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چکیده

پژوهشي

جهت بررسي تاثير پارامترهاي زيست شناختي مولدين ماده بر ميزان همآوري ،درصد تخمهگشايي ،بقااء و
رشد در نوزادان قزلآالي رنگينكمان ( ،)Oncorhynchus mykissتعداد  30قطعه ماهي مولد از سه گاروه
سني  4 ،3و  5ساله (از هر گروه سني  10عدد) تهيه گرديد .اين مطالعه در سالن آبازيپاروري دانشادده
شيالت دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان با تخمكشي از مولادين انتخااش شاده شاروت و تاا
رسيدن الروها به وزن  5گرم به پايان رسيد .نتايج حاصل نشان داد حداكثر دور شدم در ماهياان  5سااله،
حداكثر وزن تخمدان در ماهيان  5ساله ،بيشترين تعداد تخم در هر گرم در ماهياان ساه سااله ،حاداكثر
همآوري مطلق در ماهيان چهار ساله ،حداكثر همآوري نسبي در ماهياان چهاار سااله ،حاداكثر هامآوري
كاري در مولدين  4ساله ،حداكثر درصد تخمگشايي در مولدين  5ساله ،حداكثر وزن متوسط الروهاا پا
از تخمگشايي در ماهيان مولد  5ساله (و حداقل وزن متوسط الروها پ از تخمگشاايي در ماهياان مولاد
سه ساله مشاهده گرديد كه اختالف بين تيمارهاي مورد تحقيق معنايدار مايباشاد .هامچناين حاداكثر
درصد بازماندگي الروها پ از يك دوره پرورش يك ماهه در ماهيان مولد چهارسااله و حاداكثر شااخ
گنادوسوماتيك در ماهيان مولد  5ساله مشاهده گرديد كه از نظر آماري اختالف بين تيمارهاا درساط 5
درصد معنيدار بود (.)p<0/05
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مقدمـه
 ، )mykisاز اهميت خاصي برخوردار بوده و طبق آمار ،توليد و پرورش اين ماهي در جهان به بيش از  550/473هزار تن در
سال رسيده است .اين ماهي بيشترين سهم توليد آزادماهيان پرورشي را پ از آزادماهي اطل به خود اختصاص ميدهد و
بهطور قابل مالحظهاي از سط توليد باالتري نسبت به ساير گونههاي آزادماهيان از جمله قزلآالي دريايي برخوردار است
(.)Suri nejad and Kalbasi, 2006
يدي از مشدالت اساسي اين صنعت نگهداري تخم و پرورش در مراحل نوزادي آنها است كه در اين مرحله از زندگي تلفات
بااليي دارند ).(Girri et al., 2002
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با افزايش تقاضا براي توليد غذا از طريق آبزيپروري ،پرورش ماهيان سردآبي و به ويژه قزلآالي رنگينكمان ( Oncorhynchus
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بهعالوه ميزان بازماندگي الروهاي حاصله و همچنين سالمت و رشد بچهماهي بستگي زيادي به كيفيت تخمهاي استحصالي
دارد .مدانيسمهاي گوناگوني بر افزايش بقا و رشد الرو در مراحل اوليه زندگي ماهي قزلآالي رنگينكمان مطالعه و بررسي
شده است اين مهم بحثي است كه در صنعت تدثير و پرورش قزلآالي رنگينكمان بايستي مورد توجه خاص قرار گيرد .لذا ،با
ارزيابي وضعيت مولدين و شناسايي بهترين وضعيت و استفاده از روشهاي علمي به افزايش راندمان توليد كارگاههاي تدثير و
پرورش كمك شود كه اين امر منجر به كسب نتايج در خور توجه و جلوگيري از به هدر رفتن انرژي و زمان خواهد شد.
امروزه به علت تاثير عميقي كه شاخه ژنتيك با سابقه اي كمتر از  130سال در تمام جوانب زندگي موجودات زنده پيدا كرده
نه تنها يدي از رشتههاي پر اهميت علم زيست شناسي ميباشد ،بلده جزء جديدترين دستاوردهاي علمي بشر محسوش
مي گردد .اين علم كه به بهبود امر توليد و پرورش گياهان و جانوران كمك ميكند ،در مورد ماهي سابقهاي حدود هشت دهه
داشته كه منجر به دستيابي سريعترين و كمهزينهترين راه براي توليد بيشتر پروتئين ميگردد (.)Kalbasi, 1993
زماني كه ماهيت و بيولوژي جانور (طبيعت) امدان اصالح نژاد را دارا باشد ،اين امر صورت ميگيرد .بنابراين كشورهايي كه در
اين زمينه سرمايهگذاري ميكنند از آينده درخشان و موقعيت عملي ويژهاي در سط جهان برخوردار خواهند بود.
امروزه توليد تخم هاي با كيفيت و با راندمان رشد و بازماندگي باال به عنوان يك ابزار مهم و كليدي در صنعت آبزيان سردآبي
به خصوص گونه مهمي مانند قزلآالي رنگينكمان محسوش ميشود .فاكتورهايي مانند تغذيه ،ژنتيك ،استرس ،وضعيت
سالمتي ،دماي آش و دستكاري پ از رس يدگي از فاكتورهاي مهم و تأثيرگذار بر كيفيت تخم ماهي قزلآال هستند
(.)Bromage, 1995

مواد و روشها
بهمنظور انجام اين تحقيق كارگاه خصوصي تدثير و پرورش ماهيان ساردآبي تقاوي باا مسااحت ياك هدتاار واقاع در منطقاه
شش پير استان فارس در نظر گرفته شد .براي انجام ايان آزماايش مولاديني باا ساالمت ،ااهري ،عادم ضارشديادگي (داراي
فل هاي سالم و كامل ،عدم خونمردگي در قسمتهاي مختلف بدن ،عدم خوردگي بالاههاا ،سارپوش آبششاي ساالم و عادم
رنگپريدگي بدن) ،رشد خوش و پرگوشت بودن انتخاش گرديد (بهگزيني صورت گرفت) .مولدين مورد نظار باا اساتفاده از تاور
دستي صيد شده و جداسازي مولدين در سه كالس سني  4 ، 3و  5ساله در مرحله اول با اساتفاده از تجاارش پرسانل كارگااه
صورت گرفت و به منظور كاهش احتمال شدستهشدن برخي تخمها طي مراحل تخمكشي در محلول تريكائينمتان سولفانات
و كوينالدين به ترتيب  40 ppmو  10 ppmقرار گرفته و بعد از گذشت  5دقيقه مولدين بيهاوش شاده و از هار كاالس ساني
تعداد  10قطعه جداسازي گرديد و جهت انجام بيومتري به ميز بيومتري مننقل گرديدند .سپ فاكتورهايي مانند :وزن ،طاول
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افزايش رشد ،كاهش ضريب تبديل غذايي (كه اين ضريب بايستي در گونههاي پرورشي كمتر از گونههاي وحشي باشد)،
مقاومت در برابر بيماريها ،مقاومت در برابر شرايط نامساعد محيطي ،كاهش تلفات (خصوصاً بعد از مرحله جنيني و الروي)،
افزايش كيفيت گوشت و در نهايت توليد مثل مناسب و هم آوري باال از جمله مواردي است كه در ماهيان مورد اصالح نژاد
ميبايست مدنظر قرار گيرد (.)Amini, 1993
در خصوص تعيين مولدين مناسب ميتوان به بهگزيني گروهي انجام شده توسط آمريداييها در مورد باال بردن كيفيت گونه
قزلآالي جويباري ( )Salvelinus fontinalis L.و قزلآالي قهوهاي ( )Salmo truutaاشاره كرد .آزمايشات انجام شده روي قزل-
آالي جويباري و قزلآالي قهوه اي ،نژادهاي با درجات مختلف مقاومت در برابر بيماريهاي  Furnculosisو  Ulcerousرا آشدار
كرده است و سبب اصالح نژآد قزل آالي جويباري مقاوم در برابر بيماري ها گرديد Ryan .و  Thomasدر سال  1999تاثير
عمق تخمريزي  Onocorhynchus nerkaرا بر روي ميزان بقا جنين بررسي كردند و مالحظه كردند كه در ماهيان با سايز
بزرگتر كه عمق تخمريزيشان در بستر رودخانه بيشتر مي باشد ميزان بقا به واسطه عدم مزاحمت هاي محيطي بيشتر خواهد
بود قطر تخم مي تواند روي بقاء ،اندازه الروي ،فعاليتهاي تغذيه اي ،مقاومت در مقابل گرسنگي و پرهيز از شدارچيان اثرگذار
باشد .اما اطالعات اندكي ميان خصوصيات مادري نظير سن و اندازه آنها با اندازه تخم وجود دارد .تا به حال گونههاي زيادي از
ماهيان با هدف اصالح نژاد براساس طول ،وزن و زمان تخمريزي ،بقا ،مقاومت در برابر بيماريها ،صفات شمارشي روي آنها
برنامه بهگزيني صورت گرفته است.

بررسی تاثير پارامترهاي زیست شناختی مولدین...

سوداگر و همکاران

كل ،طول استاندارد و دور شدم مورد اندازه گيري قرار گرفت .همچنين جهت تعيين سن مولدين از فل ها نمونهبارداري شاد.
در زمان بيومتري ماهيان با استفاده از پن  3فل از ناحيه ما بين باله پشتي و خط جانبي جدا شاده و ساپ باه روش اس.
پي  .بيسواس با شفاف نمودن توسط محلول كلرورپتاسيم و شستشوي آن سن هر كدام از مولدين صيد شده تعيين گرديد.
اندازهگیری زیستشناسی

طول كل ،طول استاندارد و همچنين ضخامت بدن در ماهيان مولد جداسازي شده با استفاده از تخته بيومتري و متار باا دقات
 0/01و وزن مولدين نيز با استفاده از ترازوي عقربهاي با دقت  0/001اندازهگيري شد.
تخمگیری

شدم مولدين ماده در اثر رشد تخمدانها متورم شده و زمانيكه شدم مادهها از حالت سفت بودن خارج و نرم گرديد نشان از
آمادگي آنها براي تخمريزي ميباشد .در مرحله جداسازي مولدين با توردستي در هر دفعه تنها  2تا  3عدد ماهي براي
تخمگيري صيد گرديد .با اين عمل احتمال شدستهشدن تخمها و پايين آمدن درصد بارداري كاهش مييافت .قبل از
تخمگيري منفذ تناسلي ماهيان بهدليل جلوگيري از تماس آش با تخمكها و بستهشدن زود هنگام سوراخ ميدروپيل با استفاده
از حوله كامالً خشك گرديد .بعد از تخمگيري تخمهاي هر ماهي ماده به طور جداگانه داخل تشتك قرار گرفته و توزين شد.
بررسی همآوری مولدین

براي بهدست آوردن همآوري از تخمهاي داخل هر تشتك مربوط به هر ياك از مولادين از كالساههااي ساني  4 ،3و  5سااله
نمونهاي از تخم را برگزيده و به ميزان  1گرم وزن شد .براي بهدست آوردن همآوري نسبي تعداد تخمهاي هر مااهي مولاد باه
وزن ماهي تقسيم شده و بعد از اتمام تخمگيري و بهدست آوردن همآوري ،تخمهاي استحصال شده تا زماان اساپرمگياري باه
دور از رطوبت و نور خورشيد نگهداري گرديد .اسپرمگيري بعد از انجام عمليات بيهوشاي و ساپ خشاك كاردن بادن مااهي
(براي جلوگيري از تحرک زود هنگام اسپرم) انجام شد.
باروری تخمها

جهت باروري تخمها از روش لقاح مرطوش استفاده شد به اين ترتيب كه اسپرمها مستقيما از ماهي نر استحصاال شاده و روي
تخمكهاي حاصل از مولدين سنين  4 ،3و  5ساله بهطور جداگانه ريخته شد .جهت فعال نماودن بيشاتر اساپرم و در نهايات
لقاح موفق مقداري آش به ،رف لقاح اضافه گرديد .جهت جلوگيري از چسبندگي ،تخمها پ از لقاح در چند مرحله شستشاو
داده شد .با اضافه كردن آش و تخليه آن ضمن رفع چسبندگي تخمها ،اسپرمهاي مرده شستشو و اين عمل تاا زالل شادن آش
داخل تشتك انجام گرديد .سپ به ميزان  2برابر حجم تخمها آش به ،روف لقاح اضافه و عمل جذش آش توساط تخامهاا در
حدود  2ساعت انجام پذيرفت .سپ باروري با غوطهور كردن يك نمونه  20عددي تخم در محلول شافاف آش :متاانول ،اسايد
استيك به نسبت ( )1 : 1 : 1و شمارش تخمهاي داراي چين و چروکدار مشخ شد.

براي شمارش تخمها از روش حجمسنجي از ،رف اندازهگيري كوچك  50ميليليتري بهعنوان واحد شامارش و ،ارف بازر
 250ميلي ليتري براي شمارش اصلي استفاده گرديد .به اين صورت كه تخمها از ،رف  50ميليليتري به تخته شمارش منتقل
و با استفاده از پر ،به آرامي داخل سوراخ ها قرار داده شدند ،سپ از هر دسته از تخمهاي حاصله از مولدين  4 ،3و  5ساله به
تعداد  2000عدد تخم جهت خواباندن در اندوباتورهاي مجزا ،جدا گرديد.
خواباندن تخمها در انکوباتور

در اين تحقيق از اندوباتورهاي نوت تراف استفاده شده و قبل از خواباندن تخمها در تراف ،جهت جداسازي تخمهاي بارور نشده
از تخمهاي سالم عمل شوک دادن به تخمها انجام شد .در نتيجه تخمهاي بارور نشده بالفاصه سفيد شده و از تخمهاي
بارورشده جدا شدند .سپ تخمهاي بارور شده به اندوباتورها ي تراف منتقل شدند .در اين آزمايش تخمهاي هر دسته از
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مولدين سنين  4 ،3و  5ساله به ترتيب در ترافهاي شماره  2 ،1و  3خوابانده شد .جهت جلوگيري از قارچزدگي و همچنين
عبور مناسب آش از اطراف تخم ها ،يك رديف تخم داخل سيني تراف قرار داده شد و دبي آش ورودي به هر تراف حدود -0/5
 0/3ليتر بر ثانيه تنظيم گرديد.
تخم هاي مرده به روش سيفون كردن با استفاده از پيپت و شلنگ نرم به طول فاصله بين سبدها و سطلي كه در زير تراف قرار
داشت ،جمعآوري و به اين ترتيب ميزان تلفات تخمها به صورت روزانه ثبت و در انتها بازماندگي تخمها محاسبه شد.
نمو جنینی و تفریخ

تخمها بالفاصله پ از لقاح مراحل مختلف رشد و نمو جنيني را تا خروج نوزادها طي كرده كه سرعت رشد جنين وابساته باه
درجه حرارت آش بود .تخم هاي مورد آزمايش در اين تحقيق تا زمان تفريخ و خروج الروهااي داراي كيساه زرده داخال تاراف
نگهداري شدند و بعد از زمان تخمگشايي با توجه به تعداد تخمهاي خوابانده شده و ميزان تلفات تخامهاا درصاد تخامگشاايي
محاسبه گرديد.
غذادهی

محاسبه غذاي مورد نياز براساس وزن توده زنده ماهي انجام پذيرفت .مبناي محاسبه غذاي مورد نياز در اين روش جداولي كاه
روي بستههاي غذايي قرار داشت ،بوده كه در آنها غذادهي با توجه به درجه حرارت آش و وزن متوسط ماهي مشخ گرديد.
درصد غذادهي × وزن توده زنده ماهي = ميزان غذاي مصرفي روزانه
ميانگين وزن ماهيان × تعداد ماهي موجود = وزن توده زنده ماهي
تغذیه الروها

تجزیه و تحلیل آماری

تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از بستههاي نرم افزاري  Excelو  Spssانجام گرفت .مقايسه ميانگين تيمارهاا در قالاب طارح
كامالً تصادفي به كمك آزمون داندن و آناليز واريان يك طرفاه ( )One-Way ANOVAانجاام شاد و وجاود ياا عادم وجاود
اختالف معنيدار در سط احتمال  5درصد ( )P<0/05تعيين گرديد .ابتدا جهت برقراري طرح كاامالً تصاادفي ،نرماال باودن
توزيع داده ها با كمك آزمون  Anderson-Darlingدر سط اطمينان  5درصد ( )p<0/.5و همچنين يدنواختي محيط دادهها با
استفاده از آزمونهاي  Bartletو  Levenبررسي شد.
نتایـج
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الروهاي با كيسه زرده هنگامي كه از درون تخمهاي چشمزده خارج شدند ،فاقد توانايي شنا بوده و معموال در كف تراف تجماع
داشتند .بعد از جذش  80درصد كيسه زرده و شروت تغذيه فعال كه شروت غذاگيري الروهاست ،غذادهي به الروها آغااز گردياد.
غذاي مورد استفاده در تغذيه غذاي استارتر داراي  50درصد پروتئين بوده و براي تغذياه الروهاا از ناور طبيعاي در روز و ناور
مصنوعي در شب استفاده گرديد .جيره الروها با توجه به دماي آش ورودي به ترافها انادازهگياري شاد .در ضامن جرياان آش
ورودي تراف طوري تنظيم شد كه غذاي گرفته نشده رسوش كارده و باعات تغييار در پارامترهااي فيزيدوشايميايي آش تاراف
نگردد .در اين مرحله براي رشد بهتر الروها غذاي روزانه در مقادير كم و به دفعات زياد داده شد.
الروها تا رسيدن به وزن  0/2گرم داخل تراف نگاه داري و پا از آن الروهااي حاصال از مولادين سانين مختلاف باه طرياق
حجمسنجي شمارش و به حوضچههاي الروي منتقل شدند .براي بررسي وضعيت الروهاي مولادين سانين مختلاف ،الروهااي
حاصل از هر دسته از مولدين  4 ،3و  5ساله به طور جداگانه در استخرهاي مجزا مورد پرورش قرار گرفتند.
الروهاي حاصل از مولدين  4 ،3و  5ساله در استخرهاي مجزا پرورش يافتند به اين صورت كاه الروهااي حاصال از مولادين 3
ساله به استخر شماره  ،1الروهاي حاصل از مولدين  4ساله به استخر شماره  2و الروهاي حاصل از مولدين  5ساله باه اساتخر
شماره  3معرفي گرديد.

بررسی تاثير پارامترهاي زیست شناختی مولدین...

سوداگر و همکاران

وزن کل

با افزايش سن ماهيان مولد قزلآالي رنگينكمان مورد بررسي وزن كل افزايش يافت بهطوري كه در ماهياان مولاد ساه سااله
متوسط وزن 1649±27گرم ،مولدين چهارساله وزن متوسط  2082±21گرم و مولدين پنج ساله وزن 2319±18گرم مشاهده
شد .نتايج حاصل از تجريه و تحليل آماري بيان كننده اختالف معنيداري در سط  5درصد بين مولدين قزلآالي رنگينكمان
مورد تدثير را در اين آزمايش نشان ميداد (جدول .)1
طول کل
با افزايش سن ماهيان مولد قزلآالي مورد بررسي ،طول كل افزايش يافت .حداقل طول كل در ماهيان مولد سه سااله باا طاول
متوسط  51/62±0/6و حداكثر طول كل ماهيان مولد در ماهيان  5ساله مشاهده شد ( .)62/30±0/37نتايج حاصل از تجزياه
و تحليل آماري ،بيان كننده اختالف معنيدار در سط  5درصد بين مولدين قزلآالي رنگينكمان مورد بررسي از نظر طول را
نشان داد (جدول .)1
طول استاندارد
طول استاندارد ماهيان مولد قزلآالي رنگينكمان مورد بررسي با افزايش سن افزايش يافت كه در سط  5درصد اين اخاتالف
معنيدار بود .حاداكثر طاول اساتاندارد در ماهياان  5سااله  56/35±0/36و حاداقل طاول اساتاندارد در ماهياان ساه سااله
 47/80±0/44مشاهده گرديد (جدول .)1
دور شکم
با بررسيهاي به عمل آمده از دور شدم ماهيان مولد مورد تحقيق ،با افزايش سن ماهيان دور شدم افازايش يافتاه كاه حاداكثر
دور شدم در ماهيان  5ساله  56/35±0/35سانتيمتر و حداقل دور شدم در ماهيان سه ساله  30/80±0/53مشاهده شد .ايان
اختالف دور شدم در سط  5درصد معنيدار بوده است (جدول .)1
وزن تخمدان
با افزايش سن وزن تخمدان ماهيان مولد مورد بررسي ،افزايش يافت بهطاوري كاه حاداكثر وزن تخمادان در ماهياان  5سااله
 600±11/25گرم و حداقل وزن تخمدان در ماهيان ساه سااله  203/80±3/6گارم مشااهده گردياد كاه در ساط  5درصاد
اختالف بين وزن تخمدانها معنيدار بوده است (جدول .)1
تعداد تخم در هر گرم
در ماهيان مولد مورد بررسي ،اندازه تخمكها با افزايش سن درشتتر و تعداد تخم در هر گرم كااهش را نشاان مايدهاد .باه
طوري كه بيشترين تعداد تخم در هر گرم در ماهيان سه ساله  15±0/26و كمترين تعداد تخم در هر گرم در ماهيان  5سااله
ثبت گرديد .بررسي آماري نتايج ،نشان دهنده اختالف معنيدار تعداد تخم در هر گرم در ماهيان مولد  3تا  5سااله در ساط
 5درصد بوده است (جدول .)1
همآوری مطلق

حداكثر همآوري نسبي در اين تحقيق در ماهيان چهار ساله و حداقل همآوري نسبي در ماهيان سه ساله مشاهده گرديد كه از
نظر آماري اختالف بين تيمارها در سط  5درصد معنيدار بوده است (جدول شماره . )1
همآوری کاری
حداكثر همآوري كاري در مولدين  4ساله  6978±97و حداقل همآوري كاري  2746±39در ماهيان سهساله مشاهده گردياد.
كه از نظر نتايج آماري اختالف بين تيمارهاي مولدين سه ،چهار و  5ساله درسط  5درصد معنيدار بود (جدول .)1
تخمگشایی
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با بررسيهاي بهعمل آمده حداقل همآوري مطلق در ماهيان سه ساله  3052±43و حداكثر همآوري مطلاق در ماهياان چهاار
ساله مشاهده گرديد .اختالف بين تيمارها از نظر آماري در سط  5درصد معنيدار بوده است.
همآوری نسبی

دانشگاه هرمزگان

دوره  ،6شماره  ،3زمستان 1395

مجله بوم شناسی آبزیان

درصد تخمگشايي در مولدين  5ساله حداكثر  90±4درصد و در ماهيان سه ساله  75±3مشاهده گرديد .نتايج آماري اخاتالف
بين تيمارها را در سط  5درصد معنيدار نشان ميدهد (جدول .)1
وزن متوسط الروها پس از تخمگشایی
با توجه به نتايج بهدست آمده حداكثر وزن متوسط الروها پ از تخامگشاايي در ماهياان مولاد  5سااله  0/15±0/01گارم و
حداقل وزن متوسط الروها پ از تخمگشايي در ماهيان مولاد ساه سااله 0/08±0/01گارم مشااهده شاد كاه اخاتالف باين
تيمارهاي مورد تحقيق معنيدار ميباشد (جدول . )1
درصد بازماندگی الروها
حداكثر درصد بازماندگي الروها پ از يك دوره پرورش يك ماهه در ماهيان مولد چهار ساله  41±5درصاد مشااهده گردياد
در حالي كه حداقل درصد بازماندگي الروها در ماهيان سه ساله  35±2درصد ،ثبت گرديده اگر چه درصد بازماندگي الروهاا در
ماهيان  5ساله بيشتر از ماهيان سه ساله بود ولي اين اختالف معنيدار نبود .درحالي كاه درصاد بازمانادگي الروهااي ماهياان
چهار ساله نسبت به ماهيان  5ساله در سط  5درصد معنيدار بود (جدول .)1
شاخص وضعیت
در اين تحقيق حداكثر شاخ وضعيت در مولدين  5سااله ( )1/62±0/03و حاداقل شااخ وضاعيت در ماهياان ساه سااله
( )1/20±0/01مشاهده گرديد .شاخ وضعيت در ماهيان سه ساله و چهارسااله اخاتالف معنايداري نشاان داد (در ساط 5
درصد) درحالي كه ماهيان مولد  5ساله نسبت به ماهيان مولد سه ،چهار ساله از نظرشاخ وضعيت در ساط  5درصاد داري
اختالف معنيداري بودند (جدول .)1
شاخص گنادوسوماتیك
حداكثر شاخ گنادوسوماتيك در ماهياان مولاد  5سااله ( )25/87±0/9و حاداقل آن در ماهياان ساه سااله ()12/3±0/87
مشاهده شد .اگر چه بين تيمارهاي مولدين  4و  ،5شاخ گنادوسوماتيك اختالف معنيداري را نشاان ناداد ولاي باا ماهياان
مولد سه ساله در سط  5درصد داراي اختالف معنيدار بود (جدول .)1
جدول  .1شاخ

شاخ

هاي مورد اندازه گيري پارامترهاي زيستشناختي در سه كالس سني ماهيان قزلآالي رنگين كمان ( 4 ،3و  5ساله)

هاي مورد ارزيابي

1649±27
51/62±0/6 a
47/80±0/44 a
1/20±0/01 a
30/80±0/53 a
203/80±3/60 a
12/36±0/87 a
15/00±0/26 a
3052±43 a
1830±4 a
2746±39 a
75±3 a
0/08±0/01 a
35±2 a

2082±21
55/21±0/49 b
50/70±0/37 b
1/24±0/01 a
34/85±0/26 b
534/50±4/50 b
25/67±1/2 b
13/60±0/16 b
7269±101 b
3480±5 b
6978±97 b
85±7 b
0/12±0/01 b
41±5 b

2319±18
62/30±0/37 c
56/35±0/36 c
1/62±0/03 a
36/55±0/35 c
600/00±11/25 c
25/87±0/9 b
11/20±0/13 c
6711±85 c
2850±3 c
6625±95 c
90±4 c
0/15±0/01 c
38±2 a

a

b

c

حر وف انگليسي غير يدسان روي اعداد موجود در يك رديف نشان دهنده وجود اختالف معني دار بين ميانگين ها مي باشد.

98

] [ Downloaded from jae.hormozgan.ac.ir on 2023-01-07

وزن كل (گرم)
طول كل (سانتيمتر)
طول استاندارد (سانتيمتر)
شاخ وضعيت
دور شدم (سانتيمتر)
وزن تخمدان (گرم)
شاخ گنادوسوماتيك
تعداد تخم در گرم)
هماوري مطلق
هماوري نسبي
هماوري كاري
تخمه گشايي (درصد)
وزن متوسط الرو (پ از تخمه گشايي)
بازماندگي الرو (درصد)

مولدين سه ساله

مولدين چهارساله

مولدين پنج ساله

بررسی تاثير پارامترهاي زیست شناختی مولدین...

سوداگر و همکاران

بحث
عمدتا رشد ماهيان و ساير حيوانات تحت تاثير سن ماهيان افزايش مي يابد .در واقع ميتوان گفت كه در يك گونه طول و رشد
با هم نسبت دارند .نتايج حاصل از تحقيق صورت گرفته با موارد فوق هم راستا ميباشد .از مؤثرترين راهكارها جهت استحصاال
الروهايي سالمتر و بقاي بيشتر در وهله اول بهگزيني و در درجه دوم هرومئنترابي ميباشد ) .(Sudagar et al., 2016بهعالوه،
يدي از فاكتورهاي مهام و اساسي در لقاااح ،كيفياات تخاامهاااي حاصل از مولاادين بوده كاه مهمتااارين عوامااال مرتبط
در اين خصوص سن ،وزن و اندازه مولدين ماده و در نهايت اثر اين فاكتورها بار مياازان هاامآوري مولدين ميباشد (Ghafari
) .and Falahatkar, 2015تحقيقات نشان داد كه با افزايش سان و وزن بدن در ماهيان مولاد مااده بااه تاادريج تغييراتي در
تركيب مايع تخمداني و محتواي تخمكهاا و تعاداد تخماكهااي استحصاالي از مولادين به وجااود ميآيد ( Lahnsteiner,
.)2000

در ارتباط با همآوري ميتوان گفت كه اين پارامتر توليد مثلي ،از گوناهاي باه گوناه ديگار متفااوت اسات
) 2013و به سن ،طول ،وزن ،شرايط محيطزيست و غيره بساتگي دارد .باراي تعياين تخماين هامآوري از ساه روش اساتفاده
ميشود ( .)Bagenal, 1967وجود نمودار خطي بر رابطه ميان همآوري و وارل ماهي به وسيله چند تن از محققين گزارش شاده
است ) .(Bagenal,1957, Bhatmagar, 1964براساس نتايج حاصل از تحقيقات  Tizkarو همداران ( ،)2012ماهي طالياي كاه
طي مصرف رنگدانههاي آستازانتين و كانتازانتين داراي رشد بيشتري بود ،داراي رسيدگي جنسي زودتار و هامچناين ميازان
همآوري بيشتري نسبت به گروه شاهد بود.
(Zakariaee et al.,

 )1955( Yuenبيان كرد كه نسبت بين همآوري و وزن ،به صورت يك نمودار خطي است كاه بياان مايكناد هامآوري مااهي
بيشتر به ميزان وزن بدن (در مقايسه با وابستگي همآوري به طول بدن) بستگي دارد كه اين امر توساط  )1947( Smithماورد
تأييد قرار گرفت ،)1967( Bagenal .بيان كرد كه وزن مورد مطالعه مزيت بسيار كمتري از طول داشاته و از طارف ديگار وزن
ماهيها با نزديك شدن فصل تخمريزي تغيير مي كند كه اين موضاوت ماورد تأيياد  Alizadehو همدااران ( )2013مايباشاد.
تحقيقات وي روي ويژگيهاي زيستشناختي توليدمثل در ماهي شورت نشان داد كه در مااههااي مختلاف ساال نسابت وزن،
طول و همچنين شاخ هاي گنادوسوماتيك و هپاتوسوماتيك تغيير كرده و هر چه به زمان توليادمثل نزدياكتار باشاد ،ايان
ميزان پ از طي سير افزايشي معنيدار ،كاهش مييابد .همچنين ثابت شد كاه ايان افازايش در زماان رسايدگي جنساي در
بيشترين مقدار خود و در زمان تخمريزي در حداقل ميزان ميباشد كه با نتايج حاصل از مطالعه حاضر مطابقت داشت.

 )1973( De Silvaبيان كرد كه سن بر روي همآوري ماهيان تاثير دارد .ولي  )1957( Bagenalچنين نتيجهاي را اعالم ندرد.
نتايج حاصل از تحقيق بيانكننده تاثير سن مولدين بر ميزان همآوري آنها ميباشد Aliniya .و همداران ( )2013با مطالعاه
روي مولادين ماده كپور معمولي نشان دادند هام آوري كال و انادازه تخمكها با افزايش سن مولدين ماده افازايش يافتاه ،در
حاليده هم آوري نسبي با توجه به افزايش سان كااهش ماي يابااد .همچنين مطالعات مشاابه روي آزاد ماهيان وحشي و
پرورشاي نشاان داد مولادين ماده بزر تر و سنگينتر تخمهاي بزر تري نسبت باه ماهيان كوچاك تار و جاوان تار تولياد
مايكنناد ).)Gall, 1974; Alp et al., 2003; Kayam, 2004; Pitman, 1979
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بهطوركلي وزن تخمدان يك ماهي باتعداد تخم هاي موجود در آن تعيين مي شود .هماوري با افازايش وزن تخمادان افازايش
مي يابد .افزايش وزن گناد ناشي از افزايش ميزان آش يا ماده ارگانيك مشتق از غذا ياا مناتج از بافات بادن اسات ( Bagenal,
 .)1967كه اطالعات حاصل از اين تحقيق با تحقيقات سايرين همخواني دارد ،)2006( Azaritakami .طي بررسيهاي خاود در
ارتباط با به گزيني نژاد ماهي كپور نقرهاي در سه كالسه سني  6 ،5و  7ساله بيان كارد مولادين  5سااله كاه داراي هامآوري
كمتري نسبت به دو گروه ديگر بودند داراي الروهاي مقاومتري ميباشند .مي توان گفت كه با افزايش ميزان هامآوري ،تعاداد
تخمها افزايش يافته كه به دنبال آن الروها در دو كالسه سني  6و  7ساله افزايش يافت.

1395  زمستان،3  شماره،6 دوره

مجله بوم شناسی آبزیان
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 داراي ارتبااط نزديدي باوده باه گونهاي، رسيدگي و ميازان همآوري، سن، وزن:همچنين طول كل معموالً با فاكتورهايي نظير
 تحقيق.)Nikolsky, 1963(  رسيدگي و همآوري داشت، تخميني از وضعيت وزني،كه ميتوان با تعيين هر يك از اشدال طولي
 اثر مثبت طول.حاضر نشان داد كه با افزايش طول مولدين ماهي قزلآالي رنگينكمان ميزان همآوري نيز افزايش مييابد
) وحشي و پرورشي نشان داده شاده باودSalmo salar( مولدين ماده روي همآوري قبال در مورد ماهي آزاد اقيانوس اطل
 در ساير گونههاي آزادماهيان نيز نتاايج مشاابه ايان تحقياق بوده است.)Eskinaro et al., 1997; Brannas et al., 1985(
(Craig,  همچناين در تحقيقاتي ديگر رابطه مستقيم باين طاول ماهي و ميزان هامآوري گازارش شد.)Bagenal, 1969(
 كه با نتايج مطالعه حاضر2000; Sarker et al., 2002; Saifullah et al., 2004; Shafi et al., 2013; Rasool, 2013)
.مطابقت دارد
 حاداكثر وزن متوساط الروهاا پا از، حاداكثر درصاد تخامگشاايي،در اين آزمايش نتايج نشان داد كه حاداكثر دور شادم
 بيشتارين تعاداد تخام در هار گارم و، ساله5  حداكثر شاخ گنادوسوماتيك و حداكثر وزن تخمدان در ماهيان،تخمگشايي
 حداكثر هامآوري نسابي در ماهياان، حداكثر همآوري مطلق،حداقل وزن متوسط الروها پ از تخمگشايي در ماهيان سه ساله
 سااله4  حداكثر درصد بازماندگي الروها پ از يك دوره پرورش يك ماهه در ماهيان مولاد، حداكثر همآوري كاري،چهار ساله
، طاول و وزن مولادين باا پارامترهااي توليادمثلي هامچاون هامآوري،هار داشت كه سان، بهطور كلي ميتوان ا.بهدست آمد
 درصاد تخامگشاايي و ميازان، تعداد تخام، درصد لقاح، شاخ هپاتوسوماتيك، شاخ هاي گنادوسوماتيك،رسيدگي جنسي
 در نتيجه براي موفقيت در امر تدثير ميبايست از مولديني اساتفاده كارد.بقاي الروهاي حاصل داراي نسبت مستقيم ميباشد
.كه بسيار جوان و يا پير نباشند و در امر تدثير در گام اول فرآيند بهگزيني را در اوليت قرار داد
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