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چکیده
باربوس ماهیان یکی از جنسهای خانواده کپورماهیان میباشند که بومی تاالبها و رودخانههای استان
خوزستان هستند .ماهی بنی یکی از گونههای پرطرفدار و مناسب جهت تکثیر و پرورش است .این تحقیق با
هدف تعیین بیوتکنیک تکثیر مصنوعی ماهی بنی در استان خوزستان انجام شد .در این تحقیق از تعداد  400قطعه
مولد ماده و  200قطعه مولد نر تزریق شده به ترتیب  346و  114مولد ماده و نر جهت تکثیر جواب دادند .نسبت
جنسی ماهیان نر و ماده  2:1درنظر گرفته شد .درصد لقاح و درصد تفریخ به ترتیب  65±2/76و  62/2±2/25و
درصد جواب دهی مولدین نر و ماده به ترتیب  65و  70درصد به دست آمد .میانگین میزان هماوری و تعداد کل
تخم های لقاح یافته به ترتیب  19856/56±988/62و  4823000±1278/39محاسبه شد .تعداد الرو پرورشی
 1600000قطعه و تعداد بچه ماهی حاصله از الروها  500000قطعه بود .درصد بازماندگی الرو یک گرمی و
هفت گرمی ماهی بنی به ترتیب  16و  40درصد به دست آمد .همچنین میزان  3500کیلوگرم بچه ماهی بنی
تولید گردید .با توجه به اینکه عملیات تکثیر مصنوعی ماهی بنی در شرایط اقلیمی استان خوزستان به راحتی
انجام می شود و ماهی بنی نسبت به تغییرات دما و اکسیژن و دستکاری های زمان تکثیر مقاوم میباشد تکثیر این
گونه جهت رهاسازی در اکوسیستمهای آبی استان خوزستان و پرورش آن در استخر مناسب می باشد.

کلید واژه :باربوس ماهیان ،ماهی بنی) ،(Barbus sharpeyiآبزی پروری ،تکثیر ،استان خوزستان.
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 -1مقدمه
استان خوزستان دارای رودخانههای دائمی و پرآب نظیر کارون ،کرخه ،دز ،جراحی و مارون است
که اکثراً جزء پرآبترین رودهای ایران هستند .همچنین ،تاالب های وسیعی چون هورالعظیم ،هور
شادگان ،آبگیرهای متعدد ،آب بندانها و دریاچههای پشت سد وسعت زیادی را به خود اختصاص داده
اند که ماهیان متنوعی از جمله باربوس ماهیان مانند شیربت ،بنی ،گتان و عنزه در این اکوسیستمهای
آبی شناسایی شده است (والیتزاده و بی ریا 1391 ،؛ والیتزاده و نجفی .)1392 ،حدود  10گونه از
باربوس ماهیان در اکوسیستم های آبی استان خوزستان شناسایی شده است (اسکندری و همکاران،
 1378؛ اسکندری و همکاران.)1383 ،
افزایش روزافزون جمعیت و نیاز به تأمین غذا ،توجه کشورهای مختلف را برای استفاده از
پروتئین غنی آبزیان جلب نموده است که پرورش ماهیان یکی از راههای تأمین غذای جمعیت انسانی
می باشد .پیشرفت چشمگیر صنعت پرورش ماهی در ایران طی سالهای اخیر و قابلیت پرورش انواع
ماهیان آب شیرین و دریایی می تواند بخش عمده ای از پروتئین حیوانی را در کشور تأمین کند .اگرچه
مصرف سرانه ماهی در ایران در حدود  8کیلوگرم می باشد ،اما می توان با پرورش گونه های بومی
نظیر شیربت و بنی پروتئین بیشتری در اختیار مصرف کنندگان محصوالت شیالتی قرار گیرد (حسین
زاده صحافی 1384 ،؛ حسین زاده صحافی.)1390 ،
ماهی بنی یکی از گونه های خانواده کپور ماهیان و جنس باربوس ها است که به طور عمده بومی
حوزه دجله و فرات ،کارون بوده و در ترکیه ،عراق ( )Hashem and Al-Agamy, 1977و برخی
نواحی ایران از جمله تاالب هورالعظیم ،تاالب شادگان و رودخانه های واقع در بخش شمالی خلیج
فارس مانند رودخانه های کارون ،دز ،بهمنشیر ،زهره و تاالب الحامر در کشور عراق شناسایی شده
است (اسکندری و همکاران1378 ،؛ عبدلی 1378 ،؛ والیتزاده و نجفی .)1392 ،این گونه جزء ماهیان
با ارزش اقتصادی باال می باشد و به دلیل طعم و مزه مناسب از مرغوبیت خاصی در بین ماهیان بومی
استان خوزستان برخوردار است (محمدیان و همکاران1388 ،؛ محمدیان و همکاران.)1393 ،
با توجه به اینکه ماهی بنی گونه بومی میباشد مطالعات انجامشده بر روی زیستشناسی،
اکولوژی و تکثیر و پرورش غالباً در کشورهای ایران و عراق انجام شده است .شناسایی ماهی بنی در
منابع آبی استان خوزستان (نیکپی 1372 ،؛ نجف پور 1375 ،؛ اسکندری و همکاران ،)1378 ،پرورش
ماهی بنی در سیستم کشت چند گونه ای (مرتضوی زاده و همکاران 1375 ،؛ بساک کاهکش و
همکاران ،)1380 ،تکثیر مصنوعی ماهی بنی به کمک هورمون های طبیعی و سنتتیک (بساک کاهکش،
 1382؛ محمدیان و همکاران 1388 ،؛ محمدیان و همکاران 1393 ،؛ Bosak Kahkesh et al.,

 ،)2010پرورش توأم ماهی بنی با کپور ماهیان چینی (بساک کاهکش و همکاران )1389 ،و مطالعه سن،
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وزن و طول مولدین ماهی بنی (بساک کاهکش و همکاران )1390 ،از جمله تحقیقات انجام شده بر
روی این گونه می باشند .با توجه به اینکه در سال های اخیر سعی و تالش بر این است که ماهی بنی
به سیستم پرورش ماهی در استان خوزستان وارد گردد و اداره کل شیالت استان خوزستان درصدد
بازسازی ذخائر این ماهی در تاالب های استان می باشد (بساک کاهکش و همکاران 1389 ،؛ بساک
کاهکش و همکاران ،)1390 ،همچنین این گونه دارای گوشت لذیذ و طعم مناسب در بین مردم بومی
منطقه است (والیت زاده و نجفی ،)1392 ،این تحقیق با هدف بررسی بیوتکنیک تکثیر مصنوعی ماهی
بنی در استان خوزستان انجام شد.
 -2مواد و روشها
این پژوهش در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان بومی دشت آزادگان انجام شد .این مرکز در فاصله
 15کیلومتری جنوب شرقی شهرستان سوسنگرد در اراضی به مساحت  22هکتار در استان خوزستان
واقع شده است .مولدین ماهی بنی از تاالب هورالعظیم به کمک تور گوشگیر رودخانهای صید شدند و
به استخرهای خاکی مرکز تکثیر و پرورش انتقال یافتند .پس از بررسی خصوصیات ظاهری تعداد 662
مولدین نر و ماده انتخاب شدند .زیستسنجی ماهیان شامل وزن با ترازوی دیجیتال (دقت  0/001گرم)
و طول کل به کمک تخته بیومتری (دقت  0/01سانتیمتر) اندازهگیری شد .طی عملیات تکثیر هر
پارامترهای دما و  pHاندازهگیری و ثبت شدند .دما و  pHبر اساس روش های استاندارد به کمک
دستگاه دیجیتال ساخت کشور سنگاپور با دقت  0/01سنجش شدند ( .)Eaton et al., 2005مولدین
ماهی بنی با نسبت جنسی  2:1در استخرهای  0/5هکتاری و با جیره غذایی  ،BFCجو ،سبوس و دان
مرغی تغذیه شدند .عملیات تکثیر در فروردین ماه و با رسیدن دمای آب به حدود  19/5±2درجه

سانتیگراد و  9/1 pHانجام شد .بعد از وزن کردن مولدین ،غده هیپوفیز مورد نیاز برای هر ماهی مولد
محاسبه گردید .از غده هیپوفیز برای تحریک رسیدگی جنسی ماهیان استفاده شد که قبل از تزریق
مولدین با ماده بیهوشی عصاره گل میخک به میزان  15-20سی سی در  10لیتر آب بیهوش شدند.
تزریق غده هیپوفیز در ماده ها  2مرحله ای بوده با فاصله  10تا  12ساعت و مرحله اول  10درصد و در
نرها یک مرحله ای و نصف دوز ماده ها و همزمان با تزریق دوم ماده ها انجام شد (فرید پاک.)1386 ،
پس از تشخیص زمان تخمریزی با کنترل مولدین ،تخمکشی به صورت دستی انجام گرفت .تخمهای
لقاح یافته مولدین به انکوباتورهای ویس انتقال داده شدند .با توجه به چسبندگی کم تخم ماهی بنی از
محلول واینارویچ در یک مرحله جهت افزایش درصد لقاح و جلوگیری از چسبندگی تخمها استفاده
شد .نرخ تفریخ ،درصد لقاح و درصد بازماندگی با استفاده از معادالت ذیل محاسبه شدند ( Bromage

:)and Cumaranataunga, 1988 ; Hanjavanit et al., 2008
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 × 100تعداد تخمکهای لقاح یافته  /تعداد کل تخمکها = درصد لقاح
 ×100تعداد الرو /تعداد تخمهای لقاحیافته = نرخ تفریخ
 ×100تعداد کل الروهای ذخیره شده  /تعداد الروهای زنده = درصد بازماندگی الرو

الرو ماهیان بنی در استخرهای  0/25و  0/5هکتاری انتقال یافتند .تراکم کشت الروها به طور
متوسط  1/6میلیون قطعه در هر هکتار بود .بیومتری الرو ماهیان بنی شامل وزن و طول نیز انجام شد.
جهت تغذیه الروها از جیره غذایی  SFC1و  SFC2استفاده شد که ضریب تبدیل مناسبی دارند .در این
تحقیق میانگین و انحراف داده ها به کمک نرم افزار  SPSS17تجزیه و تحلیل شدند .جداول و
نمودارها به کمک نرم افزار  Excell2007ترسیم گردیدند.
 -3نتایج

میانگین میزان دما و  pHبه ترتیب  22/8±0/01درجه سانتیگراد و  7/1±0/03اندازه گیری شد.
نتایج حاصل از تکثیر مصنوعی مولدین ماهی بنی در جدول  1آمده است .در این تحقیق از تعداد 400
قطعه مولد ماده و  200قطعه مولد نر تزریق شده به ترتیب  346و  114مولد ماده و نر جهت تکثیر
جواب دادند .نسبت جنسی ماهیان نر و ماده  2:1درنظر گرفته شد .درصد لقاح و درصد تفریخ به
ترتیب  65±2/76و  62/2±2/25و درصد جواب دهی مولدین نر و ماده به ترتیب  65و  70درصد به
دست آمد .میانگین میزان هماوری و تعداد کل تخم های لقاح یافته به ترتیب  19856/56±988/62و

 4823000±1278/39محاسبه شد (جدول .)1

جدول .1نتایج بیوتکنیک تکثیر مصنوعی ماهی بنی در استان خوزستان
پارامترهای مورد مطالعه

میانگین ارقام به دست آمده

تعداد مولدین
تعداد مولد ماده تزریق شده
تعداد مولد نر تزریق شده
نسبت جنسی
درصد جواب دهی مولد ماده
درصد جوابدهی مولد نر
میانگین وزن مولدین ماده جواب داده (کیلوگرم)
میانگین وزن مولدین نر جواب داده (کیلوگرم)
تعداد متوسط تخم آب کشیده (کیلوگرم)
درصد تخم آب کشیده استحصالی نسبت به وزن بدن ماهی
هماوری نسبی
درصد لقاح
تعداد کل تخم لقاح یافته
درصد تخمه گشایی (تفریخ)

 600قطعه
 400قطعه
 200قطعه
2:1
 70درصد
 65درصد
1/08±0/027
0/742±0/058
132000±2567/34
1/38
19856/56±988/62
65±2/76
4823000±1278/39
62/2±2/25
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میانگین وزن و طول الروهای ماهی بنی در جدول  2آمده است .میانگین وزن الروهای  74 ،60و

 83روزه  6/3±0/04 ،1/3±0/07و  1/6±0/012گرم و میانگین طول این ماهیان به ترتیب ،51/6±2/55
 75±4/43و  46/7±2/22میلیمتر به دست آمد.
نتایج مربوط به پرورش الروهای ماهی بنی نیز در جدول  3آمده است .تعداد الرو پرورشی
 1600000قطعه و تعداد بچه ماهی حاصله از الروها  500000قطعه بود .درصد بازماندگی الرو یک
گرمی و هفت گرمی ماهی بنی به ترتیب  16و  40درصد به دست آمد .همچنین میزان  3500کیلوگرم
بچه ماهی بنی تولید گردید.
جدول .2زیست سنجی الروهای ماهی بنی در سه دوره نمونه برداری در استان خوزستان
سن الرو (روز)

 60روز

 74روز

 83روز

تعداد نمونه الرو

 23قطعه

 13قطعه

 7قطعه

حداقل وزن (گرم)

0/44

3/8

1

حداکثر وزن (گرم)

2/6

10/7

2

1/3±0/07

6/3±0/04

1/6±0/012

حداقل طول (میلیمتر)

36

67

45

حداکثر طول (میلیمتر)

63

95

58

میانگین وزن (گرم)

میانگین طول (میلیمتر)

51/6±2/55

46/7±2/22

75±4/43

جدول .3نتایج مربوط به نگهداری و پرورش الروهای ماهی بنی در استان خوزستان
پارامترهای مورد مطالعه

میانگین ارقام و نتایج

مساحت مفید استخر کشت شده

 1/5هکتار

تعداد کشت الرو در هکتار
تعداد بچه ماهی حاصله
درصد بازماندگی بچه ماهی یک گرمی
درصد بازماندگی بچه ماهی  7گرمی
میانگین وزن بچه ماهی
تولید کل بچه ماهی (کیلوگرم)

1600000±2986/12
500000±1896/98
16±0/12
40±0/98
7±0/025

3500±39/82

 -4بحث
ماهی بنی همانند سایر کپور ماهیان پرورشی تحت تأثیر محرک های تخم ریزی نظیر غذه هیپوفیز
تکثیر مصنوعی می کند (بساک کاهکش 1382 ،؛ محمدیان و همکاران ،1388 ،محمدیان و همکاران،
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1393؛ .)Bosak Kahkesh et al., 2010

ماهی بنی از جمله ماهیانی است که در سال های اخیر اقدام به تکثیر مصنوعی آن شده است و با
توجه به شرایط محیط زیست آن به تحقیق بیشتری روی تکنولوژی تکثیر مصنوعی گونه مورد نظر نیاز
است (محمدیان و همکاران.)1393 ،
در این تحقیق نیز ماهی بنی بدون تزریق غده هیپوفیز به مرحله تخم ریزی نرسید ،اما با تزریق در
دو مرحله مولدین این گونه توانایی تخم ریزی پیدا کردند .بساک کاهکش و همکاران ( )1389درمورد
ماهی گطان ( )Barbus xanthopterusنیز نشان دادند که با تزریق غده هیپوفیز این گونه تخم ریزی
می کند .همچنین در مطالعات دیگر بر روی دو گونه شیربت و بنی نیز جهت تکثیر مصنوعی مولدین از
غده هیپوفیز در دو مرحله تزریق استفاده شده است (بساک کاهکش و همکاران.)1390 ،
به طور کلی در تکثیر مصنوعی باربوس ماهیان باید از یک تحریک کننده جهت تخم ریزی
استفاده شود (بساک کاهکش و همکاران 1389 ،؛ بساک کاهکش و همکاران.)1390 ،
در این تحقیق درصد لقاح و درصد تخمهگشایی (تفریخ) برای ماهی بنی به ترتیب  65و 62/2
درصد به دست آمد.
در مطالعه ای بر روی ماهی گطان درصد لقاح و درصد تخمه گشایی به ترتیب  77/22و 81/2
درصد گزارش شده است (بساک کاهکش و همکاران .)1389 ،همچنین در مطالعه ای بر روی ماهی
بنی با دو بار تزریق غده هیپوفیز درصد لقاح و درصد تخمه گشایی  63/33و  76/6درصد گزارش شده
است (محمدیان و همکاران.)1388 ،
در مطالعهای بر روی ماهی بنی درصد لقاح در تیمار چهارم ( 6میکروگرم بر کیلوگرم
هورمون  LHRH-α2در تزریق مرحله اول 0/5 ،میلی گرم بر کیلوگرم غدهی هیپوفیز در مرحلهی دوم و
 3میلی گرم غدهی هیپوفیز در مرحله نهایی)  84/89دارای بیشترین مقدار بود .نتایج حاکی از آن بود که
روش تزریق سه مرحلهای از لحاظ عملکردی میتواند برای تکثیر مصنوعی ماهی بنی مناسب است
(محمدیان و همکاران.)1393 ،
مولدین ماهی بنی در دمای  22/8درجه سانتیگراد تکثیر شدند .در تحقیقات دیگر تکثیر ماهی
گطان نیز در دمای  19درجه سانتیگراد (بساک کاهکش و همکاران )1389 ،انجام شد .همچنین در
تحقیق بساک کاهکش و همکاران ( )1390تکثیر ماهی شیربت و بنی به ترتیب در دامنه دمایی -25/5
 22/5و  20/5-22/5درجه سانتیگراد گزارش شد.
یکی از مهمترین ویژگی های زیست شناسی ماهیان هماوری آن ها است که در شرایط محیطی
متنوع در جمعیت های مختلف تغییرات وسیعی را نشان می دهد (رهبر و همکاران 1388 ،؛ Turkmen
.)and Akyurt, 2000
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هماو ری نسبی در ماهیان یکی از شاخص های تولیدمثلی می باشد که رابطه مستقیم با طول و
وزن ماهی دارد (حسین زاده صحافی .)1380 ،دانستن هماوری در مراحل مطالعه ماهی برای تکثیر و
پرورش ماهی نقش اساسی دارد و استراتژی انتخاب یک گونه برای تکثیر و پرورش را توجیه می کند.
در این تحقیق هماوری نسبی ماهی بنی  19856/56عدد تخم به دست آمد.
بسیاری از مطالعات انجام شده بر روی باربوس ماهیان گزارش کردند که با افزایش وزن هماوری
نسبی ماهی نیز افزایش می یابد (مرتضوی زاده و همکاران 1384،؛ بیگی کلشتری1386 ،؛ بساک
کاهکش و همکاران1389 ،؛ بساک کاهکش و همکاران1390 ،؛ .)Epler et al., 1996
در مطالعهای بر روی ماهی بنی بیشترین اثر نرخ تخمریزی در تیمار سوم و چهارم به ترتیب %75
و  %70حاصل شده است که دارای باالترین مقدار در نرخ جوابدهی مولدین ماده بنی بوده است در
گروه  2با وجود درصد لقاح پایینتر بیشترین میزان همآوری کاری  41212مشاهده شد (محمدیان و
همکاران.)1393 ،
به طور کلی با توجه به اینکه عملیات تکثیر مصنوعی این گونه در شرایط اقلیمی استان خوزستان
به راحتی انجام می شود و ماهی بنی نسبت به تغییرات دما و اکسیژن و دستکاری های زمان تکثیر
مقاوم می باشد ،به دلیل طعم و گوشت لذیذ میتواند در سبد غذایی مردم منطقه افزایش یابد ،همچنین
می توان جهت رهاسازی الروهای این گونه در راستای بازسازی ذخایر این گونه در اکوسیستم های
آبی استان مورد استفاده قرار گیرد.
فهرست منابع
 .1اسکندری ،غ ،.صفی خانی ،ح ،.غفله مرمضی ،ج .)1378( ،.فون ماهیان و برخی پارامترهای
زیستی آنها در رودخانه های کارون ،دز و بهمنشیر ،مجله علمی شیالت ایران ،سال هشتم ،شماره
 ،3صفحات .23-36
 .2اسکندری ،غ ،.دهقان ،س ،.نیک پی ،م .)1383( ،.بررسی زیست شناسی تولید مثل ماهی عنزه
( )Barbus esocinusدر دریاچه سد دز (شمال استان خوزستان) .مجله علمی شیالت ایران ،سال
سیزدهم ،شماره  ،1صفحات .1-24
 .3بساک کاهکش ،ف ،.نیک پی ،م ،.تمجیدی ،ب ،.فرخیان ،ف ،.امیری ،ف .)1380( ،.تعیین تراکم
مناسب ماهی بنی ( )Barbus sharpeyiدر سیستم چند گونه ای .مرکز تحقیقات آبزی پروری
جنوب کشور ،اهواز 79 ،صفحه.
 .4بساک کاهکش ،ف .)1382( ،.تاثیر هورمون های  LRH.a،HCG ،PG ،LRH.a+PGدر تکثیر
ماهی بنی ( .)Barbus sharpeyiموسسه تحقیقات شیالت ایران ،مرکز تحقیقات آبزی پروری
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جنوب کشور ،اهواز 59 ،صفحه.
 .5بساک کاهکش ،ف ،.صالحی ،ح ،.امیری ،ف ،.نیک پی ،م .)1389( ،.پرورش توام ماهی بنی
( )Barbus sharpeyiبا کپور ماهیان چینی و مقایسه اقتصادی آن با روش پرورش مرسوم .مجله
شیالت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر ،سال چهارم ،شماره  ،3صفحات .73-85
 .6بساک کاهکش ،ف ،.یاوری ،و ،.امیری ،ف ،.مکوندی ،غ ،.نیک پی ،م .)1390( ،.همبستگی بین
طول ،وزن و سن مولدین ماهی بنی ( )Barbus sharpeyiو ماهی شیربت ()Barbus grypus

در تکثیر مصنوعی .مجله علمی شیالت ایران ،سال بیستم ،شماره  ،4صفحات .11-20
 .7حسین زاده صحافی ،ه .)1380( ،.بیولوژی تولید مثل ماهی با تأکید بر ماهیان ایران .انتشارات
معاونت توسعه آبزی پروری با همکاری انتشارات جهاد دانشگاهی تهران ،چاپ اول 272 ،صفحه.
 .8حسین زاده صحافی ،ه .)1384( ،.گزارش اجرای طرح پایلوت امکان سازگاری کپور ماهیان هندی
در شرایط اقلیمی کشور .معاونت تکثیر و پرورش آبزیان ،اداره کل تولید و پرورش ماهی87 ،
صفحه.
 .9حسینزاده صحافی ،ه .)1390( ،.نقشه راه توسعه آبزی پروری ماهیان گرمابی کشور .کانون
هماهنگی دانش و صنعت آبزی پروری 130 .صفحه.
 .10رهبر ،م ،.خارا ،ح ،.احمدنژاد ،م ،.خدادوست ،ع ،.صمدی ،م ،.حیاتبخش ،ر ،.موحد ،ر،.
( .)1388مقایسه هماوری ماهی شاه کولی ( )Alburnus chalcoidesمهاجر به تاالب انزلی،
رودخانه های سفید رود ،چمخاله و شیرود .مجله شیالت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر،
سال سوم ،شماره  ،2صفحات .73-82
 .11عبدلی ،ا .)1378( ،.ماهیان آب های داخلی ایران .انتشارات نقش مانا ،تهران ،چاپ اول377 ،
صفحه.
 .12فرید پاک ،ف .)1386( ،.دستورالعمل اجرایی تکثیر مصنوعی و پرورش ماهیان گرمابی .انتشارات
علمی آبزیان ،تهران ،چاپ سوم 298 ،صفحه.
 .13محمدیان ،ت ،.کوچنین ،پ ،.نیکو ،س ،.شیخ االسالمی ،م ،.سراج ،ب ،.اسکندری ،غ .و ابهری
سه گنبد ،ح .)1388( ،.مقایسه تاثیر آنالوگ هورمون  GnRHهمراه با آنتی دوپامین دامپریدون
( )Ova-factبه روش لینپه ،با عصاره هیپوفیز ماهی کپور معمولی ( )CPEبر شاخص های تولید
مثلی ماهی بنی ( .)Barbus sharpeyiمجله دامپزشکی ایران ،دوره پنجم ،شماره  ،5صفحات -80
.70
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