
 1931، زمستان 1سال اول، شماره           نشريه علوم آبزي پروري
 

72 
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   چكیده:

کپورماهییان و در کشیور ايیران بیومی حوضیه  یارزش و اقتصادی متعلیق بیه خیانواده با ی( يک گونهSchizothorax zarudnyiماهی سفیدک سیستان )

بیه منظیور دسیتیابی بیه بیوتکنییک تکثییر  ovaprimر مصنوعی ماهی سفیدک سیستان با استفاده از هورمون سیستان می باشد. در اين تحقیق امکان تکثی

گرم صید شده از چاه نیمه هیای  332±3/13و  1330±84/158قطعه مولد نر به ترتیب با میانگین وزنی  10قطعه مولد ماده و  12مصنوعی بررسی شد. تعداد 

ساعت و بین سیوم و چهیارم  24در چهار مرحله )فاصله زمانی بین تزريق های اول تا سوم   ovaprimهورمون ريزی تخم سیستان، انتخاا شدند. جهت القای

 3/5میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن ماهی ماده و مولدهای نر همزمان با تزريق مرحله دوم ماده ها بیه مییزان   3/5و  0/5، 0/5، 2/5ساعت( با دوزهای  12

کیاری مولیدهای میاده وریآريیزی رسییدند. مییزان هیمدرصید مولیدها بیه مرحلیه تخیم 3/83به ازای هیر کیلیوگرم وزن بیدن تزريیق شیدند کیه  میلی لیتر

 0/18تا  14ساعت و طول دوره انکوباسیون بسته به دمای آا) 10/35±50/12بود. طول دوره پنهان)زمان بین اولین تزريق تا اووالسیون(  3852±20/39031

وری نسبی، حجم تخم خشک به ازای هر ماهی ماده)سی سی(، تعداد تخم خشک در هر سی سی، درصد تبديل آهمساعت بود.  145تا  125نتیگراد( سا درجه

، 0/132±59/20، 31/28415±23/4393تخم خشک به چشم زده، درصد تبديل تخم چشم زده به الرو و تعداد الرو بدست آمده از هر ماهی میاده بیه ترتییب 

میلیمتر کیه حیدود دو سیوم کیسیه زرده  15تا  8الروهای بدست آمده پس از رسیدن به طول  بود. 34125±84/4023و  10/1±93/81، 9/5±93/88، 230

 خود را جذا نموده اند به استخرهای خاکی غنی شده منتقل شدند.

 

 .وریآهم،  ovaprimهورمون ، ریزیتخم، ماهی سفیدک سیستانواژ ان کلیدی: 

 

 مقدمه

  ,Schizothorax  zarudnyi میاهی سیفیدک )

Nikolskii, 1897  در منطقه سیستان در 1( )شکل )

 ( Bianco and Banarescu, 1982) مخازن چاه نیمیه

لیق بیه فیون ماهییان تیاالا الواقیع متعو فی وجود دارد

 باشد. محل زيسیت میاهی سیفیدک، درياچیههامون می

هیا و )نیزارهیا( و چالیه ايیی)نظیر هامون(، بسترهای نی

( Annandale and Hora, 1920باشد )ها میگودی

-( مییpotamodromous) درون رود کیو ای و گونه

های اسفند و فروردين در صیورت جیاری باشد که در ماه

های رودخانیه ای و عیدم امکیان مهیاجرت از نبودن آا

درياچه، تخم های ماهی دوباره جذا بیدن میی شیوند. 

اتفاق می افتد. حیداکثر  بلوغ جنسی پس از چهار سالگی

اندازه اووسیت در ماههای اسفند تا فیروردين میی باشید 

قه سیستان معمیوالً های منطکه در اين هنگام دمای آا

باشید و شیاخص گنادوسیوماتیک بیه درجه میی 14-18

 مییییی رسیییید 9/3-3/9بیشییییترين مقییییدار يعنییییی 

(Zabihi,2006 ؛Zabihy et al., 2004). 
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 "وطنیی"و  "سفیدک "اين ماهی در گويش محلی  

شود و بیش از هر ماهی ديگری میورد پسیند خوانده می

 14باشد. در محیط طبیعی اين ماهی در دمای مردم می

درجییه سییانتیگراد و هنگییام جريانهییای سیییالبی  18تییا 

-های پیکند. خشکسالیرودخانه هیرمند تخم ريزی می

بیومی ماننید کپورماهییان پی و ورود گونه هیای غییردر

ی به تاالا هامون باع  شد تا به تدريج از جمعییت چین

اين ماهی کاسته شود و هم اکنون پیراکنش آن محیدود 

 باشد. های سیستان میبه مخازن چاه نیمه

 

 
 (Schizothorax zarudnyi( ماهی مولد سفیدک سیستان )1شكل 

از آنجا که ماهی سفیدک در اسارت به طیور طبیعیی 

 یبراين جهیت حفیو ايین گونیهکند، بنیاريزی نمیتخم

هییای هورمییونی بییرای القییای ارزشییمند بايیید از تکنیییک

تخمريزی مصنوعی بهره بیرد. يکیی از مشیکالت بسییار 

ماهییان بدسیت آوردن پروری کپوراساسی در بح  آبزی

 Kulikovsky et) باشیدگامتهايی با کیفیت مناسب میی

al.,1996; Horvath et al., 1997) بیه همیین دلییل .

زمايشییات هورمییونی زيییادی جهییت تحريییک و القییاا آ

های تجاری کپورماهییان انجیام رسیدگی گامتها در گونه

 (سیینتتیکصیینعتی )شییده اسییت. اسییتفاده از آنییالوگ 

( همیراه بیا GnRHکننیده گنیادوتروپین )هورمون آزاد

ريزی برخی ماهییان دوپامین های قوی در القای تخمضد

 ,.Barth et al) ه استنتايج قابل قبولی به همراه داشت

ريییزی مصیینوعی مشییکل اشییاره شییده در تخییم. (1997

کپورماهیان وحشی که اکثراً از محیطهای طبیعیی صیید 

تر است. از آنجا که بسییاری از ذخیاير شوند، ملموسمی

شیوند، نییاز بیه توسیعه وحشی کپورماهیان منقر  می

سريع تکنیکهای تکثیر اين ماهیان تحت شرايط کنتیرل 

 جود دارد. شده و

 تخییم سییراهایبراسییاس تجییارا بدسییت آمییده از 

کپورماهیان به خصوص در مورد گونه های وحشی، يکی 

باشیید الت اصییلی عییدم انجییام اووالسیییون میییاز مشییک

(Kucharczyk, 2002روش .) هییای مختلفییی بییرای

انید. از بیین ريزی مصنوعی ماهیان بکار رفتیهالقای تخم

، HCG)جفیت انسیانی )هیپوفیز، گنیادوتروپین  عصاره

کننده گنیادوتروپین (، هورمون آزادGTHگنادوتروپین )

(GnRH و آنالوگهای )GnRH اسیتفاده از ،GnRH  و

مزايیای  GTHهیای آنالوگهیای آن نسیبت بیه فیرآورده

تیری قادر است تحريک متیوازن GnRHبیشتری دارند. 

در رخدادهای تولیدمثلی ايجاد نموده و ارتبیاط متقابیل 

ین ايین رخیدادها و سیاير اعمیال فیزيولیوژيکی بهتری ب

ايجاد کند. اين کار بطور مستقیم يا غیرمستقیم از طريق 

هیای ضیروری جهیت رسییدگی آزادسازی ساير هورمون

-نهايی موفق اووسیت و تخمريزی در ماهیان انجیام میی

(. هورمییون Zohar and Mylones, 2001شییود )

آزاد  ( محییرک اصییلیGnRHآزادکننییده گنییادوتروپین)

( و FSH=GTHIشییدن هورمییون محییرک فولیکییول )

( در ماهییییان LH=GTHIIهورمیییون آزاد کننیییده )

 ,.Van Der Kraak et al)  باشیدمیی اسیتخوانی
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. عالوه بر نقش تحريک کننیدگی هیپوتیاالموس (1998

که به آن اشاره شد، در ماهیان استخوانی هیپوتیاالموس 

گی ترشی  نقش ديگری هم دارد که کنتیرل يیا بازدارنید

LH باشد. اين فاکتور بازدارنده ترش  گنیادوتروپین، می

(. Peter et al.,1986شییود )دوپییامین نامیییده مییی

 در بسییییاری از ماهییییان اسیییتخوانی ماننییید دوپیییامین

 12(، کپییور معمییولی1991al et Peter,.) 11طالمییاهی

(.,1983et alBillard ،) 13مارمیییییاهی اروپیییییايی         

(.,1988al etDufour )، 14گربیییییییه میییییییاهی                      

(.,1986et alDe Leeuw  )10و تیالپیییییییا         

(Levavi-Sivan et al.,1995)  مسییتقیماً مییانع آزاد

گردد. معموالً رسیدگی نهیايی اووسییت و می LHشدن 

ها بعد از تیمار آنها بیا ترکیبیی از ريزی در اين گونهتخم

GnRH گرددو يک ضد دوپامین حاصل می .  

با توجه به اهمیت تولید بچه ماهی اين گونه جهت حفو 

کنییک ذخاير طبیعی و در آينده پیرورش آن، ارائیه بیوت

در اين مطالعه  باشد کهتکثیر مصنوعی امری ضروری می

 شود. به آن پرداخته می

 

 مواد و روش کار

قطعییه مولیید مییاده )بییا میییانگین وزنییی و  12تعییداد 

گییییییرم و 1330±84/158 ،بههههههن   هههههه   طییییییولی

قطعیه مولید نیر بیا وزن  10سانتیمتر ( و 23/1±33/05

گرم از چیاه نیمیه هیای سیسیتان  332 ± 3/13تقريبی 

توسط تور گوشگیر صیید و بیه مرکیز تکثییر و پیرورش 

ماهیییان بییومی زهییک )سیسییتان( منتقییل و بییا شییرايط 

استخرهای پرورشی سازگار شدند. در بهمن ماه همزمان 

مولدها بیه طیور میداوم  با شرو  فصل رسیدگی جنسی،

ی کیه دارای گرفتند و مولدهای میاده ای قرار مورد بررس

شکم برآمده، منفذ تناسیلی قرمیز و برجسیته و ماهییان 
                                                           
11-Carassius auratus 

12-Cyprinus carpio 

13-Anguilla anguilla 

14-Claris gariepinus 

15-Oreochromis niloticus×Oreochromis  aureus 

نری که يا در روی پوزه آنها برجستگی هیای جنسیی بیا 

دست قابل لمس بود و يا با فشار ماليم به شکم مقیداری 

رورشیی اسپرم از آنها خارج می شید از اسیتخر خیاکی پ

انتخاا و به سالن تکثیر منتقل شدند. ماهیان نر و میاده 

گیذاری شیده و در در سالن تکثیر وزن کشیی و عالمیت

ساعت جهیت سیازگاری  24حوضچه های مجزا به مدت 

 با شرايط سالن تکثیر و رفع استرس نگهداری شدند. 

در ايیین تحقیییق بییرای انجییام آزمايشییات از هورمییون 

Ovaprim ر میلی لیتر از ايین هورمیون استفاده شد. ه

 15آزادماهییان و  GnRHمیکروگرم آنالوگ  25دارای 

( Domperidoneمیلی گرم ضد دوپامین دامپريیدون )

بود. ماهیان در هنگام دسیتکاری )عالمتگیذاری، تزريیق 

هورمون، بررسیهای پس از آن و تخم کشی( بیا اسیتفاده 

ده گل میخک بیهوش گرديدند. مولدهای میا یاز عصاره

 3/5و  0/5، 0/5، 2/5در چهار نوبت به ترتیب با دوزهای 

میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تزريق شدند که 

سیاعت و  24اول تیا سیوم  هایتزريقفواصل زمانی بین 

 ساعت بود. 12فاصله زمانی بین تزريق سوم و چهارم 

ماهیان نر همزمان با تزريق مرحله دوم میاده هیا بیا  

میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بیدن فقیط  3/5دوز 

در يک مرحله تزريق شدند. سپس ماهیان نر و میاده بیه 

يک حوضچه گرد واقع در سیالن تکثییر منتقیل شیدند. 

 بیرایصورت میدور برقیرار گرديید و هجريان ماليم آا ب

جلوگیری از بیرون پريدن ماهیان روی حوضچه با توری 

حلیه دوم ماهییان هرچنید پوشانده شد. بعد از تزريق مر

 ساعت بررسی می شدند. 
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بر اساس تغییرات مشیاهده شیده در ظیاهر مولیدها 

مانند شل شدن شیکم و بییرون آمیدگی منفیذ تناسیلی 

ساعت( می گرديید. ماهییانی  4زمان بررسی کوتاهتر )تا 

ا فشیار که اووالسیون در آنها اتفاق افتاده بیود و تخیم بی

شد انتخیاا و بیا روش لقیاح یاندک از بدن آنها خارج م

-گیری )حجم تخم خشک اندازه گییری مییخشک تخم

گرديد( و لقاح انجام گرفت. رفع چسبندگی به مدت نیم 

 ساعت با آا معمولی )آا سالن تکثییر( انجیام و سیپس

ها به انکوباتورهای ويس منتقل و تیا مرحلیه چشیم تخم

 زدگییی در ايیین انکوباتورهییا نگهییداری شییدند. در پايییان

مرحله چشم زدگی شمارش تخم های چشم زده صورت 

گرفته و درصد تبديل تخم خشک به چشیم زده تعییین 

ها از مرحله چشم زدگی وارد تیراف شیده و تیا شد. تخم

مرحله جذا کیسه زرده در اين انکوباتورها قرار داشتند. 

در پايان درصد تبديل تخم چشم زده بواسطه تعداد الرو 

 .بدست آمده، تعیین شد

 SPSSهیا از نیرم افیزار به منظور تجزيه و تحلییل داده

 ويرايش دهم استفاده شد. 

 نتایج: 

کیفیت ظاهری تخمک بدسیت آمیده خیوا و تخیم 

کشی راحت و آسان مولدها و خالی شیدن کامیل شیکم 

حاکی از اووالسیون  نسبتاً کامل آنهیا بیود. تخیم هیا در 

 سیاعت بیه 130درجیه سیانتیگراد پیس از  3/13دمای 

مرحله چشم زدگی رسیده، سپس تخم هیای چشیم زده 

در  تخیم گشیايیبه ترافهای کالیفرنیايی منتقیل شیدند. 

 24درجه سانتیگراد پس از حیدود  0/18تا  3/18دمای 

ساعت کامل شد. سینی های تراف برداشته شده و  48تا 

تعداد تخم های مرده هر مولید شیمارش و براسیاس آن 

 د شمارش شد.میزان الرو حاصل از هر مول

 

 بحث:

ريزی که با شاخص ماهییان در اين تحقیق موفقیت تخم

 83ريیزی بدسیت آمیده ريزی کرده و نسیبت تخیمتخم

استفاده شید. ايین  ovaprimکه از هورمون درصد بود 

-آزادماهیان و ضید GnRHترکیبی از  صنعتیهورمون 

میکروگیرم  25دوپامین دامپريدون بوده است )به ترتیب 

 GnRHaگرم در هر میلی لیتر(. آنالوگهای  میلی 15و 

-های قوی، معموالً در تحريیک گونیهدوپامینحاوی ضد 

هیییای وحشیییی و پرورشیییی بسییییار میییوثر هسیییتند 

(Kulikovsky et al., 1996, Barth et al., 1997 .)

 LHدر کپورماهیان، عمل بازدارندگی دوپامین بر ترش  

دوپامینی بیه بسیار قوی است و استفاده از داروهای ضد 

القییای  جهییت GnRHصییورت ترکیبییی بییا آنالوگهییای 

 ;Peter et al.,1986) اووالسیون مولدها ضروری اسیت

Zohar and Mylonas, 2001; Mikolajczyk et 

al., 2003.)  استفاده از داروهیای ضید دوپیامینی بیرای

يا آنالوگهیای آن  GnRHتقويت عمل تحريک کنندگی 

، روشی معروف و متیداول در و القای اووالسیون در ماهی

 ;Peter et al., 1986) راسیر دنییاآبیزی پیروری س

Peter and Yu, 1997) ويژه آسیا و اروپای مرکزی به

کییه پديییده  1985از سییالهای نخسییت دهییه  .باشییدمییی

بازدارنییدگی دوپییامینی ترشیی  گنییادوتروپین در مییاهی 

(Chan et al.,1984 کشف شد تاکنون، گزارش های )

 GnRHهای مختلف زمینه استفاده از آنالوگزيادی در 

و داروهییای مختلییف ضییددوپامینی در القییای نهییايی 

های بسیار متعددی از گونهريزی رسیدگی جنسی و تخم

 ;Peter et al.,1986a) منتشیر شییده اسیت ماهییان

Sokolowska et al.,1988; Lin et al.,1988). 

 Peterبراساس تحقیقات گسترده بر روی کپورماهییان، 

را  "لینپیه"( روشی موسوم بیه روش 1988و همکاران )

با يک  LH-RHتعريف نمودند که در اين روش آنالوگ 

بر اساس همین  ovaprimشود. ضددوپامین ترکیب می

و همکییاران  Nandeshaروش سییاخته شییده اسییت. 

(1990b پاسخ مثبیت مريگیال بیه )ovaprim  بیا دوز

ا گزارش دادنید کیه میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم ر 3/5

نشان دهنده توانايی اين دارو برای القای تخمريزی است. 

 4/5تیا  3/5  دوز هورمونی توصیه شده بیرای کپیور هیا
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 Nandeesha) باشدبه ازای هر کیلوگرم می میلی لیتر 

et al.,1993). 

های لقیاح دهنده درصد تخمدرصد لقاح معموالً نشان

هیای دارای جنیین مباشدکه براساس درصد تخيافته می

هیای شیناور همین منظور از تخیمدد و بهگرمحاسبه می

شیود. بیا اينحیال، در درون انکوباتورها نمونه برداری می

 13و هیالیبوت اطلیس 13برخی از ماهیان ماننید توربیوت

درصد لقاح از شیمارش تخمهیای در حیال رشید و نمیو 

سلولی هستند با کسر تخم های  8جنینی که در مرحله 

 ,Kjorsvik et al., 2003آيید )ناور بدست میغیرش

Brown et al., 2006با توجه به اينکه دوره تخم  .)-

سیاعت(  135تا  145گشايی در ماهی سفیدک طوالنی )

هیا بیه باشد و در تمام اين مدت احتمال میرگ تخیممی

علییل مختلییف وجییود دارد و از طرفییی نمونییه بییرداری و 

انکوباتورهیا بیازگو  شمارش  تخم های لقاح يافتیه درون

کننده تخمهايی که در نهايت چشم زده و تبديل به الرو 

می شدند نیست، در مرحله چشیم زدگیی، درصید تخیم 

زده شده اند، تعییین شید. در خشکی که تبديل به چشم

واقع تخمهای مرده و چشم زده به راحتی قابل تشخیص 

ی و تفکیک بودند و بنابراين معیار خوبی از نتیجه لقاح م

 (. 4باشد)جدول 

Basu ( کارايی غده هیپیوفیز و 2000و همکارانش )

ovaprim کننییده در مییاهیارا بییه عنییوان مییواد القا    

claris batrachus  مطالعه کردند.  آنها اظهار نمودند

نظیر درصید  تیاثیر بهتیری از ovaprimکه اسیتفاده از 

ا بی اطوريکه در اين ماهی القادارد. به تخم گشايیلقاح و 

تفییريخ  35لقییاح و % 85باعیی  % ovaprimاسییتفاده از 

 یغیده یتخم ها شد، در حالیکه القا با استفاده از عصاره

تخیم هیا  تخیم گشیايی 20لقاح و % 40هیپوفیز باع  %

(. اشییکال مختلفییی از Basu et al.,2000گرديیید )

GnRHa ن، اکه گاهی از منابع مختلفی مانند پسیتاندار

                                                           
16-Turbot (Scophthalmus maximus L.) 
17-Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) 

آيد وجیود دارنید کیه فعالییت ماهی و جوجه بدست می

 دهند. های متفاوتی را بروز می

در مورد حجم اسپرم نییز مشیخص شید کیه حجیم 

اسپرم ماهی سیفیدک در ايین تحقییق پیس از دريافیت 

هورمییون افییزايش يافییت، بییه طوريکییه قبییل از دريافییت 

از بیدن بیه سیختی و بیه  مايع اسیپرمیهورمون خروج 

ز دريافیت میزان اندکی صیورت میی گرفیت ولیی پیس ا

هورمون فشار بسیار ماليم شکم ماهی منجیر بیه خیروج 

شید. حجیم اسیپرم  میايع اسیپرمیمقدار قابل تیوجهی 

 Percaآوری شیده از میاهی سیوف اوراسییايی )جمیع

fluvaitilis L.) ( Kucharczyk et al.,1998 ،)

( و کپییور Dabrowski et al.,1994سییوف زرد )

ن بییه طییور معمییولی هییم پییس از القییاا بوسیییله هورمییو

 معناداری نسبت به گروه کنترل افزايش يافته است. 

رم نیه تنهیا بیرای افزايش يافتن حجم و کیفیت اسیپ

گونیه در شیرايط هچیری بلکیه بیرای تکثیر مصنوعی هر

هرنو  برنامه بازسازی ذخاير مانند ايجیاد بانیک ژنیی يیا 

 Glogowski etانجمادسازی اسپرم مهم میی باشید )

al.,1997ه نظر می رسد کیه تیاثیرات کمیی و (. البته ب

کیفی هورمون ها بر اسپرم اين ماهی نییاز بیه مطالعیه و 

 بررسی بیشتری دارد.

 

 نتیجه  یری:

دهد کیه دست آمده در اين مطالعه  نشان مینتايج ب

ثر تولیدمثل کنترل شیده میاهی سیفیدک ؤالقاا م امکان

وجییود دارد.  بییا بکییار بییردن القییای هورمییونی مناسییب

 Ovaprimيید مناسیب بیودن ؤاين مطالعه مهمچنین 

باشد. زيرا اين برای تحريک تولیدمثل ماهی سفیدک می

هورمون از مزايای متعددی برخوردار است: بیا توجیه بیه 

محدود بودن تعداد مولدهای ماهی سیفیدک، هورمیونی 

باشید کیه بیشیترين تر مییريزی مناسببرای القای تخم

د الرو و بطیورکلی لقیاح، تولییدرصید ريزی، نسبت تخم

دنبال داشته باشید. ههای تولیدمثلی را بباالترين شاخص
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از  Ovaprimنتايج اين تحقییق حیاکی از برخیورداری 

باشد. همچنیین هورمیون میذکور از قیمیت اين مزايا می

باشید. مناسبی برخوردار بوده و تهیه آن نسبتاً آسان میی

صیرف صورت محلول آماده مبه عالوه هورمون مذکور به 

-های ديگر القای تخیمبرخالف برخی از روش باشد ومی

ريزی مانند تهیه عصاره هیپوفیز از نظر زمیانی و نییروی 

   باشد.انسانی مقرون به صرفه می

 تقدیر و تشكر:

کیل محتیرم شییالت سیسیتان، میدير نگارندگان از 

معاونین، کارشناسیان و پرسینل محتیرم آن اداره کیل و 

 ندسیانماهیان بومی سیستان، مه مرکز تکثیر و پرورش

جنگیی، رضیا ناصیحی، مرت،ی جهانتیاا، افسیانه نیوری

کمک، مجید مرادی و آقايان ويرانگرد، شیرزايی، دهمرده

اسییدی، سییندگل و سییاير عزيییزان کییه در ايیین تحقیییق 

 نمايند.همکاری داشته اند تقدير و تشکر می
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Abstract 

The snow trout (Schizothorax zarudnyi) is a valuable and commercial species belong to 

cyprinidae and native to Sistan basin. The present study evaluated the induce spawning in 

snow trout using synthetic hormones (ovaprim) in order to achieve biotechnic of artificial 

propagation. Wild broodstocks (females and males: 1375 ± 108.84, 632 ± 17.6 g respectively) 

selected from Chanimeh reservoirs (Sistan, Iran). The females treated with quadruplet 

injections (0.2, 0.5, 0.5 and 0.3 ml Ovaprim/kg B.W). The distance between first, second and 

third injections were 24 h and between third and fourth was 12h. The males were injected at 

the time of the second females’ injections (with 0.3 ml Ovaprim/kg B.W.) The results showed 

spawning rate and mean working fecundity were 83.3% and 39531±7802, respectively. The 

latency period (time between first injection and ovulation) was 60.15±12.05 h, incubation 

period was 120 to 140 h (depend on water temperature (14 to 18.5º C)). Relative fecundity, 

volume of dry egg (ml), number of dry egg per each milliliter, conversion percentage of dry 

egg to eyed egg, conversion percentage of eyed egg to larvae and number of larvae from each 

female was 28410.61 ± 4796.26, 172.5 ± 25.09, 275, 88.97 ± 0.9, 81.93 ± 1.15 and 34120 ± 

4526.84, respectively. 

Obtained Larvae after reaching a length of 8 to 10 mm, who had absorbed their yolk sac 

for about two-thirds were transferred to fertilized earthen ponds. 
 

Key words: Schizothorax zarudnyi, artificial reproduction, Synthetic hormones, Sistan


