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چکیده
تحقیق حاضر با هدف مقایسه روابط طولی و وزنی مولدین ،نر و ماده قزلآالی رنگینکمان ) (Oncorhynchus mykissعاری از
بیماری خاص( (SPFدر راستای انتخاب مولدین نر و ماده اصلح ،بهمنظور عملیات تالقیگری ،بین جمعیتهای مختلف ،در مرکز تحقیقات
شیالتی ماهیان سردآبی -تنکابن ،انجام گردید عملیات اجرایی پروژه مشتمل بر جمعآوری پیش مولدین از طریق انتخاب مراکز تکثیر و پرورش
ماهی قزلآالی رنگینکمان (براساس تایید سازمان شیالت ایران سازمان و سازمان دامپزشکی کل کشور) در سطح استانهای آذربایجانغربی،
مازندران ،کهگیلویه و بویراحمد و انتقال آنها به مرکز فوقالذکر انجام شد .درمجموع ،جمعیتهای پیش مولدین قزلآالی رنگینکمان (در قالب
هفت تیمار و سه تکرار بهازای هرتیمار) از طریق هفت مزرعه در سطح استانهای فوقالذکر جمعآوری و با تراکم  10کیلوگرم بر مترمربع در
حوضچههای بتونی با رعایت اصول امنیت زیستی ) (Biosecurityدر سالن پرورش مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی ذخیرهسازی شدند .پیش
مولدین جهت ردیابی صفت اقتصادی رشد عالمتگذاری شده و در حین دوره پرورش عملیات زیستسنجی در مقاطع مختلف رشد بهمنظور
سنجش ضرایب زیستی و محاسبه رابطه طول و وزن ،پیش مولدین انجام شد .میزان غذادهی پیش مولدین سه ساله بهمیزان  2-3درصد وزن ماهیان
و در سه نوبت در روز انجام شد .درخصوص تغذیه پیش مولدین جمعیتهای مختلف از غذای  Skrettingبا پروتئین  40تا  45درصد استفاده شد
در طول دوره پرورش کلیه پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب بهمنظور کنترل شرایط بهینه رشد مورد پایش و ارزیابی مستمر قرار گرفت همچنین
تعویض آب بین  4-6دفعه در شبانه روز بهمنظور حفظ کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب صورت پذیرفت .از آنجاییکه پیش مولدین نر و ماده در
شرایط یکسان محیطی قرار داشتند .لهذا میزان واریانس محیطی ناشی از تغییرات شرایط محیطی و همچنین واریانس اثرات متقابل )(Interaction
بین ژنتیک ومحیط به صفر نزول نمود .بدیهی است در این حالت ،تفاوتهای عملکردی رشد در بین جمعیتهای مختلف ناشی از عمکرد واریانس
ژنتیکی قلمداد میگردد .بررسی معادالت رشد حاکی از آن بوده که باالترین میانگین ضریب  bدر جنس نر در مزرعه آقای معروفی بهمیزان 3/15
بهدست آمده که نشاندهنده ایزومتریک بودن رشد جمعیت مذکور است .باالترین ضریب  bدر جنس ماده در مزرعه آقای سرشار بهمیزان میانگین
 3/2بهدست آمد.ایجاد یکنواختی در اندازه ماهیان در اثر انتخاب باعت کم شدن هتروزیگوسیتی میشود .اغلب برداشت ماهیان هماندازه در انتهای
دوره پرورش سودمند بوده و در نتیجه میتوان ماهیان پرورشی را در بازه زمانی کوتاهی به بازار عرضه شوند میزان ضریب همبستگی طول و وزن
در جنسهای نر بهدست آمده است .باالترین میانگین ضریب همبستگی  R2در جنس نر در مزرعه آقای معروفی به میزان میانگین  0/87مشاهده
شد و مزارع سرشاربا میانگینهای  ،0/86قربانی  ،0/84فخاری  0/84و کهگیلویه  0/82در مرتبههای بعدی قرار گرفت .براساس دادههای
مذکور انتخاب والدین برای تولید ماهی قزلآالی رنگینکمان عاری از بیماری خاص انجام شد تا از این طریق انتخاب بهترین مولدین سالم و
شناسنامهدار برای ایجاد عملیات تالقیگری میسر گردد.
کلمات کلیدی :ماهی قزلآالی رنگینکمان  ،نر و ماده ،ضرایب رشد ،عاری از بیماری
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مقدمه
در میان ماهیان پرورشی کشور ،پرورش ماهی قزلآالی رنگین
کمان ( )Oncorhynchus mykissاز نظر رژیم حرارتی در دسته ماهیان
سردآبی بوده و از خانواده آزاد ماهیان ( )Salmonidaeمیباشد (شکل
 .)1دارای بدنی فشرده و داری باله دمی بزرگتر از ماهی آزاد است.
ساقه دمی آن مرتفع ،سر کند و قسمت خارجی باله دمی تقریباً صاف
است .تعداد فلس بین باله چربی و خط جانبی  1۴–1۹عدد و بهطور
متوسط حدود  16عدد میباشد .تعداد خارهای اولین کمان آبشش
 2–۵عدد است که به شکل شمشیر است و در پایین به شکل دکمه
درآمده است .حداکثر طول بدن ماهی قزلآال  1۴۰سانتیمتر و وزن
آن تقریباً به  ۵کیلوگرم میرسد .در حدود  8۰سال قبل ریگان Raygan
پیشنهاد داد که ماهیان قزلآالی وابسته به اقیانوس کبیر با توجه به
اندازه و شکل بین دو چشم آنها رده بندی گردد (شریفیان.)1373 ،

بهداشتی در یک مزرعه پرورش که در نهایت منجر به بروز بیماری در
آن مزرعه میشود ،سه عامل اصلی همزمان در مزرعه بهوجود میآید
و دست به دست هم میدهند تا شرایط بحران و بیماری در استخرهای
پرورش ماهی حاصل گردد .این سه عامل شامل عوامل بیماریزا،
میزبان و محیط است که عامل محیطی بیشترین نقش را در ایجاد
بحران دارد .بنابراین ،شیوع بیماری در استخرهای پرورشی از این
فرمول تبعیت میکند (شکل ( )2شریفیان.)13۹7 ،

شکل  :2نمایش عوامل موثر در شیوع بیماری

شکل  :1ماهی قزلآالی رنگینکمان

سابقه تولید موجودات عاری از بیماری معطوف به دهه  1۹6۰میشود.
در خصوص ماهی آزاد توانستهاند نسبت به تولید ماهی آزاد با سالمت
باال ) (Haigh Healthاقدام نمایند ( .)1۹62 ،Fosterمفهوم عاری
بودن از بیماری به معنی عاری بودن از هرگونه میکروب یا جرمی
نیست ،زیرا برخی از میکروبها به صورت فلور طبیعی در بدن جاندار
نقشهای حیاتی ایفا میکنند (افشارنسب و همکاران SPF .)13۹۴ ،به
معنی عاری بودن از هرگونه پاتوژن یا میکروارگانیسم اختصاصی است
که موجب مرگ و میر و تلفات در گونه جانوری مورد نظر میشود.
این وضعیت برپایه سطوح ایمنی زیستی ،محیط جغرافیائی و نوع گونه
متفاوت است .پاتوژنهائی که در فهرست اختصاصی آزادماهیان SPF
قرار میگیرند ،اوالً باید با اطمینان قابل تشخیص باشند ،ثانیاً بتوان
بهصورت فیزیکی آنها را از سیستم تکثیر و پرورش جدا نموده و ثالثاً
بهطور مشخص باعث تهدید و آسیب به صنعت تکثیر و پرورش شوند.
بهعنوان مثال برخی از گونههای ویبریو ) (Vibrioمیتوانند باعث بروز
بیماری شده و بهطور قابل مالحظهای در آبزیان قابل تشخیص بوده،
ولی آنها را نمیتوان در لیست پاتوژنهای آبزیان  SPFقرار داد زیرا
این باکتریها جزو فلور طبیعی آب و آبزی بوده و در شرایط خاص
بیماریزا میشوند .بهطورکلی ،برای ایجاد یک معضل یا مشکل
266

ایمنی زیستی ) (Biosecurityبهعنوان سیستم حفاظتی برای
بقای آبزیان در برابر اثرات ناخواسته عوامل بیولوژیک انواع بیماریها
محسوب میشود .سازمان خواروبار جهانی سازمان ملل متحد )(FAO
در سال  2۰۰7ایمنی زیستی ) (Biosecurityرا بهعنوان یک رشته از
عملیات پیشگیریکننده درجهت کاهش خطرات ناشی از انتقال و
سرایت بیماریها تعریف نموده است .این روشهای پیشگیری در
حوزه کاهش خطرات ناشی از سرایت بیماریهای عفونی و انگلی،
تغییر شیوه زیست موجودات زنده واعمال تغییرات در محصوالت آنان
در جهت کنترل بیماریها ،کنترل موجودات زنده مهاجم میباشد.
برنامه ایمنی زیستی در جهت اعمال برنامه ( (Hazard Analysis and
Critical Control Pointsو تضمین کیفیت سیستم میباشد (Walster
و همکاران .(2۰11 ،راهکارهای اصلی تولید  FAO ،OIEبرای جبران
کمبود تولید افزایش ایمنی زیستی و مدیریت بهداشتی بر پایه
 HACCPو روش خوب آبزیپروری )(Good Aquaculture Practice
می باشد .اساس تولید و پرورش آبزیان عاری از بیماری بر پایه رعایت
اصول ایمنی زیستی است ،)1۹۹8( Moss .ایمنی زیستی در آبزی
پروری را چنین تعریف کرد :به مجموعه روشهائی که در مراکز تکثیر
و پرورش اعمال میگردد تا آبزیان پرورشی را از ابتال ،شیوع و انتقال
بیماری و یا هر نوع شرایط نامطلوب بهداشتی مصون نگه دارد در
سطح جهانی سازمان بهداشت حیوانات World Organization) OIE
 (for Animal Healthمسئولیت سالمت و بهداشت موجودات آبزی را
برعهده دارد ،سازمان مذکور از طریق وضع قوانین بینالمللی در جهت
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اعمال مدیریت ایمنی زیستی وظایف خودرا انجام میدهد (،OIE
 .)2۰1۵سازمان خواروبار جهانی سازمان ملل متحد ) (FAOدر سال
 2۰۰7ایمنی زیستی ( (Biosecurityرا بهعنوان یک رشته از عملیات
پیشگیریکننده در جهت کاهش خطرات ناشی از انتقال وسرایت
بیماریها تعریف نموده است .این روشهای پیشگیری در حوزه
کاهش خطرات ناشی از سرایت بیماریهای عفونی و انگلی ،تغییر
شیوه زیست موجودات زنده و اعمال تغییرات در محصوالت انان در
جهت کنترل بیماریها ،کنترل موجودات زنده مهاجم میباشد .برنامه
ایمنی زیستی در جهت اعمال برنامه )Hazard Analysis and Critical
 (Control Pointsو تضمین کیفیت سیستم میباشد ( Walsterو
همکاران .)2۰11 ،در این برنامه کلیه راهبردهای مدیریتی برای حفظ
سالمت موجودات آبزی دیده شده است ( .)2۰۰3 ،Findlayحیطه
عمل این برنامه از مرزهای کشور استرالیا تا مزارع افراد وحتی مناطق
خاص اعمال میگردد .از سوی دیگر این برنامه با برنامه  QIEمرتبط
میباشد .لذا این برنامه با دولت استرالیا کمک میکند تا بتواند دارای
تجارت قابل اعتماد در زمینه آبزیپروری باشد .ارزیابی ریسکهای
مختلف میتواند درخصوص آبزیان مختلف ازجمله سختپوستان،
نرمتنان و ....مورد استفاده قرار گیرد ( Leeو  .)2۰۰3 ،Bullisسیاستهای
ایمنی زیستی در آبزیپروری در سطوح مختلف مزارع در سطح دنیا
متفاوت است .ولی در تمامی آنها خصوصیات مشترک ذیل بهاجرا
گذاشته شد (شریفیان:)13۹۴ ،
 ماهیت سیاستهای ایمنیزیستی برپایه دانش (دانش محور) میباشد. موضوعات اقتصادی -سیاسی واجتماعی در برنامه ایمنی زیستی مدنظر قرار گرفته است.
 این یرنامهها استاندارد بوده و شیوههای اجرایی یکسانی را دربردارد. برنامه مذکور دارای روابط افقی و عمودی یک پارچهای بیندستورالعملها و موافقتنامهها است.
 این برنامهها ماهیتاً دارای قدرت اجرایی است. تمرکز اولیه برنامه ایمنی زیستی برپایه پیشگیری از بروز بیماریاست و در مراحل بعدی به موضوع کنترل ،مدیریت و یا ریشه کنی
بیماریها میپردازد.
برای انتخاب مولدین برتر توجه به رعایت اصول اولیه اصالح نژاد
ضروری است .اصالح نژاد که در واقع آمیزش با برنامه و هدفمند
موجودات برای ایجاد ترکیب مناسبتری از آرایش کروموزومها و ژنها
است و در اثر آن بشر با استفاده از تنوع موجود در جمعیت های
طبیعی صفات بهتری از دیدگاه اقتصادی در گونه پرورشی مورد نظر
ایجاد میکند (شریفیان .)13۹8 ،تحقیق حاضر با هدف مقایسه روابط
طولی و وزنی مولدین ،نر و ماده قزلآالی رنگینکمان Oncorhynchus
 mykissعاری از بیماری خاص( (SPFدر راستای
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انتخاب مولدین نر و ماده برتر ،بهمنظور عملیات تالقیگری ،بین
جمعیتهای مختلف ،در مرکز تحقیقات شیالتی ماهیان سردآبی
تنکابن ،انجام شد.

مواد و روشها
این تحقیق طی سالهای  13۹۵-13۹6در مرکز تحقیقات
ماهیان سردآبی -تنکابن انجام شد .انتخاب استانها و مراکز تکثیر و
پرورش عاری از بیماری جهت تهیه پیش مولدین سه ساله براساس
استعالم ازسازمان شیالت ایران سازمان وتایید سازمان دامپزشکی کل
کشور درخصوص سالمت گلههای پیش مولدین مراکز صدرالذکر انجام
شد .بر این مبنا استانهای آذربایجانغربی (مشتمل بر مزارع قربانی،
حدیدی و معروفی) ،مازندران (مشتمل بر مزارع سرشار ،ملکیتبار و
فخاری) ،کهگیلویه و بویراحمد (مرکز تحقیقات ژنتیک واصالح نژاد
ماهیان سردآبی شهید مطهری-یاسوج) جهت تهیه پیش مولدین مورد
تایید مراجع ذیمدخل قرار گرفت .پیش مولدین ماده در دامنه طولی
( ۴۰/3±8/۵سانتیمتر) و پیش مولدین نر در دامنه طولی (۴1/8±۰/۴
سانتیمتر) از مزارع هفتگانه فوقالذکر انتخاب شدند .پیش مولدین نر
در دامنه وزنی (8۹6/3 ±87/37گرم) و پیش مولدین ماده مذکور
( 761/11۴±/2۵گرم) قرار داشتند .در مجموع جمعیتهای پیش
مولدین قزلآالی رنگینکمان (در قالب هفت تیمار و سه تکرار بهازای
هرتیمار) از طریق  7مزرعه در سطح استانهای فوقالذکر جمعآوری
و با تراکم  1۰کیلوگرم بر مترمربع درحوضچههای بتونی (،Okumus
 )2۰۰2با رعایت اصول امنیت زیستی در سالن پرورش مرکز تحقیقات
ماهیان سردآبی ذخیرهسازی شدند .پیش مولدین جهت ردیابی صفت
اقتصادی رشد عالمتگذاری شده و درحین دوره پرورش عملیات
زیستسنجی در مقاطع مختلف رشد بهمنظور سنجش پارامترهای
انجام شد .میزان غذادهی پیش مولدین سه ساله بهمیزان  2-3درصد وزن
ماهیان و در سه نوبت در روز انجام شد .در طول دوره پرورش کلیه
پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب بهمنظور کنترل شرایط بهینه رشد
مورد پایش و ارزیابی مستمر قرار گرفت .همچنین تعویض آب بین ۴-6
دفعه در شبانه روز بهمنظور حفظ کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب
صورت پذیرفت .در پایان  28۰روز دوره پرورش عملیات زیستسنجی
نهایی بهمنظور جمعبندی دادههای آماری انجام شد .بعد از تحقق دو
شرط اصلی آزمونهای پارامتری یعنی نرمال بودن دادهها با استفاده
از آزمون کلموگروف -اسمیرنف و یکنواختی واریانسها با استفاده از
آزمون  ،Leveneاز آزمون  ANOVAدر سطح معنیدار پنج درصد
استفاده شد .ترسیم معادالت رشد براساس فرمولهای ذیل انجام
گردید:
267

(DOI): 10.22034/aej.2020.118360
شریفیان و همکاران

تعیین روابط طولی و وزنی در جمعیتهای مختلف مولدین نر و ماده قزلآالی رنگینکمان....

 رابطه طول ووزن پیش مولدین قزلآالی رنگینکمان (،Ricker :)1۹73سپس از آزمون  tجهت تائید ارزش  bبهدست آمده از رابطه
لگاریتمی زیر جهت مقایسه با ارزش ایزومتریک ( )b=3استفاده شد
( Sumbulogluو 2۰۰۰ ،Sumbuloglu؛  Sokalو .)1۹87 ،Rohlf
W=aLb
رابطه :1
b= (logW-loga)/ logL
رابطه :2
 :wوزن کل (گرم) :L ،طول کل (سانتیمتر) a ،و  :bضرایب رگرسیون
بین طول و وزن)
 ضریب چاقی یا شاخص وضعیت :از رابطه فولتون با نسبت میانگینوزن ماهی به گرم ،بر توان سه طول کل به سانتیمتر محاسبه میگردد.
)1۹78 ،Austreng( CF = (Wf / L^3) × 100
رابطه :3
 :Wfوزن نهائی :L ،طول کل  :CF ،ضریب چاقی

شکل  :4نمودار رابطه طول و وزن پیش مولدین نر مزرعه آقای ملکیتبار

نتایج
منحنی رشد درخصوص جمعیتهای هفتگانه به تفکیک جنس
نر ترسیم و معادالت رشد محاسبه گردید .بررسی شکلهای  3تا ،۹
حاکی از آن بوده ،که باالترین میانگین ضریب  bدر جنس نر در مزرعه
آقای معروفی بهمیزان  3/1۵بهدست آمده که نشاندهنده ایزومتریک
بودن رشد جمعیت مذکور است .در این میان بین میانگین ضرایب
مذکور مزارع آقای ملکی تبار ،آقای سرشار و آقای معروفی براساس
آنالیز واریانس اختالف معنیدار در سطح آماری  p<۰/۰۵سطح مشاهده
نشد (شکل .)1۰

شکل  :5نمودار رابطه طول ووزن پیش مولدین نر مزرعه آقای سرشار

شکل  : 6نمودار رابطه طول ووزن پیش مولدین نر مزرعه آقای فخاری

شکل  :3نمودار رابطه طول و وزن پیش مولدین نر مزرعه آقای معروفی

باالترین میانگین ضریب همبستگی  R2در جنس نر در مزرعه
آقای معروفی بهمیزان میانگین  ۰/87مشاهده شد و مزارع سرشاربا
میانگینهای  ،%86قربانی  ،۰/8۴فخاری  ۰/8۴و کهگیلویه  ۰/82در
مرتبههای بعدی قرار گرفت .میانگین ضریب مذکور در مزرعه آقای
معروفی با میانگین سایر مزارع براساس آنالیز واریانس اختالف معنیدار
در سطح آماری  p<۰/۰۵سطح مشاهده شد (شکل .)11
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شکل  :8نمودار رابطه طول ووزن پیش مولدین نر مزرعه آقای حدیدی

شکل  :9نمودار رابطه طول ووزن پیش مولدین نر مزرعه کهگیلویه (یاسوج)

سال دوازدهم ،شماره  ،3پاییز 1399

باالترین ضریب  bدر جنس ماده در مزرعه آقای سرشار بهمیزان
میانگین  3/2بهدست آمد ،نشاندهنده ایزومتریک بودن رشد جمعیت
ماهیان ماده در مزرعه مذکور است .الگوی رشد در جنس ماده پیش
مولدین سایر مزارع از نوع آلومتریک است .براساس آنالیز واریانس در
بین میانگین ضرایب مذکور در مزارع آقای سرشار و فخاری اختالف
معنیدار در سطح آماری  p<۰/۰۵مشاهده نشد .حال آنکه بین ضرایب
مذکور در مزرعه صدرالذکر با سایر مزارع اختالف معنیدار سطح آماری
مذکور قابل مشاهده است (شکل .)1۹

شکل  :12نمودار رابطه طول و وزن پیش مولدین ماده مزرعه آقای معروفی

شکل  :10نمودار مقایسه ضریب  bپیش مولدین نر مزارع هفتگانه منتخب
شکل  :13نمودار رابطه طول و وزن پیش مولدین ماده مزرعه آقای سرشار

شکل  :11نمودار مقایسه ضریب  R2پیش مولدین نر مزارع هفتگانه منتخب
شکل  : 14نمودار رابطه طول و وزن پیش مولدین ماده مزرعه آقای قربانی
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شکل  :15نمودار رابطه طول و وزن پیش مولدین ماده مزرعه کهگیلویه

شکل  :19نمودار مقایسه ضریب  bپیش مولدین ماده مزارع هفتگانه منتخب

معادالت رشد جمعیتهای هفتگانه میزان ضریب همبستگی
طول و وزن در جنس ماده بهدست آمده است (شکلهای  12تا .)18
باالترین میانگین ضریب همبستگی  R2در جنس ماده در مزرعه آقای
سرشار  ۰/86و درمزرعه آقای معروفی بهمیزان  ۰/8۵مشاهده شد.
براساس آنالیز واریانس در بین میانگین ضرایب مذکور در مزارع آقای
سرشار و معروفی اختالف معنیدار در سطح آماری  p<۰/۰۵مشاهده
نشد  .حال آنکه بین ضرایب مذکور در مزرعه صدرالذکر با سایر مزارع
اختالف معنیدار سطح آماری  p<۰/۰۵قابل مشاهده است (شکل .)2۰
شکل  :16نمودار رابطه طول و وزن پیش مولدین ماده مزرعه اقای حدیدی

شکل  :17نمودار رابطه طول و وزن پیش مولدین ماده مزرعه اقای فخاری

شکل  :18نمودار رابطه طول و وزن پیش مولدین ماده مزرعه اقای ملکیتبار

27۰

شکل  :20نمودار مقایسه ضریب  R2پیش مولدین ماده مزارع هفتگانه منتخب

مقایسات آماری میزان میانگین ضریب چاقی ()Condition Factor
پیش مولدین قزلآالی رنگینکمان در بین مزارع هفتگانه در پایان
دوره رشد ،حاکی از آن است که بیشترین میانگین ضریب چاقی پیش
مولدین در مزرعه شهید مطهری یاسوج معادل  1/67مشاهده شده
میزان میانگین ضریب چاقی براساس آنالیز واریانس در سطح آماری
( p<۰/۰۵از طریق مقایسه میانگین ضریب چاقی با آزمون دانکن)
دارای اختالف معنیدار با سایر مزارع مورد مطالعه بوده است .کمترین
میزان میانگین ضریب چاقی بهمیزان  1/۴8در مزرعه آقای قربانی بوده
و این کمیت با سایر کمیتهای آماری دارای اختالف معنیدار میباشد.
بین پیش مولدین مزارع آقای ملکیتبار و حدیدی تفاوت معنیداری
در ضریب چاقی مشاهده نمیگردد (شکل .)21
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شکل  :21نمودار مقایسه ضریب چاقی مولدین قزلآالی رنگینکمان
عاری از بیماری ) (SPFمزارع هفتگانه منتخب

بحث
رابطه طول و وزن شبیه سایر خصوصیات موفومتریک میتواند
مبنای علم طبقهبندی موجودات قرار گیرد .این رابطه میتواند مبین
مراحل مختلف رشد و نمو و خصوصاً جهت تعیین زمان بلوغ جنسی
مورد استفاده قرار گیرد .پارامترهای این رابطه (از قبیل ضرایب)a,b
در علوم شیالتی کاربرد زیادی داشته بهطوریکه میتواند در تخمین
طول و وزن فردی هریک از اعضای جمعیت مورد مطالعه محاسبه
ضریب چاقی مقایسه تاریخچه زندگی آبزیان ( )Life historyو تعیین
مورفولوژی جمعیتهای منطقه در نواحی مختلف اثرگذار میباشد این
رابطه میتواند جهت ارزیابی جمعیتهای مختلف بهکار گرفته شود
( Dulcicو 1۹۹6 ،kraijevic؛  Petrakisو 1۹۹۵ ،Stergiov؛ ،Stickney
 .)1۹72در حقیقت پارامترهای حاصله از این رابطه میتواند مبنائی
برای نمونهبرداری از جمعیتهای مختلف شود .رابطه طول و وزن و
ضریب چاقی ابزار مهمی برای درک تغییرات زیستی در ذخائر ژنتیکی
ماهیان شود ( Bagenatو 1۹78 ،Teach؛ Bagenat .)1۹۵1 ،Le-Cren
و  )1۹78( Teachبرای اولینبار فرمولی جهت تعیین الگوی رشد الومتریک
بر مبنای توصیف رابطه طول و وزن ارائه نمودند .رابطه طول -وزن
یکی از روشهای پایه جهت مطالعه آبزیان وارزیابی عملکرد رشد آنان
است .که توسط پیشبینی وزن از طریق طول در بررسی عملکرد تولید
آبزیان کمک میکند ( Abdollahiو 2۰13 ،Gerami؛  Garciaو همکاران،
 .)1۹۹8همچنین این نگرش در برنامه نظارت بر محیط زیست ،برآورد
تولید زنده و مدیریت زیستمحیطی بسیار حایز اهمیت است .مطالعات
 )1۹63( Hileحاکی از آن است مقدار ضریب  bدر مورد یک ماهی
ایدهال بین  2/۵تا  ۴میباشد .مقدار ضریب  b=3نشاندهنده رشد
ایزومتریک (افزایش متناسب طول و وزن) است .چنانچه ضریب
موصوف بزرگتر و یا کوچکتر از عدد سه باشد .آنگاه الگوی رشد از
نوع آلومتریک ارزیابی میگردد .چنانچه ضریب

سال دوازدهم ،شماره  ،3پاییز 1399

مذکور از عدد سه کمتر باشد .افزایش طول ماهی نسبت به وزن ماهی
بیشتر است ( Ghanbarzadehو همکاران .)2۰1۵ ،اگر این ضریب
معادل  3باشد ،رشد ایزومتریک است .در مطالعات حاضر باالترین
ضریب  bدر جنس نر معادل 3/1۵بوده که نشاندهنده همبستگی و
ارتباط مثبت بین این دو فاکتور است .در ماهی کفال خاکستری
( )Mugil cephaiusمشابه همین عدد بهدست آمده است Bal .و Rao
( )1۹8۴و  )1۹68( lutherمقدار ضریب  bدر بین جمعیتهای
مختلف آبزیان متفاوت میباشد .رابطه توان سوم بین طول و وزن در
بیشتر ماهیان وجود دارد .میزان این عدد بستگی به جنس ،مرحله
بلوغ و عادات غذایی دارد ( Bevertonو  .)1۹۵7 ،Holfدر مطالعات
حاضر باالترین ضریب bدر جنس ماده معادل 3/2بهدست آمده است.
تفاوت این ضرایب در جنس نر و ماده ماهی قزلآالی رنگینکمان در
راستای نظریه این دانشمندان می باشد
 )1۹7۵( Rickerبیان نمود که تعداد کمی ازجمعیت ماهیان
دارای ضریب  ،bنزدیک به حالت ایدهآل  3میباشد .در حالیکه Hile
( )1۹63اعتقاد داشت درصورتیکه ضریب  bبین  2/۵-۴محاسبه شود.
جمعیت ماهیان مورد مطالعه از شرایط ایدهآل برخوردار است .از آن
جاییکه افزایش وزن و افزایش طول در ماهیها و سایر موجودات
همواره از آهنگ یکسانی برخوردار نیست .لذا بهدست آوردن معادله
طول و وزن در موجودات از اهمیت ویژهای برخوردار است .رابطه طول
و وزن در ماهیان از قاعده رشد مکعب W=aL3پیروی میکند .بهعبارت
دیگر وزن رابطه مستقیم با توان سوم طول آبزیان دارد .رابطه طول و
وزن لگاریتمی بوده و ضریب طول بین  2/۵-3/۵تغییر میکند که
البته در بیشتر مواقع در حدود عدد  3میباشند (.)1۹۵۰ ،Carlander
براساس میزان ضریب  ، bنوع الگوی رشد (ایزومتریک یا آلومتریک(
تعیین میشود .منحنی رشد درخصوص کلیه جمعیتهای هفتگانه به
تفکیک جنسهای ،نر و ماده ترسیم شده و معادالت رشد بهدست
آمده است .باالترین میانگین ضریب  bدر جنس نر در مزرعه آقای
معروفی بهمیزان  3/1۵بهدست آمده که نشاندهنده ایزومتریک بودن
رشد جمعیت مذکور است .در این میان بین میانگین ضرایب مذکور
مزارع آقای ملکیتبار ،آقای سرشار و آقای معروفی براساس آنالیز
واریانس اختالف معنیدار در سطح آماری  p<۰/۰۵سطح مشاهده نشد.
باالترین ضریب  bدر جنس ماده در مزرعه آقای سرشار بهمیزان
میانگین  3/2بهدست آمد ،نشاندهنده ایزومتریک بودن رشد جمعیت
ماهیان ماده در مزرعه مذکور است .الگوی رشد در جنس ماده پیش
مولدین سایر مزارع از نوع آلومتریک است .براساس آنالیز واریانس در
بین میانگین ضرایب مذکور در مزارع آقای سرشار و فخاری اختالف
معنیدار در سطح آماری  p<۰/۰۵مشاهده نشد .حال آنکه بین ضرایب
مذکور در مزرعه صدرالذکر با سایر مزارع اختالف معنیدار سطح آماری
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مذکور قابل مشاهده است (شکل  .)1۹بدون شک همگونی رشد ماهیان
پیش مولد ماده یکی از شاخصهای مهم انتخاب پیش مولدین محسوب
میشود .درابطه لگاریتمی )2۰۰3 ،Morey( (W=alb؛ )1۹۹3 ،Biswas
ضریب  bالگوی رشد در جنس ماده پیش مولدین سایر مزارع از نوع
آلومتریک است .همگونی رشد بدین معنی است که رشد آبزی در همه
ابعاد رشد بهصورت یکسان اتفاق افتاده است .ایجاد یکنواختی در اندازه
ماهیان در اثر انتخاب باعت کم شدن میزان هتروزیگوسیتی میشود.
اغلب برداشت ماهیان هم اندازه در انتهای دوره پرورش سودمند بوده
و در نتیجه میتوان ماهیان پرورشی را در بازه زمانی کوتاهی به بازار
عرضه نمود ( Sae-Limو همکاران .)2۰17 ،در این تحقیق شرایط
محیطی ناشی از محیط پرورش برای ژنوتیپهای مختلف یکسان بوده
لذا آثار مربوط به اثرات محیطی و اثرات متقابل محیط و ژن قابل
حذف میباشد .در ماهی قزلآالی رنگینکمان شرایط مختلف ازجمله
سیستمهای پرورشی ،دما ،تراکم و رژیم غذایی تاثیر معنیداری بر اثر
متقابل محیط با ژنوتیپ برای صفت رشد داشته است ( Sae-Limو
همکاران .)2۰1۵ ،باتوجه به این موضوع برای یکسانسازی اثرات
متقابل ژنتیک و محیط برای کلیه جمعیتهای مورد مطالعه کلیه
پارامترهای مذکور در محل پرورش (مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی
تنکابن) بهصورت یکسان در قالب تیمارهای مختلف بهصورت یکسان
اعمال گردید .بنابراین تغییرات در اندازهگیری صفت کمی رشد را
میتوان ناشی از تغییرات عملکرد ژن در جمعیتهای مختلف هفتگانه
تلقی نمود در روش بهگزینی شاخصهای بهگزینی بر پایه یک معیار
یا نمره سنجیده میشوند و ماهیانی که باالترین نمرات را دارند در
معرض انتخاب قرار میگیرند .برای این منظور ،به هر صفت یک ضریب
داده میشوند سپس بر آن صفت اندازهگیری براساس یک فرمول انجام
شود .برای هر ماهی یک ارزش عددی تعیین و سپس ماهیان با ارزش
عددی کلی انتخاب میشوند .در این تحقیق انتخاب بین جمعیت
انجام شده است (امینی .)137۴ ،بر این پایه میتوان والدهای مناسب
جهت عملیات تالقیگری را در معرض انتخاب قرار داد .مقایسات
آماری میزان میانگین ضریب چاقی ( )Condition Factorپیش مولدین
قزلآالی رنگینکمان در بین مزارع هفتگانه در پایان دوره رشد ،حاکی
از آن است میانگین ضریب چاقی بین اعداد بین  1/۴8-1/67متغیر
بوده در سطح آماری ( p<۰/۰۵از طریق مقایسه میانگین ضریب چاقی
با آزمون دانکن) دارای اختالف معنیدار بین جمعیتهای مختلف مشاهده
میشود .بین مزارع آقای ملکیتبار و حدیدی تفاوت معنیداری در
ضریب چاقی مشاهده نمیگردد .ضریب چاقی ((Condition Factor
در آزمایشی توسط بساککاهکش و همکاران ( )138۴در پرورش توام
ماهی بنی با ماهیان کپورمعمولی ،آمور ،فیتوفاگ و بیگهد ضریب
چاقی حداکثر گونههای فوق بهترتیب 1/22 ،1/۴۵ ،1/۵۴ ،1/6 ،1/17
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بهدست آمد .همچنین در تحقیق انجام شده توسط قانعی ()13۹3
میزان شاخص ضریب چاقی در استخرهای خاکی با استفاده از آب
لبشور میزان فاکتور مذکور بین  1/2۹-1/۴2متغیر بوده است .ضریب
چاقی بهدست آمده در این تحقیق از ضریب چاقی حاصل شده از
پرورش ماهی بومی بنی و حتی گونههای اصالح نژاد ماهیان کپور
ماهیان چینی وارداتی و ماهی قزلآال بیشتر بوده این موضوع داللت
بر وجود شرایط بهتر رشد در جمعیتهای هفتگانه را دارد .بررسی
فاکتور چاقی و تعیین ضریب رگرسیون طول و وزن ماهی در مقاطع
مختلف رشد میتواند پارامترهای مؤثر جهت تعیین ارزیابی سالمت
فردی و تعیین شرایط زیست موجود زنده باشند :ضعف در شرایط
زیستی یک جمعیت در رودخانه اندازهگیری ضریب چاقی امکانپذیر
است ( )1۹63 ،Remersبهطوریکه شرایط محیطی خوب سبب افزایش
ضریب چاقی بهمیزان باالتر از عدد یک شده و برعکس ضعف در
شرایط مذکور ،میتواند منجربه کاهش ضریب چاقی (کمتر از عدد
یک شود) .عدم وجود اطالعات زیستی وآنالیز آماری پارامترهای
زیستی ،منجربه عدم ارزیابی صحیح ما از یک جمعیت میشود.
بنابراین در این مطالعات سعی بر آن بوده ،تا جنبههای مختلف زیستی
جمعیت ماهیان قزلآال مورد ارزیابی قرار گیرد .بنابراین پارامترهای
طول و وزن ،ارتباط طول و وزن ،مطالعه فراوانی و پراکنش جمعیت
(از طریق نمونهبرداری از جمعیت) محاسبه میشود .فولتون ضریب
چاقی در ماهیان را در حدود  1/83بهدست آورد .وی معتقد بود که
وقتی این ضریب معادل یک میشود .شرایط رشد موجود زنده درحد
عالی ارزیابی میشود .درخصوص میزان ضریب چاقی در جمعیت
ماهی قزلآالی رنگینکمان محققان اعداد مختلف گزارش کردهاند.
 ،)1۹87( Cadaمیزان ضریب چاقی برای ماهی قزلآالی رنگینکمان
در جنوب چشمه  Appalachianرا در دامنه  ۰/82-1/17بهدست آورد.
مطالعات انجام شده در ایالت کالیفرنیای آمریکا که ضریب چاقی در
خصوص ماهیان در شرایط پرورشی بین  ۰/881-1/۰23متغیر بوده
است ( Reimersو همکاران .)1۹۹۵ ،همچنین مطالعات انجام شده در
پیرامون اندازهگیری ضریب چاقی ماهی قزلآالی رنگینکمان در دریاچه
آلپین بین  ۰-۰/8۹۵تا  1/1۰۴متغیر است تعیین رابطه طول و وزن
آبزیان در علوم شیالتی از اهمیت خاصی برخوردار است .زیرا با تعیین
این رابطه امکان تخمین وزن ماهیان در هرگروه طولی از طریق روابط
ریاضی امکانپذیر است (2۰12 ،Miretal؛  Sarkarو همکاران.)2۰۰8 ،
باالترین میانگین ضریب همبستگی  R2در جنس نر در مزرعه آقای
معروفی بهمیزان میانگین  ۰/87مشاهده شد و مزارع سرشار با
میانگینهای  ،۰/86قربانی  ،۰/8۴فخاری  ۰/8۴و یاسوج  ۰/82در
مرتبههای بعدی قرار گرفت .میانگین ضریب مذکور در مزرعه آقای
معروفی با میانگین سایر مزارع براساس آنالیز واریانس
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اختالف معنیدار در سطح آماری  p<۰/۰۵سطح مشاهده شد (شکل
 .)11همچنین معادالت رشد جمعیتهای هفتگانه میزان ضریب
همبستگی طول و وزن در جنس ماده بهدست آمده است (شکلهای
 12الی  .)18باالترین میانگین ضریب همبستگی  R2در جنس ماده
در مزرعه آقای سرشار ۰/86و در مزرعه آقای معروفی بهمیزان ۰/8۵
مشاهده شد .براساس آنالیز واریانس در بین میانگین ضرایب مذکور
در مزارع آقای سرشار و معروفی اختالف معنیدار در سطح آماری
 p<۰/۰۵مشاهده نشد .بدیهی است باتوجه به اینکه ضریب همبستگی
بین صفر و یک نوسان مینماید .هرچقدر ضریب مذکور به عدد یک
نزدیکتر باشد .موید آن است که ،انتخاب پیش مولدین نر و ماده
براساس شاخص طول کل بدن در فرایند بهگزینی منجر به دستیابی
به پارامترهای برتر رشد در نتاج حاصل از تالقی بین دو جنس مذکور
میشود ،همچنین وجود همبستگی باال بین پارامترهای طول و وزن
بیانگر آن است که میتوان با بهرهگیری از رابطه طول و وزن پس از
اندازهگیری طول میزان پارامتر وزن ماهی را محاسبه نمود (،Bagnel
.)1۹87

تشکر و قدرانی
این مقاله از طرح مطالعات پرورش و بهگزینی مولدین قزلآالی
رنگینکمان عاری از بیماری خاص ) (SPFمصوب معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری استخراج گردیده است نویسندگان از ریاست
محترم موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور و پرسنل زحمتکش و
خدوم مرکز تحقیقات شیالتی ماهیان سردآبی تنکابن کمال تشکر و
سپاسگزاری را دارند.
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Abstract
This research was done to compare length and weight relations in SPF Rainbow trout male
and female fish of different population in order to choose the best for cross breeding in
Tonekabon cold-water fish research center. Collected pre-mature rainbow trout fish from IVO
verified propagation centers of West Azarbayjan, Mazandaran, Kohkiloye and Boyerahmad,
provinces, divided to seven treatments each with three replications and cultured in cement
raceway pond with 10 kg density per cubic meter after tagging for tracing economic growth
qualification and bio-securing. Feeding were done based on 2 to 3 percentages of body weight,
three times per day, using Skeretting products of 40 to 45 crude protein percent and water
exchanged 4-6 times, daily. Biometric indexes of fishes and physico chemical water parameters
were measured during different growth stages. Since male and females placed in the same
culture condition, so environmental parameter changes and genetic interactions variances were
not influenced. Growth equations survey revealed that the highest b index of male
broodstock, 3.15 was found in Maroofi propagation center in West Azarbayjan province which is
showed growth isometric, the highest b index of female 3 was in Sarshar center (Mazandaran
province). Invariability in fish sizes were caused by reduced heterozygosity which made
economical performances by harvesting same weight and length fishes during shortages period.
The highest correlation index R2 of male fish 87%, were observed in Maroofi center (West
Azarbayjan) followed 0.86, 0.84 and 0.82 in Sharshar (Mazandaran), Ghorbani (West
Azarbayjan), Fakhari (Mazandaran) and Yasooj (Kohkiloye and Boyerahmad) centers,
respectively. Based on obtained data, the best broodstock of rainbow trout fish were selected and
made identification certificate for cross breeding.
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