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تعذاد ميكروپيل در تخمك مولذين تاسماهي روسي
( )Acipenser gueldenstaedtiiصيذ شذه در سواحل جنوبغربي دريايخزر
حالجيان

علي
* 
اوؼشيشً سحَيَبر ثيهالمللي مبَيبن خبييبسي دّشش دادمبن ،سؿز

چكيده
سبعمبَي سيػي ثب واب فلماي ) Acipenser gueldenstaedtii (Brandt & Ratzeberg, 1833يْاي اص ثاب
اسصؽسشيه مبَيبن ؿيالسي دس ػًاحل دسيبي خضس ثًدٌ ي ثيـشش دس ػًاحل ؿمبلي دياذٌ مايؿاًد .داظيَؾ ىاًً ثاٍ
ثشسػي ي مغبلقٍ سقذاد ميْشيديل دس سخمَِبي مًلذيه سبعمبَي سيػي دشداخشٍ اػز .دس ايه سحَيٌ اص  5فذد مًلذ
سبعمبَي سيػي ٍّ اص صيذگبٌَبي ػًاحل خىًةمشثي دسيبي خضس دس اػشبن گيالن صيذ ؿذٌ ثًدوذ ،اػشيبدٌ گشدياذ.
سقذاد  50فذد سخمِ اص َش مًلذ دس ىشمبليه  4دسصذ سثجيز ؿذ .ػذغ ثٍ ّمِ سيال سياض ٍغات حياًاوي سخماِ اص
ٍغت گيبَي خذا ،ؿؼشٍ ي ػذغ مىبىز ميْشيديلي دس ٍغت حيًاوي َش سخمِ مًسد ؿمبسؽ ي اسصيابثي ٍاشاس گشىاز.
ثش اػبع وشبيح حبصلٍ اص مدمًؿ  250فذد سخمِ مًسد ثشسػي ،حذاٍل ،حذاّثش ي مشًػظ سقذاد ميْشيديال مـابَذٌ
ؿذٌ دس َش سخمِ ثٍسشسيت صيش13 ،ي  6/1±2/6فذد ثًدٌ اػز ي اص لحبػ آمابسي ثايه  5مًلاذ سابعمابَي سيػاي
اخشاله مقىيداس يخًد داؿز (.)P<0/05
واژههاي كليذي :سبعمبَي سيػي ( ،)Acipenser gueldenstaedtiiسخمِ ،دسيبي خضس ،ميْشيديل
مقدمه
دسيبي خضس ثضسگشاشيه دسيبچاٍ لات ؿاًس خُابن

 Acipenser gueldenstaedtiiدس دسيبَاابي ػاايبٌ،

اػز ٍّ مبَيبن ثب اسصؿي َمچاًن سابعمبَيابن سا دس

آصيه ي خااضس صواذگي ماايّىااذ .دس ػااًاحل ؿاامبلي

خًد خب دادٌ اػز ،ثٍعاًسي ّاٍ اياه دسياب ي حاًصٌ

دسيبي خضس وؼجز ثٍ ػبيش مىبعٌ ثيـشش ديذٌ ميؿاًد

آثشيااض آن مُاا سااشيه صيؼااشهبٌ عجيقااي  6گًوااٍ اص

ي اص مبَيبن مُبخشي اػاز ّاٍ ثاشاي سخا سياضي ثاٍ

سبعمبَيبن (سبعمبَي ايشاوي ،Acipenser persicus

سيدخبوٍَبي يلهب ،ايسال ي سب حذيدي ثٍ سيدخبوٍَبي

سبعمابَي سيػاي ،Acipenser gueldenstaedtii

سشُ ي ػييذسيد مُبخشر مي ومبيذ .حذاّثش عاًل آن

ساابعماابَي ؿاايخ  ،Acipenser nudiventrisاصين

 222ػاابوشيمشااش ي يصن مقمااًل آن ثاايه  16سااب 80

ثشين  ،Acipenser stellatusاػششليبد Acipenser

ّيلًگش ي ثٍوذسر سب ّ 160يلاًگش وياض دياذٌ ؿاذٌ

 ruthenusي ىيلمبَي ( )Huso husoميثبؿاذ ي ثاب

اػز ( .)6مبَيبن وش دس  8سب  14ػابلهي ي مابدٌَاب دس

سًلياذ  90دسصاذ خبيياابس دوياب ؿاُشر خُاابوي داسد.

 10سب  12ػبلهي ثبلل ميؿاًوذ (َ ،)5ا آيسي مغلاٌ

سابعمبَياابن اص مبَياابن مضااشيىي -اػااشخًاوي ديسان

آوبن ثيه  70سب َ 800ضاس فاذد سخماِ دس َاش مًلاذ

ايليٍ َؼشىذ ٍّ حذيد  200ميليًن ػبل ديؾ اص مبَيبن

ميثبؿذ (.)7

ساابعماابَي سيػااي يااب چبلجاابؽ ثااب وااب فلمااي

اػشخًاوي خذا ؿذوذ.

سخمِ مبَيبن اص چىذ اليٍ ثب دًؿاؾ چاش مبوىاذ
احبعٍ ؿذٌ اػز .ايه دًؿؾ َب مـبي دشيسئيىي ثاًدٌ
ٍّ اص ػلًل َبي ييظٌاي مىـبء ميگيشوذ .ايه مـبء ياب

* مؼئًل مْبسجٍhallajianali@yahoo.com :
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ًّسيًن محبىؼ سخ لَبح ويبىشٍ ي خىيه دس حبل سؿذ

سخمِ مًلاذيه سابعمابَي سيػاي واًاحي خىاًثي

ماايثبؿااذ .ثقااذ اص سـااْيل ايااه اليااٍَااب ،ػاابخشمبن

دسيبي خضس ميثبؿذ.

ميْشيديلَب 1دس ثيه ايه الياٍَاب ي دس ػاغ سخماِ
1

مواد و روشها
ثاااٍمىؾاااًس مغبلقاااٍ ي ثشسػاااي ميْشيديااال دس

سـْيل مي گشدواذ .ميْشيديال ثاٍ ؿاْل ٍياو ثاًدٌ ،
ٍؼمز گـبد آن دس ػغ سخمِ ٍشاس ميگياشد .اياه

سخمَِابي مًلاذيه سابعمابَي سيػاي ،اص  5مًلاذ

مىبىز دس ػغ سخمِ دس ٍؼمز ٍغت حيًاوي يخًد

سبعمبَي سيػي صيذ ؿاذٌ اص صايذگبٌَابي واًاحي

داسوذ ي اػذش َب اص آن مىبىز ثٍ داخال سخماِ خُاز

ؿيالسي ّيبؿُش ي صيجبّىابس ياٍاـ دس اػاشبن گايالن دس

ثبسيس ومًدن ويًر مي ّىىذ .مىغٍَ مىبىز ميْشيديل صيبد

ػبل ّ 1382اٍ ثاٍ مدشماـ سْثياش ي داشيسؽ مبَيابن

يػيـ وجًدٌ ي اص  0/014-0/03ميلايمشاش مشثاـ ػاغ

خبيياابسي دّشااش ثُـااشي اوشَاابل يبىشااٍ ثًدوااذ ،ثقااذ اص

ٍغاات حيااًاوي سا سـااْيل ماايدَااذ ( .)6دس مبَيابن

ؿْبىشه ؿْ مبَي ثٍمىؾًس سْثيش مصىًفي ،سقاذادي

اصين ثشين  ،ىيل مبَي ي سبعمبَي سيػي ىبصالٍ ميابن

سخمِ ٍجل اص سْثيش اص َش يِ اص مًلذيه خماـآيسي

ػًساخ ثيشيوي ميْشيديلَب اص َمذيهش مقماًالا ثؼايبس

ي ثٍعًس خذاگبوٍ دس ؽشيه ؿيـٍاي حابيي ىشمابليه

ّ (ثيه  40سب  ، 80حاذاّثش ساب  100ميْاشين) اػاز

 4دسصذ سثجيز ؿذ.

( .)9سقذاد مىبىاز ميْشيديال دس َاش فاذد اص سخماِ

سخمَِبي سثجيز ؿذٌ اص مًلاذيه ثاٍ آصمبيـاهبٌ

مبَيبن اػشخًاوي يِ مىيز اػز ( ،)1دس حبليٍّ اياه

ثبىزؿىبػاي ثخاؾ ىيضيًلاًطي ي ثيًؿايمي اوؼاشيشً

مىبىز دس سخمِ مبَيبن خبييبسي مشيابير ي ثاٍعاًس

سحَيَبر ثيهالمللي مبَيبن خبييبسي اوشَابل يبىشىاذ .اص

مقمًل ثيؾ اص يِ ميْشيديل گضاسؽ ؿذٌ اػز ( 4ي

َش مًلذ  50فذد سخمِ مًسد ثشسػاي ٍاشاس گشىاز.

 .)9يٍشيٍّ سقذاد مىبىز ميْشيديل  5سب  10فذد ثبؿاذ،

اثشذا سخمَِب اص ىشمبليه خبسج ي ثب آة مَغاش ؿؼاشٍ

مؼبحز ميْشيديل دس ٍغت حيًاوي ثيه  120ساب 130

ؿذوذ .ثقذ اص ؿؼشـً ،سخمِ ثيه دي اوهـز ؿصز

ميْشين خًاَذ ثًد ،ثٍعًسيٍّ ميْشيديل َاب دس ياِ

ي اؿبسٌ عًسي ٍشاس دادٌ ؿذ سب ّمشثىذ خذا ّىىاذٌ دي

محذيدٌ مـخص اص ػغ ٍغت حيًاوي ٍشاس خًاَىاذ

ٍغت حيًاوي ي گيبَي ثب چـ ميشمؼل دياذٌ ؿاًد.

گشىز (.)9

ػذغ ايه ّمشثىذ ثٍ ّمِ سيل سيض ثاشؽ دادٌ ؿاذ ساب

مشًػظ اوذاصٌ دَبواٍ ميْشيديال (مـابء خابسخي)

ٍغت حيًاوي اص ٍغت گيبَي خذا ؿًد.

 21/9ميْااشين ي مشًػااظ اوااذاصٌ ٍؼاامز ثبسيااِ

ثقذ اص ثشؽ سخمِ ،اص آودبييٍّ مىبىز ميْشيديال

ميْشيديل (مـبء داخلي)  18/5ميْشين دس سبعمبَيبن

دس ػغ ٍغت حيًاوي ياٍـ ؿذٌ اوذ ،محشاًي داخلاي

مي ثبؿذ (ٍ .)4ؼمز مدشاي سىگ ميْشيديل َش گًواٍ

ٍغت حيًاوي ثب دٍز ىشايان خبلي ؿذٌ ،ػذغ ثخاؾ

اص اوذاصٌ فشض ػش اػذشمبسًصيئيذ َمبن گًواٍ اواذّي

داخلي مـبء ثب آة ثٍعًس ّبمل ؿؼشٍ ؿاذوذ ،ثقاذ اص

ثيـشش اػاز ّاٍ دس َيجشيذاػايًن اياه وْشاٍ سفبياز

ايه فمال مـابء سخماِ ثاشاي مـابَذٌ ي ؿامبسؽ

ماايؿااًد ( .)6اص آوداابييّااٍ ؿااْل ،سقااذاد ي اثقاابد

ميْشيديل ثٍ ّمِ لًح آمبدٌ گشدياذ .مـابء سخماِ

ميْشيديل دس اوًاؿ گًوٍ َبي سابعمبَيابن ي حشاي دس

آمبدٌ ؿذٌ ثٍ وحًي سيي يِ ال سميض ٍشاس گشىز ٍّ

يِ گًوٍ ي دس يِ مًلذ مشنييش ثًدٌ ي ثقضبا ثاٍفىاًان

ٍؼمز محذة آن سي ثٍ دبييه ثًد .ثٍمىؾًس خلًگيشي

ّليذ ؿىبػبيي گًوٍَب ثٍّبس ميسيد ،ثىبثشايه َاذه اص

اص خـِ ؿذن مـبء ي سمشّض وًس لاًح  ،ياِ ٍغاشٌ

اياه داظيَؾ ،مغبلقااٍ ي سقيايه سقاذاد ميْشيدياال دس

آة ثٍ آن اضبىٍ ؿذٌ اػز .ميْشيديلَب ثب ثضسگىمابيي
 32الي  ،50xمًسد ؿمبسؽ ٍشاس گشىشىاذ .دس ثشسػاي

1- Micropyle
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آمبسي ،وش اىضاس  Excelي آصمًن سًّي مًسد اػاشيبدٌ

ؿْلَبي  1سب  ،5دسصذ ىشاياوي ميْشيديل دس َاش
يِ اص مًلاذيه ي ؿاْلَابي  6ي  7دسصاذ ىشاياواي

ٍشاس گشىز.
نتايج
وشبيح ثٍدػز آمذٌ اص ؿمبسؽ سقذاد ميْشيديلَبي

ميْشيديل ّل مًلذيه سا وـبن ميدَذ.
دس ثشسػااي آماابسي ّااٍ اص مَبيؼااٍ ثاايه سقااذاد

حبصل اص  250فذد سخمِ مًلذيه سابعمابَي سيػاي

ميْشيديل َبي سخمِ مًلذيه سبعمبَي سيػي ماًسد

ثيبوهش آن ثًد ٍّ مشًػظ سقذاد ميْشيديالَابي ؿامبسؽ

مغبلقٍ صًسر گشىاز ،مـابَذٌ ؿاذ ّاٍ ثاٍ مياش اص

ؿذٌ  6/1±2/6فذد دس َش سخمِ اػز .حاذاّثش سقاذاد

مًلذيه يِ ثب دي ٍّ سقذاد ميْشيديالَابي آوُاب ثايه

ميْشيدياال دس ػااغ سخمااِ ايااه مًلااذيه  13فااذد ي

صيش سب  8فذد دس َاش سخماِ ثاًد ،دس ػابيش ماًاسد

حاذاٍل آن صايش (ميْشيديلاي دس ػاغ ٍغات حياًاوي

اخشاله مقىي داس يخًد وذاؿز ( ،)P >0/05يلي ثيه

سخمااِ مـاابَذٌ وهشديااذ) دس َااش سخمااِ ثااًد .دس

ػبيش مًلذيه ثاب ػاغ اعميىابن  95دسصاذ اخاشاله

ؿْلَبي  1سب  4سقذاد ميْشيديال دس سخماَِابي اياه

مقىيداس مـبَذٌ ؿذ (.)P>0/05

مًلذيه وـبن دادٌ ؿذٌ اػز.

شكل  -1ومايي از تجمع ميكروپيلهاي  4تايي در تخمك

شكل  -0ومايي از تجمع ميكروپيلهاي  6تايي در تخمك

تاسماهي روسي ()02x

تاسماهي روسي ()02x

شكل  -3ومايي از تجمع ميكروپيلهاي  8تايي در تخمك

شكل  -4ومايي از تجمع ميكروپيلهاي  8تايي در تخمك

تاسماهي روسي ()52x

تاسماهي روسي ()02x
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شكل  -7درصذ فراواوي ميكروپيل در تخمك مولذيه تاسماهيان روسي صيذ شذه

بحث و نتيجهگيري

گضاسؽ ؿذٌ اػز )1993( Podushka .سقاذاد مىبىاز

ثااش اػاابع مغبلقاابر صااًسر گشىشااٍ سًػااظ

ميْشيديل دس سخمِ مبَي اصينثشين ثيه صيش ساب 10

 Ginsburgي  )6( Dettlaffسقذاد مىبىاز ميْشيديال

فذد دس َش سخمِ گضاسؽ دادٌ اػز .عجٌ گضاسؿبر

دس اصينثشين  1سب  13فذد ،دس سبعمبَي دسيبي ػايبٌ

حالخيبن ي َمْبسان ( )1378سقذاد مىبىاز ميْشيديال

ي آصيه  1سااب  43فااذد ،اػااششليبد  5سااب  13فااذد،

دس سخمِ مًلذيه اصينثشين  2سب  13فذد ،دس مًلذيه

سبعمبَي آلمبوي  3سب  9فذد ي ىيلمبَي  1سب  17فذد

ساابعماابَي ايشاوااي ثاايه  2سااب  27فااذد ،دس مًلااذيه
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ىيلمبَي  2سب  12فاذد ي عجاٌ گاضاسؽ Ginsburg

ي يااب فااذ سـااخيص ٍغاات حيااًاوي اص گياابَي ،آن

( )1968ثشاي ايه مبَي  1سب  33فذد ثًدٌ اػز.

سخمَِب دس محبػجبر مذ وؾش ٍاشاس وهشىشىاذ ،يلاي ثاب

سقااذاد مىبىااز ميْشيدياال دس سخمااِ مًلااذيه

سمب دٍز ثبص چىيه سخمَِبي دس  2فذد مبَي (يْاي

سبعمبَي سيػي  1سب  52فذد ( ،)10صيش سب  45فذد

 4دسصذ ي ديهشي  2دسصذ) مـبَذٌ گشديذ .ثاب يخاًد

( )11ي  1ساااب  43فاااذد ( ،)9دس مااابَي اػاااششليبد

ّ ثًدن ىشاياوي سخمَِابيي ثاذين ميْشيديال وـابن

( 5 )A.ruthenusساب  13فااذد ( )9ي دس سابعماابَي

مي دَذ ٍّ دس ثقضي مًاسد ايه فبمال مايسًاواذ دليال

ػييذ ( 3 )A.transmontanusساب  15فاذد ( )9دس

لَبح ويبىشه سخمَِب ثبؿذ.

َش سخمِ گضاسؽ ؿذٌ اػز.

فلااز دلااياػااذشمي ؿااذن سخمااَِااب ي ساٌَاابي

گضاسؽَبي ّبسؿىبػبن سيػي دس اسسجبط ثب سقاذاد

خلااًگيشي اص آن ماايسًاوااذ اص مًضااًفبر سحَيَاابسي

مىبىز ميْشيديال دس سخماِ سابعمبَيابن مشثاًط ثاٍ

خبلجي ثبؿذ ٍّ فاليٌ ثش سقذاد ميْشيديل  ،ػبيش ماًاسد

سبعمبَيبن ثخؾ َبي ؿمبلي دسيابي خاضس (ػاًاحل

اص ٍجيل ّيييز سخمِ  ،سٍز ي ّييياز اػاذش سا وياض

ؿااًسيي ػاابثٌ) ثااًدٌ ي دس ثخااؾَاابي خىااًثي

ميسًان مًسد ثشسػي ٍشاس داد .سبعمبَيبن ثٍفلاز داسا

دسيبيخضس (ػًاحل ايشان) سحَيَي صًسر وهشىشٍ ساب

ثًدن چىذ ميْشيديل ثقضبا چىاذ فاذد اػاذشمبسًصيئيذ

ايااهّااٍ دس ػاابل  1377سًػااظ حالخياابن سقااذاد

ثٍعًس َمضمبن ويض ياسد يِ سخمِ ؿاذٌ ّاٍ حبلاز

ميْشيديلَبي سخمِ گًواٍَابي سابعمابَي ايشاواي،

دلي اػذشمي سا ايدبد ميّىذ .اگشچٍ ثٍوؾش ميسػذ ّاٍ

اصينثشين ي ىيلمبَيبن صيذ ؿذٌ دس ػاًاحل خىاًثي

حضًس ميْشيديل َبي مشقذدي ؿبوغ دلاياػاذشمي سا

دسيبي خضس مًسد سحَيٌ ٍشاس گشىشٍ اػز.

اىضايؾ دَذ ،يلي يخًد ىشآيىذ دي ثشاثش ًّچِ ؿذن

دس دظيَؾ حبضش دامىٍ سقذاد مىبىز ميْشيديال دس

مدشاي ميْشيديل َب ثقذ اص يسيد ايليه اػاذش ؿابوغ

سخمااِ مًلااذيه ساابعماابَي سيػااي صاايذ ؿااذٌ دس

فجًس سقذاد صيبدي اػاذش ثاٍ ثخاؾ اوشُابيي مداشا سا

ػًاحل خىًثي دسيبي خضس ثيه صيش سب  13فذد ثاًدٌ

ّاابَؾ دادٌ ي دخااًل آن سا ثااٍ ىضاابي دااشييسيلاايه

ٍّ وؼجز ثٍ سقاذاد ميْشيديالَابي گاضاسؽ ؿاذٌ دس

محذيد ميّىذ ي دس حبل حبضش مـاخص ويؼاز ّاٍ

سبعمبَي سيػي وًاحي ؿمبلي دسيبي خاضس مشيابير

آيب مْبويؼ ممبوقز ػشيـ اص دلي اػذشمي دس سخ َبي

اػز  ،ثٍعًسيٍّ سقذاد ميْشيديل ؿمبسؽ ؿاذٌ اياه

مبَيبن خبييبسي مًخًد اػز ياب خياش .يلاي ثاب اياه

مبَي دس وًاحي خىًثي (سب  13ي مشًػظ  6فذد دس َش

يخًد احشمبل يسيد چىذ اػذش ثٍ داخل َؼشٍ سخمِ

سخمِ) وؼجز ثٍ سبعمابَي سيػاي واًاحي ؿامبلي

ثٍفلز دبئيه ثًدن ّيييز سخمِ يخًد داسد .ايهگًوٍ

دسيبي خضس (سب  52فذد ي مشًػظ  25فذد ( )10ي ساب

سخ َب خضء سخ َبي لَبح يبىشٍ محؼًة ميگشدواذ ي

 45فذد (ّ )11مشش ثًدٌ اػز.

اػااذشمبسًصيئيذَبي ّااٍ ياسد محًعااٍ ػيشًدالػاامي

ثيـششيه دسصذ ىشاياوي ميْشيديل َمبنعًسيّاٍ دس

ميؿًوذ دس عي ىشايىذ سْبمل سخ  4 ،3ي حشي ثيـشش

ؿْل  6ديذٌ ميؿًد ثايه  4ساب  7فاذد دس َاش سخماِ

ثالػشًمش دس آوُب ؽبَش ميؿًوذ .ايه گًوٍ سخا َاب دس

ميثبؿذ.

مشاحل ثقذي سؿذ ي ومً اص ثيه خًاَىذ سىاز ،يقىاي

مًضااًؿ ٍبثاال رّااش ،ىشاياوااي سخمااَِاابي ثااذين

سخ َبي دلياػذشمي ميشفبدي ٍّ خىيهَبي آن سْبمل

ميْشيديل اػز .امب ثب مذ وؾش ٍشاس گشىشه احشمبل اؿاشجبٌ

يبىشٍ مقمًالا ميميشوذ ي مَذاس ّمي اص آوُاب ّاٍ ّبمال

دس َىهب اوشخبة ٍغت دس سخمِ ثٍفلز خشاة ثاًدن
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ميؿًوذ ٍّ ايه گشيٌ ويض ثٍصًسر ّشمي ميشفابدي ي

وًاحي ثب وًاحي ؿمبلي اص وؾش سقذاد ميْشيديل اص يِ

يب ثب ػشَبي سْبمل ويبىشٍ ؽبَش ميؿًوذ (.)9

وظادوذ ،ويبص ثٍ ثحث ي سحَيٌ ثيـششي داسد.

َمبوىذ سبعمبَيبن مغبلقٍ ؿذٌ (سبعمبَي ايشاواي،
تشكر و قدرداني

اصين ثشين ي ىيلمبَي) دس حًصٌ خىًثي دسيابي خاضس
( )3سقذاد ميْشيديل َبي سخمِ دس سبعمبَي سيػاي

اص سيبػز محشاش اوؼاشيشً سحَيَابر ثايهالمللاي

صيذ ؿذٌ دس وبحيٍ خىًثي دسيبي خضس ويض ثبثز وجًدٌ،

مبَياابن خبيياابسي دّشااش دادماابن خىاابة آٍاابي دّشااش

ثٍعًسيٍّ سقذاد ميْشيديل سخمِ حشي دس يِ مًلذ

دًسّبؽمي ،مقبيوز محشش سحَيَبسي آن اوؼشيشً خىبة

ويض مشيبير اػز .اعالفبر مَبيؼٍاي ثاش سيي سقاذاد

آٍبي دّشش ثُمىيَ ،مْبسان محشش ثخؾ ىيضيًلًطي ي

ميْشيديلَبي سخمِ سبعمبَي سيػي ي ديهش مبَيبن

ثيًؿاايمي اوؼااشيشً آٍبياابن مُىااذع ّاابؽمي ،مُىااذع

خبييبسي حًصٌ خىًثي دسيبي خضس وـبندَىذٌ سقاذاد

دطوااذيبن ،مُىااذع دًسدََاابوي ،مُىااذع يًػاايي ي

ّ آوُب وؼجز ثٍ حًصٌ ؿمبلي دسيبي خضس اػز ،اياه

َمچىيه مؼئًل محشش ثخؾ سْثيش ي دشيسؽ مدشمـ

مًضًؿ ٍّ آيب سبعمبَي سيػاي صايذ ؿاذٌ دس اياه

ؿُيذ ثُـشي خىبة آٍبي مُىذع محمذي دشؿاًَْي
صميمبوٍ ػذبػهضاسي ي سـْش ميگشدد.
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Study on ovum micropyle of Russian sturgeon broodfishes
(Acipenser gueldenstaedtii) captured in the west- south coast of Caspian Sea
*

A. Hallajian

Abstract
Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii (Brandt & Ratzeberg, 1833)) is one of the most
valuable fishes of the Caspian Sea, which occur more frequently in the Northern part of the Sea.
The number of micropyle in the ovum of Russian sturgeon was investigated in this study. Fifty
samples of ovum were fixed in 4% formalin, then animal and plant poles were cut and separated
by thorn, washed and at last the number of micropyles were counted and compared in the
examined samples. The results of studying 250 ovums showed that minimum, maximum and
average number of micropyle in ovums was 0, 13 and 6.1±2.6, respectively. Statistical study
indicated significant differences among5 brood fishes (P<0.5).
Keywords: Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii(; Ovum; Caspian sea; Micropyle3
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