15سب  6٪طزز ٲ٫ط ثب ضټبؾبظي ثچٻ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ٸ نيس آٶٽب دؽ اظ ٪صقز ؾبٮٽب )ثيٵ 

ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ٸ ايٷ٧ٻ ټٳٻ ؾبٮٻ ا٦ظط ٲطا٦ع  ثٻ ٦بټف قسيس ٲٹٮسيٵ ٸ َٹالٶي ثٹزٴ ضؾيسٴ ثٻ ٲطحٯٻ ثٯٹ٘ زض

س٧ظيط ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ثب ٦ٳجٹز ٲٹٮس ٲٹاػٻ ٲي ثبقٷس، ث٧بض٪يطي ايٵ ضٸ ـ ػٽز سرٯيٻ سرٳ٥ ٸ ٖسٰ ذبضع 

 ٶٳٹزٴ ٲٹٮسيٵ اظ چطذٻ حيبر ٲي سٹاٶس ٦ٳ٥ ٲثططي زض حّٟ ٸ ثبظؾبظي شذبيط ايٵ ٪ٹٶٻ ثب اضظـ ٪طزز.
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 ٧بي ّبسثشدي(: ؿشح دػت٤ساٙقٞ٘ )ت٤كي٦ -4

ثٻ ٲٷٓٹض سرٯيٻ سرٳ٥ اظ ٲٹٮسيٵ ٲبزٺ ذبٸيبضي دؽ اظ َي ٲطاح٭ اٸٮيٻ )سعضي١ ټٹضٲٹٴ ٸ آٲبزٺ ثاٹزٴ ٲٹٮاس   

 150ا   200ز٢ي٣ٻ زض ٸاٴ حبٸي ٲحٯٹ٬ دٹزض٪ا٭ ٲيرا٥ ثاب زٸظ      10سب  7ػٽز س٧ظيط( اثشسا ٲٹٮس ضا ثٻ ٲسر 

ٲٹٮس ضا ثط ضٸي ٲيع ٦بض ٢طاض زازٺ ٸ ٖٳٯيبر ػطاحاي ضا  ٲيٯي ٪طٰ زض ٮيشط ٢طاض زازٺ سب ٦بٲالٌ ثيٽٹـ ٪طزز ؾذؽ 

ٲي سٹاٴ آٚبظ ٶٳٹز) زض نٹضر زاقشٵ ٲيع ػطاحي ٲٹٮس ضا ثط ضٸي ٲيع ثؿشٻ ٸ زض نٹضر ٶساقشٵ ٲيع ػطاحي اظ 

زٸ ٶٟط ٶيطٸي اٶؿبٶي ػٽز ٶ٫ٻ زاقشٵ ٲٹٮس ثٳٷٓٹض ػٯٹ٪يطي اظ سحط٦بر احشٳبٮي زض حيٵ ٖٳ٭ اؾشٟبزٺ قاٹز(.  

% ٦بٲالً يس ٖٟٹٶي قسٺ ٸ  ثب اؾشٟبزٺ اظ سيٙ اؾ٧بٮذ٭ ثٗس اظ زٸٲيٵ دال٤ ق٧ٳي ٸ 96ٹؾٍ اٮ٧٭ ٲح٭ ػطاحي س

 6-8ثٗس اظ ٲٷٟص سٷبؾٯي ثُطٜ ؾيٷٻ ٸ حس ٞبن٭ ذٍ َٹٮي ق٧ٱ ٸ داال٤ ټابي قا٧ٳي، قا٧بٞي ثاٻ اٶاساظٺ       

 ؾبٶشيٳشط ايؼبز ٲي ٪طزز.

ق٧ٱ ثُطٜ ٲح٭ ق٧بٞشٻ قسٺ نٹضر ٲي ٪يطز.  سرٯيٻ ٸ ټسايز سرٱ ټبي ؾيب٬ ثب اٶؼبٰ ٲبؾبغ اظ ٶبحيٻ ثباليي

دؽ اظ اسٳبٰ سرٯيٻ سرٱ، ٲح٭ ق٧بٞشٻ قسٺ ثب اؾشٟبزٺ اظ ٶد اثطيكٳي ٚيط ٢بث٭ ػصة ٸ ثٻ ضٸـ ٪اطٺ ٲٷٟاطز زض   

ػطاحاي ٸ سرٯياٻ سراٱ ، ػطيابٴ آة      ٲيٯي ٲشطي اظ ي٧سي٫ط زٸذشٻ ٲي قٹز.زض حيٵ ٖٳٯيابر  7سب  6ٞٹان٭ 

ػٽز سجبزالر ا٦ؿيػٶي  ثط٢طاض ٲي ٶٳبئيٱ . ٲح٭ زٸذشاٻ قاسٺ اثشاسا سٹؾاٍ     ٲاليٳي  ضٸي ثطاٶف ٲبټيبٴ ٲٹٮس 

  ثشبزيٵ ٦بٲالً قؿشكٹ زازٺ قسٺ ٸ دؽ اظ آٴ ثب اؾشٟبزٺ اظ اؾذطي ٦ٯطاٲٟٷي٧٭ يس ٖٟٹٶي ٲي ٪طزز.

ٲشط ٲ٧ٗجي ٸ يب ثب ْطٞيز ثبالسط ٲؼٽع ثٻ ؾيؿشٱ آة ػطيبٶساض ٸ  سٗجيٻ ټاٹا  ٲٷش٣ا٭    2ٲٹٮس ػطاحي قسٺ ثٻ ٸاٴ 

ٲيٯي ٪طٰ ثطاي ټط ٲٹٮس )ثب سٹػٻ ثٻ ٸظٴ ٲٹٮاس(   5سب  2% ثٻ ٲيعاٴ 5ٲي قٹز. سعضي١ ٲحٯٹ٬ ا٦ؿي سشطاؾبي٧ٯيٵ 

ثٻ ٲسر ي٥ ټٟشٻ ثٗس اظ ٖٳ٭ ٸ ضٸظاٶٻ نٹضر ٲي ٪يطز.دؽ اظ َاي اياٵ ٲطاحا٭ ٲٹٮاسيٵ ػطاحاي قاسٺ ثاٻ        

ٹٮسيٵ دؽ اظ ٪صقز ي٥ ٲبٺ ثب اؾشرطذب٦ي اٶش٣ب٬ زازٺ ٲي قٹٶس ٸ ثٻ ٲٷٓٹض ثبظثيٷي  ٸيٗيز ٲح٭ ػطاحي ٸ ٲ

اؾشٟبزٺ اظ دطٺ ٶؿجز ثٻ نيس آٶٽب ا٢ساٰ ٲي قٹز. دؽ اظ اَٳيٷبٴ اظ سطٲيٱ ٲح٭ ػطاحي ٲٹٮس ضا ٲي سٹاٴ ثٻ ٲحيٍ 

 َجيٗي ظٶس٪ي ذٹز ضټبؾبظي ٶٳٹز.

 

 ٢ٝبثـ ٣ ٝأخز ٤ٝسد اػتيبد٥ : -5

. ثطضؾاي اٲ٧ابٴ   1384 دطٶسآٸض، حؿيٵ . حٳيس ضيب دٹضٖٯي ، ضيٹاٴ اٮٻ ٦ابْٳي ، ي٣ٗاٹة ٸټابثي.   

 اؾشحهب٬ ٲؼسز سرٳ٥ اظ ٲٹٮسيٵ ٲبزٺ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي اظ َطي١ ػطاحي ثٻ ضٸـ ظٶسٺ
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 ثشسػي اْٝبٟ ٝقشىي ثچ٦ ٝب٧يبٟ خب٣يبسي دس آث٨بي داخٚي ف٤٢اٟ دػت٤ساٙقٞ٘:

 ا١ؼددتيت٤ تحَيَددبت )ٝؤػؼدد٦ تحَيَددبت ؿدديالت ايددشاٟ  فضدد٤ ٧يئددت فٚٞدديحؼددي٠ پش١ددذآ٣س   ت٨يدد٦ ٢٢ّددذ٥:

 (ٝب٧يبٟ خب٣يبسي  ٞٚٚياٙثي٠ 

 

 ثيبٟ ٝؼئ٦ٚ:  -1

ٲٷبثٕ ٚصايي اٶؿبٴ اظ اټٳيز ٸ ػبي٫بٺ ٸياػٺ اي ثطذاٹضزاض    اظٲيٵ ٦ٷٷسٺ ثركي أدطٸضـ آثعيبٴ ثٗٷٹاٴ س  اٲطٸظٺ

ثيؿز ٸي٧ٱ سٹٮيسار حبن٭ اظ دطٸضـ آثعيبٴ اظ سٹٮيسار نيبزي ديكاي ذٹاټاس    ٢طٴضثٕ اٸ٬  اٸاذطاؾز ٸ سب 

زاذٯي ٸ ٸيٗيز اؾاٝ ثبضزضيابي ذاعض ٖٯاي      آثٽبيٹؾٗٻ قيالر ٸ اؾشٟبزٺ ثٽيٷٻ اظ سٹػٻ ثٻ ٲحٹض س ثب٪طٞز.

زض ايٵ ٪ٹٶٻ ٲٷبثٕ آثي ضا  ٲكرم سط ٲي ؾبظز.  ايٵټط ثيكشط ثٻ   سٹػٻاٮرهٹل زض اضسجبٌ ثب ٲبټيبٴ ذبٸيبضي 

٨ ٸ ٦ٹچا٥ آة زض  ٲيبٴ آثجٷساٶٽب، زضيبچٻ ټب، ٲربظٴ ؾسټب، آث٫يطټب،٢ٷٹار،اؾشرطټب،ثط٦ٻ ټب ٸ ؾبيط ٲٷبثٕ ثعض

ټط ٲٷ٣ُٻ زاضاي اٲ٧بٶبر ظيبزي ػٽز سٹٮيس ٲي ثبقٷس. ثطاي ٶي٭ ثٻ ايٵ ټسٜ زض ٲطحٯٻ اٸ٬ ٶيابظ ثاٻ سح٣يا١ ٸ    

ثطضؾي ثط ضٸي آث٫يطټبئي٧ٻ ثطاي دطٸضـ ٲبټي ٲٷبؾت ټؿشٷس ، زاضز ٸ زض ٲطحٯٻ زٸٰ ثب سٹػاٻ ثاٻ قاطايٍ آٴ    

ٚٷاي ثاٹزٴ دابضٺ اي اظ اؾاشبٶٽبي      ثاٻ ثاب ٖٷبياز    ٮصا طز.،سٽيٻ ٸ سأٲيٵ ثچٻ ٲبټي ٲي ثبيؿز ٲٹضز ٶٓط ٢طاض ٪ي

ٲي سٹاٴ ٶؿجز ثٻ حّٟ ٪ٹٶٻ ټبي ثب اضظـ ٲبټيبٴ  ٦بضآٲس٦كٹضٲبٴ اظ آثٽبي زاذٯي ٲٷبؾت ثب سسٸيٵ ثطٶبٲٻ اي 

ايٵ ٲبټيبٴ زض ؾبٮٽبي  ٸ ٲٹٮسؾبظي اؾشٟبزٺ زض اٲط س٧ظيط ٸ دطٸضـ ٪ٹقشي ثٳٷٓٹضذبٸيبضي ٸ ٲٹٮس ؾبظي آٶبٴ 

 ٶٳٹز. آسي ا٢ساٰ

 

 ثشداساٟ:  ٢ٝغ٦َ يب ٢ٝبعٌ ٤ٝسد اػتيبد٥ ٣ ٝخبعجي٠ يب ث٨ش٥ -2

 ٦ٯيٻ ٲٷبثٕ آثي زاذٯي قبٲ٭ زضيبچٻ ټبي ٲهٷٹٖي دكز ؾسټبي ذب٦ي ، آة ثٷساٶٽبي زائٱ ثب ٲ٣ساض آة ٲٷبؾت

 

 ا٧ٞيت ٣ ت٤ري٦ اٍتلبدي ٣ ارتٞبفي حبك٘ اص ثْبسٕيشي دػت٤ساٙقٞ٘: -3

ب ثب ثٽطٺ ٪يطي اظ ٲٷبثٕ آثي ٞطاٸاٴ ٲي سٹاٶس ظٲيٷٻ ټبي ٲؿابٖس داطٸضـ ٲبټيابٴ    ٦كٹضٲبٴ زض دبضٺ اي اظ اؾشبٶٽ

ذبٸيبضي زض ايٵ ٲٷبثٕ ضا ٞطاټٱ آٸضزٺ ٸ ثب ايٷ٧بض ٖالٸٺ ثط سبٲيٵ ثركي اظ دطٸسئيٵ ٲٹضز ٶيبظ ػبٲٗٻ، ثاب ايؼابز   

 ٞطنشٽبي قٛٯي ٦ٳ٥ ٲثططي زض ا٢شهبز ٦كٹض ٸ ټٳچٷيٵ ٲٷب١َ ٖٳٯيبسي ٲٹضز ٶٓط ٶٳبيس.

ٳچٷيٵ ثب سٹػٻ ثٻ قطايٍ ثحطاٶي ٲٹٮسيٵ ذبٸيبضي زض زضيبي ذعض، اظ ايٵ َطيا١ ٲاي ساٹاٴ ثراف ٲٽٳاي اظ      ټ

ٲٹٮسيٵ س٧ظيطي ٦بض٪بټٽبي س٧ظيط ٸ دطٸضـ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ضا زض آيٷسٺ سبٲيٵ ٶٳٹز ٦ٻ ايٵ اٲط ؾاجت اٞاعايف   

 ذٹاټس ثٹز. ثچٻ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ٸ زض ٶٽبيز سٹٮيس ذبٸيبض ٸ اٞعايف زضآٲس ثطاي زٸٮز
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 ٧بي ّبسثشدي(: ؿشح دػت٤ساٙقٞ٘ )ت٤كي٦ -4

، قٹضي، ا٦ؿيػٴ ٲحٯٹ٬ ، ؾارشي   pHاذشهبنبر ٞيعي٧ي ٸ قيٳيبيي آة قبٲ٭ :  قٟبٞيز ، زٲبي آة ٸ ټٹا ، 

زض نٹضر اٲ٧بٴ ثهٹضر ټٟش٫اي ٲاٹضز اٶاساظٺ     BOD5  ٸ  ٦COD٭ ، ٶيشطيز، ٶيشطار ، ٞؿٟط ٦٭ ، آٲٹٶيٹٰ ، 

ٵ آٶ٧ٻ ثطضؾيٽبي ظيؿشي ٶٓيط ٶٳٹٶٻ ثطزاضي ٞيشٹدالٶ٧شٹٶي ٸ ظئٹ دالٶ٧شاٹٶي ٸ ٲٹػاٹزار   ٪يطي ٢طاض ٪يطز. يٳ

 ثٷشي٥ ٶيع نٹضر دصيطز. ٶٳٹٶٻ ثطزاضيٽب ثط اؾبؼ ٞطاٸاٶي ٸ ثيٹٲؽ نٹضر ٪يطز.

  زض ٮيشط ثبقس)ثب٪ساٶٹٸا ٸ  ٪طٰٲيٯي  7 -11ٚٯٓز ا٦ؿيػٴ ثبيس  سبؾٳبټيبٴثطاي ٞٗبٮيز حيبسي ٸ َجيٗي

 (.1984ټٳ٧بضاٴ ،

   زضػٻ ؾبٶشي٫طاز سٗييٵ قسٺ اؾاز)ثب٪ساٶٹٸا ٸ    19 – 24ثٽشطيٵ زٲب ثطاي دطٸضـ سبؾٳبټيبٴ ثٻ ٲيعاٴ

ٜ )٪يٷعثٹض٨ .  زضػٻ ؾبٶشي٫طاز 8 – 15ٞي٭ ٲبټي  ثطاي (.1984ټٳ٧بضاٴ.  ( ثاطاي اظٸٴ  1969، زساال

 (.1978ؾيشيٷب، )ٶي٧ٯٹؾ٧بيب، زضػٽؿبٶشي٫طاز 11 – 15قيخ  ؾبٶشي٫طاز،ثطايزضػٻ  16 – 22ثطٸٴ 

 زض ذهٹل pH (.1984ٲي ثبقس)ثب٪ساٶٹٸا ٸ ټٳ٧بضاٴ . 7 – 8طاي دطٸضـ ٣ساض ث.ثٽشطيٵ ٲ 

  ٲيٯي ٪طٰ زض ٮيشط ثبقس )اٶؿشيشٹ ٦بؾذٷيطخ ضٸؾيٻ( 3/0حسا٦ظط ٲيعاٴ ٞؿٟبر زض آة سب 

 ٲيٯاي   07/0 ٮيشط،آٲٹٶيب٤ٲيٯي ٪طٰ زض  5/0شطيٵ قطايٍ دطٸضـ سبؾٳبټيبٴ ثب ٲيعاٴ يٹٶٽبي آٲٹٶيٹٰ ثٽ

 (.1984 ټٳ٧بضاٴ ٸ)ثب٪ساٶٹٸا  ثبقس ٲيٲيٯي ٪طٰ زض ٮيشط  088/0ٶيشطيز  ٦ٳشط اظ ٸ ٪طٰ زض ٮيشط

  ٲيٯي ٪طٰ زض ٮيشط ٲي ثبقس )اٶؿشيشٹ ٦بؾذٷيطخ ضٸؾيٻ(ٴ ٲ٣بزيط ٶيشطار  1حسا٦ظط ٲيعاٴ ٶيشطار زض آة سب

 زض آة ؾٻ ٲٷجٕ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٲي سٹاٶس ثطاي ٲٗطٞي ٲٷبؾت ثبقس.

 (.1983٪طٰ زض ٲشط ٲطثٕ ثبقس )ٲبضسيكٝ  7ٷشٹظ ټب ٶجبيس ٦ٳشط اظ ثيٹٲؽ ث 

 

 ٢ٝبثـ ٣ ٝأخز ٤ٝسد اػتيبد٥ : -5

٦ٹضـ حسازي ٲ٣سٰ ، شثيح اٮٻ دػٶس، ػبٸيس ايٳبٶذٹض ٶٳيٵ، ٞطٸظاٴ چٹثيبٴ ، ٲطػبٴ نبز٢ي ضاز، ٖٳاب  . دطٶسآٸض، حؿيٵ

ٗطٞي ثچاٻ ٲبټيابٴ ذبٸيابضي زض آثٽابي     .ثطضؾي اٲ٧بٴ ٲ1385اضقس ، ضٸزاثٻ ضٸٞچبئي ٸ ظټطٺ ضٲًبٶذٹض. 

 زاذٯي ) اؾشبٴ ٪يالٴ(



 44 

ثشسػي ٣ ٢ّتشٗ ث٨ذاؿتي ٤ٕؿت ٣ ٝحل٤الت ٝب٧يبٟ خب٣يدبسي  ثد٦ ٙحدبػ ٣رد٤د      :ف٤٢اٟ دػت٤ساٙقٞ٘

آالي٢ذ٥ ٧بي ٝحيغي ) تشّيجبت ١يتي  ىٚضات ػ٢ٖي٠   ػ٤ٞٛ ّـب٣سصي ٣ ...( اص ١ؾش 

ذ٥ ٧ب ثش ٝب٧يبٟ خب٣يدبسي  ر٨دت   ٝلشه ا١ؼب١ي ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ثشسػي احشات اي٠ آالي٢

 ا١زبٛ اٍذاٝبت فبر٘ دس ك٤ست ٣ر٤د ٧ش ٦١٤ٕ آ٤ٙدٕي 

 ا١ؼدتيت٤ تحَيَدبت   )ٝؤػؼد٦ تحَيَدبت ؿديالت ايدشاٟ      فضد٤ ٧يئدت فٚٞدي   ٝشردبٟ كدبدٍي ساد     ت٨ي٦ ٢٢ّدذ٥: 

 (ٝب٧يبٟ خب٣يبسي  اٙٞٚٚيثي٠ 

 

  ثيبٟ ٝؼئ٦ٚ: -1

نايس   1985ساب   ٦1970بټف يبٞشٻ اؾاز . اظ ؾاب٬    چكٳ٫يطيٲبټيبٴ ذبٸيبضي زض َي زټٻ اذيط ثُٹض  نيس

نايس   90%   ضؾايس   ٦اٻ ٶكابٶ٫ط    سٵ 25000ثٻ   24000اظ  ؾبالٶٻآظٸٜ ٸ ذعض زضيبي ٲبټيبٴ ذبٸيبضي زض 

 .  (Billard and Lecointre, 2001)سٵ ضؾيسٺ اؾز  2000ػٽبٶي ثٹز   اٲب ټٱ ا٦ٷٹٴ ثٻ ٦ٳشط اظ 

ضٸزذبٶاٻ          ثاط اٶحطاٞي  ٸ ٦بٶب٬ ټبي  ؾبذز  ؾسټب  ثي ضٸيٻ     نيس  ثٻ  سب حس ظيبزي   قسيس٦بټف   ايٵ

ذبٸيابضي ضا   ٲبټيبٴٲٽبػطر ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ٲي ثبقٷس ٸ آٮٹز٪ي آة ٸ ضؾٹثبسي ٦ٻ سٹٮيس ٲظ٭ ټبيي ٦ٻ ٲؿيط 

 . (Billard and Lecointre, 2001)اضسجبٌ زاضز ٲي ٦ٷٷس      سٽسيس

٦ٻ ثط ػٳٗياز ٲبټيابٴ ذبٸيابضي زضيابي ذاعض      ٲٽٳي اؾز ي٧ي اظ ٖٹاٲ٭  قيٳيبيي آاليٷسٺ ټبي ايٵ ٲيبٴ  زض 

چابٺ  دؿٳبٴ ټابي  ٶٓيط  ٲرشٯٝاظ ٲٷبثٕ  آاليٷسٺ ټب اٶٹأ  ،. زضيبي ذعض ي٥ ا٦ٹؾيؿشٱ ثؿشٻ اؾز  سبطيطٲي٫صاضز

آٴ سؼٳإ ٲاي    زض ناٷٗشي ٸ ٦كابٸضظي    ٲٷاب١َ قاٽطي ٸ   ٞبيالة ټابي  ټبي ٶٟشي   آة ذطٸػي آث٫يطټب  

 . (Karpinsky,1992)يبثٷس

ٞكبضټبي ٶبقي اظ ٞٗبٮيز ټبي  ؾب٬ ٪صقشٻ )ٲرهٹنبً زض زټٻ اذيط ( ؾُح آاليٷسٺ ټب زض زضيبي ذعض ثٻ زٮي٭  40زض َي 

اٶؿبٶي زض ا٦ٹؾيؿشٱ زضيبئي ٸ ؾبحٯي اٞعايف يبٞشٻ اؾز . اظ آٶؼب ئي ٦ٻ زضيبي ذعض ي٥ حٹياٻ  آثاي ثؿاشٻ    

ٶي اؾز ٸ ايٵ ي٧ي اظ زالي٭ اٞعايف ٲ٣بزيط آٮٹز٪ي زض ايٵ زضيب ٲي اؾز ، ظٲبٴ دبيساضي  آاليٷسٺ ټب ٶؿجشبً َٹال

ثبقس . ثٻ ٖجبضر زي٫ط اظ آٶؼبئي ٦ٻ زضيبي ذعض ي٥ ثسٶٻ آثي ٲكشط٤ اؾز ، ٞٗبٮيز ټبيي ٦اٻ زض يا٥ ٦كاٹض    

ؾبحٯي اٶؼبٰ ٲي قٹز ، ثط ؾبيط ٦كٹضټب سبطيط ٲي ٪صاضز. زضيبي ذعض ٶ٣ف حيبسي  زض ظٶس٪ي ٲيٯيٹٶٽاب اٶؿابٴ   

٭ ٶكيٵ زاضز. اٞعايف آٮٹز٪ي آٴ ي٧ي اظ ٶ٫طاٶي ټبي انٯي زاٶكٳٷساٴ ٲحيٍ ظيؿاز ػٽابٴ ٸ ثرهاٹل    ؾبح

آثاعي ضا   ػابٶٹضاٴ   ٦كٹضټبي  حبقيٻ زضيبي ذعض اؾز . ؾُح آاليٷسٺ ټب زض زضيب ٲٳ٧ٵ اؾز  قطايٍ ظٶس٪ي 

  ٸ ٪بټبً ٲٷؼاط ثاٻ اٶ٣اطاو    قسٺ ٪ٹٶٻ ټب سٗساز ٸ دطا٦ٷف   ػٛطاٞيبيي   ثؿيبضي اظ سٛييط زټس ٸ ٲٷؼط ثٻ ٦بټف 

 ٶؿ٭ آٶٽب ٪طزز.                                                                            
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زض حب٬ حبيط ثطٶبٲٻ سسٸيٵ قسٺ ٸ سٹا١ٞ قسٺ اي ثيٵ ٦كٹضټبي حبقيٻ زض ػٽز حٟبْز ٲٷبثٕ ٲبټيبٴ ٸ سٷٹٔ 

زضيبي ذعض اظ سٳبٰ ػٽبر ٲٹضز سٽبػٱ آاليٷسٺ ټب ٢طاض ٪طٞشاٻ  ظيؿشي آٶٽب زض زضيبي ذعض ٸػٹز ٶساضز. ثٷبثطايٵ 

اؾز . ٲسيطيز يٗيٝ ٲٷبثٕ ايٵ زضيب  ي٥ سٽسيس ػسي اؾز ، ٦ٻ ازاٲٻ آٴ ٲٷؼط ثٻ ٶبثٹزي ٲٷبثٕ ثاب اضظـ آٴ ،  

 ټٳچٹٴ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ، ٲي ٪طزز.

 

 ثشداساٟ:  ٢ٝغ٦َ يب ٢ٝبعٌ ٤ٝسد اػتيبد٥ ٣ ٝخبعجي٠ يب ث٨ش٥ -2

٣ُٻ اي ٸ ثيٵ اٮٳٯٯي .   ايٵ ثطضؾي ټب ٶٻ سٷٽب ثٻ ٮحبِ حّٟ ايٵ شذبئط ثٯ٧ٻ ثٻ ٮحبِ سؼبضر ذابضػي  ٲٯي ، ٲٷ 

 ٸ اضظ آٸضي ٲحهٹالر ثب اضظـ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٸ ثٽطٺ ثطزاضي ٲي ثبقس 

 

 ا٧ٞيت ٣ ت٤ري٦ اٍتلبدي ٣ ارتٞبفي حبك٘ اص ثْبسٕيشي دػت٤ساٙقٞ٘: -3

ٶٽبزٺ اؾز   ثب سٹػٻ ثٻ سٹؾٗٻ نٷبيٕ ٶٟشي  احساص ذُٹٌ ٶٟز ٸ ٪بظ ٸ سٛييط ؾابذشبض ٸ  ذعض ثٻ ټعاضٺ ؾٹٰ دب  

احساص ثٷبزض ٸ دبيبٶٻ ټبي ٶٟشي ٸ ٪ؿشطـ ٦كشيطاٶي زض ايٵ زضيب اظ َطٞي ٲٹػت ق٧ٹٞبئي ايٵ ټاعاضٺ ذٹاټاس   

ثٽاطٺ ثاطزاضي    قس   اظ َطٜ زي٫ط ٲٹػت ٲط٨ سسضيؼي ذعض ثٻ ٮحبِ ثي اٖشٷبئي ثٻ ٞطآيٷس ظٶس٪ي زض زضياب ٸ 

ثيف اظ حس اظ ٲٷبثٕ ذبٰ ٸ ظيؿشي آٴ  ٲي ٪طزز. ثٻ ټٳيٵ ٮحبِ ٲؿٹٮيشي ثؽ ذُياط زض ٢جاب٬ ؾطٶٹقاز اياٵ     

 ا٦ٹؾيؿشٱ ٲٷحهط ثٟطز زض ديف ضٸ زاضيٱ .

ثب سٹػٻ ثٻ قطايٍ ا٢شهبزي ٦كٹضټبي ٶبحيٻ   ذعض   چكٱ اٶساظ ٲحيٍ ظيؿز ذعض ٲُٯٹة ٶيؿز .ٖسٰ قاطايٍ  

ط ي٥ اظ ايٵ ٦كٹضټب ثٻ ٲٗٷي ايٵ اؾز ٦ٻ دب٤ ؾابظي ٲحايٍ ظيؿاز ثاعٸزي قاطٸٔ      ٲٷبؾت زض آٲس ټب زض ټ

ٶرٹاټس قس ٸ ػعٸ اٸٮٹيز ټبي زٸٮز ټب ٢طاض ٶٳي ٪يطز . ثُٹضي٧ٻ ټٳعٲبٴ ثاب اٞاعايف آ٪ابټي ټابي ظيؿاز      

ٲحيُاي   ٲحيُي زض ٲٷ٣ُٻ   ٞكبضټبي ثيكشطي ضٸي سٹؾٗٻ نٷبيٕ ٸ ٶٟز ٸ٪بظ زض ي٥ ٲؿايط حؿابؼ ظيؿاز   

 زاقز .ٸػٹز ذٹاټس 

  ټٳ٧بض ي ټبي ٲٷ٣ُاٻ اي   ) GEFٸ )  (CEPثطٶبٲٻ ټبي ٶٹيٵ ټٳچٹٴ ثطٶبٲٻ ټبي ظيؿز ٲحيُي زضيبي ذعض 

  )1384نبز٢ي ضاز   (ضا زض حٟبْز ٲحيٍ ظيؿز اٞعايف زازٺ اؾز

ټاب زض آٴ  ٶ٣اف زاقاشٻ اٶاس       ثب سٹػٻ ثٻ ٦بټف قسيس شذبيط ٲبټيبٴ ذبٸيبضي زضيبي ذعض ٦ٻ ثي ق٥ آٮاٹز٪ي 

ػٹز ٸ يب ٖسٰ ٸػٹز ايٵ آاليٷسٺ ټب زض ٪ٹٶٻ ټبي ٲرشٯٝ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي  زضيبي ذعض اظ َطي١ ٲطا٦ع ثطضؾي ٸ

 (5سح٣ي٣بسي زض ٦كٹضټبي حبقيٻ اٶؼبٰ قسٺ اؾز ) ٲٷبثٕ آٸضزٺ قسٺ زض ثٷس

ټبي  ثبقس. ثب اٞعايف ٞٗبٮيز ټبي ٲرشٯٝ ايٵ ٲبټيبٴ ٲي ٲُبٮٗبر ٪صقشٻ حب٦ي اظ ٸػٹز ايٵ آاليٷسٺ ټب  زض ثبٞز 

ټاب،   ټبي ٲحبٞ٭ ػٽبٶي زضذهاٹل آٮاٹز٪ي اياٵ ٪ٹٶاٻ     ٶٟشي ٸ ؾبيط ٲًٗالر  ٲٹػٹز زض زضيبي ذعض، ٶ٫طاٶي

 ثرهٹل ذبٸيبض ثب اضظـ آٴ سكسيس قسٺ اؾز.
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زض ٶشيؼٻ ٲيعاٴ ٸ اٮ٫ٹي دطا٦ٷف ايٵ آاليٷسٺ ټب  زض ثبٞز اٶساٰ ټبي ٲرشٯٝ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي  ٶٻ سٷٽب اظ ػٷجٻ     

ټبي ٲرشٯٝ ثسٴ ٲبټي حابئع اټٳياز اؾاز. ثٯ٧اٻ ثاٻ ٮحابِ        ټبي ؾيؿشٱ ټب ثط ٞٗبٮيز آٮٹز٪يٲيعاٴ اططار ايٵ 

 ثٽساقشي زض ٲهبضٜ اٶؿبٶي ٸ سؼبضر ٶيع اټٳيز زاضز، ٦ٻ ثبيؿشي ٲٹضز ثطضؾي ٢طاض ٪يطز.

 

 ٧بي ّبسثشدي(: ؿشح دػت٤ساٙقٞ٘ )ت٤كي٦ -4

بيؿشي قبٲ٭ ثطضؾي سؼٳٕ اٶاٹأ آاليٷاسٺ   ٲُبٮٗٻ ػبٲٕ آٮٹز٪ي زض زضيبي ذعض َطاحي قٹز .ايٵ ٲُبٮٗٻ ث -1

 ټب ٸ ثطضؾي ٚٯٓز آٶٽب ز ض ضؾٹثبر ٸ ؾشٹٴ آة ثبقس .

ٲُبٮٗٻ ػبٲٕ ٲٷكب آٮٹز٪ي ټبي ٖٷبنط ؾٷ٫يٵ زض ټط ي٥ اظ ٶٹاحي دٷغ ٪بٶاٻ قايالسي زض ؾاٹاح٭     -2

 قٳب٬ ٦كٹض َطاحي قٹز .

اٶؼبٰ قاٹز . ساب زض ناٹضر     ثطضؾي ٚٯٓز اٶٹأ آاليٷسٺ ټب زض ٪ٹٶٻ ټبي ٲرشٯٝ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي -3

 ٲكبټسٺ ټط ٪ٹٶٻ اٞعايف ثيف اظ حس ٲؼبظ ا٢ساٲبر الظٰ ػٽز ػٯٹ٪يطي اظ آٴ ثٗٳ٭ آيس.

   

 ٢ٝبثـ ٣ ٝأخز ٤ٝسد اػتيبد٥ : -5

 Acipenserثطضؾي ٞٯعار ؾٷ٫يٵ زض ثبٞز ًٖٯٻ ٸ ذبٸيبض سبؾاٳبټي ايطاٶاي   . ٸ ټٳ٧بضاٴ . نبز٢ي ضاز ،ٰ

persicus  ٸ اظٸٴ ثطٸٴA. stellatus عاضـ ٶٽبئي َطح سح٣ي٣بسي،  حٹيٻ ػٷٹثي زضيبي ذعض٪ ،

 ، ٲٹؾؿٻ سح٣ي٣بر قيالر ايطاٴ ، اٶؿشيشٹ سح٣ي٣بر ثيٵ اٮٳٯٯي ٲبټيبٴ ذبٸيبضي . 1381ثٽبض 

 Acipenserنبز٢ي ضاز ،ٰ . ثطضؾي ٲيعاٴ سؼٳٕ ضٸي ٸ ٲؽ زض ثبٞز ًٖٯٻ ٸ ذبٸيبض سبؾٳبټي ايطاٶي 

persicus  ٸ اظٸٴ ثطٸٴA. stellatus  قاٳبضٺ   16ػٯاس   2حٹيٻ ػٷٹثي زضيبي ذع ، قٳبضٺ

 ، ٲؼٯٻ ٖٯٳي دػٸټف ٸ ؾبظٶس٪ي ، ؾب٬ اٸ٬ 1382دي آيٷس ظٲؿشبٴ 

نبز٢ي ضاز ،ٰ .  ٲ٣بيؿٻ سؼٳٕ ٞٯعار ؾٷ٫يٵ ) ضٸي ،ٲؽ ، ٦بزٲيٱ ، ؾطة ٸ ػيٹٺ ( زض ثبٞز ًٖٯٻ ٸ 

اٴ ، ؾااب٬ ذبٸياابض زٸ ٪ٹٶااٻ سبؾااٳبټي ايطاٶااي ٸ اظٸٴ ثااطٸٴ، ٲؼٯااٻ ٖٯٳااي قاايالر ايااط 

 1384/ دبئيع 3چٽبضزټٱ/قٳبضٺ 

نبز٢ي ضاز ،ٰ . زضيبي ذعض ، ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ، آٮٹز٪ي ، ٪عاضـ ػبٲٕ آٮٹز٪ي ، اٶؿاشيشٹ سح٣ي٣ابر   

  1384ثيٵ اٮٳٯٯي ٲبټيبٴ ذبٸيبضي  ثرف ا٦ٹٮٹغي دبئيع 
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 ب ٝشح٦ٚ فشض٦ ث٦ ثبصاساص ٝشح٦ٚ الس٣ي ت   (Huso huso)ثي٤ت٢ْيِ پش٣سؽ ٤ٕؿتي ىيٚٞب٧ي  ف٤٢اٟ دػت٤ساٙقٞ٘:

ٝب٧يبٟ  اٙٞٚٚيا١ؼتيت٤ تحَيَبت ثي٠ )ٝؤػؼ٦ تحَيَبت ؿيالت ايشاٟ  فض٤ ٧يئت فٚٞيٝح٤ٞد ٝحؼ٢ي   ت٨ي٦ ٢٢ّذ٥:

 (خب٣يبسي 

 

 ثيبٟ ٝؼئ٦ٚ: -1

ثطزاضي ٲبټيبٴ ذبٸيبضي زضيبي ذعض ثيبٶ٫ط اٶ٣طاو ٸ ٶبثٹزي ٦بٲ٭ آٶٽب ضا زض آيٷسٺ ٶٻ  ضٸٶس ٶعٸٮي نيس ٸ ثٽطٺ

زٸض ٲيجبقس. ثٳٷٓٹض حّٟ شذبيط ثباضظـ سبؾٳبټيبٴ زضيبي ذعض ٸ ټٳچٷيٵ ٦ؿت زضآٲس اضظي، اقشٛب٬ چٷساٴ 

  ٞطاٸاٴ  ثبٮ٣ٹٺ  ٸػٹز اٲ٧بٶبر  ، ټٳچٷيٵ زض ػٽبٴ  ذبٸيبضي  ٲبټيبٴ  دطٸضـ  آٸضي ٞٵ  سٹؾٗٻ  ثٻ  ثب سٹػٻظايي ٸ 

بټي ٦ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ي٧ي اظ ٪ٹٶٻ ټبي سٗييٵ ثيٹس٧ٷي٥ دطٸضـ ٪ٹقشي سبؾٳبټيبٴ ذهٹنبً ٪ٹٶٻ ٞيٯٳ زض٦كٹض

سبضيرچٻ دطٸضـ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ثط ذالٜ س٧ظيط اٶجٹٺ آٶٽب زض ضؾس.  ثبقس، يطٸضي ثٻ ٶٓط ٲي ؾطيٕ اٮطقس ٲي

ټؼطي قٳؿي قبزضٸاٴ ز٦شط  1369ايطاٴ اظ ؾبث٣ٻ ٦ٹسبټي ثطذٹضزاض ٲىجبقس. ٶرؿشيٵ ثبض زض اضزيجٽكز ؾب٬ 

س٧ظيط ٸ دطٸضـ ٲبټي قٽيس ز٦شط ثٽكشي ثب اؾشٟبزٺ اظ ثچٻ ٲبټيبٴ حبن٭  حاؿيٵ يٹؾٟذٹض ديطثبظاضي زض ٲؼشٳٕ

ټبي ٞيٯٳبټي، سبؾٳبټي ايطاٶي ٸ چبٮجبـ ٶٳٹز، ٦ٻ ٲكبثٻ ايٵ آظٲبيكبر  اظ س٧ظيط ٲهٷٹٖي، ا٢ساٰ ثٻ دطٸضـ ٪ٹٶٻ

ٹضاٮٗٳ٭ س٧طاض ٪طزيس، اٲب ٶشبيغ يبٞشٻ ټب ٲٷؼط ثٻ اضائٻ زؾش 1376سب  1374ثٻ نٹضر دطا٦ٷسٺ زض ؾبٮٽبي 

٦بضثطزي ثطاي ٲطا٦ع دطٸضـ ٲبټي ٶ٫طزيس. اظ ؾب٬ زض اٶؿشيشٹ سح٣ي٣بر ثيٵ اٮٳٯٯي ٲبټيبٴ ذبٸيبضي، دطٸضـ 

  )ٸاٴ  يدطٸضق  قطايٍ ٲرشٯٝثٻ ٲٷٓٹض زؾشيبثي زؾشٹضاٮٗٳ٭ ٲٷبؾت ٲسيطيز دطٸضـ زض ٪ٹٶٻ ٞيٯٳبټي 

 ٲٹضز اػطا زض آٲس.   ثٻ  ( ٸ اؾشرطذب٦ي  ٞبيجط٪الؼ
 

 ٢ٝبعٌ ٤ٝسد اػتيبد٥ ٣ ٝخبعجي٠ يب ث٨ش٥ ثشداساٟ : ٢ٝغ٦َ يب -2

 اؾشبٶٽبي ؾبحٯي )٪يالٴ، ٲبظٶسضاٴ ٸ ٪ٯؿشبٴ(
 

 ا٧ٞيت ٣ ت٤ري٦ اٍتلبدي ٣ ارتٞبفي حبك٘ اص ثْبسثشدٟ دػت٤اٙقٞ٘: -3

دطٸضـ ٪ٹقشي سبؾٳبټيبٴ ٶٻ سٷٽب ثٗٷٹاٴ ثرف ٲٽٳي اظ سٹٮيس ٲحهٹالر ثب اضظـ دطٸسئيٷي ٲحؿٹة ٲىكٹز، 

اٴ ٲٷجٕ انٯي ثبظؾبظي شذبيط ٸ حّٟ سٷٹٔ ثيٹٮٹغي٧ي آٶٽب زض َجيٗز ثٹيػٺ ٪ٹٶٻ ټبي ٦ٳيبة ٸ زض ثٯ٧ٻ ثٗٷٹ

  سبؾٳبټيبٴ  ٪ٹقشي  دطٸضـ  ؾٹزآٸضي  ٲيعاٴحب٬ اٶ٣طاو زض آث٫يطټبي َجيٗي ٸ قطايٍ اؾبضر ٲُطح ٲىجبقس. 

 ، ، ؾٹذز ذبٰ  )ٲٷبثٕ  ٸ ٲبٮي  ٦بضي  ٲٷبثٕ  اٶٹأ  ٢يٳز ، ٲبټيبٴ  طٸـسحز سبطيط ٖٹاٲ٭ ٲشٗسزي اظ ػٳٯٻ ثبظاض ٞ

ٚصا ٸ   ٦يٟيز  ش٦ط قسٺ  ٖٹاٲ٭  اظ ثيٵثؿش٫ي زاضز.  ضقس ٲبټيبٴ  ؾطٖزٸ  (ٸ سط٦يجبر ٚصايي ٲٹاز ، ثط٠  ٶيطٸي

  ٪ٹقشي  دطٸضـ  ؾٹزآٸضي  ٸ ٲيعاٴ  قسٺ  سٳبٰ  ثٽبي سبطيط٪صاض ثط  انٯي  ٖٹاٲ٭  آٶٽب ثٗٷٹاٴ  قسٺ  سٳبٰ  ثٽبي

ٮصا ثب ضٖبيز ٲٟبز ايٵ زؾشٹضاٮٗٳ٭ ثٻ زٮي٭ ٦بټف اؾشطؼ، ٦بټف ټعيٷٻ سٹٮيس ٚصا، ٦بټف ثبقٷس.  سبؾٳبټيبٴ ٲي
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  سٹػٽي  ٢بث٭ٸ ثبظزٺ ا٢شهبزي ثٻ ٲيعاٴ ضقس   ٲيعاٴٲيعاٴ آة ٲهطٞي، ٦بټف ٲيعاٴ ٸ زٞٗبر ٚصازټي ٸ ... 

 اٞعايف ذٹاټس يبٞز. 
 

 ٧بي ّبسثشدي( : ؿشح دػت٤ساٙقٞ٘ )ت٤كي٦ -4

 335٪طٰ( ثٻ ٲسر  23/1068 ± 35/26(  سب )51/20 ±32/0بر ٚصازټي ثچٻ ٞيٯٳبټيبٴ اٸظاٴ )ثٽشطيٵ زٞٗ

ٸ  5، 3ضٸظ زض حٹيچٻ ټبي ٞبيجط٪الؼ زض قطايٍ ي٧ؿبٴ دطٸضقي )ػيطٺ ٚصايي، ٶٹض ٸ ...( ثب زٞٗبر ٚصازټي 

 ثبض زض قجبٶٻ ضٸظ ٲٹضز ثطضؾي ٢طاض ٪طٞز.   8
 

 ر٨ت پش٣سؽ ٤ٕؿتي دس ٣اٟ ىبيجشٕالع  ٝختٚو  دس ا٣صاٟدىقبت مزاد٧ي پيـ٨٢بدي   ٢ٝبػجتشي٠

ٝت٤ػظ ٣صٟ )ٕشٛ(   دىقبت مزاد٧ي )ثبس دس ؿجب٦١ س٣ص( 

 8 -12 ٲطحٯٻ الضٸي

50- 3  6 - 5 

100- 50 5 - 3 

500 – 100  4 

1000 – 500  4 - 3 

5000 - 1000 3 - 2 

 

 88/2158 ± 82/26ٸ  ) 44/49 ± 52/1سٗييٵ ثٽشطيٵ سطا٦ٱ ٦كز زض ثچٻ ٞيٯٳبټيبٴ دطٸضقي اٸظاٴ )

% زض ؾبٖز 20سب  15ٮيشطي ثب سٗٹيى آة   2000ټبي ٞبيجط٪الؼ  ضٸظ زض حٹيچٻ 270٪طٰ(، ثٻ ٲسر 

 سحز قطايٍ ي٧ؿبٴ دطٸضقي اٶؼبٰ قس. 
 

 ٧ب ر٨ت پش٣سؽ ٤ٕؿتي دس ح٤ضچ٦  ٝختٚو  دس ا٣صاٟ  ٞب٧يٚىي  ّـت  تشاّٜ  ٢ٝبػجتشي٠

 ٣صٟ ٝب٧ي ث٦ ٕشٛ تشاّٜ )ّي٤ٕٚشٛ ثش ٝتش ٝشثـ (

25-20  ٲشطٲطثٗي( 5/3ٖسز زض ٲطحٯٻ ٢ج٭ اظ سٛصيٻ ٞٗب٬ )ٸاٶٽبي  1000 

15-10  ٲشطٲطثٗي( 5/3ٖسز زض ٲطحٯٻ ثٗس اظ سٛصيٻ ٞٗب٬ )ٸاٶٽبي  1000 

5/1 – 9/0      5-1 

2 – 1  100-5 

5 - 2  1000-100  

12 – 5 4000-1000 
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يٯٳبټي اظ ٲطحٯٻ الضٸي سب ي٥ ؾبٮ٫ي سحز قطايٍ ي٧ؿبٴ ػٽز ثطضؾي ضٸٶس ضقس ٪ٹٶٻ سبؾٳبټي ايطاٶي ٸ ٞ

ټبي ٞبيجط٪الؼ دطٸضـ يبٞشٷس.  ضٸظ زض قطايٍ ي٧ؿبٴ دطٸضقي زض حٹيچٻ 411دطٸضقي، ايٵ ٲبټيبٴ ثٻ ٲسر 

 S.G.R  ،%BWI،  (F.C.Rٶشبيغ ضٸٶس ضقس )ٸظٴ ٸ َٹ٬( ٸ ٞب٦شٹضټبي ٲحبؾجبسي ثسؾز آٲسٺ حبن٭ اظ آٶٽب 

يٯٳبټي ٶؿجز ثٻ سبؾٳبټي ايطاٶي زض قطايٍ ٸ ٲسيطيز دطٸضقي ٲؿبٸي اظ ضقس ثؿيبض ٸ ...( ٶكبٴ زاز ٦ٻ ٞ

 زضنس ثيكشط ٶؿجز ثٻ ٪ٹٶٻ سبؾٳبټي ايطاٶي( ثطذٹضزاض اؾز. 1/55چكٳ٫يطي )اٞعايف ضقسي ٲٗبز٬  

اي ػٽز اضظيبثي دطٸضـ ٪ٹقشي ٪ٹٶٻ ٞيٯٳبټي زض ٸاٴ ٞبيجط٪الؼ ٸ  ټٟشٻ 29ٶشبيغ حبن٭ اظ ٲُبٮٗبر 

ٶكبٴ زاز ٦ٻ سيٳبض دطٸضـ يبٞشٻ زض اؾشرطذب٦ي اظ يطيت  ٪طٰ )75/33 ± 35/0 (ب٦ي ثب ٸظٴ ٲشٹؾٍاؾشرطذ

 708ثُٹضي٧ٻ ضقس ٪ٹٶٻ ٞيٯٳبټي زض اؾشرط ذب٦ي ) سجسي٭ ٚصايي ٸ قبذم ضقس ٸيػٺ ٲٷبؾجشطي ثطذٹضزاض ثٹز، 

 572ٸاٴ ٞبيجط٪الؼ )٪طٰ(، ذهٹنبً دؽ اظ ؾبظ٪بض قسٴ ثٻ ٚصاي ٦ٷؿبٶشطٺ اٞعايف چكٳ٫يطي ضا ٶؿجز ثٻ 

  دطٸضـ  ثطاي ٸ ٲشٹؾٍ  ٦ٹچ٥  اظ اؾشرطټبي  اؾشٟبزٺ  ٶٳٹز ٦ٻ  اشٖبٴ  سٹاٴ ٲي  ٞٹ٠  ٶشبيغ  ثطاؾبؼ٪طٰ( ٶكبٴ زاز. 

ټبي  ،  ٶهت ؾيؿشٱٚصازټي  ، ثٽجٹز ضٸقٽبي ٦كز  سطا٦ٱ  ضٖبيز. زض نٹضر سٷثبق ٲي  ٲٷبؾت  سبؾٳبټيبٴ  ٪ٹقشي

 زض ټ٧شبض  سٵ 10سب  7ضا سب   ټ٧شبض سٹٮيس ٲبټي  ٦ٳشط اظ ي٥  ثب ٲؿبحز  شرطټبيزض اؾ  سٹاٴ ٸ ... ٲي  ټٹازټي

 زاز.  اٞعايف

  ٪يالٴ  اؾشبٴ  ٸ ټٹايي  قطايٍ آة  سحز  ضا ثب ٲٹ٣ٞيز  ٞيٯٳبټي  ٪ٹٶٻ  سٹاٴ ، ٲي سح٣ي١  اظ ايٵ  حبن٭  ٶشبيغ  ثط اؾبؼ

  ٲٷبؾت  آة  زثي ٸ ثب  ٲكبثٻ  زض قطايٍ ٚصايي  ٲبټيبٴ  ايٵ  زاز. دطٸضـ  ٸ دطٸضـ  ، ٶ٫ٽساضي نٷٗشي  زض ؾيؿشٳٽبي

  ضقس ٢بث٭  اؾشرط( ٲيعاٴ  ضٸظ ثطايزضنس زض  15سب  10ٸ   ټط حٹيچٻثطاي ثبض زض ضٸظ  4 - 5  آة  )سٗٹيى

.. . ٸ ٚصايي ػيطٺ زض  اضظـ ٦ٱ ٲبټيٽبي اظ اؾشٟبزٺ ، ټٹازٺ  ټبي اظ ؾيؿشٱ  . اؾشٟبزٺ ضا زض ثط ذٹاټس زاقز  سٹػٽي

  ؾٹزآٸضي  آٸضزٴ  ٞطاټٱ  ، ٲٹػت سٹٮيس زض ٸاحس ؾُح  ٲيعاٴ  سٹٮيس ٸ ثبال ثطزٴ  ثبظزٺ  ٲٷٓٹض اٞعايف  ثٻ

  ٣ٍٞ زض ثبظاض زاذٯي  ضيب٬ 25000  ټط ٦يٯٹ٪طٰ  اظاي  ثٻ  ذبٸيبضي  ٲبټي  ٞطٸـ  اؾز  ثيكشطذٹاټس قس. ثسيٽي

. ٶٳٹز  ضؾشٹضاٶٽب ٖطيٻ  ثٻ  ٞيٯٻ  ، ثهٹضر ٶٳٹزٺ  آٸضي آٶطا ٖٳ٭  طثيكش  ثبظزټي  ثطاي  سٹاٴ ٲي  ؾٹزآٸض ٶجٹزٺ  چٷساٴ

 يب  ٞيٯٻ  اظ ٦كٹض ثهٹضر  ذبضع  % سٹٮيس ثٻ 50سب  40  حسا٢٭  اؾز  ٲٷبؾجشط، قبيؿشٻ  ثبظزټي  ػٽز  ثٻ  ټٳچٷيٵ

 نبزض ٪طزز.  ٦بٲ٭  ٲبټي

 

 ٢ٝبثـ ٣ ٝأخز ٤ٝسد اػتيبد٥ : -5

س٧ظيط ٲهٷٹٖي ٸ دطٸضـ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي. اٶشكبضار زاٶك٫بٺ  .1353 آشضي سب٦بٲي، ٠،. ة ٰ.  ٦ٽٷٻ قٽطي ،

 نٟحٻ 131سٽطاٴ. 

. س٧ٷٹٮٹغي دطٸضـ ٪ٹقشي سبؾٳبټي ايطاٴ زض ٸاٶٽبي ٞبيجط٪الؼ ثب اؾشٟبزٺ اظ ٚصاټبي 1374 قٟچٷ٧ٹ، ٸ.ٴ.،

 .ٲهٷٹٖي . سطػٳٻ نسضايي، ٺ. ٲؼشٳٕ س٧ظيط ٸ دطٸضـ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي قٽيس ز٦شط ثٽكشي



 50 

. اضظيبثي دطٸضـ ٪ٹقشي ٞي٭ ٲبټي زض حٹيچٻ ټبي ٞبيجط٪الؼ. اٶؿشيشٹ سح٣ي٣بر ثيٵ اٮٳٯٯي 1381 ، ٰ.،ٲحؿٷي

 .3ٲبټيبٴ ذبٸيبضي  ل 

 ٲبټي ٞي٭ ثط ضقس  ٶٹضي  . سأطيط زٸضٺ1379.،  . ٸ اضقس، ٔ ، ٰ ، ٖٯيعازٺ.، ٰ ، دٹض٦بْٳي.، ح ، دٹضٖٯي.، ٰ ٲحؿٷي

 .اټٹاظ -  آثعيبٴ  بضيٽبيٸ ثيٳ  ثٽساقز  ټٳبيف  . اٸٮيٵ طٸضقيد

Bolliet, V., Boujard, T., Beauchaud, M. and Azzaydi, M., 1998. Effect of feeding time on 

social and feeding behaviour, growth performance and nutritional use of food. Technical 

note no. 1, Feb10.  

Boujard, T.,  Brett, S., Lin, L. and Leatherland, J.F., 1993. Effect of restricted access to 

demand feeders on diurnal pattern of liver composition, plasma metabolites and hormone 

levels in Oncorhynchus mykiss. Fish physiol. And Biochem., 11: 337-344. 

Brett, G.R., 1979. Environmental factors and growth . In : Bioenergetic and Growth. Fish 

Physiology, W.S. Hoar D.J. Randole and J.R Brett,, Eds.  vol . 8. Academic Press, New 

York NY, pp. 599- 675.  
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 پش٣سؿي   (Huso huso) ّبسثشد ٢ٝبػجتشي٠ ريش٥ سؿذ دس ىيٚٞب٧ي ف٤٢اٟ دػت٤ساٙقٞ٘:

 (ٝب٧يبٟ خب٣يبسي  اٙٞٚٚيا١ؼتيت٤ تحَيَبت ثي٠ )ٝؤػؼ٦ تحَيَبت ؿيالت ايشاٟ  فض٤ ٧يئت فٚٞيٝحؼ٢ي  ٝح٤ٞد  ت٨ي٦ ٢٢ّذ٥:

 

 ثيبٟ ٝؼئ٦ٚ: -1

اظ ثيٵ سبؾٳبټيبٴ ٲٹػٹز زض ٲٷ٣ُٻ ذعض ػٷٹثي، ٪ٹٶٻ ٞيٯٳبټي ثسٮي٭ ثٹٲي ثٹزٴ ٸ ضقس ؾطيٗشط ثب ټعيٷٻ ثؿيبض 

ضٸز، اٲب ټيچ٫ٹٶٻ  س ٲٷبؾجي ثطاي دطٸضـ ٪ٹقشي ثٻ قٳبض ٲيټبي سبؾٳبټيبٴ، ٦بٶسي ٦ٳشط زض ٲ٣بيؿٻ ثب ؾبيط ٪ٹٶٻ

  ا٢شهبزي  ٞب٦شٹضټبي  ٲٽٳشطيٵ  اظ ػٳٯٻ  ٸ ضقس زض ٲبټيبٴ  سٛصيٻ  ٦بضاييٚصاي سؼبضي ٸيػٺ ايٵ ٪ٹٶٻ ؾبذشٻ ٶكس. 

٪الؼ  يجطټبي ٞب زض ٲٹضز دطٸضـ ٪ٹٶٻ ٞيٯٳبټي زض حٹيچٻ ،٦ٷٷس ٲي  ضا سٗييٵ آٶٽب  سٹٮيس سؼبضي  ٢بثٯيز  ٦ٻ  اؾز

ثب اؾشٟبزٺ اظ ٚصاي ٦ٷؿبٶشطٺ ذهٹنبً ثٗس اظ ٲطحٯٻ آزادشبؾيٹٴ ثٻ ٚصاي ٦ٷؿشبٶشطٺ ٶكبٴ زاز، ٲىشٹاٴ ثب سٽيٻ ػيطٺ 

ٲبټٻ حسٸزاً  15ٲٷبؾت )ثب سٹػٻ ثٻ ٶيبظٲٷسي ٲبټي(، ثٻ ٲب٦عيٳٱ ضقس زؾز يبٞز. ثُٹضي٧ٻ ٸظٴ ٲشٹؾٍ ٲبټيبٴ 

 ٪طٰ زض ٶٹؾبٴ ثٹز.  5000ي ٪طٰ ٸ زض ثًٗي اظ ٶٳٹٶٻ ټب ثٻ ثبال 3500ثٻ 

ټؼطي قٳؿي قبزضٸاٴ ز٦شط حاؿيٵ يٹؾٟذٹض ديطثبظاضي ا٢ساٰ ثٻ دطٸضـ  1369ٶرؿشيٵ ثبض زض اضزيجٽكز ؾب٬ 

 ..ٶٳٹز (Alma)٪ٹٶٻ ټبي سبؾٳبټيبٴ ثب اؾشٟبزٺ اظ ٚصاي سؼبضي ٸاضزاسي ٲبټيبٴ ذبٸيبضي 

(، 1377زاٶك٫بټي اظ ػٳٯٻ ٞبضاثي ٸ ټٳ٧بضاٴ ) ثٻ ثٗس ٲُبٮٗبر ٲشٗسزي سٹؾٍ ٲطا٦ع ٶح٣ي٣بسي ٸ 1374اظ ؾب٬ 

ثب سهٹيت دطٸغٺ  1380( اٶؼبٰ قس، زض ؾب٬ 1383(، اثطاټيٳي )1381(، اٲيطذبٶي )1381ٲحٳسي ٸ ټٳ٧بضاٴ )

سٗييٵ احشيبػبر ٚصايي ٞيٯٳبټي ثٻ ٲٷٓٹض ثطآٸضز ٶؿجز ادشيٳٱ دطٸسئيٵ، اٶطغي، ٲيعاٴ چطثي، ٦طثٹټيسضار، 

اٶطغي، ټٳچٷيٵ ٶؿيز ثٽيٷٻ ٦طثٹټيسضار ثٻ چطثي ػيطٺ، ػٽز ثطضؾي ٖٳٯ٧طز ضقس ٸ ٶؿيز ثٽيٷٻ دطٸسئيٵ ثٻ 

 ٪طٰ َطاحي ٸ اٶؼبٰ قس. 4500سب  2ٲشبثٹٮيؿٱ ٲٹاز ٲٛصي زض ٪ٹٶٻ ٞيٯٳبټي اظ ٸظٴ 

 

 ٢ٝغ٦َ يب ٢ٝبعٌ ٤ٝسد اػتيبد٥ ٣ ٝخبعجي٠ يب ث٨ش٥ ثشداساٟ : -2

 ٦ٯيٻ ٲطا٦ع ذهٹل ٸ زٸٮشي دطٸضـ زټٷسٺ ٞيٯٳبټي 

 

 ا٧ٞيت ٣ ت٤ري٦ اٍتلبدي ٣ ارتٞبفي حبك٘ اص ثْبسثشدٟ دػت٤اٙقٞ٘: -3

 60سب  50ٶشبيغ ٲُبٮٗٻ حبيط ٸ ټٳچٷيٵ زؾشبٸضزټبي ؾبيط ٲح٣ي٣ٵ حب٦ي اظ آٴ اؾز ٦ٻ زض دطٸضـ ٲبټي 

زضنس ټعيٷٻ دطٸضـ، ٲطثٹٌ ثٻ ٚصا ٲىجبقس، ثٷبثطايٵ ٚصا ي٧ي اظ ٞب٦شٹضټبي ثؿيبض ٲٽٱ زض ٲسيطيز دطٸضـ 

ثؿيبض   ٲبټي  زټٷس٪بٴ  دطٸضـ  ثطاي  زض ٲبټيبٴ  ٲُٯٹة  سٛصيٻ  زض ذهٹل  اَالٖبر  ٦ؿتٹز ٸ ٲحؿٹة ٲىك

،  ٸ ٲيطٲبټيبٴ  ، ٲط٨ ثيٳبضي  ، اٞعايف آة  ٦يٟيز  ٦بټف  ٷؼط ثٻٲبټيبٴ ثب ػيطٺ ٶبٲٷبؾت ٲ  ثبقس. سٛصيٻ ٲي  ٲٽٱ

  ثٻ  ثؿش٫ي  اظ ٮحبِ ا٢شهبزي  دطٸضي آثعي  ٞٗبٮيشٽبي  دبيساضي ز،قٹ ٲي  سٹٮيس ٸ سٛصيٻ  ٸ ٦بضايي  ْطٞيز  آٲسٴ  دبييٵ
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  ٖطيٻ  ٦ٷٷسٺ  ٲهطٜ  ثٻ  ٢جٹ٬  ٸ ٢بث٭  ٲٷبؾت  ذٹز ضا ثب ٢يٳز  سٹٮيسي  ثشٹاٶس ٲحهٹالر  زټٷسٺ  دطٸضـ  زاضز ٦ٻ  آٴ

اي ثٷبثطايٵ زؾشيبثي ثٻ ي٥ ػيطٺ ٚصايي ٲٷبؾت اظ ٶٓط ٞيعيٹٮٹغي٥ ٸ ا٢شهبزي ثٗٷٹاٴ ي٥ ديف ٶيبظ ثط٦ٷس. 

 آيس. سٹؾٗٻ ٲٹ١ٞ نٷٗز آثعيبٴ ثكٳبض ٲي

 

 ٧بي ّبسثشدي( : ؿشح دػت٤ساٙقٞ٘ )ت٤كي٦ -4

ټبي  ٪طٰ دؽ اظ ؾبظ٪بضي ثٻ ٚصا 5سب  3ٲبټيبٴ، ثب ٲيبٶ٫يٵ ٸظٶي   ٶشبيغ حبن٭ حب٦ي اظ آٴ اؾز ٦ٻ ثچٻ

ټب  . سؼعيٻ ٸ سحٯي٭سٹاٶٷس ثٻ ذٹثي اظ ايٵ ٚصاټب سٛصيٻ ٶٳٹزٺ، ضقس ذٹة ٸ ٲُٯٹثي زاقشٻ ثبقٷس ٦ٷؿبٶشطٺ ٲي

 95/17% ٦طثٹټيسضار ٸ 21سب  20% چطثي، 21سب  20% دطٸسئيٵ، 40حب٦ي اظ آٴ ثٹز ٦ٻ ػيطٺ ٚصايي ٲحشٹي 

٪طٰ دطٸسئيٵ زض ٦يٯٹغٸ٬ اظ ي٥  ٲيٯي 20سب  18ثطاثط  P/Eٲ٫بغٸ٬ اٶطغي ذبٰ زض ټط ٦يٯٹ٪طٰ ػيطٺ ثب ٶؿجز 

٪طٰ  200سب  3يعيٹٮٹغي٥ ٸ ا٢شهبزي ثطاي ثچٻ ٞيٯٳبټيبٴ ٲٷجٕ ثب ٦يٟيز ٲٷبؾت ػٽز زؾشيبثي ثٻ حسا٦ظط ضقس ٞ

سٹاٶس ٶيبظٲٷسيٽبي دطٸسئيٵ ٸ اٶطغي ثچٻ ٲبټيبٴ اٸظاٴ ٞٹ٠ ضا ثطاي ي٥ ضقس ٲُٯٹة ٸ  قٹز ٸ ٲي سطػيح زازٺ ٲي

 ٢بث٭ ٢جٹ٬ سبٲيٵ ٶٳبيس.

اٞعايف ٲيعاٴ دطٸسئيٵ  ٪طٰ ٶكبٴ زاز ٦ٻ 800سب  200ثٗالٸٺ ٲ٣بيؿٻ ضٸٶس ضقس ٸ سط٦يت ثسٴ ٞيٯٳبټيبٴ زض اٸظاٴ 

قٹز ٦ٻ  زضنس سٛييطي زض اٞعايف ضٸٶس ضقس ٸ قبذهٽبي ٲطسجٍ ثب آٴ ٶساقز. چٷيٵ اؾشٷجبٌ ٲي 50ثٻ  35اظ 

زضنس دطٸسئيٵ ٸ  35ٞيٯٳبټيبٴ ٲٹضز اؾشٟبزٺ زض ايٵ سح٣ي١ ثب اؾشٟبزٺ اظ ػيطٺ ٚصايي  ٶيبظ دطٸسئيٵ ٸ چطثي ثچٻ

٪طٰ دطٸسئيٵ زض  ٲيٯي 21سب  20ثطاثط ثب  P/Eطثٹټيسضار ثب ٶؿجز زضنس ٦ 23سب  22  زضنس چطثي، 22سب  20

 ٪طزز. ٦يٯٹغٸ٬ ٦بٮطي ثط ٪طٰ سبٲيٵ ٲي

زضنس دطٸسئيٵ ذبٰ سٽيٻ قسٺ اظ ي٥ ٲٷجٕ ثب ٦يٟيز ٲٷبؾت، ثرٹثي  35سٹاٴ ثيبٴ ٶٳٹز ٦ٻ  ټب ٲي ثب سٹػٻ ثٻ يبٞشٻ

٪طٰ ضا سأٲيٵ ٶٳٹزٺ، ٶيبظي ثٻ ؾُٹح  4000سب  1700سٹاٶس اؾز ٶيبظ دطٸسئيٷي ٞيٯٳبټي ػٹاٴ دطٸضقي اٸظاٴ  ٲي

% ٶيع ثب اٞعايف اٶطغي، ضٸٶس سٛييطار ثبظزٺ ٚصايي ٸ ٶؿجز 45ٸ  40دطٸسئيٵ ثيكشط ٶجبقس. زض ؾُٹح دطٸسئيٷي 

ٲشٹؾٍ ٸظٴ ٶٽبيي، ضقس ضٸظاٶٻ، زضنس اٞعايف ٸظٴ % اؾز، ثُٹضي٧ٻ 35ثبظزٺ دطٸسئيٷي ٲكبثٻ ؾُح دطٸسئيٷي 

ٲ٣بزيط اٶطغي  اٞعايفزاضي ثب  ٗٷيٲصا ، قبذم ضقس ٸيػٺ، ٦بضايي ٚصا ٸ ثبظزٺ دطٸسئيٵ ثُٹضسجسي٭ ٚ يطيتثسٴ، 

 95/17اٮص٦ط زض ؾُح اٶطغي  ثيكشطيٵ ٲ٣بزيط قبذهٽبي ٞٹ٠ٸ ٦بټف ٶؿجز دطٸسئيٵ ثٻ ػيطٺ ثٽجٹز يبٞشٷس. 

زاضي  اذشالٜ ٲٗٷي ٲ٫بغٸ٬، 12/19ٲ٫بغٸ٬ اٶطغي ذبٰ زض ټط ٦يٯٹ٪طٰ ػيطٺ ٲكبټسٺ ٪طزيس ٦ٻ ثب ؾُح اٶطغي 

ٲ٫بغٸ٬ اٶطغي ذبٰ زض ټط ٦يٯٹ٪طٰ ػيطٺ، ثٽجٹز ٢بث٭ سٹػٽي  12/19ضا ٶكبٴ ٶساز. ثٷبثطايٵ ثب اٞعايف اٶطغي ثٻ

قٹز. ثب سٹػٻ ثٻ ايٵ ٦ٻ ثيكشطيٵ ضٸٶس ضقس ٸ ټٳچٷيٵ ٶؿجز  زض ثبظزٺ ٚصايي ٸ ٶؿجز ثبظزٺ دطٸسئيٵ ٲكبټسٺ ٶٳي

سٹاٴ ٪ٟز ايٵ  قٹز ٲي ٲ٫بغٸ٬ ٲكبټسٺ ٲي 95/17زضنس ٸ اٶطغي  35ثبظزٺ دطٸسئيٵ ٲٷبؾت زض ؾُح دطٸسئيٷي 

 ػيطٺ اظ ٶٓط اٶطغي ٸ دطٸسئيٵ زض ؾُحي ٲشٗبز٬ ٢طاض زاضز. 
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 ٢ٝبثـ ٣ ٝأخز ٤ٝسد اػتيبد٥ : -5

اطط ٲ٣بزيط ٲرشٯٝ دطٸسئيٵ  .1383دٹض ضيب، ع.، دبٶبٲبضيٹٜ، ؾط٪ي. ٸ.، ٦ٳبٮي، ا. ٸ حؿيٷي، ٔ.  ثطاټيٳي، ٔ.،ا

. ٲؼٯٻ ٖٯٹٰ  (Huso huso)ضقس ٸ سط٦يت قيٳيبيي القٻ ثچٻ ٲبټيبٴ اٶ٫كز ٢س ٞيٯٳبټي  ٸ چطثي ثط

 151 -141.  3. قٳبضٺ ٦11كبٸضظي ٸ ٲٷبثٕ َجيٗي، ؾب٬ 

اطط ؾُٹح ٲرشٯٝ اٶطغي ٸ دطٸسئيٵ ػيطٺ ٚصايي ضٸي ضقس ٞيٯٳبټي ػٹاٴ.  .1382ا.، ، ضٸزي اٲيطذبٶي ؾطا

 نٟحٻ. 52يالٴ. دبيبٴ ٶبٲٻ ٦بضقٷبؾي اضقس. زاٶك٫بٺ ٪

٦ٹسبٺ ٲسر يٳٵ ذسٲز  آٲٹظقيٶٹيٵ س٧ظيط ٸ دطٸضـ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي، زٸضٺ  ضٸقٽبي .٦1380ب٦ٹظا،  ا.، 

 نٟحٻ  76ذبٴ.  ٦ٹچ٦٥بضقٷبؾبٴ قيالر. ٲط٦ع آٲٹظـ ٖٯٹٰ ٸ نٷبيٕ قيالسي ٲيطظا 

ثيٹس٧ٷي٥  .1382عازٺ، ٰ.، يٹض٦بْٳي، ٰ.، ثٽٳٷي، ٰ.، دٹضٖٯي، ح.  ٦بْٳي، ض.، آ٢شٹٲبٴ، ٸ.، ٸ ٖٯ  دٲحؿٷي، ٰ.

 نٟحٻ. 126دطٸضـ ٪ٹقشي ٞيٯٳبټي زض آة قيطيٵ. اٶؿشيشٹ سح٣ي٣بر ثيٵ اٮٳٯٯي ٲبټيبٴ ذبٸيبضي. 

سٗييٵ ٲٷبؾجشطيٵ زضنس ٚصازټي زض دطٸضـ  .1384ٹض٦بْٳي، ٰ.، دٹضٖٯي، ح.  ٸ اضقس، ٔ.، دثٽٳٷي، ٰ.،   ٲحؿٷي، ٰ.

زض حٹيچٻ ټبي ٞبيجط٪الؼ. ٲؼٯٻ  ( Huso huso)ٯٳبټي  ٪ٹقشي ثچٻ ٞيٯٳبټي ثيٹس٧ٷي٥ دطٸضـ ٪ٹقشي ٞي

 .165-179، 4ٖٯٳي قيالر ايطاٴ. ؾب٬ چٽبضٰ، قٳبضٺ 

ثطضؾي اططار ؾُٹح دطٸسئيٵ ػيطٺ ثط . 1381ٜ.  ٲحؿٷي، ٰ.،  ،يحٳسي، .ٰ.  ٖبثسيبٴ، ٔ.  قطيٗشٳساضٲ

نٟحبر . 4ٳبضٺ ق ٲؼٯٻ ٖٯٹٰ زضيبيي  .( Huso huso)قبذهٽبي ضقس ٸ سط٦يجبر ثسٴ ثچٻ ٞيٯٳبټي 

109 – 100. 
Hung, S.S.O. and Lutes, P.B., 1987. Optimum feeding rate of hatchery – produced juvenile 

white sturgeon A. transmontanus: at 20 
0
C Aqua. 65,307-317. 

Hung, S.S.O.; Moore, B.J.; Bordner, C.E. and Conte, F.S., 1987. Growth of juvenile white 

sturgeon  A. transmontanus fed different purified diets. J. Nutr. 117, 328-334. 
Hung, S.S.O; Aikins, K.F.; Lutes, P.B. and Xu, R., 1989. Ability of juvenile 

white(A.transmontanus)to utilize different carbohydrate source.J.Nutr, 119:272-733. 

Hung, S.S.O., 1989. Choline requirement of hatchery-produced juvenile white sturgeon. 

Aquaculture, in press. 
Hung, S.S.O., 1991. Nutrition and feeding of hatchery – produced juvenile white sturgeon (A. 

transmontanus): an overview. In: P. Williot (Editor), Proceedings of the first Inter. Symp. 

Stur. Cemagref, Bordeau, France, pp. 65 – 77.  
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    (Huso huso) ّبسثشد ٢ٝبػجتشي٠ ريش٥ اػتبستش دس پش٣سؽ ىيٚٞب٧ي ف٤٢اٟ دػت٤ساٙقٞ٘:

 (يبٟ خب٣يبسي ٝب٧ اٙٞٚٚيا١ؼتيت٤ تحَيَبت ثي٠ )ٝؤػؼ٦ تحَيَبت ؿيالت ايشاٟ  فض٤ ٧يئت فٚٞيٝح٤ٞد ٝحؼ٢ي  ت٨ي٦ ٢٢ّذ٥: 

 

 ثيبٟ ٝؼئ٦ٚ: -1

اظ   ٲبټيبٴ  ٲهٷٹٖي  زض دطٸضـ  زټي ٖبزر  زٸضٺ  ٶٳٹزٴ  ؾذطيزض دطٸضـ الضٸي، ٖالٸٺ ثط ٚصا ٸ سط٦يجبر آٴ، 

  ٲبټي  ٦ٻ  قسٺ  ٲبټيٽب، ثبٖض  دصيطي ٖبزر  زض زٸضٺ  ٚصازټي  زضؾز  سٷٓيٱ  ، ثُٹضي٧ٻ ثطذٹضزاض اؾز  ثباليي  اټٳيز

اؾشٟبزٺ  س.ثبق ثطذٹضزاض   ؾبيط ٲبټيبٴ  ثٻ  ٶؿجز  ضقس ثيكشطي  ؾطٖزاظ ٸ ؾبظ٪بض قسٺ   ٦ٷؿبٶشطٺ  صايٚ  ثٻ  ذٹثي  ثٻ

اٮٽًٱ زض ٚصاټبي سط٦يجي ٸ آٚبظيٵ ٲؿشٯعٰ ثطاثطي ؾبذشبض ؾيؿشٱ  ټبي ٚصايي ثب سط٦يت ٚصايي ؾٽ٭ اظ ػيطٺ

ٴ زاضاي ٲطاح٭ ٲرشٯٝ ضقس )ٲطحٯٻ ټبيٳٻ ٲبټيبٴ ٲىجبقس، زض ٲطحٯٻ اٸٮيٻ ثٗس اظ ٲطحٯٻ ػٷيٷي، سبؾٳبټيب

(. 2000٪يطي آٶٽب ټٳطاٺ ثب ضقس ؾيؿشٱ ټبيٳٻ ٲىجبقس )ٸاؾيٯيٹا،  الضٸي ٸ اٶ٫كز ٢س( ټؿشٷس ٦ٻ ضقس ٸ ق٧٭

اٶس )ػيطٺ ٚصايي ٲطحٯٻ الضٸي يب آزادشبؾيٹٴ(  ٶٹظازاٴ سبؾٳبټيبٴ ٦ٻ ثٹؾيٯٻ چٷيٵ ٚصاټبي سط٦يجي دطٸضـ يبٞشٻ

شٷس ٦ٻ ٶؿجز ثٻ قطايٍ ٶبٲؿبٖس ٲحيُي ٸ دطٸضقي ٲ٣بٸٲشط ٲىجبقٷس. ؾبث٣ٻ سٛصيٻ ثچٻ ٲبټيبٶي ثؿيبض ٲ٣بٸٰ ټؿ

 1985ٸ  1983الضٸ سبؾٳبټيبٴ زض ذهٹل ٪ٹٶٻ ؾيجطي ثب ٚصاي ٲهٷٹٖي ٸ ٲ٣بيؿٻ آٴ ثب ٚصاي ظٶسٺ ثٻ ؾب٬ 

٪طزز، زض ايطاٴ زض ذهٹل ٪ٹٶٻ ٞيٯٳبټي  ٸ ټٳ٧بضاٴ ثط ٲي  Dabrowskiٸ   Semenkovaثشطسيت سٹؾٍ 

 چ٫ٹٶٻ سح٣ي٣ي اٶؼبٰ ٶكسٺ ثٹز. ټي

ٲُبٮٗٻ حبيط ثٻ ٲٷٓٹض زؾشيبثي ثٻ ػيطٺ ٚصاي ٲٷبؾت زض ٲطحٯٻ الضٸي ثسٸٴ َي زٸضٺ ؾبظ٪بضي ثٻ ٚصاي 

زؾشي ٸ ټٳچٷيٵ ٲ٣بيؿٻ ضٸٶس ضقس ٸ ٶٳٹ الضٸټب ثب چٽبض ٶٹٔ ٚصاي ٦ٷؿبٶشطٺ قبٲ٭ ٚصاي ٞطٲٹٮٻ قسٺ زض ثرف 

% 100ٸ زي٫طي ثهٹضر  (SIRI1)% ثب ٪بٲبضٸؼ 10رٯٹٌ ثب س٧ظيط ٸ دطٸضـ اٶؿشيشٹ ٦ٻ ثٻ زٸ نٹضر ٲ

ٸ ٚصاي ٞطٲٹٮٻ قسٺ   (Ecostart)، ٚصاي ٞطٲٹٮٻ قسٺ سٹؾٍ ٦كٹض ٞطاٶؿٻ ٦بضذبٶٻ ثيٹٲبض (SIRI2) ٦ٷؿبٶشطٺ 

 ثطاي اٸٮيٵ ثبض زض ٦كٹض َطاحي ٸ اػطا ٪طزيس.  (Ste Co Crumble) سٹؾٍ ٦كٹض ټٯٷس ٦بضذبٶٻ اضٞب 

 

 ٤ٝسد اػتيبد٥ ٣ ٝخبعجي٠ يب ث٨ش٥ ثشداساٟ :٢ٝغ٦َ يب ٢ٝبعٌ  -2

 اؾشبٶٽبي ؾبحٯي )٪يالٴ، ٲبظٶسضاٴ ٸ ٪ٯؿشبٴ(

 

 ا٧ٞيت ٣ ت٤ري٦ اٍتلبدي ٣ ارتٞبفي حبك٘ اص ثْبسثشدٟ دػت٤اٙقٞ٘: -3

ټبي دطٸسئيٷي حيٹاٶبر زضيبي، ٲشرههيٵ ٖٯٱ سٛصيٻ  اٲطٸظٺ ثسٮي٭ سٹٮيس ػٽبٶي ٲحسٸز ٸ ٢يٳز ثبالي ٞطاٸضزٺ

ط ايٵ زاقشٻ اؾز ٦ٻ ثسٶجب٬ ٲٷبثٕ دطٸسئيٷي زي٫طي ثبقٷس، ثٻ ټٳيٵ ٮحبِ اؾشٟبزٺ اظ ٲحهٹالر ػٷجي آثعيبٴ ضا ث

٦كبٸضظي ػٽز سٽيٻ ػيطٺ ټبيي ثب حسا٢٭ ٢يٳز ػٽز سٛصيٻ ٲبټي سٹؾٗٻ يبٞشٻ اؾز. اظ ٲٽٳشطيٵ ٲؿبئ٭ زض 
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ٶؿيٯي ٲبټيبٴ، اؾشٟبزٺ ٸ ذهٹل ٲٹ٣ٞيز َطح دطٸضـ ٲبټي، ثب حسا٦ظط ثٽطٸضى ا٢شهبزى ٸ ثبال ثطزٴ ضقس دشب

آ٪بټى نحيح ٸ انٹٮى )ٖٯٳى( اظ ٚصا ٸ چ٫ٹٶ٫ى آٲبزٺ ٶٳٹزٴ ٚصاي ٲهٷٹٖى، ٶحٹٺ ٸ ظٲبٴ ٚصازټى ٸ ... 

ټبي آٚبظيٵ ٸ دطٸاضي  جبقس. دطٸضـ ٲٹ٣ٞيز آٲيع آثعيبٴ ثب اټٳيز قيالسي ثٻ ٦يٟيز ٸ اضظـ ٚصايي ػيطٺيٲ

ٗييٵ ٶؿجشٽبي ٲُٯٹة ٚصاي ٲهٷٹٖي ٸ ٚصاي ظٶسٺ ٸ سٹٮيس ټبي آٚبظيٵ، س ٸاثؿشٻ اؾز. ثُٹضي٧ٻ سٷٓيٱ ػيطٺ

ټبي ٲٹضز اؾشٟبزٺ ػٽز دطٸاضثٷسي دطٸضـ ثچٻ ٲبټيبٴ، اظ ٞب٦شٹضټبي ثؿيبض  ٦ٷؿبٶشطٺ ذك٥ ٪طاٶٹٮٻ زض ػيطٺ

ٲٽٱ زض ٲسيطيز دطٸضـ ٲحؿٹة ٲىكٹٶس، ظيطا ٲبټيبٴ ػٽز ضقسٸٶٳٹ، س٧ٳي٭ ؾيؿشٱ سٹٮيس ٸ ٲظٯي ذٹز ثٻ 

ٲٹاز ٲٛصي ٶيبظٲٷس ٲىجبقٷس. ثٷبثطايٵ زؾشيبثي ثٻ ي٥ ػيطٺ ٚصايي ٲٷبؾت اظ ٶٓط ٞيعيٹٮٹغي٥  ٲٷبثٗي اظ اٶطغي ٸ

 آيس. ٸ ا٢شهبزي ذهٹنبً زض ٲطاح٭ اٸٮيٻ ضقس ثٗٷٹاٴ ي٥ ديف ٶيبظ ثطاي سٹؾٗٻ ٲٹ١ٞ نٷٗز آثعيبٴ ثكٳبض ٲي

 

 ٧بي ّبسثشدي( : ؿشح دػت٤ساٙقٞ٘ )ت٤كي٦ -4

% ٦ٷؿبٶشطٺ 100ټبي ٲهٷٹٖي  بضټبي ٲرشٯٝ ٲٹضز ثطضؾي ٶكبٴ زاز، ػيطٺٶشبيغ ثطضؾي اٶٟطزي الضٸټب زض سيٳ

اٶؿشيشٹ ٸ ٚصاي ثيٹٲبض ٶؿجز ثٻ ٚصاي ظٶسٺ، ٚصاي اضٞبي ټٯٷس ٸ ٚصاي ٦ٷؿبٶشطٺ ذٳيطي اٶؿشيشٹ سبطيط يٗيٟشطي 

ٶؿجز ثٻ زض سٛصيٻ الضٸټب زاقشٷس، ثُٹضي٧ٻ ٖالٸٺ ثط اٞعايف زضنس سٯٟبر، َج٣بر ٲرشٯٝ ٸظٶي زض ايٵ سيٳبضټب 

ؾبيط سيٳبضټب ثيكشط ثٹز. ايٵ ٲؿئٯٻ ضا ٲىشٹاٴ چٷيٵ ثيبٴ ٶٳٹز ٦ٻ اٶشربة ٶبزضؾز سط٦يت ٦يٟي ٚصا ٲُبث١ ثب 

ٸ ٲيط   ٲط٨ ، ٪طؾٷ٫ي، ثبٮيؿٱ ٦بٶي  ٖبضيٻ  ٲٷؼط ثٻٶيبظټبي ٚصايي ٲبټيبٴ  ذهٹنبً زض ٲطاح٭ الضٸي، 

ٽبي ٞطزي زض اٶساظٺ، ٸظٴ الضٸ ٸ ثچٻ ٲبټيبٴ ، ثٹػٹز آٲسٴ سٟبٸسزض ضٸٶس ضقس  اذشال٬، ٲبټيبٴ  زؾشؼٳٗي

ٲى٫طزز. ثب سٹػٻ ثٻ سبطيط ٲظجز ضٸٶس ضقس ٸ زضنس ثبظٲبٶس٪ي الضٸټبي سٛصيٻ قسٺ ثب ٚصاي ٞطٲٹٮٻ قسٺ سٹؾٍ 

  ٖبضيٻسٹاٴ اشٖبٴ ٶٳٹز ٦ٷؿبٶشطٺ دطٸسئيٵ آضز ٲبټي ٸ دٹزض آضسٳيب ثب ٦يٟيز ثبال ٲىشٹاٶٷس،  اٶؿشيشٹ ٲي

، ثٹػٹز آٲسٴ سٟبٸسٽبي ٞطزي زض اٶساظٺ، زض ضٸٶس ضقس  اذشال٬الضٸ،   ٸ ٲيط زؾشؼٳٗي  ٲط٨ ، ي٪طؾٷ٫، ثبٮيؿٱ ٦بٶي

ٸظٴ ضا ثٻ ٲيعاٴ ٢بث٭ سٹػٽي ٦بټف زټس ٸ ثب ٚصاي اؾشبضسط ذبضػي ثٹاؾُٻ ٦بضآيي ثبال ٸ زض زؾشطؼ ثٹزٴ 

ثب ٲٷجٕ  SIRI1)٦ٷؿبٶشطٺ  اؾشٟبزٺ اظ ټٳيٵ ػيطٺ 1383آؾبٶشط اظ اٸٮٹيز ثطذٹضزاض ٲىجبقس. ثُٹضي٧ٻ زض ؾب٬ 

 %( ضؾيس. 2دطٸسئيٷي ٲٷبؾت( زضنس سٯٟبر ثٻ حسا٢٭ ٲ٣ساض ذٹز )زض حسٸز 

سٹاٴ  ټٳچٷيٵ ثب سٹػٻ ثٻ ؾبظ٪بضي الضٸټب ثٻ ٚصاي ٦ٷؿبٶشطٺ، زضنس ثبظٲبٶس٪ي ٸ ٲيعاٴ ضقس ٸ ٶٳٹ الضٸټب ٲي

ٷؿبٶشطٺ ٲٷبؾت ثٹز، احشٳبالً زض ٲيٯي٫طٰ ػٽز ثطضؾي سبطيط ٚصاټبي ٲرشٯٝ ٦ 100اشٖبٴ ٶٳٹز ٦ٻ ٸظٴ ٲشٹؾٍ 

ايٵ ٸظٴ زؾش٫بٺ ٪ٹاضقي، ټًٱ ٸ ؾيؿشٱ چكبيي ٶيع ضقس ٦بٲ٭ ٶٳٹزٺ ٸ زض ػؿشؼٹي شضار ٚصايي ٶ٣ف ٦بٲ٭ 

 ٦ٷٷس.  ذٹز ضا ايٟب ٲي
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 ٢ٝبثـ ٣ ٝأخز ٤ٝسد اػتيبد٥ : -5

بټي ايطاٴ. دبيبٴ ٶبٲٻ . سٗييٵ يطايت سجسي٭ زاٞٷي ٸ ٶبدٯئٹؼ آضسٳيب زض سٛصيٻ الضٸ سبؾٳ1377قٗجبٶذٹض، ة.، 

 نٟحٻ  72 .٦بضقٷبؾي اضقس، زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ ٦كبٸضظي ٸ ٲٷبثٕ َجيٗي ٪ط٪بٴ

سك٧ي٭ ٸ دطٸضـ ٪ٯٻ  .1384دٹض٦بْٳي، ٰ.، ثٽٳٷي، ٰ.، دٹضٖٯي، ح.  ٦بْٳي، ض.، ٸ ٸ. آ٢شٹٲبٴ.،   ٲحؿٷي، ٰ.

ثيٹس٧ٷي٥ دطٸضـ ٬: ټبي ٲٹٮس اظ ٲٹٮسيٵ دطٸضـ يبٞشٻ زض ٦بض٪بټٽبي س٧ظيط ٸ دطٸضـ ٲبټي. ٞبظ اٸ

 نٟحٻ  136ٲٹؾؿٻ سح٣ي٣بر ٸ آٲٹظـ قيالر ايطاٴ. ٪ٹقشي ٞيٯٳبټي زض آة قيطيٵ. 
Hung, S.S.O.and Lutes, P.B., 1987. Optimum feeding rate of hatchery – produced juvenile 

white sturgeon (Acipenser transmontanus): at 20 
0
C Aquaculture, 65:307-317. 

Kolman, R. Sranny, L. and Szezepkowski, M., 1996. Comparision of the effects of rearing 

sturgeon fry using various starters. Archives of polish fisheries. Vol. 4, 45-56  
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  پش٣سؽ ٦١٤ٕ ىي٘ ٝب٧ي دس آة ٙت ؿ٤س ف٤٢اٟ دػت٤ساٙقٞ٘:

 اٙٞٚٚيا١ؼتيت٤ تحَيَبت ثي٠ )ٝؤػؼ٦ تحَيَبت ؿيالت ايشاٟ  فض٤ ٧يئت فٚٞي حٞيذسضب پ٤سفٚي ت٨ي٦ ٢٢ّذ٥:

 (ٝب٧يبٟ خب٣يبسي 

 

  ثيبٟ ٝؼئ٦ٚ: -1

اظ ػٳٯٻ آثعيبٴ ثب اضظـ ٸ ا٢شهبزي ٲي ثبقس ٦ٻ شذبيط آٴ ثٻ زالي٭ ٲرشٯٝ زض ٲٗطو ذُط ٲبټيبٴ ذبٸيبضي 

 4/155ثٻ  2001سٵ  زض  ؾب٬  198اٶ٣طاو ٸا٢ٕ قسٺ ٸ ضٸٶس  ٶعٸٮي نيس  آٶٽب زض ٲٹضز  ٪ٹٶٻ ٞي٭ ٲبټي اظ  

بيط،  دطٸضـ آٶٽب ثؿيبض ٶ٫طاٴ ٦ٷٷسٺ اؾز. اظ ٦بضثطزي سطيٵ ضاټٽبي ٦بټف ٸاثؿش٫ي ثٻ شذ 2003سٵ زض ؾب٬ 

ټ٧شبض اؾشرط ذب٦ي ٦ذٹض ٲبټيبٴ زض اؾشبٴ  4088ثبقس، ٦ٻ اٲطٸظٺ ثٻ زٮي٭ ٸػٹز  زض ٲحيٍ ټبي ٲحهٹض ٲي

٪يالٴ ٸ اظ ؾٹي زي٫ط دبييٵ ثٹزٴ سٹٮيس ٸ زضآٲس حبن٭ اظ دطٸضـ ٦ذٹضٲبټيبٴ ، دطٸضـ ٪ٹٶٻ ٞي٭ ٲبټي ثٻ 

ٷس٪بٴ سبطيط ثؿعا ذٹاټس زاقز زض ذهٹل ضٸـ دطٸضـ س٥ ٸ چٷس ٪ٹٶٻ اي زض اٞعايف زضآٲس دطٸضـ زټ

٪ٹٶٻ ٞي٭ ٲبټي اَالٖبر ثيكشط زض ٲ٣بيؿٻ ثب ؾبيط ٪ٹٶٻ ټبي ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ٸػٹز زاضز ٦ٻ ثٻ دطٸضـ زض آة 

قيطيٵ ٲطثٹٌ ٲي قٹز. ايٵ ٲبټيبٴ ثط اؾبؼ آذطيٵ َطح ٲُبٮٗبسي اٶؼبٰ قسٺ زض اٶؿشيشٹ ضقس ثٽشطي زض آة 

٪طٰ  5ٲبٺ اظ ٸظٴ ٲشٹؾٍ  18ٲحيٍ َجيٗي آٶٽب ؾز، ٶكبٴ ٲي زټس ٸ زض ٲسر  ٮت قٹض زضيبي ذعض ٦ٻ زض ٸا٢ٕ

٪طٰ ٲي ضؾٷس. زض ذهٹل ٶيبظټبي ظيؿشي ٞي٭ ٲبټي زض آة ٮت قٹض اَالٖبسي زض زؾز ٶيؿز ٸ اظ  3000ثٻ 

 اَالٖبر ٲٹػٹز زض ؾيؿشٱ دطٸضـ زض آة قيطيٵ اؾشٟبزٺ ٲي ٪طزز.
 

 ثشداساٟ:  ي٠ يب ث٨ش٢ٝ٥غ٦َ يب ٢ٝبعٌ ٤ٝسد اػتيبد٥ ٣ ٝخبعج -2

 اؾشبٶٽبي ؾبحٯي زض قٳب٬ ٦كٹض
 

 ا٧ٞيت ٣ ت٤ري٦ اٍتلبدي ٣ ارتٞبفي حبك٘ اص ثْبسٕيشي دػت٤ساٙقٞ٘: -3

ٶؿجز ثٻ  ضا ٲيعاٴ نيس ٸ اؾشحهب٬ ذبٸيابض سبؾٳبټيبٴ زضيبي ذعض زضزټٻ ٪صقشٻ قسيسسطيٵ ضٸٶس ٶعٸٮي

ثٻ  1992ټعاض سٵ زض ؾب٬  4/12اظ ټيبٴ ذبٸيبضيؾٷٹار ٪صقشٻ زاقشٻ اؾز. ثُٹضي٧ٻ ٲياعاٴ نيس ٢بٶٹٶي ٲب

 ( ضؾيسٺ اؾز.ٸ زض ايٵ ضاؾشب  2000زض ؾب٬   CITES) ٪عاضـ ٦ٳيشٻ ػبٶٹضي   1999ټعاض سٵ زض ؾب٬  3/1

اٚٯت ٲرههيٵ ٲٗش٣سٶس ٦ٻ شذبيط ٞٗٯي ٸاثؿشٻ ثٻ س٧ظيط ٲهٷٹٖي ٸ دطٸضـ ثچٻ ٲبټيبٴ زض ٲطا٦ع س٧ظيط ٸ 

٪ٹٶٻ ټبي  ٸ دطٸضـٲهٷٹٖي سٹؾٗٻ س٧ظيط ، ٲحٹضټبي اؾبؾي زض حّٟ شذبيطي٧ي اظ دطٸضـ ٲي ثبقٷس. ٮصا 

اٶ٫كز ٢س ٸ زض  ٸ ٲُٯٹة ٸ سٛصيٻ ٲٷبؾت زض زٸضٺ ٶٹظازي زضقطايٍ دطٸضقي ثٹٲي ٸ سبٲيٵ ثچٻ ٲبټي ٲ٣بٸٰ

سب ، ٶٽبيز اٞعايف ٸظٴ ضټب ؾبظي ثٻ زضيب اظ ٲٽٳشطيٵ ٲحٹضټبي ٦بضثطزي زض حّٟ ٸ ثبظؾبظي شذبيط ٲي ثبقس

ٸٺ ثط سبٲيٵ ثركي اظ ٶيبظټبي دطٸسئيٵ ػٹاٲٕ ثكطي ٸ ٦بټف ٞكبض نيس اظ شذبيط َجيٗي ، اٲ٧بٴ سبٲيٵ ثچٻ ٖال
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َجيٗي ٞطاټٱ ٪طزز. ا٢شهبزي ثٹزٴ َطح ضا  ٲبټيبٴ زض اٸظاٴ ثبالسط ٸ زضنس ث٣ب ثٽشط دؽ اظ ضټبؾبظي ثٻ ٲحيٍ

 ٖٯٳي ٸ ا٢شهبزي ٲي ثبقس.  زض ٲ٣بيؿٻ ثب دطٸضـ ٦ذٹض ٲبټيبٴ ٸ ٲبټيبٴ اؾشرٹاٶي زاضاي سٹػيٻ
 

 ٧بي ّبسثشدي(: ؿشح دػت٤ساٙقٞ٘ )ت٤كي٦ -4

٪طٰ زض 1263زض اٸٮٹيز ٶرؿز دطٸضـ ٪ٹٶٻ ٞي٭ ٲبټي ثب اؾشٟبزٺ اظ آة ٮت قٹض زضيبي ذعض ثب سطا٦ٱ اثشسايي 

ٳيز ضٸظ ثب ضٖبيز زؾشٹضاٮٗٳ٭ اػطا قسٺ زض ٞه٭ ٲٹاز ٸ ضٸـ ٦بض ايٵ ثطضؾي ٲبٶٷس ٦ 517ٲشطٲطثٕ ٸ زض ٲسر 

زضػٻ ؾبٶشي٫طاز( ٲيشٹاٴ   17زض زٲبي حسٸز 8/1ٸ ٦يٟيز ٚصاي زؾشي ٲٹضز اؾشٟبزٺ )يطيت سجسي٭ ٚصا حسٸز

٦يٯٹ٪طٰ زض ٲشطٲطثٕ سٹٮيس ثطزاقز ٶٳٹز. قبيبٴ ش٦ط اؾز ثب سٹػٻ ثٻ زؾش٧بضيٽبي ٲ٧طض ٲبټيبٴ زض  16ثيف اظ 

 يؼٻ ٲُٯٹة سط ذٹاټسثٹز.   ايٵ ثطضؾي ثٻ زٮي٭ ٲبټيز سح٣ي٣بسي دطٸغٺ   زض قطايٍ اػطايي ٶش
 

 ٢ٝبثـ ٣ ٝأخز ٤ٝسد اػتيبد٥ : -5

. دطٸضـ ثچٻ ٞي٭ ٲبټيبٴ ثب زضنس ټبي 1382،  ٰ. سٹ٦ٯي  ؛ ٸ. آ٠ سٹٲبٴ  ؛ ٲحؿٷي  ٰ. ؛ ض. ح. ،دٹضٖٯي

اٸٮيٵ ؾٳذٹظيٹٰ ٲٯي ٲبټيبٴ ٲؼٯٻ ٖٯٳي قيالر ايطاٴ، ٸيػٺ ٶبٲٻ ٲرشٯٝ ٚصاي ٦ٷؿبٶشطٺ ٞطٲٹٮٻ قسٺ. 

 37-48ر ، نٟحبذبٸيبضي

. دطٸضـ ثچٻ ٞيٯٳبټيبٴ  1383دٹضٖٯي ، ح . : ٲحؿٷي ، ٰ.: ٖٯيعازٺ، ٰ.: نبز٢ي،ٰ. ٸ ٰ، ظاټسي ٞط. 

زض ؾٹاح٭ ػٷٹثي زضيبي ذعض ثب اؾشٟبزٺ اظ آة ٮت قٹض. اٶشكبضار ٲٹؾؿٻ سح٣ي٣بر قيالر 

نٟحٻ 98ايطاٴ.   

Bugrov, L., 1999. Marine culture of Caspian beluga in underwater cages:off-shore prospects. 

Journal of  Applied Ichthyology 15 (4-5). pp: 324-325 
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 ع٤ٗ  ػ٠ ٣ ٣صٟ س٧بػبصي ثچ٦ تبػٞب٧ي ايشا١ي ثش اػبع ؿبخق ؿ٤سي ف٤٢اٟ دػت٤ساٙقٞ٘:

ا١ؼتيت٤ تحَيَبت ثي٠ )ٝؤػؼ٦ تحَيَبت ؿيالت ايشاٟ  فض٤ ٧يئت فٚٞي سض٤اٟ ا٦ٙ ّبؽٞي  ت٨ي٦ ٢٢ّذ٥:

 (ٝب٧يبٟ خب٣يبسي  ٚياٙٞٚ

 

  ثيبٟ ٝؼئ٦ٚ: -1

ي٧ي اظ ٲؿبئ٭ ثؿيبض ٲٽٱ ٸ دطؾف ثطاٶ٫يع زض ظٲيٷٻ ضټبؾبظي ثچٻ ٲبټبٴ ذبٸيبضي ٲٹيٹٔ اٶساظٺ ؾاٵ ٸ ٸظٴ  

آٶٽبؾز. ذهٹنيبر ٲٽبػطسي سبؾٳبټيبٴ زضيبي ذعض ايؼبة ٲي ٦ٷس ٦ٻ آٶٽب دؽ اظ سٹٮس ٸ ؾذطي ٦طزٴ زٸضاٴ 

ظ ضؾيسٴ ثٻ ثٯٹ٘ ٸ ضؾيس٪ي ػٷؿي ثٻ ؾٹي آثٽبي قيطيٵ حط٦ز ٶٳبيٷاس.  الضٸي ثؿٹي آثٽبي ٮت قٹض ٸ دؽ ا

اٲطٸظٺ ايطاٴ ؾبالٶٻ ٲيٯيٹٶٽب ٢ُٗٻ  ثچٻ ٲبټي ذبٸيبضي  ضا ثب سالـ ٲؿشٳط ٸ قجبٶٻ ضٸظي دطؾٷ٭ ٲطا٦ع س٧ظياط ٸ  

ػٷاٹثي   دطٸضـ اؾشبٶٽبي قٳبٮي ٦كٹض ) ٪يالٴ،  ٲبظٶسضاٴ ٸ ٪ٯؿشبٴ( ثب نطٜ ٲيٯيبضزټب ضيب٬ ثٻ ضٸزذبٶٻ ټبي

زضيبي ذعض ػٽز حّٟ شذبيط َجيٗي ضټبؾبظي ٲي ٦ٷس. ايٵ زض حبٮيؿز ٦ٻ ثٻ ٖٯز ٖسٰ ثطٶبٲٻ ضيعي زضؾز ٸ 

٣ٞساٴ دػٸټكٽبي ٖٯٳي ز٢ي١ زض ايٵ ظٲيٷٻ اضظيبثي ز٢ي٣ي اظ َٹ٬، ؾٵ ٸ ٸظٴ اؾشبٶساضز ٪ٹٶٻ ټبي ٲرشٯٝ اياٵ  

دطؾف ٞاٹ٠ اػاطاي َطحاي دػٸټكاي زض اياٵ       ٪طٸٺ اظ ٲبټيبٴ زض ايطاٴ اٶؼبٰ ٶ٫طٞشٻ اؾز. ٮصا ثطاي دبؾد ثٻ

 ذهٹل يطٸضي ثٹز. زض ايٵ َطح َٹ٬، ؾٵ ٸ ٸظٴ ٲٷبؾت ضټبؾبظي ثچٻ سبؾٳبټي ايطاٶي ثٻ زؾز آٲس.

 

 ثشداساٟ:  ٢ٝغ٦َ يب ٢ٝبعٌ ٤ٝسد اػتيبد٥ ٣ ٝخبعجي٠ يب ث٨ش٥ -2

 بضيقيالر ٸ ٦بض٪بټٽبي س٧ظيط ٸ دطٸضـ ٲبټيبٴ ذبٸي  -آثٽبي زاذٯي –ٲٷب١َ قٳب٬ ٦كٹض 

 

 ا٧ٞيت ٣ ت٤ري٦ اٍتلبدي ٣ ارتٞبفي حبك٘ اص ثْبسٕيشي دػت٤ساٙقٞ٘: -3

ثب سٹػٻ ثٻ سٹٮيس ٲيٯيٹٶٽب ثچٻ ٲبټي ذبٸيبضي زض ؾب٬ سٹؾٍ ؾبظٲبٴ قيالر ايطاٴ ٸ ټعيٷٻ ثبالي سٹٮيس آٶٽاب ثاٻ   

ػشٷابة  اظاي اٞعايف ټط ٪طٰ ٸظٴ ثچٻ ٲبټي يطٸضر سسٸيٵ ػسٸ٬ َٹ٬، ؾٵ ٸ ٸظٴ اؾشبٶساضز ضټبؾابظي ضا ا 

ضيب٬ ټعيٷٻ ٦ٷيٱ ٲجٯٛي ثابٮٙ   500ٶبدصيط ٦طزٺ اؾز. ا٪ط ثطاي اٞعايف ټط ٪طٰ ٸظٴ ثچٻ ٲبټي ػٽز ضټب٦طز سٷٽب 

ثط ي٥ ٲيٯيبضز ضيب٬ زض ؾب٬ ټعيٷٻ ايبٞي نطٜ ذٹاټيٱ ٦طز. ثٷبثط ايٵ ا٪ط ثٷٹاٴ طبثز ٦طز ٦ٻ ثاب ٸظٴ ٦ٳشاط اظ   

ضټب ٦طز ؾبالٶٻ اظ ٲيٯيٹٶٽب ضيب٬ ټعيٷٻ ايابٞي ػٯاٹ٪يطي    ٸظٴ ٞٗٯي ٲي سٹاٴ ثچٻ ٲبټيبٴ ضا ثٻ زضيب يب ضٸزذبٶٻ

ذٹاټس قس. اظ َطٜ زي٫ط ا٪ط ثچٻ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ضا ثسٸٴ ضٖبيز قاطايٍ ٞيعيٹٮٹغيا٥ ٲابټي ثراٹاټيٱ ثاٻ      

ضٸزذبٶٻ يب زضيب زضيب ضټبؾبظي ٦ٷيٱ، اٲ٧بٴ ؾبظ٪بضي آٶٽب ثب ٲحيٍ ػسيس ثٻ حسا٢٭ ضؾيسٺ، اٲيسي ثٻ ظٶسٺ ٲبٶسٴ 

قيالسي ٸػٹز ٶساضز. زض ايٵ حبٮز ٦٭ ټعيٷٻ نطٜ قسٺ ثٻ ثبز ٞٷب ؾذطزٺ ذٹاټس قس. ثٷابثطايٵ اظ زٸ   ٸ ثبظ٪كز

ثٗس، حّٟ ث٣ب ٲٹػٹز ظٶسٺ زض ٲحيٍ َجيٗي ٸ سٹػيٻ ا٢شهبزي َٹ٬، ؾٵ ٸ ٸظٴ ضټب ؾبظي ٦اٻ ټاط زٸ ثٗاس ثاب     
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بٶذصيط ذٹاټس قس، ٲي سٹاٴ ثٻ آ٪بټي اظ چ٫ٹٶ٫ي ٸ ظٲبٴ س٧بٲ٭ اٶساٲٽبي زذي٭ زض اٲط سٷٓيٱ اؾٳعي ٸ يٹٶي اٲ٧

 اټٳيز ٸ يطٸضر اػطاي چٷيٵ َطح ټبيي دي ثطز.

 

 ٧بي ّبسثشدي(: ؿشح دػت٤ساٙقٞ٘ )ت٤كي٦ -4

زض ټعاض( ثب ؾٻ س٧اطاض   9ٸ7، ٢0،5ُٗٻ ثچٻ ٲبټي زض قٹضي ټبي ٲرشٯٝ ) 1197ثطضؾي ټبي اٶؼبٰ ٪طٞشٻ ضٸي 

ػصة ٦يؿٻ ظضزٺ( زض ٲطاح٭ اٸٮيٻ ظٶس٪ي ٶكابٴ   ضٸظ دؽ اظ 33ٸ 28، 22، 17، 7ٲؿبٸي ثطاي ټط سيٳبض ؾٷي )

ؾابٶشيٳشط ٸ ٲيابٶ٫يٵ    7ضٸظ دؽ اظ ػصة ٦يؿٻ ظضزٺ ثب ٲيبٶ٫يٵ َاٹٮي   33-35زاز ٦ٻ آٶٽب ضا ٲيشٹاٴ زض ؾٷيٵ 

٪طٰ زض ضٸزذبٶٻ ٸ ٲهجٽبي اؾشبٴ ٪يالٴ ضټبؾبظي ٶٳٹز. ظيطا ا٪طچٻ زض ضٸظټبي ٶرؿز ظٶس٪ي  ؾٵ  1/2ٸظٶي 

ٶساٲٽبي سٷٓيٱ ٦ٷٷسٺ ٞكبض اؾٳعي زض ثچٻ سبؾٳبټي ايطاٶي اؾز اٲب زض ٲطاح٭ ثٗسي زٸ ٖبٲ٭ ٲٽٳي ثطاي سٹؾٗٻ ا

 ٖبٲ٭ ٸظٴ ٸَٹ٬ ثسٴ ٶ٣ف اؾبؾي زض ايٵ ظٲيٷٻ ثط ٖٽسٺ زاضٶس.

 

 ٢ٝبثـ ٣ ٝأخز ٤ٝسد اػتيبد٥ : -5

.  سٗيايٵ  ٦1384بْٳي، ض؛ ثٽٳٷي، ٰ؛ دٹض٦بْٳي، ٰ؛ حالػيبٴ، ٔ؛ زغٶسيبٴ، ؼ. ٸ ٲؼابظي اٲياطي، ة.   

بؾت سطيٵ ؾٵ، َٹ٬ ٸ ٸظٴ ضټبؾبظي ثچٻ سبؾٳبټي ايطاٶي ؾٹاح٭ ػٷٹة ٚطثي زضيابي  ٲٷ

 . 3ذعض ثط اؾبؼ قبذم قٹضي. ٲؼٯٻ ٖٯٳي قيالر ايطاٴ، ؾب٬ چٽبضزټٱ، قٳبضٺ 
 

Kazemi, R.; Bahmani, M.; Krayushkina, L.S.; Pourkazemi, M. and Ogorzalek, A.2003. 

Changes in blood serum osmolarity and ultrastructure of gill chloride cells in young 

Persian sturgeon Acipenser persicus of different sizes during adaptation to sea 

water.Zoologica poloniae. Vol. 48. 1- 4. 
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يبسي ٝشاّض تْخيدش  ّبسثشد اػپشٛ ٢ٝزٞذ ؿذ٥ تبػٞب٧يبٟ ر٨ت تْخيش ٝل٤٢في ٝب٧يبٟ خب٣ ف٤٢اٟ دػت٤ساٙقٞ٘:

 دس ك٤ست ّٞج٤د ٤ٝٙذي٠ ١ش ٢ٝبػت

 (ٝب٧يبٟ خب٣يبسي  اٙٞٚٚيا١ؼتيت٤ تحَيَبت ثي٠ )ٝؤػؼ٦ تحَيَبت ؿيالت ايشاٟ  فض٤ ٧يئت فٚٞي ت٨ي٦ ٢٢ّذ٥:

 

  ثيبٟ ٝؼئ٦ٚ: -1

 ٦بټف ضٸ ثٻ سعايس ٲٹٮسيٵ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي َي ؾبٮٽبي اذيط ؾجت قسٺ ٦ٻ ټٳٻ ؾبٮٻ ٖالٸٺ ثط ٦بټف اؾشحهب٬

٪ٹقز ٸ ذبٸيبض، اظ ٲيعاٴ ضټبؾبظي ثچٻ ٲبټيبٴ اٶ٫كز ٢س ثٻ ضٸزذبٶٻ ټبي حبقيٻ ػٷٹثي زضيبي ذعض ٦بټف 

يبثس. اؾشٟبزٺ اظ اؾذطٰ ٲٷؼٳس ٦ٻ زض َي ٞه٭ س٧ظيط اظ اؾذطٰ ٲبظاز ٲهطٜ ٦بض٪بټٽب ثسؾز آٲسٺ اؾز ٲي سٹاٶس 

ؾت  ثرهٹل ثطاي س٧ظيط ٶٳٹٶٻ ټبئي ٦ٻ نيس ي٧ي اظ ضاټٽبي اٞعايف ضاٶسٲبٴ س٧ظيط زض ظٲبٴ ٶجٹز ٲٹٮسيٵ ٶط ٲٷب

آٶٽب ٶبزض اؾز ٸ يب ٲٹٮسيٵ ذبل اظ ػٳٗيشٽبي ثب اضظقي ټٳچٹٴ ٶػاز ضٸزذبٶٻ ټابي ؾاٟيس ضٸز، ٪ط٪ابٴ ضٸز،    

 سؼٵ ٸ ؾبيط ضٸزذبٶٻ ټب ثبقس.
 

 ثشداساٟ:  ٢ٝغ٦َ يب ٢ٝبعٌ ٤ٝسد اػتيبد٥ ٣ ٝخبعجي٠ يب ث٨ش٥ -2

ٸ دطٸضـ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي، ٦بضقٷبؾبٴ ٸ ټٳ٧بضاٴ ثرف س٧ظيط ٲطا٦اع   حبقيٻ ػٷٹثي زضيبي ذعض، ٲطا٦ع س٧ظيط

 س٧ظيط ٲهٷٹٖي ٲبټيبٴ ذبٸيبضي

 

 ا٧ٞيت ٣ ت٤ري٦ اٍتلبدي ٣ ارتٞبفي حبك٘ اص ثْبسٕيشي دػت٤ساٙقٞ٘: -3

زض  ٦بټف ٲيعاٴ نيس ٲٹٮسيٵ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي )ٞيٯٳبټي   اظٸٴ ثطٸٴ  قيخ  سبؾٳبټي ايطاٶي ٸ سبؾٳبټي ضٸؾاي ( 

ٽبي اذيط ثبٖض ثطٸظ ٲك٧الر ػسي زض اٲط س٧ظيط ٲهٷٹٖي ٸ ثبظؾبظي شذبئط ايٵ ٲبټيابٴ ثاب اضظـ قاسٺ    ؾبٮ

اؾز. ايٵ ٲؿئٯٻ ثٻ ٶٹثٻ ذٹز ؾجت ٦بؾشٻ قسٴ اظ ٲيعاٴ ضټبؾبظي ثچٻ ٲبټيبٴ سٹٮيس قسٺ زض ٲٷب١َ ٲاٹضز ٶٓاط   

يط سٗاساز ٲٹٮاسيٵ ٲٗاسٸزي    ٲي قٹز. اظ َطٜ زي٫ط ايٵ ٦بټف نيس ؾجت قسٺ ٦ٻ زض ٞه٭ س٧ظيط   اظ سٹاٴ س٧ظ

اؾشٟبزٺ قٹز ٦ٻ ذُط ٦بټف سٷٹ٘ غٶي ايٵ ٲبټيبٴ ضا زض آيٷسٺ ثٻ زٶجب٬ زاضز. زض َٹ٬ ٞه٭ س٧ظيط  ٖٳسسب سٗاساز  

ٲٹٮسيٵ ٶط نيس قسٺ ثيكشط اظ سٗسازي اؾز ٦ٻ ثطاي دٹقف زازٴ ٮ٣بح سرٳ٧ٽبي اؾشحهبٮي اظ ٲٹٮسيٵ ٲبزٺ نيس 

طٰ زټي سٗسازي اظ ٲٹٮسيٵ ٶط اظ زؾز ٲي ضٸز. اظ َطٜ زي٫ط ٪ابټي ثاب   قسٺ الظٰ اؾز ٸ زض ٶشيؼٻ دشبٶؿي٭ اؾذ

ٸػٹز ٲٹٮسيٵ ٶط ٲٷبؾت  ٲٹٮس ٲبزٺ ٲٷبؾت زض ٲطا٦ع س٧ظيط ٸػٹز ٶساقشٻ ٸ سٹاٴ اؾذطٰ زټي ٶطټب ٦بټف ٲي يبثس. 

  ػٽاز  ثب ايٵ زؾشٹضاٮٗٳ٭ زض ٶٓط اؾز اظ اؾذطٰ  ٲٷؼٳس قسٺ ، ثب ٦يٟيز ٸ ٲبظاز ٲهطٜ ٲٹٮسيٵ زضٲٹا٢إ الظٰ  

 سبٲيٵ احشٳبٮي اؾذطٰ ٲٹضز ٶيبظ ٲطا٦ع س٧ظيط ٲهٷٹٖي ايٵ ٲبټيبٴ   زض اذشيبض آٶبٴ ٢طاض ٪يطز.
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 ٧بي ّبسثشدي(: ؿشح دػت٤ساٙقٞ٘ )ت٤كي٦ -4

ٶ٫ٽساضي اؾذطٰ ٲٷؼٳس اظ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي چٷس ؾبٮي اؾز ٦ٻ ثُٹض ػاسي زض اٶؿاشيشٹ سح٣ي٣ابر ثايٵ اٮٳٯٯاي      

 ٶ٫ٽاساضي   cc 100٪ٹٶاٻ اياٵ ٲبټيابٴ  زض حاس       5ټٱ ا٦ٷٹٴ اظ ټط يا٥ اظ   ٲبټيبٴ ذبٸيبضي زٶجب٬ ٲي قٹز ٸ

ٲي قٹز. ٲٹاضزي زض ٲط٦ع س٧ظيط قٽيس ثٽكشي ديف آٲسٺ اؾز ٦ٻ ٲٹٮس ٲٷبؾت ٲبزٺ ٲٹػٹز ثٹزٺ اٲب ثٻ زٮي٭ ٖسٰ 

يٵ قطح ٦ٻ زؾشطؾي ثٻ ٲٹٮس ٶط ، ثب زضذٹاؾز ٲط٦ع س٧ظيط ٲطثٹَٻ ثب اضائٻ اؾذطٰ ٲٷؼٳس ثطاي س٧ظيط ا٢ساٰ قس. ثس

 ٲيٯااي ٮيشااط ثااطاي ټااط ٦يٯااٹ   10دااؽ اظ ثيااطٸٴ آٸضزٴ ٲ٣ااساض اؾااذطٰ ٲٷؼٳااس ٲااٹضز ٶياابظ ) ثاايف اظ     

زضػٻ ؾبٶشي ٪طاز اٶؼٳبز ظزائي ٦طزٺ ٸ  40سرٱ ( اظ سبٶ٧ٽبي اظر ٲبيٕ، دبيٹسٽبي حبٸي اؾذطٰ  ضا زض آة ٪طٰ  

بح زض اذشيبض ثرف س٧ظيط ٢طاض ٲي ٪يطز. دؽ اظ ػٳٕ آٸضي ٦٭ اؾذطٰ ٲٹضز ٶيبظ ، ٶٳٹٶٻ ټب  ؾطيٗب ػٽز اٶؼبٰ ٮ٣

 ثٷاابثطايٵ زض ٞهاا٭ س٧ظيااط ثااب اٖااالٰ ٶياابظ ٲ٣ااساض اؾااذطٰ ػٽااز ٲااٹاضز ٦اابضثطزي، دااؽ اظ اٶؼٳاابز ظزائااي    

ٶٳٹٶٻ ټب زض قطائٍ آظٲبيك٫بټي، اؾذطٰ ٲٹضز ٶيبظ زض اذشيبض ٦بض٪بٺ ٢طاض ٲي ٪يطز. الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ټط چٷس ٦ٻ 

سحط٤ ٶٳٹٶٻ اؾذطٰ سبظٺ ٶيؿز، اٲب  چٷبٶچٻ اظ ايٵ س٧ٷي٥ زض ايٷ٫ٹٶاٻ ٲاٹاضز    ٲيعاٴ سحط٤ ايٵ ٶٳٹٶٻ ټب زض حس

 اؾشٟبزٺ ٶكٹز، ٲبټي ٲبزٺ ٲٷبؾت اظ زؾز ضٞشٻ ٸ ثيالٴ سٹٮيس ٦بټف ثيكشطي ذٹاټس يبٞز.

 

 ٢ٝبثـ ٣ ٝأخز ٤ٝسد اػتيبد٥ : -5

اظ سبؾاٳبټيبٴ زضيابي   ٪ٹٶٻ  5. اٶؼٳبز اؾذطٰ 1382ثطازضاٴ ٶٹيطي   ـ ، ٖٯيذٹض ٔ. ٸ دٹض٦بْٳي  ٰ.   

ذعض. ٸيػٺ ٶبٲٻ اٸٮيٵ ؾٳذٹظيٹٰ ٲٯي ٲبټيبٴ ذبٸيبضي  ٲؼٯاٻ ٖٯٳاي قايالر اياطاٴ  دابئيع      

 .23-28. ل ل. 1382

. ٮ٣بح سرٳ٧ٽبي ٲبټي اظٸٴ ثاطٸٴ دطٸضقاي   1385ثطازضاٴ ٶٹيطي   ـ ، ٖٯيذٹض ٔ. ٸ دٹض زټ٣بٶي  ٰ.  

ي ظيؿز قٷبؾاي ايطاٴ.قاٽطيٹض   ٦ٷٟطاٶؽ ؾطاؾط  چٽبضزټٳيٵ ثب اؾذطٲٽبي ٲٷؼٳس زٸ ؾبٮٻ.

1385. 

. اٶؼٳبز اؾذطٰ ٲٹٮسيٵ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي زض ذبضع اظ ٞه٭ س٧ظياط. ٪اعاضـ ٶٽابئي     1384ٖٯيذٹض  ٔ. 

 نٟحٻ. 46دطٸغٺ. ٲثؾؿٻ سح٣ي٣بر قيالر ايطاٴ. 

Billard R., Cosson J., Noveiri SB. and Pourkazemi M. 2004. Cryopreservation and short-term 

storage of sturgeon sperm, a review. Aquaculture 236 (1-4): 1-9. 

Cherpanov,V.V. and Kopeika,E.F.1999. Cryopreservation and  low temperature storage of 

sturgeon sperm. Proceedings of the 3
rd

 Inter.symp.Sturgeon, Piacenza,Italy,8-

11,July, 1997.p:310-311 
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ثش٣ٟ( ثب اػتيبد٥ اص تشّيت  ثي٤ت٢ْيِ اػتحلبٗ تخِٞ اص ٤ٝٙذي٠ ٝبد٥ تبػٞب٧يبٟ )اص٣ٟ دػت٤ساٙقٞ٘:ف٤٢اٟ 

 ث٢ٞؾ٤س تْخيش ٝل٤٢في  GnRHتٚييَي 

 اٙٞٚٚيا١ؼتيت٤ تحَيَبت ثي٠ )ٝؤػؼ٦ تحَيَبت ؿيالت ايشاٟ  ث٢ٞ٨ي  فض٤ ٧يئت فٚٞي ٝح٤ٞد ت٨ي٦ ٢٢ّذ٥:

 (ٝب٧يبٟ خب٣يبسي 

 

  ثيبٟ ٝؼئ٦ٚ: -1

٪طزز ٦ٻ اٸٮيٵ س٧ظيط ٲهٷٹٖي زض  بټي ثٻ سبضيرچٻ س٧ظيط ٲهٷٹٖي ٲبټيبٴ ذبٸيبضي زض ٦كٹض ٲكرم ٲيثب ٶ٫

زض ٲط٦ع س٧ظيط ٸ دطٸضـ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ؾسؾٷ٫ط ضقز ثبٶؼبٰ ضؾيس ٸ ٲُبٮٗٻ آٲبض ثبظؾبظي  1350ؾب٬ 

ٹٖي ايٵ ٪ٹٶٻ اضظقٳٷس ثطٸٴ حب٦ي اظ ٦بټف ٲٹ٣ٞيز زض اٲط س٧ظيط ٲهٷ شذبيط سبؾٳبټيبٴ ثٹيػٺ زض ٪ٹٶٻ اظٸٴ

ثبقس. اظ ايٷطٸ يطٸضر َطاحي ضٸقي ٶٹيٵ ثٳٷٓٹض اضس٣بي ٦ٳي ٸ ٦يٟي  ٲي 1370-1379ثٹيػٺ اظ ؾبٮٽبي 

ثبقس. اظ ايٷطٸ دطٸغٺ سح٣ي٣بسي زض  ٶبدصيط ٲي ٲطاح٭ س٧ظيط ٲهٷٹٖي ثٳٷٓٹض سٹٮيس ثچٻ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي اػشٷبة

ٹض اضائٻ زؾشٹضاٮٗٳ٭ س٧ظيط ٲهٷٹٖي آٶٽب ثب ٲٹ٣ٞيز ثبٶؼبٰ ثطٸٴ ٸ ثٳٷٓ ذهٹل ضٕٞ ٶبضؾبئيٽبي ٲٹٮسيٵ اظٸٴ

 ضؾيس. 

 

 ثشداساٟ:  ٢ٝغ٦َ يب ٢ٝبعٌ ٤ٝسد اػتيبد٥ ٣ ٝخبعجي٠ يب ث٨ش٥ -2

 ثرف ذهٹني )س٧ظيط ٸ دطٸضـ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي( –ٲطا٦ع س٧ظيط ٸ ثبظؾبظي شذبيط ٲبټيبٴ ذبٸيبضي 

 

 ٕيشي دػت٤ساٙقٞ٘:ا٧ٞيت ٣ ت٤ري٦ اٍتلبدي ٣ ارتٞبفي حبك٘ اص ثْبس -3

ثطٸٴ ٸ دبئيٵ ثٹزٴ ؾٵ ثٯٹ٘ آٴ  ثب سٹػٻ ثٻ اټٳيز حّٟ سٷٹٔ ظيؿشي ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ثٹيػٺ ٪ٹٶٻ اضظقٳٷس اظٸٴ

ټبي  ؾب٬(، سٹؾٗٻ آٮٹز٪ي زض ا٦ٹؾيؿشٱ زضيبي ذعض ٸ ضٸزذبٶٻ 12-18ټب ) ؾب٬( ٶؿجز ثٻ ؾبيط ٪ٹٶٻ 11-6)

ثطزاضي ثٽيٷٻ اظ ٲٹٮسيٵ ثٳٷٓٹض س٧ظيط ٸ ثبظؾبظي شذبيط اظ  ٺضيعي ػٽز اٲ٧بٴ ثٽط ٲٷشٽي ثٻ آٴ ٸ يطٸضر ثطٶبٲٻ

ټبي ثٗٳ٭ آٲسٺ،  ٪صاضي ي٥ َطٜ ٸ ٶيع اٞعايف ضٸٶس دطٸضـ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي زض ثرف ذهٹني ٸ ؾطٲبيٻ

ثبقس.  ثطزاضي اظ ٲٹٮسيٵ سبؾٳبټيبٴ اػشٷبة ٶبدصيط ٲي اضائٻ زؾشٹضاٮٗٳ٭ ٦بضثطزي ػٽز اٞعايف سٹٮيس ٸ ثٽطٺ

 اٶس.  ثطٸٴ زض ؾبٮٽبي اذيط ثب ٲك٧٭ س٧ظيط ٸ سٹٮيس ٲٹاػٻ ثٹزٺ آٖٱ ٲٹٮسيٵ اظٸٴ ثُٹضي٧ٻ ثرف
 

 ٧بي ّبسثشدي(: ؿشح دػت٤ساٙقٞ٘ )ت٤كي٦ -4

ټبي حبن٭ ٸ ثٳٷٓٹض اٞعايف ضاٶسٲبٴ سٹٮيس َي ٲطاح٭ س٧ظيط ٲهٷٹٖي سبؾٳبټيبٴ )٪ٹٶٻ  ثطاؾبؼ يبٞشٻ

٪طزز. ثسيٽي اؾز  ثكطح شي٭ ديكٷٽبز ٲي GnRHٯٟي٣ي ثطٸٴ( زض ػٷؽ ٲبزٺ زٸظ ديكٷٽبزي سعضي١ سط٦يت س اظٸٴ
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زٸظاغ ديكٷٽبزي ٲشٟبٸر  GVثطحؿت ٲحسٸزٺ زضػٻ حطاضر ٸ قطايٍ ضؾيس٪ي ٲٹٮسيٵ ٲبزٺ ثط َج١ قبذم 

، زٸظ ديكٷٽبزي ٦بټف ٸ ثب ٦بټف زضػٻ حطاضر آة GVثبقس. ثُٹضي٧ٻ ثب اٞعايف زضػٻ حطاضر آة ٸ ٦بټف 

 يبثس.  يف ٲي، زٸظ ديكٷٽبزي اٞعاGVٸ اٞعايف 

 

 GnRHَٝذاس 

 )ٝيْش٣ٕشٛ ثش ّي٤ٕٚشٛ ٣صٟ ثذٟ(

 َٝذاس داٝپشيذ٣ٟ

 )ٝيْش٣ٕشٛ ثش ّي٤ٕٚشٛ ٣صٟ ثذٟ(

10 2 

15 2 

20 2 

 

اي ثٻ ٶؿجز  يٳٷبً ضٸـ سعضي١ زض ٲٷ٣ُٻ ؾٹٲيٵ دال٤ اؾشرٹاٶي دكشي ٲٹٮسيٵ ٲبزٺ ٸ سعضي١ ثهٹضر زٸ ٲطحٯٻ

 ثبقس.  ؾبٖز ٲي 12ثب ٞبنٯٻ ظٲبٶي ٲيبٶ٫يٵ  10:90
 

 ٢ٝبثـ ٣ ٝأخز ٤ٝسد اػتيبد٥ : -5

. ٪عاضـ ٶٽبيي دطٸغٺ ٲُبٮٗٻ ٞيعيٹٮٹغي٥ ػٽز ثطضؾي ٶبضؾبئيٽب زض اٮ٣بي 1384ثٽٳٷي، ٲحٳٹز ٸ ټٳ٧بضاٴ. 

 نٟحٻ.  90. ٲثؾؿٻ سح٣ي٣بر قيالر ايطاٴثطٸٴ. اٶشكبضار  س٧ظيط ٲهٷٹٖي ٲبټي اظٸٴ

ثطٸٴ زض ايطاٴ. ٲؼٯٻ ٖٯٳي قيالر  ظيط ٲهٷٹٖي ٲبټي اظٸٴ. ثيٹس٧ٷي٥ ٶٹيٵ س1384٧ثٽٳٷي، ٲحٳٹز ٸ ټٳ٧بضاٴ. 

 .48-31. نٟحبر 1384، ظٲؿشبٴ 4ايطاٴ. ؾب٬ چٽبضزټٱ، قٳبضٺ 

 

 

 

 



 65 

دس اػتحلبٗ اػپشٛ اص ٤ٝٙذي٠ ١ش تبػٞب٧يبٟ )٦١٤ٕ  GnRHّبسثشد تشّيت تٚييَي  ف٤٢اٟ دػت٤ساٙقٞ٘:

 ثش٣ٟ( ث٢ٞؾ٤س تْخيش ٝل٤٢في ٣ ثبصػبصي رخبيش اص٣ٟ

 اٙٞٚٚيا١ؼتيت٤ تحَيَبت ثي٠ )ٝؤػؼ٦ تحَيَبت ؿيالت ايشاٟ  ث٢ٞ٨ي  فض٤ ٧يئت فٚٞي ٝح٤ٞد ذ٥:ت٨ي٦ ٢٢ّ

 (ٝب٧يبٟ خب٣يبسي 

 

  ثيبٟ ٝؼئ٦ٚ: -1

ټبي ٲٽٱ زض ٲطا٦ع س٧ظيط ٸ ثبظؾبظي شذبيط ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ٖسٰ سأٲيٵ ٲٹٮسيٵ ٶط  اٲطٸظٺ ي٧ي اظ چبٮف

ثطٸٴ  ػٹاثسټي ٲٹٮسيٵ ٶط ثٹيػٺ زض ٪ٹٶٻ اضظقٳٷس اظٸٴ ٲشٷبؾت ثب ٶطخ ػٷؿيز زض ٞه٭ سٹٮيسٲظ٭ ٸ يب ٖسٰ

ثبقس. ٮصا ثب سٹػٻ ثٻ ؾبذشبض ٞيعيٹٮٹغي٥ ٲشٟبٸر ٲٹٮسيٵ ٶط ٸ يطٸضر اؾشحهب٬ اؾذطٰ ٲٷبؾت ػٽز اٶؼبٰ  ٲي

ٖٳٯيبر ٮ٣بح ٸ س٧ظيط ٲهٷٹٖي، اضائٻ زؾشٹضاٮٗٳ٭ اػطايي ثٳٷٓٹض ٦بضثطز ضٸقٽبي ٶٹيٵ زض اؾشحهب٬ اؾذطٰ 

 ثبقس. ٶبدصيط ٲي ثطٸٴ ٶط  اػشٷبة ٲهٷٹٖي ٲبټيبٴ اظٸٴ ٲٷبؾت ٸ س٧ظيط

 

 ثشداساٟ:  ٢ٝغ٦َ يب ٢ٝبعٌ ٤ٝسد اػتيبد٥ ٣ ٝخبعجي٠ يب ث٨ش٥ -2

 ثرف ذهٹني )س٧ظيط ٸ دطٸضـ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي( -ٲطا٦ع س٧ظيط ٸ ثبظؾبظي شذبيط ٲبټيبٴ ذبٸيبضي 

 

 اٙقٞ٘:ا٧ٞيت ٣ ت٤ري٦ اٍتلبدي ٣ ارتٞبفي حبك٘ اص ثْبسٕيشي دػت٤س -3

ټبي الظٰ ػٽز اٲ٧بٴ اؾشحهب٬ اؾذطٰ ٲٷبؾت اظ ٲٹٮسيٵ سبؾٳبټيبٴ ثٳٷٓٹض  ضؾس اضائٻ زؾشٹضاٮٗٳ٭ ثٷٓط ٲي

ػٹيي زض ٲطاح٭ س٧ظيط ٲهٷٹٖي، سك٧ي٭ ثبٶ٥ اؾذطٰ ٲٷؼٳس ٸ ٶيع ٣ٍٞ سٷٹٔ ظيؿشي ٸ ٶػازټبي اضظقٳٷس  ثٽطٺ

ټبي آسي  سبؾٳبټيبٴ ػٽز سٹؾٗٻ ٞٗبٮيز سبؾٳبټيبٴ ثؿيبض حبئع اټٳيز ذٹاټس ثٹز ٸ اظ ايٵ َطي١ ٲٹٮسؾبظي

 سبؾٳبټي دطٸضي ٶيع ٲيؿط ذٹاټس قس. 
 

 ٧بي ّبسثشدي(: ؿشح دػت٤ساٙقٞ٘ )ت٤كي٦ -4

ثطٸٴ ٲجيٵ  زؾشبٸضزټبي حبن٭ اظ اػطاي دطٸغٺ سح٣ي٣بسي ٲُبٮٗٻ ٶبضؾبئيٽب زض ٞيعيٹٮٹغي سٹٮيسٲظ٭ ٲبټي اظٸٴ

ثبقس. آٶچٻ ٲؿٯٱ اؾز ٲحسٸزٺ زضػٻ  ٶط ثكطح شي٭ ٲيزض ٲٹٮسيٵ  GnRHزٸظ ديكٷٽبزي سعضي١ سط٦يت سٯٟي٣ي 

ټب  ضؾيس٪ي ػٷؿي( ثط سٹاٶٳٷسي ٸ ٲيعاٴ ضټبؾبظي اؾذطٰ IVحطاضر ٸ قطايٍ ضؾيس٪ي ٲٹٮسيٵ ٶط )زض ٲطحٯٻ 

 ٶ٣ف زاضز. 

 

 



 66 

 GnRHَٝذاس 

 )ٝيْش٣ٕشٛ ثش ّي٤ٕٚشٛ ٣صٟ ثذٟ(

 َٝذاس داٝپشيذ٣ٟ

 )ٝيْش٣ٕشٛ ثش ّي٤ٕٚشٛ ٣صٟ ثذٟ(

20 1 

30 2 

 

 ثبقس.  اي ٸ زض ٲٷ٣ُٻ ؾٹٲيٵ دال٤ اؾشرٹاٶي دكشي ٲي حٹٺ سعضي١ زض ٲٹٮسيٵ ٶط ثهٹضر ي٥ ٲطحٯٻٶ
 

 ٢ٝبثـ ٣ ٝأخز ٤ٝسد اػتيبد٥ : -5

. ٪عاضـ ٶٽبيي دطٸغٺ ٲُبٮٗٻ ٞيعيٹٮٹغي٥ ػٽز ثطضؾي ٶبضؾبئيٽب زض اٮ٣بي 1384ثٽٳٷي، ٲحٳٹز ٸ ټٳ٧بضاٴ. 

 نٟحٻ.  90. ٻ سح٣ي٣بر قيالر ايطاٴٲثؾؿثطٸٴ. اٶشكبضار  س٧ظيط ٲهٷٹٖي ٲبټي اظٸٴ

ثطٸٴ زض ايطاٴ. ٲؼٯٻ ٖٯٳي قيالر  . ثيٹس٧ٷي٥ ٶٹيٵ س٧ظيط ٲهٷٹٖي ٲبټي اظٸٴ1384ثٽٳٷي، ٲحٳٹز ٸ ټٳ٧بضاٴ. 

 .48-31. نٟحبر 1384، ظٲؿشبٴ 4ايطاٴ. ؾب٬ چٽبضزټٱ، قٳبضٺ 
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ثط  ي١ ضيع ثطـ ٲؼطاي سرٱضٸـ ٶٹيٵ سرٱ ٪يطي ظٶسٺ ٸ ثسٸٴ ايؼبز ػطاحز اظ َط ٖٷٹاٴ زؾشٹضاٮٗٳ٭:

(Oviduct microincision) زض ٲبټيبٴ ذبٸيبضي 

ٲبټيبٴ  اٮٳٯٯياٶؿشيشٹ سح٣ي٣بر ثيٵ )ٲثؾؿٻ سح٣ي٣بر قيالر ايطاٴ  ثٽٳٷي، ًٖٹ ټيئز ٖٯٳي ٲحٳٹز سٽيٻ ٦ٷٷسٺ :

 (ذبٸيبضي 

 

 ثيبٟ ٝؼئ٦ٚ:  -1

٧بي آثي ث٤يظ٥ دس  دٕي دس ا٤ّػيؼتٜٝتأػيب٦١ فٚيشمٜ ّب٧ؾ ؿذيذ رخبيش ٝب٧يبٟ خب٣يبسي  ت٤ػق٦ س١٣ذ آ٤ٙ

دسيبي خضس  فذٛ اْٝبٟ ٨ٝبرشت ٤ٝٙذي٠ ث٦ س٣دخب٦١ ٣ فذٛ ٨ٝيب ث٤دٟ ؿشايظ تخٞشيضي عجيقي  ّٚي٦ ٤ٝٙذي٠ 

ٝشّض دس اػتب٨١بي  5ٝبد٥ تبػٞب٧يبٟ پغ اص كيذ اص عجيقت ٣ ا١تَبٗ ث٦ ٝشاّض تْخيش ٣ ثبصػبصي رخبيش )تقذاد 

ر٨ت تخٖٞيشي ّـت٦ ؿذ٥ ٣ يب س٣ؿ٨بي ٝشػ٤ٛ رشاحي ١يض ٦ّ ثب ايزبد آػيت  )ٕيالٟ  ٝبص١ذساٟ ٣ ٕٚؼتبٟ(  

 رشاحت ٣ في١٤ت دس ثذٟ ٝب٧يبٟ خب٣يبسي ٧ٞشا٥ اػت تب٤٢ّٟ ث٦ ٝشٓ آ٨١ب ا١زبٝيذ٥ اػت.

سػذ اسائ٦ سا٧ْبس٧بي فٚٞي دس اْٝبٟ حيؼ ٣ ٨ٖ١ذاسي ٤ٝٙذي٠ پغ اص تخٖٞيشي ٣  اص اي٢ش٣ ث٢ؾش ٝي

 ص آ٨١ب ثؼيبس حبئض ا٧ٞيت خ٤ا٧ذ ث٤د.ثشداسي چ٢ذ ثبس٥ ا ث٨ش٥

 

 ثشداساٟ:  ٢ٝغ٦َ يب ٢ٝبعٌ ٤ٝسد اػتيبد٥ ٣ ٝخبعجي٠ يب ث٨ش٥ -2

 ٧بي د٣ٙتي ٣ خل٤كي تْخيش ٣ پش٣سؽ ٝب٧يبٟ خب٣يبسي ثخؾ -اػتب٨١بي حبؿي٦ دسيبي خضس
 

 ا٧ٞيت ٣ ت٤ري٦ اٍتلبدي ٣ ارتٞبفي حبك٘ اص ثْبسٕيشي دػت٤ساٙقٞ٘: -3

٧ب( ٣ ت٤ا١بيي دىقبت ٝتقذد تخٞشيضي دس  ي ع٤ال١ي )ثيؾ اص يْلذ ػبٗ دس ثشخي ٦١٤ٕتبػٞب٧يبٟ داساي فٞش

ػبصي ٝب٧يبٟ خب٣يبسي  ٧بي ّالٟ دس استجبط ثب ٤ٝٙذ ثبؿ٢ذ. اص عشىي ػشٝبي٦ ٕزاسي عي حيبت خ٤د سا داسا ٝي

٢ٞذ ٝيؼش ٕشدد. ّـي ْٝشس اص اي٠ آثضيبٟ اسصؿ اي عشاحي ؿ٤د تب اْٝبٟ تخٜ دس ؿشايظ پش٣سؿي ثبيذ ث٦ ٦١٤ٕ

سػذ اسائ٦ سا٧ْبس٧بي ٤١ي٠ فٞٚي دس فذٛ ايزبد رشاحت اص عشيٌ س٣ؿ٨بي ٢ٝؼ٤خ  ثب اي٠ ٣ر٤د ث٢ؾش ٝي

ّـي  فذٛ ١يبص ث٦ تز٨يضات دػتٖب٧ي  ٧ضي٦٢ پبئي٠ ٣  رشاحي )ايزبد ثشؽ  ثخي٦ ٣ ...(  تؼشيـ دس فٞٚيبت تخٜ

ا١ذسّبساٟ تْخيش ٣ پش٣سؽ ٝب٧يبٟ  اٝ٘ تشميت دػتٕيشي د٣ثبس٥ اص ٤ٝٙذي٠ اص ٨ٝٞتشي٠ ف٤ ٧ٞچ٢ي٠ اْٝبٟ تخٜ

 ٧بي د٣ٙتي ٣ خل٤كي خ٤ا٧ذ ث٤د. خب٣يبسي دس ثخؾ
 

 ٧بي ّبسثشدي(: ؿشح دػت٤ساٙقٞ٘ )ت٤كي٦ -4

 -٧بي پـتي  ثش دس د٣ ػٞت ثذٟ ٝب٧يبٟ خب٣يبسي ٝبد٥ )دس ثخؾ ثب ت٤ر٦ ث٦ ػبختبس آ١بت٤ٝيِ ٝزبسي تخٜ

 ٠ ٝزبسي دس ١ضديْي ػ٤ساخ ت٢بػٚي ثؼيبس حبئض ا٧ٞيت اػت.رب١جي حيش٥ ؿْٞي(  إٓب٧ي اص ْٝبٟ اي
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ثش اص ٍؼٞت ى٤ٍب١ي )ػش( داساي ىبك٦ٚ صيبدي ثب ػ٤ساخ ت٢بػٚي ث٤د٥ ٦ّ اي٠ ٣يظٕي ػيؼتٜ ر٢ؼي  ٝزبسي تخٜ

ّـي يْجبس٥ اص تبػٞب٧يبٟ ٣ر٤د ١ذاسد ٝبٙؾ ؿْٜ اص ٍؼٞت ى٤ٍب١ي  ػبصد ٦ّ چشا اْٝبٟ تخٜ ٧ب ٝـخق ٝي ٝبد٥

٧بي ٝزبسي ث٦ يْذيٖش ١ضديِ ٣ ادا٦ٝ  ثش ؿذ٥ ٣ ػپغ دي٤اس٥ ٧ب ىَظ اص عشيٌ ٝزبسي تخٜ تخ٤ٜٝرت خش٣د 

ثش  تخ٨ٞبي  ؿ٤د. دس ك٤ستي٦ْ پغ اص ثشؽ دادٟ ثخؾ تحتب١ي )دٝي( ٝزبسي تخٜ ّـي ميش٠ْٞٝ ٝي تخٜ

 د.ت٤اٟ تخٜ ّـي ٤ٞ١ ؿ١٤ذ ٣ ثشاحتي ٝي ا٦ٙ٣٣ ؿذ٥ ٝؼتَيٞب  اص حيش٥ ثذٟ ٣اسد ػ٤ساخ ت٢بػٚي ٝي

ثش ىَظ ١يبص ث٦ يِ اػْبٙپ٘ ثب  ثشاي ا١زبٛ فٞ٘ رشاحي ثذ٣ٟ ايزبد رشاحت اص عشيٌ سيضثشؽ ٝزشاي تخٜ

ثش تبػٞب٧يبٟ داساي مـبي  فشم تيل ّٞتش اص ٍغش ػ٤ساخ ت٢بػٚي ٝب٧ي ٤ٝسد ١ؾش اػت. دي٤اس٥ ٝزبسي تخٜ

د ؿذ٥ آ١َذس رضيي اػت ٦ّ ٕشدد ٣ صخٜ ايزب ١بصُ ١ي٦ٞ ؿيبه اػت ٦ّ ثشؽ آ٨١ب ٤ٝرت خ١٤شيضي ؿذيذ ١ٞي

٧ب ر٨ت تْٞي٘  دٍي٦َ دس داخ٘ ح٤ضچ٦ 60اٙي  40يبثذ. ٝب٧يبٟ ٝبد٥ ٢ٝبػت ث٦ ٝذت  ػشيقب  ث٨ج٤د ٝي

ا٣٣الػي٤ٟ ٨ٖ١ذاسي ٣ پغ اص ٕشىت٠ اػپشٛ اص ٤ٝٙذي٠ ١ش  ٝب٧يبٟ ٝبد٥ سا اص آة ثيش٣ٟ آ٣سد٥ ثب ح٦ٙ٤ ٢ٞ١بُ 

د٧يٜ. ٝق٤ٞال  دس تخٖٞيشي دس ٝب٧يبٟ ثب ا١ذاص٥ ٤ّچِ يب  ػش آ٨١ب سا پيچب١ذ٥ ٣ س٣ي ٝيض رشاحي ٍشاس ٝي

ّي٤ٕٚشٛ ػ٦ ١يش ىقبٙيت داؿت٦ ثغ٤سي٦ْ يِ ١يش ت٤ػظ ح٦ٙ٤ خـِ ؿْٜ ٝب٧ي سا  25ٝت٤ػظ ثب ٣صٟ حذ٣د 

داسد  ١يش د٣ٛ ػب٦ٍ دٝي ٝب٧ي سا ٨ٖ١ذاؿت٦ ٣  ٧ب ٦ٖ١ ٝي آ٣سي تخٜ خـِ ٤ٞ١د٥ ٣ ؽشه ٢ٝبػجي ثشاي رٞـ

د٧ذ. ٝق٤ٞال   ٛ ٝي د٧ذ  ١يش ػ٤ٛ ػش ٝب٧ي سا ٨ٖ١ذاؿت٦ ٣ ؿْٜ آٟ سا ثأساٝي ٝبٙؾ ٝيثشؽ تخٜ ثش٧ب سا ا١زب

٧ب  ثش دس ىبك٦ٚ يِ تب چ٢ذ ػب١تيٞتشي ثخؾ ى٤ٍب١ي داخٚي ػ٤ساخ ت٢بػٚي ٝبد٥ ٤ٍٝقيت ٍشاسٕيشي ٝزبسي تخٜ

يب چ، ٧ذايت  ثش ساػت ٍشاس داسد. اػْبٙپ٘ سا دس خظ ٝيب١ي ٣اسد ١ْشد٥ ث٦ْٚ ّٞي ثل٤ست رب١جي ثؼٞت تخٜ

ثش ثؼتٖي ث٦ ا١ذاص٥ ٝب٧ي داسد. ثشاي ػ٤٨ٙت ا١زبٛ  ٝي ؿ٤د. دس ٧ش ك٤ست فٌٞ ىش٣سىتٖي اػْبٙپ٘ ثغشه تخٜ

ت٤اٟ ٝب٧ي سا ث٦ پ٤ٚ٨ ٍشاس داد. دس ٢٧ٖبٛ ا٣ٙي٠ تخٖٞيشي ٝق٤ٞال  ثخؾ افؾٜ تخ٨ٞبي ا٦ٙ٣٣ ؿذ٥  ّـي ٝي تخٜ

ثش٧ب ١يؼت. اص  خٖٞيشي د٣ثبس٥ ١يبصي ث٦ ثشؽ تخٜؿ١٤ذ. دس ٢٧ٖبٛ ت دسكذ خبسد ٝي 90اٙي  80ث٦ ٝيضاٟ 

اٙي  2ت٤اٟ تب ػ٦ ٝشح٦ٚ تخٖٞيشي ّشد. ٝذت صٝبٟ ا٣ٙي٠ تخٖٞيشي ٝق٤ٞال   ٝب٧يبٟ ثب ا١ذاص٥ ثضسٓ ٣ پشتخٜ ٝي

 دٍي٦َ ٝي ثبؿذ. 20

يؼش اص اي٠ س٣ؽ اْٝبٟ ص١ذ٥ ٦ٖ١ داؿت٠ ٤ٝٙذي٠ ٝبد٥ ٣ تخٖٞيشي د٣ثبس٥ اص آ٨١ب ثذ٣ٟ ٧يچ٦١٤ٖ آػيت ثذ١ي ٝ

 ٕشدد. ٝي

 

 ٢ٝبثـ ٣ ٝأخز ٤ٝسد اػتيبد٥ : -5

. ٕضاسؽ ٨١بيي پش٣ط٥ ٝغبٙق٦ ىيضي٤ٙ٤طيِ ر٨ت ثشسػي ١بسػبئي٨ب دس اَٙبي 1384ث٢ٞ٨ي  ٝح٤ٞد ٣ ٧ْٞبساٟ  

 كيح٦. 90ثش٣ٟ. ا١تـبسات ٝؤػؼ٦ تحَيَبت ؿيالت ايشاٟ   تْخيش ٝل٤٢في ٝب٧ي اص٣ٟ
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ثش٣ٟ  ى٤ىيضي٤ٙ٤طيِ دس تْخيش ٝل٤٢في ٤ٝٙذي٠ اص٧ٟ٣بي ٤ٝس . ؿبخق1384ث٢ٞ٨ي  ٝح٤ٞد ٣ ٧ْٞبساٟ  

اٙٞٚٚي  مشثي دسيبي خضس. اسائ٦ ؿذ٥ دس ػيضد٧ٞي٠ ٢ّيشا١غ ػشاػشي ٣ ا٣ٙي٠ ٢ّيشا١غ ثي٠ ح٤ض٦ ر٤٢ة

 (.84ؿ٨شي٤س  –ؿ٢بػي ايشاٟ. دا١ـٖب٥ ٕيالٟ )سؿت  صيؼت

ثش٣ٟ پش٣سؿي ث٦ س٣ؽ ص١ذ٥ دس ٟ ٕيشي اص ٤ٝٙذي٠ ٝبد٥ اص٣ . ا٣ٙي٠ ٕضاسؽ تخ1385ٜث٢ٞ٨ي  ٝح٤ٞد ٣ ٧ْٞبساٟ  

ؿ٢بػي ايشاٟ.  اٙٞٚٚي صيؼت ّـ٤س. اسائ٦ ؿذ٥ دس چ٨بسد٧ٞي٠ ٢ّيشا١غ ػشاػشي ٣ د٣ٝي٠ ٢ّيشا١غ ثي٠

 (.85ؿ٨شي٤س  –دا١ـٖب٥ تشثيت ٝذسع )ت٨شاٟ 

ؿ٢بػي   ى٢ي آصٝبيـٖب٥ ٝب٧ي -ٕيشي اص تبػٞب٧يبٟ ث٦ س٣ؽ ص١ذ٥. ث٤ٙت٠ فٚٞي  . تخ1999ٜپبد٣ؿْب  ع.ة.  

(. ا١ؼتيت٤ تحَيَبت 1380  ػ٠ پغشصث٤سٓ. ٝتشرٜ: ي١٤غ فبدٙي ٣ ٝح٤ٞد ث٢ٞ٨ي )اسديج٨ـت 2س٥ ؿٞب

 كيح٦.  10اٙٞٚٚي ٝب٧يبٟ خب٣يبسي.  ثي٠
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 ّٚيذ ؿ٢بػبيي تقيي٠ ر٢ؼيت ٣ ٝشاح٘ سػيذٕي ر٢ؼي ٢ٕبد تبػٞب٧يبٟ  ف٤٢اٟ دػت٤ساٙقٞ٘:

 اٙٞٚٚيا١ؼتيت٤ تحَيَبت ثي٠ )ؿيالت ايشاٟ  ٝؤػؼ٦ تحَيَبت ث٢ٞ٨ي  فض٤ ٧يئت فٚٞي ٝح٤ٞد ت٨ي٦ ٢٢ّذ٥:

 (ٝب٧يبٟ خب٣يبسي 

 

  ثيبٟ ٝؼئ٦ٚ: -1

٦ؿت آ٪بټي اظ ػٷؿيز ٸ ٲطحٯٻ ضؾيس٪ي ػٷؿي سبؾٳبټيبٴ چٻ ثٳٷٓٹض ضٖبيز ٖسٰ نيس سبؾٳبټيبٴ ٶبضؼ اظ 

زضنس( ټبي ٖٯٳي زض ٲطا٦ع س٧ظيط ٸ دطٸضـ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ثٳٷٓٹض سٗييٵ ػٷؿيز ) ضيعي َجيٗز ٸ يب ثطٶبٲٻ

ثطزاضاٴ ضا ثب ٲك٧٭  ثبقس. ثُٹضي٧ٻ اٚٯت زض ٲطاح٭ اٸٮيٻ ضقس ٸ ٶٳٹ ثٽطٺ ٲبټيبٴ ٶط ٸ ٲبزٺ ثؿيبض حبئع اټٳيز ٲي

ضؾس اضائٻ اٮ٫ٹټبي ٖٳٯيبسي زض سٗييٵ ػٷؿيز ٪ٷبز ٸ اٲ٧بٴ  ؾبظز. ٮصا ثٷٓط ٲي ػساؾبظي ػٷؿيز ٲٹاػٻ ٲي

ثطزاضي ثٽيٷٻ اظ ايٵ  ي ٸ يب دطٸضقي ٲٹػت ثٽطٺسٗييٵ ٲطاح٭ ضؾيس٪ي ػٷؿي سبؾٳبټيبٴ چٻ زض قطايٍ َجيٗ

 ٪طزز.  آثعيبٴ اضظقٳٷس ٲي

 

 ثشداساٟ:  ٢ٝغ٦َ يب ٢ٝبعٌ ٤ٝسد اػتيبد٥ ٣ ٝخبعجي٠ يب ث٨ش٥ -2

 دطٸضـ زټٷس٪بٴ سبؾٳبټيبٴ  –نيس٪بټٽبي ٲبټيبٴ ذبٸيبضي 

 

 ا٧ٞيت ٣ ت٤ري٦ اٍتلبدي ٣ ارتٞبفي حبك٘ اص ثْبسٕيشي دػت٤ساٙقٞ٘: -3

٦بټف قسيس شذبيط سبؾٳبټيبٴ زضيبي ذعض يطٸضر زاضز سب زض نٹضر نيس ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ٶبضؼ  ثب سٹػٻ ثٻ

ٶؿجز ثٻ ضټبؾبظي آٶٽب ثٻ زضيب ٸ يب اٲ٧بٴ ٶ٫ٽساضي آٶٽب زض قطايٍ ٲُٯٹة ٲٹٮسؾبظي ا٢ساٰ ٪طزز. ټٳچٷيٵ 

ي نبزض ٪طزيسٺ ټبي ذهٹن  ټبي ٢بث٭ سٹػٽي زض ذهٹل دطٸضـ سبؾٳبټيبٴ ثطاي ثرف اٲطٸظٺ ٲٹا٣ٞز انٹٮي

اؾز ٦ٻ آ٪بټي اظ اٲ٧بٴ سٗييٵ ٲطاح٭ ضؾيس٪ي ػٷؿي ٸ يب سٗييٵ ػٷؿيز ٲبټيبٴ ذبٸيبضي )ٶط ٸ ٲبزٺ( زض 

ثطزاضي ثٽيٷٻ اظ شذبيط َجيٗي سبؾٳبټيبٴ سٹؾٍ  ټبي ذهٹني ٸ يب زض ثٽطٺ اٞعايف ايؼبز اٶ٫يعٺ زض ثرف

 ټبي زٸٮشي زض نيس٪بټٽب ثؿيبض حبئع اټٳيز اؾز.  ثرف

 

 ٧بي ّبسثشدي(: دػت٤ساٙقٞ٘ )ت٤كي٦ ؿشح -4

 زض سرٳساٴ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي: 

ضؾيس٪ي ػٷؿي ثٻ ضٶ٩ نٹضسي ٦ٳطٶ٩ ٲشٳبي٭ ثٻ ذب٦ؿشطي ثب چيٵ  2ثبٞز سرٳساٴ زض ٲطحٯٻ  -1

سطيٵ  ټبي ؾُحي اؾز ٦ٻ ثب ٶٹاضټبي ثبٞز چطثي ٶيع دٹقبٶسٺ قسٺ اؾز. ايٵ ٲطحٯٻ َٹالٶي ذٹضز٪ي
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ثبقٷس. زض  ٲيٯيٳشط ٢بث٭ ٲكبټسٺ ٲي 5/0ضٶ٩ ثٹزٺ ٸ ثب ٢ُط ٦ٳشط اظ ٲطحٯٻ ثٹزٺ، سرٳ٧ٽب ٶؿجشبً ؾٟيس

 اٶس ثبٞز سرٳساٴ اٚٯت ٶبټٳٹاض اؾز.  اي ٦ٻ ٢جالً ي٧جبض سرٳطيعي ٶٳٹزٺ ٲبټيبٴ ٲبزٺ

ټبي ٖٳي١  ذٹضز٪ي ضؾيس٪ي ػٷؿي ثٻ ضٶ٩ ظضز ٲشٳبي٭ ثٻ ذب٦ؿشطي ثب چيٵ 3ثٻ  2ثبٞز سرٳساٴ زض ٲطحٯٻ  -2

٪طزٶس. ٢ُط سرٳ٧ٽب ثٻ  شطا٦ٱ ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ ثهٹضر اػؿبٰ ظضز زضذكبٴ ٲكبټسٺ ٲيثٹزٺ ٦ٻ زض ثبٞز چطثي ٲ

ثبقس. زض ايٵ ٲطحٯٻ  ټبي ذب٦ؿشطي ٲي ضٶ٫ساٶٻٲيٯيٳشط ٦بٲالً سٹؾٍ ظضزٺ دٹقبٶسٺ قسٺ ٸ ٞب٢س  2اٮي  1ٲيعاٴ 

 ثيكشطيٵ سٛييطار سؼٳٕ چطثي ٸ اٶساظٺ سرٱ ٢بث٭ ٲكبټسٺ اؾز. 

ټبي ٖٳي١ ػبٶجي ثٹزٺ ٦ٻ  ذٹضز٪ي س٪ي ػٷؿي ظضزٞبٰ ٸ ثعض٨ ثب چيٵضؾي 3ثبٞز سرٳساٴ زض ٲطحٯٻ  -3

ٲيٯيٳشط ټؿشٷس ٦ٻ سٹؾٍ  5/2چطثي آٴ ٦بټف يبٞشٻ، سرٳ٧ٽب ظضز ؾجعٞبٰ ٲشٳبي٭ ثٻ ذب٦ؿشطي ثب ٢ُط 

 اٶس.  ټبي ظضزٺ دط قسٺ زاٶٻ

ټبي  ذٹضز٪ي ٵضؾيس٪ي ػٷؿي ثٻ ضٶ٩ ؾيبٺ ٸ ثعض٨ ثب چطثي ثؿيبض ٦ٱ ٸ چي 4ثٻ  3ثبٞز سرٳساٴ زض ٲطحٯٻ  -4

سرٳ٧ٽب ټٷٹظ زض سرٳساٴ ٲشطا٦ٱ ٸ ثٻ ضٶ٩ ذب٦ؿشطي سيطٺ ٲشٳبي٭ ثٻ ؾيبٺ، زضذكبٴ ٸ ٖٳي١ اؾز. 

  اٶس. ثعض٨ ټؿشٷس ٦ٻ سٹؾٍ ظضزٺ اٶجبقشٻ قسٺ

ضؾيس٪ي ػٷؿي ثهٹضر ٶطٰ ثٹزٺ ٸ سرٳ٧ٽب سٳبي٭ ثٻ آظاز قسٴ زض حٟطٺ  4ثبٞز سرٳساٴ زض ٲطحٯٻ  -5

ټبي ٖٳي١ سرٳساٶي ضا زاضٶس. سرٳ٧ٽب ثعض٨ ثٹزٺ ٸ  يٵ ذٹضز٪يټبي ٲطثٹٌ ثٻ چ ٖٳٹٲي ٸ زض اليٻ

سٹاٶٷس ثٻ ضٶ٫ٽبي ٲشٷٹٔ اظ ذب٦ؿشطي سب ؾيبٺ زيسٺ قٹٶس. ق٧ٱ ٲبټيبٴ زض ايٵ ٲطحٯٻ ثطآٲسٺ ثٹزٺ ٸ  ٲي

 ٪يطز.  اظ َطي١ ٲبٮف زؾز، اٸٸالؾيٹٴ نٹضر ٲي

قٹز ٸ اٚٯت ثٻ  ذٹز ْبټط ٲيثبٞز سرٳساٴ دؽ اظ سرٳطيعي ثالٞبنٯٻ چيٵ ذٹضزٺ ٸ زض حسا٢٭ اٶساظٺ  -6

ثبقس. اٮجشٻ زض ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ٲبزٺ سرٳطيعي ٦طزٺ ٸ يب ٞب٢س  ضٶ٩ نٹضسي ٦ٳطٶ٩ ٸ ٞب٢س چطثي ٲي

سٹاٴ ي٥ ذٍ ق٧ٳي ٲيبٶي ٞطٸ ضٞشٻ ٲكرم ضا زض ؾُح ثسٴ آٶٽب ثٗٷٹاٴ ي٥  سٹاٴ سرٳطيعي، ٲي

 قبذم ٲٽٱ ْبټطي ٲكبټسٺ ٶٳٹز. 

 25سب  2/1زض ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ٲبزٺ ٲٗٳٹالً ثيٵ  (GSI)سٴ قبذم ضقس ٪ٷبز ٶؿجز ثٻ ٸظٴ ٦٭ ث

 زضنس ٲشٛيط اؾز. 
 

 زض ثيًٻ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي: 

ضؾيس٪ي ػٷؿي ٶٹاضي ق٧٭ ثٻ ضٶ٩ ذب٦ؿشطي سيطٺ سب ٦طٰ ټٳطاٺ ثب ٶٹاض  2ثبٞز ثيًٻ زض ٲطحٯٻ  -1

 ثبضي٧ي اظ چطثي اؾز.
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٩ ضٸقٵ سب ذب٦ؿشطي سيطٺ ٸ اي ٸ ثٻ ضٶ ضؾيس٪ي ػٷؿي ثٻ ق٧٭ ٮٹٮٻ 3ثبٞز ثيًٻ زض ٲطحٯٻ  -2

ټبي ػبٶجي آق٧بضي  ٲ٣بزيط ٞطاٸاٶي اظ چطثي اؾز. زض ػٽز ٖٳ٣ي ٢ُٹض ٸ زاضاي چيٵ ذٹضز٪ي

 ثبقٷس.  ٲي

ضؾيس٪ي ػٷؿي ثٻ ضٶ٩ ٦طٰ سب ؾٟيس ٸ ؾطقبض اظ حٟطار ق٧ٳي اؾز.  4ثبٞز ثيًٻ زض ٲطحٯٻ  -3

دبئيع ٸ ظٲؿشبٴ ثبٞز ثيًٻ ټبي  زض سبثؿشبٴ ٲٳ٧ٵ اؾز ٲ٣بزيط چطثي ٲكبټسٺ قٹز اٲب زض ٶٳٹٶٻ

 ټبي حبٸي ٲٷي، ؾطقبض اظ اؾذطٲٽبي سٹؾٗٻ يبٞشٻ اؾز.  ٞب٢س چطثي اؾز. ٮٹٮٻ

ټبي ٲشٷٹٔ ٸ ثٻ ضٶ٩  اٶساظٺ ثبٞز ثيًٻ دؽ اظ سرٯيٻ اؾذطٲٽب ثكسر ٦بټف يبٞشٻ ٸ زاضاي ٮت -4

 ثبقس.  ؾٟيس سب ٦طٰ ٲي

زضنس  10سب  5/0ٶط ٲٗٳٹالً ثيٵ  زض ٲبټيبٴ ذبٸيبضي (GSI)قبذم ضقس ٪ٷبز ٶؿجز ثٻ ٸظٴ ٦٭ ثسٴ 

 ٲشٛيط اؾز. 

 

 ٢ٝبثـ ٣ ٝأخز ٤ٝسد اػتيبد٥ : -5

قٷبؾي ٚسز ػٷؿي زض سبؾٳبټيبٴ ػٹاٴ دطٸضقي. ٲؼٯٻ  . ٲُبٮٗٻ ثبٞز1377اٮٻ ٦بْٳي،  ثٽٳٷي، ٲحٳٹز ٸ ضيٹاٴ

 .16-1ل.  ٖٯٳي قيالر ايطاٴ. ؾب٬ ټٟشٱ. قٳبضٺ ي٥. ل

قٷبؾي سبؾٳبټيبٴ )ثطضؾي  ٶٽبيي دطٸغٺ سٽيٻ اَٯؽ ثبٞز. ٪عاضـ 1384ثٽٳٷي، ٲحٳٹز ٸ ټٳ٧بضاٴ، 

ٲثؾؿٻ سح٣ي٣بر ټيؿشٹٮٹغي٥ اٶساٲٽبي ٪ٷبز، آثكف، ٦ٯيٻ، ٦جس ٸ زؾش٫بٺ ٪ٹاضـ سبؾٳبټي ايطاٶي(. 

 ل.  77. قيالر ايطاٴ

Bahmani, M., et al., 2005. Workshop on sturgeon sexing and gonad staging. 5
th

 International 

Symposium on Sturgeon. May 9-13, 2005. Ramsar-Iran. 
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 ف٤٢اٟ دػت٤ساٙقٞ٘: ت٤ٙيذ ٝب٧يبٟ خب٣يبسي فَيٜ ثشاي كبدسات ث٦ خبسد اص ّـ٤س 

 اٙٞٚٚي ٝب٧يبٟ خب٣يبسي دّتش دادٝبٟ ا١ؼتيت٤ تحَيَبت ثي٠ئت فٚٞي فض٤ ٧ي –ت٨ي٦ ٢٢ّذ٥: ٝحٞذ پ٤سّبؽٞي 

 

 

 ثيبٟ ٝؼئ٦ٚ:  -1 

٪ٹٶٻ آٴ زض زضيبي ذعض ٸ حٹظٺ آثطيع آٴ ظيؿز  6٪ٹٶٻ اظ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي زض ػٽبٴ دطا٦ٷف زاضٶس ٦ٻ  27

ثشٷي ٸ  ٦ٷٷس. ثٗٯز ٦بټف قسيس شذبيط َجيٗي ٲبټيبٴ ذبٸيبضي زض زضيب، دطٸضـ آٴ زض اؾشرطټبي ٲي

ضٸٶس نٗٹزي زض ػٽبٴ ثٻ ذٹز ٪طٞشٻ ثٻ  (Aquaculture)دطٸضي  ټبي ٞبيجط٪الؼ زض ؾيؿشٱ آثعي حٹيچٻ

دطٸضي زض ٦كٹضټبي ٲرشٯٝ ػٽبٴ  ٶحٹي ٦ٻ اٲطٸظٺ ثرف آٖٱ ٪ٹقز ٸ ذبٸيبض سبؾٳبټيبٴ اظ َطي١ آثعي

 ٪طزز.  سٹٮيس ٸ ٸاضز ثبظاض ٲي

ټبي ثٹٲي، ذٹقجرشبٶٻ َج١ ٢بٶٹٴ ٲهٹة، نبزضار ظٶسٺ  اظ َطٜ زي٫ط ثٳٷٓٹض حّٟ شذبيط غٶشي٧ي ٪ٹٶٻ

ثبقس. ظيطا زض نٹضر نبزضار اٸالً شذبيط  ټبي َجيٗي سبؾٳبټيبٴ ثٻ ذبضع اظ ٦كٹض ٲٳٷٹٔ ٲي اٶٹأ ٪ٹٶٻ

ضٸز ٸ طبٶيبً ؾبيط ٦كٹضټبي ػٽبٴ ثب زؾشيبثي ثٻ س٧ٷي٥ سٹٮيس  غٶشي٧ي سبؾٳبټيبٴ ٦كٹض ثشسضيغ اظ زؾز ٲي

 ٹاٶٷس ض٢يت ػسي ثطاي  ذبٸيبض َجيٗي سبؾٳبټيبٴ زضيبي ذعض ثبقٷس. س ذبٸيبض دطٸضقي ٲي

ټبي اٮ٧شطٸٶي، ټطؾب٬ س٣بيبي ذطيس ثچٻ ٲبټي ذبٸيبضي  سٗسازي اظ قط٦شٽبي ذبضػي اظ َطي١ ٲ٧بسجبر ٸ ديبٰ

دطٸضي ٸ دطٸضـ ذٹاټس ثٹز ٸ ثركي زي٫ط ثطاي ٲهبضٜ  اظ ٦كٹضٲبٴ زاضٶس ٦ٻ ثركي اظ آٴ ثطاي اټساٜ آثعي

ټبي ثٹٲي ٦كٹض زض ٢بٮت  ضيٹٲي، ثطاي زؾشيبثي ثٻ ثبظاض ػٽبٶي ٸ ټٳچٷيٵ ضٖبيز انٹ٬ ثٷيبزي حّٟ ٪ٹٶٻآ٦ٹا

ثبقس  ٦طٸٲٹظٸٰ ٲي ٦120ٻ زاضاي   (Huso huso)ي٥ َطح سح٣ي٣بسي زٸض٪ٻ ٲهٷٹٖي اظ سال٢ي ثيٵ ٞيٯٳبټي 

ثبقس ثهٹضر ضٞز ٸ  ٖسز ٦طٸٲٹظٸٰ ٲي n2;٦240ٻ زاضاي  (Acipenser persicus)ثب سبؾٳبټي ايطاٶي 

قٷبؾي ٶكبٴ زاز ٦ٻ ثچٻ ٲبټيبٴ زٸض٪ٻ سطيذٯٹئيس  ثط٪كز اٶؼبٰ قس. ٲُبٮٗبر ؾيشٹغٶشي٧ي، ٲٹٮ٧ٹٮي ٸ ثبٞز

٦طٸٲٹظٸٰ اظ ٲبټيبٴ ٣ٖيٱ ټؿشٷس. ٶشبيغ حبن٭ اظ دطٸضـ ٲبټيبٴ قبټس ٸ سيٳبضټبي ٲرشٯٝ زض  180ثٹزٺ ثب 

سٹاٴ اظ ثچٻ  سبؾٳبټي ايطاٶي ثيكشط اؾز ٮصا ٲي ٲبټٻ ٶكبٴ زاز ٦ٻ ضقس ٲبټيبٴ زٸض٪ٻ اظ 18ي٥ زٸضٺ 

ٲبټيبٴ ٞٹ٠ ثطاي سٹٮيس ٪ٹقز ټٱ اؾشٟبزٺ ٶٳٹز. ثب سٹػٻ ثٻ ٣ٖيٱ ثٹزٴ ثچٻ ٲبټيبٴ سٹٮيسي زض نٹضر 

نبزضار ثچٻ ٲبټي ٣ٖيٱ ثٻ ذبضع اظ ٦كٹض، قط٦شٽبي ض٢يت ٲٹ١ٞ ثٻ سٹٮيس ذبٸيبض ٶرٹاټٷس قس ٸ ٢بزض 

 بثز ٶٳبيٷس. ٶرٹاټٷس ثٹز ثب ذبٸيبض ايطاٴ ض٢
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 ثشداساٟ:  ٢ٝغ٦َ يب ٢ٝبعٌ ٤ٝسد اػتيبد٥ ٣ ٝخبعجي٠ يب ث٨ش٥ -2

 ٲطا٦ع س٧ظيط ٸ ثبظؾبظي شذبيط ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ايطاٴ زض اؾشبٶٽبي ٪يالٴ، ٲبظٶسضاٴ ٸ ٪ٯؿشبٴ  -

 ټبي ذهٹني  ٲطا٦ع دطٸضـ ٲبټي ذبٸيبضي ثرف -

 ٲطا٦ع سح٣ي٣بسي ٲبټيبٴ ذبٸيبضي  -

 ٣ ارتٞبفي حبك٘ اص ثْبسٕيشي دػت٤ساٙقٞ٘:ا٧ٞيت ٣ ت٤ري٦ اٍتلبدي  -3

اضزيجٽكز( س٣بيبټبيي اظ ثًٗي اظ ٦كٹضټب اظ  -ټطؾب٬ زض ٞه٭ س٧ظيط ٲهٷٹٖي ٲبټيبٴ ذبٸيبضي )ٞطٸضزيٵ

٪طزز ٦ٻ ثٗٯز ٖسٰ سأٲيٵ ثچٻ ٲبټي ثٻ آٶٽب  ٢جي٭ چيٵ ٸ ٦كٹضټبي اضٸدبيي ثطاي ذطيس ثچٻ ٲبټي اٖالٰ ٲي

ټبي ٲعثٹض ٸ  ضيعي ٸ قٷبؾبيي قط٦ز سٹاٴ ثب ثطٶبٲٻ ٪يطز. ٸٮي ٲي ٶٳي ٸ دبؾد ٲٷٟي، ٲطاػٗبر ثٗسي نٹضر

ٲطا٦ع دطٸضـ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ذبضع اظ ٦كٹض ٸ ثب اَالٔ ضؾبٶي اظ َطي١ قج٧ٻ ايٷشطٶشي ٸ سك٧ي٭ 

 ؾبيز ٞطاذٹاٴ ػٽبٶي ثطاي ٞطٸـ ثچٻ ٲبټي ٶٳٹز.  ٸة

ٻ ٲبټي ذبٸيبضي ٣ٖيٱ ثٹيػٺ سال٢ي حبن٭ اظ ٲيٯيٹٴ ٖسز ثچ 1ټعاض سب  500سٹاٴ ثيٵ  ثطحؿت ثبظاض ٶيبظ ٲي

٪طٰ ٲجبزضر ثٻ ٞطٸـ آٶٽب  3سبؾٳبټي ايطاٶي ٲبزٺ ثب ٞيٯٳبټي ٶط سٹٮيس ٶٳٹز. دؽ اظ ضؾبٶسٴ ثچٻ ٲبټيبٴ ثٻ 

زالض ثٻ اظاي ټط ٖسز ثچٻ ٲبټي ذٹاټس ثٹز ٦ٻ زض نٹضر ٞطٸـ  1ٶٳٹز. ٢يٳز ٞطٸـ س٣طيجي ثچٻ ٲبټيبٴ 

ټعاض  500% آٴ ټعيٷٻ سٹٮيس ٲٷٓٹض ٪طزز حسٸز 50ٞطٸـ ذٹاټس قس ٦ٻ ا٪ط  ٲيٯيٹٴ زالض 1ٲيٯيٹٴ ٖسز  1

ضؾبٶي ٸ ثبظاضيبثي ټٱ زض ػٳٕ سرٳيٵ  ټبي چبح ثطٸقٹض، اَالٔ زالض زضآٲس ذبٮم ذٹاټس ثٹز. ټعيٷٻ

 ثيٷي قسٺ اؾز.  ټب ديف ټعيٷٻ

 

 ٧بي ّبسثشدي(: ؿشح دػت٤ساٙقٞ٘ )ت٤كي٦ -4

 سٹاٴ ا٢ساٰ ٶٳٹز.  ضٸـ ٲي ثطاي سٹٮيس ثچٻ ٲبټيبٴ زٸض٪ٻ ثٻ زٸ

 تأٝي٠ ٤ٝٙذي٠ اص دسيب  -اٙو

زض ٶيٳٻ زٸٰ ؾب٬ ټٳعٲبٴ ثب آٚبظ نيس دطٺ ٲٹٮسيٵ ٞيٯٳبټي ٶط ٸ سبؾٳبټي ايطاٶي ٲبزٺ ضا اظ نيس٪بټٽبي ٞٹ٠ ٸ 

زاض ثٻ ٲطا٦ع س٧ظيط، يب سح٣ي٣بسي ٸ  آٸضي ٸ ثب ٦بٲيٹٴ حبٸي ٲربظٴ ا٦ؿيػٴ ټٳچٷيٵ نيس٪بټٽبي ذبٸيبضي ػٳٕ

آٸضي ٸ سب ٞه٭ س٧ظيط  رف ذهٹني اٶش٣ب٬ زاز ٸ ثط حؿت ٲيعاٴ ٲٹضز ٶيبظ ثچٻ ٲبټي ٲٹٮسيٵ ضا ػٳٕيب ث

ٶ٫ٽساضي ٶٳٹز. سعضي١ ټٹضٲٹٶي، ٮ٣بح، اٶ٧ٹثبؾيٹٴ، دطٸضـ الضٸ َج١ زؾشٹضاٮٗٳ٭ ضايغ ٦بض٪بټٽب نٹضر 

ټب ٸ زض  زض حٹيچٻ زټي قسٺ ٸ ٪طٰ ثشسضيغ ثب ٚصاي زؾشي ٖبزر 1٪يطز. الضٸټب دؽ اظ ضؾيسٴ  ثٻ ٸظٴ  ٲي

 قٹٶس.  ٶٽبيز اؾشرطټبي ذب٦ي ٶ٫ٽساضي ٲي
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ثب سٹػٻ ثٻ ٦بټف قسيس شذبيط ٞيٯٳبټي زض زضيبي ذعض ٸ ٦ٳجٹز ٲٹٮس سال٢ي ثب ٞطٲٹ٬ ٞيٯٳبټي ٲبزٺ ٸ سبؾٳبټي 

٪طزز ٸ ٲبټيبٴ ٞيٯٳبټي َجيٗي ٸ نيس قسٺ زض زضيب ثيكشط ثطاي ثبظؾبظي شذبيط آٴ ٪ٹٶٻ  ايطاٶي سٹنيٻ ٶٳي

 قٹز.  بز ٲيديكٷٽ

٪طزز ٦ٻ اٸالً( اؾذطٰ ٲبظاز  ټب ٸ اؾشٟبزٺ اظ س٧ٷٹٮٹغي ٶٹيٵ سٹنيٻ ٲي ػٹيي زض ټعيٷٻ ح٭ س٧ٳيٯي ٸ نطٞٻ ضاٺ

ثب اٶؿشيشٹ سح٣ي٣بر ثيٵ اٮٳٯٯي ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ټبي ثسؾز آٲسٺ ٸ ٲٹػٹز زض  ٞيٯٳبټي ضا َج١ زؾشٹضاٮٗٳ٭

زضػٻ ؾبٶشي٫طاز ٲٷؼٳس ٶٳٹزٺ ٸ ثب سٹػٻ ثٻ ايٷ٧ٻ  -196زض ؾطٲبي   Cryopreservationاؾشٟبزٺ اظ ؾيؿشٱ 

زؾش٫بٺ اٶؼٳبز اؾذطٰ ٢جالً ذطيساضي ٪طزيسٺ ٸ ٲٹػٹز اؾز، ټعيٷٻ ثباليي ثطاي اٶؼٳبز اؾذطٰ زض ثطٶرٹاټس زاقز. 

طبٶيبً( ٲٹٮسيٵ ٞيٯٳبټي نيس قسٺ دؽ اظ ٞه٭ س٧ظيط زض قطايٍ ٲٷبؾت ٶ٫ٽساضي ٪طزز سب زض ؾبٮٽبي آسي ٲؼسزاً 

 ثطاي اؾشحهب٬ اؾذطٰ اؾشٟبزٺ قٹز. اظ آٴ 

 

 ة( تأٝي٠ ٤ٝٙذ اص ٝب٧يبٟ خب٣يبسي پش٣سؿي 

 اٮٳٯٯي ٲبټيبٴ ذبٸيبضي اٶؿشيشٹ سح٣ي٣بر ثيٵؾب٬ ٪صقشٻ ا٢ساٲبر ثؿيبض ٲٟيس ٸ ٲثططي اظ ؾٹي ٲح٣٣يٵ  10َي 

زض حب٬  ٸ ټٳچٷيٵ ٦بضقٷبؾبٴ ٲطا٦ع س٧ظيط ثبظؾبظي شذبيط ثطاي دطٸضـ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي نٹضر ٪طٞشٻ ٸ

ؾبٮٻ ٞيٯٳبټي ٸ سبؾٳبټي ايطاٶي زض اؾشرطټب ٸػٹز زاضز. َج١ ٪عاضقبر ٲٹػٹز ٞيٯٳبټي  8-10حبيط ٲبټيبٴ 

سٹاٴ ثؼبي ٲٹٮسيٵ ٞيٯٳبټي اظ زضيب  دطٸضقي ٶط ٦ٻ زض قطايٍ دطٸضقي ضقس ٦طزٺ ثبقس، اؾذطٰ سٹٮيس ٶٳٹزٺ ٮصا ٲي

سبؾٳبټي ايطاٶي دطٸضقي يب اظ َطي١ نيس اظ زضيب ٸ يب زض  اؾشٟبزٺ  ٦طز ٸ ثطاي  اظ ٲٹٮسيٵ ٞٹ٠ ثطاي سأٲيٵ اؾذطٰ

ؾبٮٽبي آيٷسٺ ظٲبٶي٧ٻ ٲبټيبٴ دطٸضقي ثٻ ٲطحٯٻ ذبٸيبض زټي ضؾيسٶس اظ آٶٽب اؾشٟبزٺ ٶٳٹز. زض نٹضر سح١٣ ايٵ 

اٲط زي٫ط ثطاي سٹٮيس ثچٻ ٲبټي ٣ٖيٱ ٶيبظ ثٻ ٲٹٮسيٵ شذبيط َجيٗي ٶرٹاټس ثٹز ٸ اٸٮٹيز سٹٮيس ثچٻ ٲبټي اظ 

ټيبٴ ٲٹٮس َجيٗي ثطاي احيبء ٸ ثبظؾبظي شذبيط ثبقس. زؾشٹضاٮٗٳ٭ س٧ظيط، ٮ٣بح، دطٸضـ الضٸ ٸ ثچٻ ٲبټي ٲب

 حبن٭ اظ س٧ظيط ٲهٷٹٖي ٲبټيبٴ ذبٸيبضي دطٸضقي س٣طيجبً ٲكبثٻ ٲبټيبٴ ٲٹٮس َجيٗي ذٹاټس ثٹز. 

 

 ٢ٝبثـ ٣ ٝأخز ٤ٝسد اػتيبد٥ : -5

طٸٴ ٸ دطٸضـ ٶؿ٭ حبن٭ زض قطايٍ ٦ٷشط٬ قسٺ. ٪عاضـ ٶٽبيي ث . زٸض٪ٻ ثيٵ ٞيٯٳبټي ٸ اظٸٴ1371اٲيٷي، ٤. 

 نٟحٻ 66دطٸغٺ ٲط٦ع سح٣ي٣بر قيالسي اؾشبٴ ٲبظٶسضاٴ. 

 

٪يطي ثيٵ ٞيٯٳبټي ٸ سبؾٳبټي ايطاٶي ٸ ٲ٣بيؿٻ ضٸٶس ضقس آٶٽب. ٪عاضـ ٶٽبيي  . زٸض٪ٻ1383دٹض٦بْٳي، ٰ .

 (نٟحٻ 79اٮٳٯٯي ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ) دطٸغٺ. اٶؿشيشٹ سح٣ي٣بر ثيٵ
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 ت٤ٙيذ ىيٚٞب٧ي ٣ تبػٞب٧ي ايشا١ي تٞبٛ ٝبد٥ ثب اػتيبد٥ اص دػتْبسي ط١تيْي ف٤٢اٟ دػت٤ساٙقٞ٘:

ٝب٧يبٟ  اٙٞٚٚيا١ؼتيت٤تحَيَبت ثي٠ )ٝؤػؼ٦ تحَيَبت ؿيالت ايشاٟ فض٧٤يئت فٚٞي ت٨ي٦ ٢٢ّذ٥:ٝحٞذپ٤سّبؽٞي 

 (خب٣يبسي 

 

 ثيبٟ ٝؼئ٦ٚ:  -1

ؾب٬  15-20ضؾٷس. ثطاي ٪ٹٶٻ ٞيٯٳبټي ٲبزٺ ثيٵ  ضي زض ؾٷيٵ ثبال ثٻ ٲطحٯٻ سٹٮيس ذبٸيبض ٲي٦ٯيٻ ٲبټيبٴ ذبٸيب

دطٸضي ا٦ظط  ؾب٬ ظٲبٴ ٶيبظ اؾز. اظ َطٜ زي٫ط زض نٷٗز آثعي 12-15ٸ ثطاي سبؾٳبټي ايطاٶي ٲبزٺ ثيٵ 

ط ثشٹاٶيٱ ثب اؾشٟبزٺ زټٷس ثٗجبضر زي٫ط ا٪ زټٷس٪بٴ ثب ټسٜ سٹٮيس ذبٸيبض ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ضا دطٸضـ ٲي دطٸضـ

%  آٶٽب ٲبزٺ ثبقٷس ٶ٣ف ثؿيبض ٲثططي ثطاي ٦بټف 100اظ س٧ٷي٥ ػسيسي، ثچٻ ٲبټيبٶي سٹٮيس ٶٳبئيٱ ٦ٻ 

ټبي دطٸضـ )ٲبټيبٴ ٶط( ايٟبء ٪طزيسٺ اؾز. اظ َطٜ زي٫ط َج١ ٲٷبثٕ ٖٯٳي ٲٹػٹز سٹٮيس ٲبټيبٴ سٳبٰ ٲبزٺ  ټعيٷٻ

زټس.  ټبي ذبٮم ضا چٷسيٵ ؾب٬ ٦بټف ٲي بٶي ثطاي سٹٮيس اليٵٞبنٯٻ ظٲ  (Gynogenesis)ظايي  اظ َطي١ ٲبزٺ

ثطاي ح٭ ايٵ ٲك٧٭ دطٸغٺ سح٣ي٣بسي غيٷٹغٶعيع زض ٞيٯٳبټي ٸ سبؾٳبټي ايطاٶي اػطا ٪طزيس ٸ ٲ٧بٶيؿٱ سٹٮيس ثچٻ 

 ٲبټيبٴ ذبٸيبضي سٳبٰ ٲبزٺ ثسؾز آٲس. 

 

 ثشداساٟ:  ٢ٝغ٦َ يب ٢ٝبعٌ ٤ٝسد اػتيبد٥ ٣ ٝخبعجي٠ يب ث٨ش٥ -2

 ټبي زٸٮشي ٸ ذهٹني  ٲطا٦ع س٧ظيط ٸ دطٸضـ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ثرف ٦ٯيٻ

 

 ا٧ٞيت ٣ ت٤ري٦ اٍتلبدي ٣ ارتٞبفي حبك٘ اص ثْبسٕيشي دػت٤ساٙقٞ٘: -3

% ذٹاټس ثٹز 50ا٪ط ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ثسٸٴ ټط٪ٹٶٻ زؾش٧بضي غٶشي٧ي ٮ٣بح زازٺ قٹٶس احشٳب٬ سٹٮيس ٲبټيبٴ ٲبزٺ 

زټي ثٻ اؾذطٰ ٸ   ثبقس. حب٬ ا٪ط اظ َطي١ اقٗٻ 40ثٻ  60ب ٶؿجز ٶط ثٻ ٲبزٺ ټ ٸ حشي ٲٳ٧ٵ اؾز زض ثًٗي اظ ٪ٹٶٻ

ذٹز ضا ثٻ ٞطظٶساٴ ٲٷش٣٭ ٶٷٳبيس ٸ ٣ٍٞ  DNAثشٹاٶيٱ اؾذطٲي سٹٮيس ٶٳبئيٱ ٦ٻ ٲبزٺ ٸضاطشي  DNAسرطيت ؾبذشبض 

يٵ ٪ٹيچٻ ٢ُجي ټبي حطاضسي )٪طٲب، ؾطٲب ٸ يب ٞكبض( زٸٲ سٹاٴ ثب اٖٳب٬ قٹ٤ ٶ٣ف ٲحط٤ ٮ٣بح ضا ايٟبء ٦ٷس ٲي

 ضا زض زضٸٴ سرٳ٩ ٶ٫ٽساضي ٶٳٹز ٸ ثچٻ ٲبټيبٴ سٳبٰ ٲبزٺ سٹٮيس ٦طز. 

سٹاٴ  آال سٳبٰ ٲبزٺ ثٻ حس سٹٮيس اٶجٹٺ ٸ سؼبضي ضؾيسٺ اؾز ٸ ٲي اٲطٸظٺ زض زٶيب ايٵ ضٸـ ثطاي سٹٮيس ٲبټي ٢ع٬

طا ٶٳٹز. ٲشٷبؾت ثب ؾُح ٶٳبيٷس سٷٓيٱ ٸ اػ ثطاي ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ٦ٻ ٲحهٹ٬ ثب اضظقي ٲظ٭ ذبٸيبض سٹٮيس ٲي

ټبي شي٭ ٶ٣ف  سٹاٶٷس زض ٦بټف ټعيٷٻ دطٸضـ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي، دطٸضـ س٥ ػٷؿي ثچٻ ٲبټيبٴ سٳبٰ ٲبزٺ ٲي

 ٲثططي زاقشٻ ثبقٷس. 

 سٹاٶس ثٳٷٓٹض سٹٮيس ٪ٹقز ث٧بض ضٸز.  ٖسٰ دطٸضـ ثچٻ ٲبټيبٴ ٶط ٦ٻ ٣ٍٞ ٲي -
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 ٸيبض.ػٹيي زض ظٲبٴ ٸ ٲ٧بٴ )اؾشرطټبي دطٸضقي( سٹٮيس ذب نطٞٻ -

 ؾبٮ٫ي ٸ ټٳچٷيٵ ٦بټف زؾش٧بضي ٸ اؾشطؼ ٲبټي . 2ټبي سٗييٵ ػٷؿيز ٲبټيبٴ دؽ اظ  ٦بټف ټعيٷٻ -

ظايي )غيٷٹغٶعيع( ٶ٣ف ٲثططي  دطٸضي زض ٲبټيبٴ س٧ٷي٥ ٲبزٺ اظ ٮحبِ سٹٮيس اليٵ ذبٮم ثطاي آثعي -

ٷؿي آٶٽب َٹالٶي سٹاٶس ايٟبء ٶٳبيس. ايٵ اٲط زض ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ثٹيػٺ ٦ٻ ظٲبٴ ضؾيسٴ ثٻ ثٯٹ٘ ػ ٲي

 سٹاٴ ٲٟيس ثبقس.  اؾز ثؿيبض ٲي

 

 ٧بي ّبسثشدي(: ؿشح دػت٤ساٙقٞ٘ )ت٤كي٦ -4

ثبقس ٶيبظ ثٻ ز٢ز ٸ سؼٽيعار الظٰ ثطاي اػطايي ٦طزٴ ٖٳٯيبر  ظايي ثؿيبض حؿبؼ ٲي اظ آٶؼبئي٧ٻ س٧ٷي٥ ٲبزٺ

قسٺ سٳبٰ ٲبزٺ ټؿشٷس ٸ يب ٲبټيبٴ ٶط سٹٮيس ٲبټي سٳبٰ ٲبزٺ ٸ ثٹيػٺ ثطاي اطجبر آٴ زاضز ٦ٻ آيب ثچٻ ٲبټيبٴ سٹٮيس 

 ٪طزز: ټٱ زض آٶٽب ٸػٹز زاضز. زؾشٹضاٮٗٳ٭ اػطايي ثكطح شي٭ ديكٷٽبز ٲي

 .اؾشحهب٬ اؾذطٰ اظ ٲبټيبٴ ٶط، ػساؾبظي ٲبيٕ اؾذطٰ ثب اؾشٟبزٺ اظ ؾبٶشطيٟٹغ ٸ ٶ٫ٽساضي ٲبيٕ ٲٷي -1

 .ثب َٹ٬ ٲٹع ٲكرم( UVزټي )اقٗٻ  ثطضؾي ٲي٧طٸؾذي اؾذطٰ ٸ سٷٓيٱ ٞبنٯٻ، ظٲبٴ  ٸ ٲسر اقٗٻ -2

 .ټبي اقٗٻ زازٺ قسٺ ٸ ثسٸٴ اٖٳب٬ قٹ٤ حطاضسي ٸ اضظيبثي زضنس ٮ٣بح ٸ سٯٟبر الضٸ ٮ٣بح اؾذطٰ -3

زټي، ٲؼسزاً ايٵ ٦بض ثطاي  ٸ ٲكرم قسٴ ظٲبٴ، ٞبنٯٻ ٸ ٲسر قٹ٤ 3زض نٹضر سٷٓيٱ ٶٳٹزٴ ٲطحٯٻ  -4

 ؾطي ثٗسي اٶؼبٰ قٹز. 

ز٢ي٣ٻ ٸ ؾذؽ ازاٲٻ ٖٳ٭  50-60ؾطٲبيي ثٳسر  ٮ٣بح اؾذطٰ اقٗٻ زازٺ قسٺ ثب سرٳ٥ ٸ ؾذؽ قٹ٤ -5

 اٶ٧ٹثبؾيٹٴ سب ٲطحٯٻ ذطٸع الضٸ.

 ٪يطز.  ٦ٯيٻ ٲطاح٭ س٧بٲٯي سرٱ زض اٶ٧ٹثبؾيٹٴ سب ذطٸع الضٸ ثرٹثي ٲٹضز ٦ٷشط٬ ٸ اضظيبثي ٢طاض ٲي -6

 AFLPدؽ اظ دطٸضـ الضٸ ٸ ثچٻ ٲبټي، ثطاي اطجبر ٲبزٺ ثٹزٴ ثچٻ ٲبټيبٴ آظٲبيكبر غٶشي٧ي اظ ٢جي٭  -7

 ٪يطز.  اٶؼبٰ ٲي Microsatelliteب ٸ ي

 قٹٶس.  ٲبټيبٴ سٳبٰ ٲبزٺ ثطاي ضؾيسٴ ثٻ ؾٵ ثٯٹ٘ دطٸضـ زازٺ ٲي -8

 

 ٢ٝبثـ ٣ ٝأخز ٤ٝسد اػتيبد٥ : -5

Chourrout, D., 1980. Thermal induction of diploid gynogenesis and triploidy in the 

eggs of the rainbow trout (Salmo gairdneri Richardson). Reprod. Nutr. Dev. 

20: 727-733. 

Purdom. C. E., 1969. Radiation-induced gynogenesis and androgenesis in fish. 

Heredity, 24: 431-444. 

Yamazaki, F., 1983. Sex control and manipulation in fish. Aquaculture, 33: 329-354. 
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٧ب ٣ ٝب٧يبٟ خب٣يبسي ٤ٝٙذ  ؿ٨بي ٤١ي٠ ط١تيِ ٤ْٙ٤ٝٙي ثشاي ؿ٢بػبيي رخبيش  رٞقيتف٤٢اٟ دػت٤ساٙقٞ٘: اػتيبد٥ اص س٣

 ٤ٝسد اػتيبد٥ دس تْخيش ٣ ثبصػبصي رخبيش تبػٞب٧يبٟ ايشاٟ 

 اٙٞٚٚيا١ؼتيت٤ تحَيَبت ثي٠ )ٝؤػؼ٦ تحَيَبت ؿيالت ايشاٟ  فض٤ ٧يئت فٚٞيٝحٞذ پ٤سّبؽٞي   ت٨ي٦ ٢٢ّذ٥:

 (ٝب٧يبٟ خب٣يبسي 

 

 : ثيبٟ ٝؼئ٦ٚ -1

ثبقس ٸٮي اظ ظٲبٴ  % ذبٸيبض ػٽبٴ ٲي90زضيبي ذعض، ثعض٪شطيٵ ظيؿش٫بٺ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ٸ سأٲيٵ ٦ٷٷسٺ 

ضٸيٻ ٸ سٹؾٗٻ  ثطزاضي اظ شذبيط، نيس ثي ٞطٸدبقي قٹضٸي ؾبث١، ثٗٯز ٖسٰ ٲسيطيز ي٧ذبضچٻ حٟبْز ٸ ثٽطٺ

قسٺ اؾز ٦ٻ ٲيعاٴ نيس ٢بٶٹٶي  ټب ؾجت ضٸظاٞعٸٴ ٢بچب٠ ٸ ټٳچٷيٵ سرطيت ظيؿش٫بټٽب ٸ ٸضٸز اٶٹأ آٮٹز٪ي

ثطؾس ٸ ذبٸيبض سٹٮيسي زض  2005سٵ زض ؾب٬  800ثٻ ٦ٳشط اظ  1985سٵ زض ؾب٬  28500ٲبټيبٴ ذبٸيبضي اظ 

٦بټف يبثس. َج١ آٲبض ٲٹػٹز زض نٹضر سساٸٰ  2006سٵ زض ؾب٬  100سٵ ثٻ ٦ٳشط اظ  3000َي ټٳيٵ ٲسر اظ 

 ب٬ آيٷسٺ سٹٮيس ذبٸيبض زض ايٵ زضيب ثٻ نٟط ثطؾس.ؾ 14ضٸز ٦ٻ حسا٦ظط سب  ٸيٕ ٲٹػٹز ثيٱ آٴ ٲي

ثطزاضي اظ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي، شذبيط غٶشي٧ي ٸ سٷٹٔ ظيؿشي سبؾٳبټيبٴ قسيساً زض   ٖالٸٺ ثط ػٷجٻ ا٢شهبزي ٸ ثٽطٺ

اٶس  ټب ٸ ٶػازټبي سبؾٳبټيبٴ يب ٦بٲالً ٲٷ٣طو قسٺ ٲٗطو ذُط ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ ثٗٯز ٞكبض نيس، سٗسازي اظ ػٳٗيز

 اٶس.  ذُط اٶ٣طاو ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ يب زض

ټبي ؾٟيسضٸز )ؾسټبي ؾٷ٫ط،  زض قطايٍ ػٛطاٞيبيي ايطاٴ ثٗٯز احساص اٶٹأ ٲرشٯٝ ؾس ثط ضٸي ضٸزذبٶٻ

ضيعي َجيٗي ٲؿسٸز قسٺ  ضٸز ٖٳالً ٲؿيط ٲٽبػطر سبؾٳبټيبٴ ثطاي سرٱ سبضي٥ ٸ ٲٷؼي٭( ضٸزذبٶٻ سؼٵ ٸ ٪ط٪بٴ

بضٜ ٦كبٸضظي، ٞطؾبيف قسيس ذب٤ ٸ سرٯيٻ ضؾٹثبر دكز ؾس زض ثطزاضي آة ثطاي ٲه ٸ يب ثٗٯز اٸٮٹيز ثٽطٺ

ٞهٹ٬ ٚيط٦كبٸضظي ؾجت قسٺ ٦ٻ س٧ظيط َجيٗي سبؾٳبټيبٴ زض ايطاٴ ثٻ نٟط ٸ يب ٶعزي٥ ثٻ نٟط ثطؾس. زض ٶشيؼٻ 

٪يطز ٸ چٹٴ زض ٞه٭  ثبظؾبظي شذبيط اٶٹأ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي زض ايطاٴ اظ َطي١ س٧ظيط ٲهٷٹٖي نٹضر ٲي

ضيعز ثٷبچبض ٲٹٮسيٵ اظ اٖٳب٠ زضيب نيس  ضيعي حسا٢٭ آة اظ ضٸزذبٶٻ ثٻ زضيب ٲي ٲٹٮس ثطاي سرٱ ٲٽبػطر ٲبټيبٴ

 يبثس.  ٸ ثٻ ٲطا٦ع س٧ظيط اٶش٣ب٬ ٲي

ټبي  ٲيٯيٹٴ ٖسز ثچٻ ٲبټي ذبٸيبضي ټعاضاٴ ٲٹٮس اظ اٶٹأ ٪ٹٶٻ 20-24قيالر ايطاٴ ؾبالٶٻ ثطاي سٹٮيس 

قٹٶس ٦ٻ ټيچ قٷبذز ٸ ٲٗيبض غٶشي٧ي  نس ٲٹٮسيٵ اظ زضيب نيس ٲيزض 99ٶٳبيس ٦ٻ ثيف اظ  سبؾٳبټيبٴ س٧ظيط ٲي

ؾب٬ ٪صقشٻ ٲكرم ٶيؿز ٦ٻ آيب ٲبټيبٴ ذبٸيبضي  20ثطاي قٷبؾبيي ٲبټيبٴ ٲٹٮس ٸػٹز ٶساضز. َج١ سؼطثٻ 

ٲٹٮس نيس ٸ ؾذؽ س٧ظيط قسٺ ٲٷكبء غٶشي٧ي اظ آثٽبي ايطاٴ زاضٶس؟ ثٗجبضر زي٫ط آيب ٲٹٮسيٵ ٞٹ٠ ػعء شذبيط 

ټبي ٸٮ٫ب  قٹٶس يب ايٷ٧ٻ ٲبټيبٶي ټؿشٷس ثب ٲٷكبء غٶشي٧ي اظ ضٸزذبٶٻ ؾٳبټيبٴ ايطاٴ ٲحؿٹة ٲيغٶشي٧ي سب

)ضٸؾيٻ( ٸ اٸضا٬ )٢عا٢ؿشبٴ( ٸ يب احشٳبالً ٦ٹضا )آشضثبيؼبٴ( ٦ٻ ثطاي سٛصيٻ ثٻ ؾٹاح٭ ايطاٶي زضيبي ذعض ٲٽبػطر 
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ط ٸ ثبظؾبظي شذبيط سبؾٳبټيبٴ زض اي، س٧ظي قٹٶس. زض نٹضر ٲظجز ثٹزٴ چٷيٵ ٞطييٻ ٦طزٶس نيس ٸ س٧ظيط ٲي

ايطاٴ ٖٳالً ٦ٳ٧ي ثطاي حّٟ شذبيط غٶشي٧ي سبؾٳبټيبٴ ايطاٴ ٶرٹاټس ٦طز ٸ ٖٯيطٚٱ نطٜ زټٽب ٲيٯيبضز ضيب٬ 

 ايٱ.  ټعيٷٻ زض ؾب٬ شذبيط غٶشي٧ي سبؾٳبټيبٴ ؾبيط ٦كٹضټبي حبقيٻ ذعض ضا ٶبذٹاؾشٻ اٞعايف زازٺ

قٹز ٸ ز٢ي٣بً ٲكرم  يبٴ ذبٸيبضي ثٻ ايٵ اٲط ٲٽٱ ټٱ سٹػٻ ٶٳيثطزاضي ٸ نيس اظ ٲبټ اظ َطٜ زي٫ط زض ثٽطٺ

ثطزضاي ثٻ  ټب ٸ ٶػازټبي سبؾٳبټيبٴ قسيساً زض ٲٗطو ذُط ٢طاض زاضٶس ٸ ٲسيطيز ثٽطٺ ٶيؿز ٦ٻ ٦ساٲي٥ اظ ػٳٗيز

 چٻ ٶحٹي ثبقس سب ٦ٳشطيٵ ٞكبض نيس ثطضٸي شذبيط زض ذُط اٶ٣طاو ثبقس. 

ضاٺ ح٭ ٲك٧الر ٞٹ٠ ضا ثب اؾشٟبزٺ اظ س٧ٷٹٮٹغي ٶٹيٵ غٶشي٥ ٲٹٮ٧ٹٮي ٸ ټٳبٶٷس ؾبيط ٦كٹضټبي ديكطٞشٻ ػٽبٴ 

ؾب٬ ٪صقشٻ َطحٽبي سح٣ي٣بسي ٲرشٯٟي  8اٶس. َي  ټب ٸ ٶػازټب يبٞشٻ ثطاي قٷبؾبيي ػٳٗيز DNAٲجشٷي ثط 

ټب  ٲبض٦طټبيي ثطاي س٧ٟي٥ ػٳٗيز ,RFLP RAPD, Microsatelliteنٹضر ٪طٞشٻ ٸ ثب اؾشٟبزٺ اظ س٧ٷي٥ 

ثطزاضي دبيساض اظ سبؾٳبټيبٴ زضيبي ذعض ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض  سٹاٶس ثطاي حٟبْز شذبيط ٸ ثٽطٺ قس ٦ٻ ٲيقٷبؾبيي 

سٹاٶس ٦ٳ٥ ٲثططي ثطاي سك٧ي٭ ثبٶ٥ غٶي ٸ زض ٶٽبيز انالح ٶػاز ٸ   ٪يطز. ٶشبيغ زؾشبٸضزټبي ٞٹ٠ ٲي

 دطٸضي ٦كٹض ٢طاض ٪يطز.  ٲٹٮسؾبظي سبؾٳبټيبٴ زض قطايٍ آثعي

 

 ثشداساٟ:  بعٌ ٤ٝسد اػتيبد٥ ٣ ٝخبعجي٠ يب ث٨ش٢ٝ٥غ٦َ يب ٢ٝ -2

ثطزاضي ٸ نيس ٲبټيبٴ  ؾبظٲبٴ قيالر ايطاٴ، ٲطا٦ع س٧ظيط ٸ ثبظؾبظي شذبيط ايطاٴ، نيس٪بټٽبي ثٽطٺ -

 ذبٸيبضي اظ آؾشبضا زض اؾشبٴ ٪يالٴ سب ثٷسضسط٦ٳٵ زض اؾشبٴ ٪ٯؿشبٴ.

 ط ٲكشط٤ سبؾٳبټيبٴ ضيعي ٸ ٲسيطيز ثطاي شذبي ٦كٹضټبي حبقيٻ زضيبي ذعض ػٽز ثطٶبٲٻ -

 اٮٳٯٯي ٸ نبزضار ذبٸيبض   ثرف سؼبضر ثيٵ -

 (CITES)ټبي زض حب٬ اٶ٣طاو  ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ٶٓبضر ثط سؼبضر ٪ٹٶٻ -

 ؾبظٲبٴ حٟبْز ٲحيٍ ظيؿز ثٗٷٹاٴ ٲشٹٮي حّٟ سٷٹٔ ظيؿشي  -

 ٲطا٦ع سح٣ي٣بسي ٸ زاٶك٫بټٽبي ٦كٹض  -

 

 ٤ساٙقٞ٘:ا٧ٞيت ٣ ت٤ري٦ اٍتلبدي ٣ ارتٞبفي حبك٘ اص ثْبسٕيشي دػت -3

 سٹاٴ اظ چٷس زيس٪بٺ ثٻ ايٵ اٲط دطزاذز. اظ ٮحبِ سٹػيٻ ا٢شهبزي ٲي

ٲيٯيٹٴ ؾب٬ ديف  200-250٪طزز ٸ ثٻ  اٸالً( اظ ٮحبِ س٧بٲٯي، ٢سٲز ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ثٻ زٸضٺ غٸضاؾي٥ ثطٲي 

ټبي ٲٷحهط ثٻ  ٶٻټبي ٞٹ٠ اظ ػٳٯٻ ٪ٹ ٦ٷٷس. ثٷبثطايٵ ٪ٹٶٻ ضؾس ٸ اٲطٸظٺ ثٗٷٹاٴ ٞؿي٭ ظٶسٺ اظ آٶٽب يبز ٲي ٲي

ټبي آثي  ثبقٷس ٦ٻ زض نٹضر اٶ٣طاو اٲ٧بٴ ػبي٫عيٷي ٸ يب ٲٗطٞي اظ ؾبيط ٶ٣بٌ ػٽبٴ ثٻ ا٦ٹؾيؿشٱ ٞطزي ٲي

ثبقس ٸ  اي اضظقٳٷس زض زضيبي ذعض ٲي ايطاٴ ٸػٹز ٶساضز. ثب ايٵ زيس٪بٺ ٸػٹز ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ثٗٷٹاٴ ٪ٷؼيٷٻ
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سٹاٴ ٢يٳز يب ثٽبء ا٢شهبزي ثطاي آٶٽب ٲٷٓٹض  بالؾز ٦ٻ ٶٳياضظـ آٶٽب ثحسي اظ ٮحبٌ س٧بٲٯي ٸ سٷٹٔ ظيؿشي ث

 ٲشهٹض قس. 

ٲيٯيٹٴ ٖسز ثچٻ ٲبټي  20طبٶيبً( قيالر ايطاٴ اظ َطي١ ٞٗبٮيز س٧ظيط ٸ ثبظؾبظي شذبيط سبؾٳبټيبٴ ؾبالٶٻ 

ٯيبضز ٲي 50-٦60ٷس. ټعيٷٻ سٹٮيس ايٵ سٗساز ثچٻ ٲبټي ثيف اظ   ٪طٲي ثٻ زضيبي ذعض ضټبؾبظي ٲي 2-3ذبٸيبضي 

% اظ ثچٻ ٲبټيبٴ سٹٮيسي ثٻ ؾٵ ثٯٹ٘ ٸ ٲٹٮس ضؾيسٺ ٸ سٹٮيس ذبٸيبض 1ثبقس. َج١ ٶشبيغ سح٣ي٣بسي ٣ٍٞ  ضيب٬ ٲي

 ٦ٷٷس ٸ ا٪ط ٞكبض نيس ٚيطٲؼبظ ٸ ٢بچب٠ ضا ټٱ زض قطايٍ ٦ٷٹٶي زض ٶٓط ث٫يطيٱ قبيس ثؼبي ٲي

 ټعاض ٲٹٮس دؽ اظ 20ر زضنس ثطآٸضز ٸ ٲحبؾجٻ قٹز ٦ٻ زض ايٵ نٹض 01/0زضنس يطيت ثبقس ٲيعاٴ  1

سٵ ذبٸيبض سٹٮيس ذٹاټس قس  ٦40يٯٹ٪طٰ ذبٸيبض  4% ٲبزٺ ٸ سٹٮيس 50ؾب٬ نيس ذٹاټس قس ٦ٻ ثب احشؿبة  15

ټبي  ٲيٯيٹٴ يٹضٸ ذٹاټس ثٹز. زض نٹضسي٧ٻ ٲبټيبٴ ٲٹٮس نيس قسٺ اظ ٮحبِ ضٸـ ٦60ٻ اضظـ ٞٗٯي آٴ ٲٗبز٬ 

س٧ظيط ٪طزٶس ٦ٻ ٲٷكبء غٶشي٧ي اظ شذبيط ايطاٴ ثبقٷس زض ايٵ  غٶشي٥ ٲٹٮ٧ٹٮي قٷبؾبيي قٹٶس ٸ ٣ٍٞ ٲبټيبٴ ٲٹٮسي

 نٹضر ٖالٸٺ ثط سٹٮيس ذبٸيبض ٢بزض ذٹاټيٱ ثٹز شذبيط غٶشي٧ي سبؾٳبټيبٴ ضا اظ ذُط اٶ٣طاو ٶؼبر زټيٱ.

طبٮظبً( اظ آٶؼبئي٧ٻ سبؾٳبټيبٴ زضيبي ذعض ػعء شذبيط ٲكشط٤ دٷغ ٦كٹض ايطاٴ، ضٸؾيٻ، ٢عا٢ؿشبٴ، آشضثبيؼبٴ ٸ 

ٲٯح١  ٦CITESٯيٻ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ثٻ يٳبيٱ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ  1998ثبقس ٸ اظ آٶؼبئي٧ٻ اظ ؾب٬  ٷؿشبٴ ٲيسط٦ٳ

٦كٹض ًٖٹ ٦ٷشط٬  167قسٶس ٸ سؼبضر ټٳٻ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ٸ ذبٸيبض ػٽبٴ اظ َطي١ ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ثيٵ 

  (Labeling)ش٫صاضي ٦ٷٹاٶؿيٹٴ، نبزضار ذبٸيبض ٸ ٪ٹقز ثطحؿت ٖالٲ 7/12٪طزز. ثب سٹػٻ ثٻ ٢ُٗٷبٲٻ  ٲي

ثطاي سٳبيع اٶٹأ ذبٸيبض قٷبؾبيي قسٺ اؾز. زض نٹضسي٧ٻ  DNAدصيطز. اٲطٸظٺ ٲبض٦طټبي ٲٹٮ٧ٹٮي  نٹضر ٲي

ټب ٸ ٦كٹضټبي حبقيٻ ذعض نيس ٶٳبيس ٸ زض آيٷسٺ ذبٸيبض  ايطاٴ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ثب ٲٷكبء غٶشي٧ي ؾبيط ضٸزذبٶٻ

ٲكرم ٶٳبيٷس  DNAكٹضټب ٢بزض ذٹاټٷس ثٹز ثب اؾشٟبزٺ اظ سؿز آٴ ضا ثٻ ثبظاضټبي ػٽبٶي نبزض ٶٳبيس ؾبيط ٦

ٶٳبيس. ٮصا ٦كٹضي زض آيٷسٺ نبزضار ذبٸيبض  ثطزاضي ٲي ٦ٻ ايطاٴ شذبيط سبؾٳبټيبٴ ؾبيط ٦كٹضټب ضا نيس ٸ ثٽطٺ

سط ذٹاټس زاقز ٦ٻ شذبيط غٶشي٧ي سبؾٳبټيبٴ ذٹز ضا ثرٹثي ٲسيطيز ٸ س٧ظيط ٶٳبيس. ٮصا زض  سط ٸ ٢بٶٹٶي ٲٹ١ٞ

 60نٹضر ٖسٰ اؾشٟبزٺ اظ س٧ٷي٥ ٞٹ٠ زض آيٷسٺ ٶٻ چٷساٴ زٸض ايطاٴ ٲؼٹظ نبزضار ذبٸيبض ذٹز ضا )ٲٗبز٬ 

 ٲيٯيٹٴ يٹضٸ( اظ زؾز ذٹاټس زاز. 

 

 ٧بي ّبسثشدي(: ؿشح دػت٤ساٙقٞ٘ )ت٤كي٦ -4

ؾٳبټيبٴ ټبي زاٶكؼٹيي ٲشٗسزي زض ظٲيٷٻ غٶشي٥ ػٳٗيز سب ٶبٲٻ ټبي سح٣ي٣بسي ٸ دبيبٴ ؾب٬ ٪صقشٻ دطٸغٺ 7َي 

ټبي ثبٞز  ؾب٬ ٪صقشٻ حشي ٶٳٹٶٻ 3زضيبي ذعض ثب اؾشٟبزٺ اظ ضٸقٽبي ٲٹٮ٧ٹٮي نٹضر ٪طٞشٻ اؾز. زض َي 

اٶٹأ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي اظ ؾبيط ٦كٹضټب ضٸؾيٻ، ٢عا٢ؿشبٴ، آشضثبيؼبٴ، سٳبٲي ؾٹاح٭ ايطاٴ ٸ حشي زض ٪كز 
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ټب قٷبؾبيي قسٺ اؾز. ثب سٹػٻ ثٻ  زآٸضي قسٺ ٸ سٗسازي اظ ػٳٗي اضظيبثي شذبيط سبؾٳبټيبٴ زض زضيب ػٳٕ

 ٪طزز.  سؼبضة ٞٹ٠ ٸ ٶشبيغ ثسؾز آٲسٺ ٲٹاضز شي٭ ٦ٻ ثهٹضر ٦بضثطزي ٢بث٭ اػطاؾز سٹنيٻ ٲي

آٸضي ٶٳٹٶٻ ثبٞز ثبٮٻ اظ ٲٹٮسيٵ ٲبټي ذبٸيبضي نيس قسٺ اظ زضيب ٦ٻ ثطاي س٧ظيط ٸ ثبظؾبظي  ػٳٕ -1

 ي ٦٭ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي نٹضر ٪يطز. ٪طزز. ايٵ ٦بض ثبيس ثطاي ټطؾب٬ ٸ ثطا شذبيط اؾشٟبزٺ ٲي

 ثطاي آٶبٮيعټبي ثٗسي  DNAټب ٸ سك٧ي٭ ثبٶ٥ غٶي  اظ ٦٭ ٶٳٹٶٻ DNAاؾشرطاع  -2

ثطاي قٷبؾبيي  ,Microsatellite RFLP, AFLPاؾشٟبزٺ اظ ضٸقٽبي ٲرشٯٝ ٸ ٶٹيٵ ٲٹٮ٧ٹٮي اظ ٢جي٭  -3

 ټب ٸ ٶػازټبي سبؾٳبټيبٴ. ػٳٗيز

ټب ٸ س٧ظيط ٲهٷٹٖي اٶؼبٰ قسٺ ثيٵ  اظ سٳبٲي سال٢ي  DNA Fingerprintسك٧ي٭ ٞبيٯٽبي ٲرشٯٝ ٸ  -4

ټب غٶشي٧ي ٸ سٽيٻ ٧ٖؽ ٸ ٞبيٯٽبي  ٲبټيبٴ ٶط ٸ ٲبزٺ زض ٲطا٦ع س٧ظيط ٸ ثبظؾبظي شذبيط، طجز زازٺ

 ٦بٲذيٹسطي اظ آٶٽب. 

زض نٹضسي٧ٻ ٲٹٮسيٵ نيس قسٺ ٲٷكبء غٶشي٧ي ايطاٴ زاقشٻ ثبقس ٲٹٮسيٵ ٞٹ٠ ضا اٸالً ثطاؾبؼ انٹ٬  -5

ي زازٺ ٸ طبٶيبً ٲبټيبٴ ٲٹٮس ثهٹضر ٲي٧طٸؾعاضيٵ س٧ظيط قٹٶس ٸ ثُٹض ظٶسٺ ٶ٫ٽساضي قٹٶس غٶشي٧ي سال٢

 ٸ طبٮظبً ثطاي ٲبټيبٴ ٶط ثبٶ٥ اؾذطٰ ٲٷؼٳس سك٧ي٭ ٪طزز. 

ټبي ٖالٲش٫صاضي ديكطٞشٻ  سك٧ي٭ ثبٶ٥ ظٶسٺ اظ ٲبټيبٴ ذبٸيبضي ثب ٲٷكبء غٶشي٧ي ايطاٴ ټٳطاٺ ثب ؾيؿشٱ -6

 ؾٵ ثٯٹ٘.ٸ دطٸضقي آٶٽب سب ضؾيسٴ ثٻ 
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Abstract 

The lack of sustainable management programs has resulted in the drastic decline 

of sturgeons stocks in the Caspian Sea in the past two decades. Legal catch 

quotas for all Caspian littoral states has dropped from 28500 tons in 1985 to 460 

tons in 2007 while caviar production in the Caspian Sea during the same period 

decreased from 3000 tons to 70 tons. Caviar production in the I.R. of Iran 

dropped from 305 tons in 1985 to about 11 tons in 2007. 

The applied research projects for sturgeon management and conservation" was 

developed with the collaboration researchers, experts, to maintain sustainable 

development and rational management of sturgeon stocks in the Caspian Sea. 

 Here are introduced 32 summary guidelines of these applied projects. 

 

 
 
 

 


