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 1398 دیتاریخ پذیرش:            1398 مهر تاریخ دریافت:

 چکیده

 از عاری )mykiss Oncorhynchus( کمانرنگین آالیقزل ماده و نر ،مولدین وزنی و طولی روابط مقایسه هدف با حاضر تحقیق
 تحقیقات مرکز در ،مختلف هایجمعیت  بین گری،تالقی  عملیات  منظوربه اصلح، ماده و نر مولدین انتخاب راستای در )SPFخاص) بیماری
 شپرور و تکثیر مراکز انتخاب طریق از مولدین پیش آوریجمع بر مشتمل پروژه اجرایی عملیات گردید انجام تنکابن، -سردآبی ماهیان شیالتی

 غربی،آذربایجان هایاستان سطح در کشور( کل دامپزشکی سازمان و سازمان ایران شیالت سازمان تایید براساس) کمانرنگین آالیقزل ماهی

 قالب )در کمانرنگین آالیقزل مولدین پیش هایجمعیت درمجموع، شد. انجام الذکرفوق مرکز به هاآن انتقال و بویراحمد و کهگیلویه مازندران،
 در مترمربع بر کیلوگرم 10 تراکم با و آوریجمع الذکرفوق هایاستان سطح در مزرعه هفت طریق از هرتیمار( ازایبه تکرار سه و تیمار هفت

 پیش شدند. سازیذخیره سردآبی ماهیان تحقیقات مرکز پرورش  سالن در )Biosecurity( زیستی امنیت اصول رعایت با بتونی هایحوضچه
 منظوربه رشد مختلف مقاطع در سنجیزیست عملیات پرورش دوره حین در و شده گذاریعالمت رشد اقتصادی صفت ردیابی جهت ینمولد

 ماهیان وزن درصد 2-3 میزانبه  ساله سه مولدین پیش غذادهی میزان شد. انجام مولدین پیش وزن، و طول رابطه محاسبه و زیستی ضرایب سنجش
 شد استفاده درصد 45 تا 40 پروتئین با Skretting غذای از مختلف هایجمعیت مولدین پیش تغذیه درخصوص شد. انجام روز در نوبت سه در و

 چنینهم گرفت قرار مستمر ارزیابی و پایش مورد رشد بهینه شرایط کنترل منظوربه آب شیمیایی و فیزیکی پارامترهای کلیه پرورش دوره طول در
 در ماده و نر مولدین پیش کهجاییآن از پذیرفت. صورت آب شیمیایی و فیزیکی کیفیت حفظ منظوربه روز شبانه در دفعه 4-6 بین آب تعویض
 )Interaction( متقابل اثرات واریانس چنینهم و محیطی شرایط تغییرات از ناشی محیطی واریانس میزان لهذا داشتند. قرار محیطی یکسان شرایط

 واریانس عمکرد از ناشی مختلف هایجمعیت بین در رشد عملکردی هایتفاوت حالت، این در است بدیهی نمود. زولن صفر به ومحیط ژنتیک بین
 15/3 میزانبه معروفی آقای مزرعه در نر جنس در b  ضریب میانگین باالترین که بوده آن از حاکی رشد معادالت بررسی گردد.می قلمداد ژنتیکی

 میانگین زانیمبه سرشار یآقا مزرعه در ماده جنس در b بیضر نیباالتر است. مذکور جمعیت رشد بودن ایزومتریک دهندهنشان که آمده دستبه
 انتهای در اندازههم ماهیان برداشت اغلب شود.می هتروزیگوسیتی شدن کم باعت انتخاب اثر در ماهیان اندازه در یکنواختی .ایجادآمد دستهب 2/3

 وزن و طول یهمبستگ بیضر زانیم شوند عرضه بازار به کوتاهی زمانی بازه در را پرورشی ماهیان توانمی نتیجه در و بوده دسودمن پرورش دوره
 مشاهده 87/0 میانگین زانیم به یمعروف یآقا مزرعه در نر جنس در 2R یهمبستگ بیضر میانگین نیباالتر است. آمده دستهب نر یهاجنس در
 هایداده براساس گرفت. قرار یبعد یهامرتبه در 82/0  کهگیلویه و 84/0 یفخار ،84/0 یقربان ،68/0 هایمیانگین باسرشار مزارع و شد

 و سالم مولدین بهترین انتخاب طریق این از تا شد انجام خاص بیماری از عاری کمانرنگین آالیقزل ماهی تولید برای والدین انتخاب مذکور
 گردد. میسر گریتالقی عملیات  ایجاد برای دارشناسنامه

  کمان ، نر و ماده، ضرایب رشد، عاری از بیماریآالی رنگینقزل  ماهی کلمات کلیدی:

 sharif_23m@yahoo.com پست الکترونیکی نویسنده مسئول:* 
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 مقدمه
 نیرنگ یآاللدر میان ماهیان پرورشی کشور، پرورش ماهی قز       

نظر رژیم حرارتی در دسته ماهیان ( از Oncorhynchus mykiss) کمان

)شکل  باشدی( مSalmonidae) انیو از خانواده آزاد ماه سردآبی بوده

آزاد است.  یتر از ماهبزرگ یباله دم یفشرده و دار یبدن ی. دارا(1

صاف  باًیتقر یباله دم یآن مرتفع، سر کند و قسمت خارج یساقه دم

طور هعدد و ب 1۴–1۹ یو خط جانب یچرب باله نیاست. تعداد فلس ب

کمان آبشش  نیاول ی. تعداد خارهاباشدیعدد م 16متوسط حدود 

به شکل دکمه  نییو در پا است ریعدد است که به شکل شمش 2–۵

و وزن  متریسانت 1۴۰آال قزل یاست. حداکثر طول بدن ماه درآمده

 Rayganریگان  بلسال ق 8۰دود ح در .رسدیم لوگرمیک ۵به  باًیتقر آن

آالی وابسته به اقیانوس کبیر با توجه به پیشنهاد داد که ماهیان قزل

 .(1373شریفیان، ) ها رده بندی گرددن دو چشم آناندازه و شکل بی
 

 
 کمانآالی رنگین: ماهی قزل1شکل 

 

شود. می 1۹6۰سابقه تولید موجودات عاری از بیماری معطوف به دهه 

اند نسبت به تولید ماهی آزاد با سالمت در خصوص ماهی آزاد توانسته

(. مفهوم عاری Foster ،1۹62اقدام نمایند ) (Haigh  Health) باال 

بودن از بیماری به معنی عاری بودن از هرگونه میکروب یا جرمی 

نیست، زیرا برخی از میکروبها به صورت فلور طبیعی در بدن جاندار 

 بهSPF (. 13۹۴کنند )افشارنسب و همکاران، های حیاتی ایفا مینقش

 است اختصاصی میکروارگانیسم یا پاتوژن هرگونه از بودن عاری معنی

. شودمی نظر مورد جانوری گونه در و تلفات میر و مرگ موجب که

 نوع گونه و جغرافیائی محیط زیستی، ایمنی وضعیت برپایه سطوح این

 SPF آزادماهیان اختصاصی در فهرست که هائیپاتوژن. است متفاوت

 بتوان ثانیاً باشند، تشخیص قابل اطمینان با باید اوالً گیرند،می قرار

 ثالثاً  و نموده جدا پرورش و تکثیر سیستم از را هاآن فیزیکی صورتبه

. شوند و پرورش تکثیر صنعت به آسیب و تهدید باعث مشخص طوربه

 بروز باعث توانندمی  (Vibrio)ویبریو هایگونه از برخی مثال عنوانبه

 بوده، تشخیص قابل آبزیان در ایمالحظه قابل طوربه و شده بیماری

 زیرا داد قرار SPF آبزیان هایپاتوژن لیست در تواننمی را هاآن ولی

  خاص شرایط و در بوده آبزی و آب طبیعی فلور جزو هاباکتری این

طورکلی، برای ایجاد یک معضل یا مشکل به .شوندمی زابیماری

بهداشتی در یک مزرعه پرورش که در نهایت منجر به بروز بیماری در 

آید وجود میزمان در مزرعه بهسه عامل اصلی هم ،شودآن مزرعه می

دهند تا شرایط بحران و بیماری در استخرهای و دست به دست هم می

پرورش ماهی حاصل گردد. این سه عامل شامل عوامل بیماریزا، 

ترین نقش را در ایجاد میزبان و محیط است که عامل محیطی بیش

ستخرهای پرورشی از این بحران دارد. بنابراین، شیوع بیماری در ا

 (.13۹7شریفیان، ( )2کند )شکل فرمول تبعیت می

عنوان سیستم حفاظتی برای به (Biosecurity)ایمنی زیستی        

ها بقای آبزیان در برابر اثرات ناخواسته عوامل بیولوژیک انواع بیماری

 (FAO)شود. سازمان خواروبار جهانی سازمان ملل متحد محسوب می

عنوان یک رشته از را به (Biosecurity)ایمنی زیستی  2۰۰7در سال 

کننده  درجهت کاهش خطرات ناشی از انتقال و عملیات پیشگیری

های پیشگیری در ها تعریف نموده است. این روشسرایت بیماری

 ،های عفونی و انگلیریحوزه کاهش خطرات ناشی از سرایت بیما

تغییر شیوه زیست موجودات زنده واعمال تغییرات در محصوالت آنان 

باشد. کنترل موجودات زنده مهاجم می، هادر جهت کنترل بیماری

 Hazard Analysis and) برنامه ایمنی زیستی در جهت اعمال برنامه )

Critical Control Pointsباشد )و تضمین کیفیت سیستم میWalster 

برای جبران   OIE ،FAO. راهکارهای اصلی تولید )2۰11و همکاران،  

کمبود تولید افزایش ایمنی زیستی  و مدیریت بهداشتی بر پایه 

HACCP پروریو روش خوب آبزی(Good Aquaculture Practice)   

باشد. اساس تولید و پرورش  آبزیان عاری از بیماری بر پایه رعایت می

 در آبزی (، ایمنی زیستی1۹۹8) Mossاصول ایمنی زیستی است. 

هائی که در مراکز تکثیر به مجموعه روش پروری را چنین تعریف کرد:

گردد تا آبزیان پرورشی را از ابتال، شیوع و انتقال و پرورش اعمال می

دارد در  هر نوع شرایط نامطلوب بهداشتی مصون نگه بیماری و یا

 World Organization) OIE سطح جهانی سازمان بهداشت حیوانات

(for Animal Health  مسئولیت سالمت و بهداشت موجودات آبزی را

المللی در جهت سازمان مذکور از طریق وضع قوانین بین برعهده دارد،
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، OIEدهد )خودرا انجام میاعمال مدیریت ایمنی زیستی وظایف 

در سال (FAO) (. سازمان خواروبار جهانی سازمان ملل متحد 2۰1۵

عنوان یک رشته از عملیات را به  Biosecurity)ایمنی زیستی ) 2۰۰7

کننده در جهت کاهش خطرات ناشی از انتقال وسرایت پیشگیری

های پیشگیری در حوزه این روش .ها تعریف نموده استبیماری

های عفونی و انگلی، تغییر هش خطرات ناشی از سرایت بیماریکا

شیوه زیست موجودات زنده و اعمال تغییرات در محصوالت انان در 

برنامه  .باشدها، کنترل موجودات زنده مهاجم میجهت کنترل بیماری

 (Hazard Analysis and Critical برنامه  جهت اعمال زیستی در ایمنی

(Control Points باشد )و تضمین کیفیت سیستم میWalster  و

(. در این برنامه کلیه راهبردهای مدیریتی برای حفظ 2۰11همکاران، 

(. حیطه Findlay ،2۰۰3سالمت موجودات آبزی دیده شده است )

عمل این برنامه از مرزهای کشور استرالیا تا مزارع افراد وحتی مناطق 

مرتبط QIE برنامه با برنامه گردد. از سوی دیگر این خاص اعمال می

کند تا بتواند دارای باشد. لذا این برنامه با دولت استرالیا کمک میمی

های ارزیابی ریسک .پروری باشدتجارت قابل اعتماد در زمینه آبزی

 ،پوستانتواند درخصوص آبزیان مختلف ازجمله سختمختلف می

های سیاست (.Bullis ،2۰۰3 و Lee) گیرد قرار مورد استفاده ....و تناننرم

پروری در سطوح مختلف مزارع در سطح دنیا ایمنی زیستی در آبزی

اجرا ها خصوصیات مشترک ذیل بهمتفاوت است. ولی در تمامی آن

 (: 13۹۴شریفیان، گذاشته شد )

 باشد.می محور( )دانش زیستی برپایه دانشهای ایمنیسیاست ماهیت -

واجتماعی در برنامه ایمنی زیستی مد سیاسی  -موضوعات اقتصادی -

 .نظر قرار گرفته است

 .های اجرایی یکسانی را دربرداردها استاندارد بوده و شیوهاین یرنامه -

ای بین برنامه مذکور دارای روابط افقی و عمودی یک پارچه -

 .ها استنامهها و موافقتدستورالعمل

 است. ها ماهیتاً دارای قدرت اجراییاین برنامه -

تمرکز اولیه برنامه ایمنی زیستی برپایه پیشگیری از بروز بیماری  -

و در مراحل بعدی به موضوع کنترل، مدیریت و یا ریشه کنی  است

 پردازد. ها میبیماری

برای انتخاب مولدین برتر توجه به رعایت اصول اولیه اصالح نژاد        

برنامه و هدفمند  اصالح نژاد که در واقع آمیزش با ضروری است.

ها ها و ژنتری از آرایش کروموزومموجودات برای ایجاد ترکیب مناسب

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 

بط (. تحقیق حاضر با هدف مقایسه روا13۹8شریفیان، کند )ایجاد می

 Oncorhynchusکمان آالی رنگینقزلنر و ماده  ،مولدین وزنی و طولی

mykiss خاص) عاری از بیماری(SPF  در راستای

گری، بین منظور عملیات تالقیانتخاب مولدین نر و ماده برتر، به

 تحقیقات شیالتی ماهیان سردآبی در مرکز، های مختلفجمعیت

 تنکابن، انجام شد. 

 

 هامواد و روش

در مرکز تحقیقات  13۹۵-13۹6های طی سال تحقیق این       

 مراکز تکثیر و ها وانتخاب استان تنکابن انجام شد. -ماهیان سردآبی

براساس  جهت تهیه پیش مولدین سه ساله پرورش عاری از بیماری

سازمان شیالت ایران سازمان وتایید سازمان دامپزشکی کل استعالم از

های پیش مولدین مراکز صدرالذکر انجام لهصوص سالمت گکشور درخ

غربی )مشتمل بر مزارع قربانی، انجهای آذربایشد. بر این مبنا استان

تبار و حدیدی و معروفی(، مازندران )مشتمل بر مزارع سرشار، ملکی

بویراحمد )مرکز تحقیقات ژنتیک واصالح نژاد  فخاری(، کهگیلویه و

جهت تهیه پیش مولدین مورد  یاسوج(-ماهیان سردآبی شهید مطهری

مدخل قرار گرفت. پیش مولدین ماده در دامنه طولی تایید مراجع  ذی

 8/۴1±۴/۰متر( و پیش مولدین نر در دامنه طولی )سانتی ۵/3±8/۴۰)

الذکر انتخاب شدند. پیش مولدین نر متر( از مزارع هفتگانه فوقسانتی

ین ماده مذکور گرم( و پیش مولد3/8۹6 87±/37در دامنه وزنی )

های پیش گرم( قرار داشتند. در مجموع جمعیت 761/2۵/11۴±)

ازای کمان )در قالب هفت تیمار و سه تکرار بهآالی رنگینمولدین قزل

آوری الذکر جمعهای فوقمزرعه در سطح استان 7هرتیمار( از طریق 

، Okumusهای بتونی )کیلوگرم بر مترمربع درحوضچه 1۰و با تراکم 

با رعایت اصول امنیت زیستی در سالن پرورش مرکز تحقیقات  (2۰۰2

سازی شدند. پیش مولدین جهت ردیابی صفت ماهیان سردآبی ذخیره

گذاری شده و درحین دوره پرورش  عملیات اقتصادی رشد عالمت

منظور سنجش پارامترهای سنجی در مقاطع مختلف رشد بهزیست

درصد وزن  2-3میزان به ساله سه مولدین پیش غذادهی میزان شد. انجام

ماهیان و در سه نوبت در روز انجام شد. در طول دوره پرورش کلیه 

منظور کنترل شرایط بهینه رشد پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب به

 ۴-6آب بین  چنین تعویضهم گرفت. پایش و ارزیابی مستمر قرار مورد

کی و شیمیایی آب منظور حفظ کیفیت فیزیدفعه در شبانه روز به

سنجی روز دوره پرورش عملیات زیست 28۰صورت پذیرفت. در پایان 

بعد از تحقق دو  های آماری انجام شد.بندی دادهمنظور جمعنهایی به

ها با استفاده یعنی نرمال بودن دادههای پارامتری شرط اصلی آزمون

ستفاده از ها با ایکنواختی واریانس اسمیرنف و -از آزمون کلموگروف

پنج درصد دار معنیدر سطح  ANOVA، از آزمون Leveneآزمون 

های ذیل انجام ترسیم معادالت رشد براساس فرمولاستفاده شد. 

 گردید:
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، Rickerکمان )آالی رنگینرابطه طول ووزن پیش مولدین قزل -

دست آمده از رابطه به  bجهت تائید ارزش tآزمون سپس از : (1۹73

( استفاده شد =3bزیر جهت مقایسه با ارزش ایزومتریک )لگاریتمی 

(Sumbuloglu  وSumbuloglu ،2۰۰۰ ؛Sokal وRohlf  ،1۹87 .) 

  W=aLb                                                              : 1رابطه 

   =logL     b /(logW-loga)                                     : 2رابطه 

w ،)وزن کل )گرم :L : متر(، )سانتی کلطولa  وb ضرایب رگرسیون :

 بین طول و وزن(

 میانگین فولتون با نسبت از رابطه: شاخص وضعیتیا  یچاق یبضر -

 گردد.میمتر محاسبه به سانتی کلطول  بر توان سه به گرم، ماهی وزن

 CF = (Wf / L^3) × 100 (Austreng ،1۹78)                :3رابطه 

Wf ،وزن نهائی :L : کلطول  ،CFضریب چاقی : 

 

 نتایج

جنس  کیهفتگانه به تفک یهاتیدرخصوص جمع رشدمنحنی        

، ۹تا  3های محاسبه گردید. بررسی شکلمعادالت رشد  و میترس نر

در جنس نر در مزرعه   bحاکی از آن بوده، که باالترین میانگین ضریب

دهنده ایزومتریک دست آمده که نشانبه 1۵/3میزان آقای معروفی به

بودن رشد جمعیت مذکور است. در این میان بین میانگین ضرایب 

آقای معروفی براساس  آقای سرشار و، مذکور مزارع آقای ملکی تبار

سطح  مشاهده  >۰۵/۰pدر سطح آماری  دارمعنی اختالف واریانس آنالیز

 .(1۰)شکل  نشد
 

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

 

مزرعه  در جنس نر در R2 یهمبستگ بیضر میانگین نیباالتر       

با مزارع سرشار وشد مشاهده  87/۰میانگین  زانیمبه یمعروف یآقا

در  82/۰و کهگیلویه  8۴/۰ یفخار، 8۴/۰ی قربان ،%86های میانگین

میانگین ضریب مذکور در مزرعه آقای گرفت. قرار  یبعد یهامرتبه

دار آنالیز واریانس اختالف معنی براساس  سایر مزارع معروفی با میانگین

  .(11سطح  مشاهده شد )شکل  >۰۵/۰pدر سطح آماری 

 
 تبار: نمودار رابطه طول و وزن پیش مولدین نر مزرعه آقای ملکی4شکل 

 

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

 

 
 : نمودار رابطه طول ووزن پیش مولدین نر مزرعه آقای فخاری6شکل 

 

 
 : نمودار رابطه طول ووزن پیش مولدین نر مزرعه آقای قربانی7شکل 
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 : نمودار رابطه طول ووزن پیش مولدین نر مزرعه آقای حدیدی8شکل 

 

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

 

 
 پیش مولدین نر مزارع هفتگانه منتخب  b: نمودار مقایسه ضریب10شکل 

 

 
 پیش مولدین نر مزارع هفتگانه منتخب  R2: نمودار مقایسه ضریب11شکل 

 زانیمبه سرشار یمزرعه آقا در جنس ماده در b بیضر نیباالتر       

 تیبودن رشد جمع کیزومتریدهنده انشان آمد، دستهب 2/3 میانگین

 شیرشد در جنس ماده پ یمذکور است. الگو  مزرعهماده در  انیماه

براساس آنالیز واریانس در  است. کیمزارع از نوع آلومتر ریسا نیمولد

بین میانگین ضرایب مذکور در مزارع آقای سرشار و فخاری اختالف 

که بین ضرایب آن حال مشاهده نشد. >۰۵/۰pدار در سطح آماری معنی

دار سطح آماری در مزرعه صدرالذکر با سایر مزارع اختالف معنی مذکور

 (.1۹شکل )مذکور قابل مشاهده است 
 

 
 آقای معروفی مولدین ماده مزرعه طول و وزن پیش : نمودار رابطه12 شکل

 

 
 ماده مزرعه آقای سرشار: نمودار رابطه طول و وزن پیش مولدین 13شکل 

 

 
 : نمودار رابطه طول و وزن پیش مولدین ماده مزرعه آقای قربانی14شکل 
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: نمودار رابطه طول و وزن پیش مولدین ماده مزرعه کهگیلویه15شکل   

 

 
 مزرعه اقای حدیدی ماده مولدین طول و وزن پیش نمودار رابطه :16 شکل

 

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

 

 
 تبارملکی اقای مزرعه ماده مولدین پیش وزن و طول رابطه : نمودار18 شکل

 

 یهمبستگ بیضر زانیهفتگانه م یهاتیمعادالت رشد جمع       

.  (18تا  12های )شکل دست آمده استهب جنس مادهوزن در  طول و

آقای  مزرعه در جنس ماده در R2 یهمبستگ بیضرمیانگین  نیباالتر

. مشاهده شد 8۵/۰ زانیمبه یمعروفآقای مزرعه در و 86/۰ سرشار

براساس آنالیز واریانس در بین میانگین ضرایب مذکور در مزارع آقای 

مشاهده   >۰۵/۰pدار در سطح آماری عنیسرشار و معروفی اختالف م

که بین ضرایب مذکور در مزرعه صدرالذکر با سایر مزارع نشد . حال آن

 .(2۰)شکل  قابل مشاهده است >۰۵/۰pدار سطح آماری اختالف معنی

( Condition Factorچاقی ) ضریب میانگین میزان آماری مقایسات       

کمان در بین مزارع هفتگانه در پایان آالی رنگینپیش مولدین قزل

ترین میانگین ضریب چاقی پیش دوره رشد، حاکی از آن است که بیش

مشاهده شده  67/1مولدین در مزرعه شهید مطهری یاسوج معادل 

واریانس در سطح آماری  میزان میانگین ضریب چاقی  براساس آنالیز

۰۵/۰p<  )از طریق مقایسه میانگین ضریب چاقی  با آزمون دانکن(

ترین دار با سایر مزارع مورد مطالعه بوده است. کمدارای اختالف معنی

در مزرعه آقای قربانی بوده  ۴8/1میزان میزان میانگین ضریب چاقی به

باشد. دار میمعنی دارای اختالف های آماریکمیت این کمیت با سایر و

داری تبار و حدیدی تفاوت معنیبین پیش مولدین مزارع آقای ملکی

 (.21گردد )شکل در ضریب چاقی مشاهده نمی

 
 ماده مزارع هفتگانه منتخب مولدین پیش  b: نمودار مقایسه ضریب19 شکل

 

 

 
 مولدین ماده مزارع هفتگانه منتخب پیش  R2ضریب مقایسه نمودار :20 شکل
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کمان آالی رنگین: نمودار مقایسه ضریب چاقی مولدین قزل21شکل 

 مزارع هفتگانه منتخب (SPF)عاری از بیماری 

 

 بحث 

تواند سایر خصوصیات موفومتریک می رابطه طول و وزن شبیه       

تواند مبین بندی موجودات قرار گیرد. این رابطه میمبنای علم طبقه

مراحل مختلف رشد و نمو و خصوصاً جهت تعیین زمان بلوغ جنسی 

( a,bپارامترهای این رابطه )از قبیل ضرایب .مورد استفاده قرار گیرد

تواند در تخمین که مییطوردر علوم شیالتی کاربرد زیادی داشته به

طول و وزن فردی هریک از اعضای جمعیت مورد مطالعه  محاسبه 

( و تعیین Life historyضریب چاقی مقایسه تاریخچه زندگی آبزیان )

باشد این های منطقه در نواحی مختلف اثرگذار میمورفولوژی جمعیت

شود کار گرفته های مختلف بهتواند جهت ارزیابی جمعیترابطه می

(Dulcic و kraijevic ،1۹۹6 ؛Petrakis  وStergiov ،1۹۹۵ ؛Stickney ،

تواند مبنائی (. در حقیقت پارامترهای حاصله از این رابطه می1۹72

های مختلف شود. رابطه طول و وزن و برداری از جمعیتبرای نمونه

ابزار مهمی برای درک تغییرات زیستی در ذخائر ژنتیکی  ضریب چاقی

 Bagenat (.Le-Cren ،1۹۵1؛ Teach ،1۹78و  Bagenat) شود ماهیان

الومتریک  رشد الگوی تعیین جهت فرمولی باراولین برای Teach  (1۹78)و

وزن  -بر مبنای توصیف رابطه طول و وزن ارائه نمودند. رابطه طول

های پایه جهت مطالعه آبزیان وارزیابی عملکرد رشد آنان یکی از روش

بینی وزن از طریق طول در بررسی عملکرد تولید پیشاست. که توسط 

و همکاران،  Garcia ؛Gerami ،2۰13 وAbdollahi ) کندمی کمک آبزیان

برآورد  ،چنین این نگرش در برنامه نظارت بر محیط زیست(. هم1۹۹8

 است. مطالعات  حایز اهمیت محیطی بسیارزنده و مدیریت زیست تولید

Hile (1۹63 حاکی از آن است مقدار ضریب )b  در مورد یک ماهی

دهنده رشد نشان b=3 باشد. مقدار ضریبمی ۴تا  ۵/2ال بین ایده

چه ضریب ایزومتریک )افزایش متناسب طول و وزن( است. چنان

تر از عدد سه باشد. آنگاه الگوی رشد از تر و یا کوچکموصوف بزرگ

چه ضریب . چنانگرددنوع آلومتریک ارزیابی می

تر باشد. افزایش طول ماهی نسبت به وزن ماهی مذکور از عدد سه کم

اگر این ضریب   .(2۰1۵و همکاران،  Ghanbarzadehتر است )بیش

باشد، رشد ایزومتریک است. در مطالعات حاضر باالترین  3معادل 

دهنده همبستگی و بوده که نشان 1۵/3در جنس نر معادل  bضریب 

ثبت بین این دو فاکتور است. در ماهی کفال خاکستری ارتباط م

(Mugil cephaiusمشابه همین عدد به ) .دست آمده است Bal وRao 

های در بین جمعیت b( مقدار ضریب 1۹68) luther( و 1۹8۴)

توان سوم بین طول و وزن در  باشد. رابطهمختلف آبزیان متفاوت می

عدد بستگی به جنس، مرحله میزان این  تر ماهیان وجود دارد.بیش

در مطالعات   (.Holf ،1۹۵7و  Bevertonبلوغ و عادات غذایی دارد )

. آمده است دستهب2/3در جنس ماده معادل  bباالترین ضریب  حاضر

کمان در آالی رنگینماده ماهی قزل تفاوت  این ضرایب در جنس نر و

  راستای  نظریه این دانشمندان می باشد

 Ricker (1۹7۵ بیان نمود که تعداد کمی ازجمعیت ماهیان )

 Hileکه باشد. در حالیمی 3آل ، نزدیک به حالت ایدهbدارای ضریب 

محاسبه شود.  ۵/2-۴بین  bکه ضریب ( اعتقاد داشت درصورتی1۹63)

 آل برخوردار است. از آنجمعیت ماهیان مورد مطالعه از شرایط ایده

ها و سایر موجودات ش طول در ماهیکه افزایش وزن و افزایجایی

دست آوردن معادله همواره از آهنگ یکسانی برخوردار نیست. لذا به

ای برخوردار است. رابطه طول طول و وزن در موجودات از اهمیت ویژه

عبارت کند. بهپیروی می 3W=aLو وزن در ماهیان از قاعده رشد مکعب

آبزیان دارد. رابطه طول و دیگر وزن رابطه مستقیم با توان سوم طول 

کند که تغییر می ۵/2-۵/3وزن لگاریتمی بوده و ضریب طول بین 

(. Carlander ،1۹۵۰باشند )می 3تر مواقع در حدود عدد البته در بیش

 )، نوع الگوی رشد )ایزومتریک یا آلومتریکbبراساس میزان ضریب 

نه به هفتگا یهاتیجمع هیدرخصوص کل رشد یمنحن شود.تعیین می

دست همعادالت رشد ب شده و میماده ترس نر و ی،هاجنس کیتفک

در جنس نر در مزرعه آقای   bباالترین میانگین ضریبآمده است. 

دهنده ایزومتریک بودن دست آمده که نشانبه 1۵/3میزان معروفی به

رشد جمعیت مذکور است. در این میان بین میانگین ضرایب مذکور 

آقای معروفی براساس آنالیز  آقای سرشار و تبار،مزارع آقای ملکی

 سطح مشاهده نشد. >۰۵/۰pسطح آماری  دار درمعنی واریانس اختالف

 زانیمبه سرشار یمزرعه آقا در جنس ماده در b بیضر نیباالتر

 تیبودن رشد جمع کیزومتریدهنده انشان ،آمد دستهب 2/3 میانگین

 شیرشد در جنس ماده پ یمذکور است. الگو مزرعهماده در  انیماه

براساس آنالیز واریانس در  است. کیمزارع از نوع آلومتر ریسا نیمولد

بین میانگین ضرایب مذکور در مزارع آقای سرشار و فخاری اختالف 

که بین ضرایب آن حال مشاهده نشد. >۰۵/۰pدار در سطح آماری معنی

دار سطح آماری ارع اختالف معنیدر مزرعه صدرالذکر با سایر مز مذکور
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توان ماهیان پرورشی را در بازه زمانی کوتاهی به بازار و در نتیجه می

در این تحقیق شرایط  (.2۰17و همکاران،  Sae-Limعرضه نمود )

های مختلف یکسان بوده محیطی ناشی از محیط پرورش برای ژنوتیپ

لذا آثار مربوط به اثرات محیطی و اثرات متقابل محیط و ژن قابل 

کمان شرایط مختلف ازجمله آالی رنگینماهی  قزل . درباشدحذف می

داری بر اثر های پرورشی، دما، تراکم و رژیم غذایی تاثیر معنیسیستم

و  Sae-Limمتقابل محیط با ژنوتیپ برای صفت رشد داشته است )

سازی اثرات (. باتوجه به این موضوع برای یکسان2۰1۵همکاران، 

های مورد مطالعه کلیه یه جمعیتمتقابل ژنتیک و محیط برای کل

پارامترهای مذکور در محل پرورش )مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی 

صورت یکسان صورت یکسان در قالب تیمارهای مختلف بهتنکابن( به

گیری صفت کمی رشد را اعمال گردید. بنابراین تغییرات در اندازه

مختلف هفتگانه های توان ناشی از تغییرات عملکرد ژن در جمعیتمی

گزینی بر پایه یک معیار های بهگزینی شاخصتلقی نمود در روش به

شوند و ماهیانی که باالترین نمرات را دارند در یا نمره سنجیده می

گیرند. برای این منظور، به هر صفت یک ضریب معرض انتخاب قرار می

جام گیری براساس یک فرمول انشوند سپس بر آن صفت اندازهداده می

شود. برای هر ماهی یک ارزش عددی تعیین و سپس ماهیان با ارزش 

شوند. در این تحقیق انتخاب بین جمعیت عددی کلی انتخاب می

توان والدهای مناسب (. بر این پایه می137۴ ،انجام شده است )امینی

 ساتیمقاگری را در معرض انتخاب قرار داد. جهت عملیات تالقی

 نیمولد شیپ (Condition Factor) یچاق بیضر نیانگیم زانیم یآمار

 یدوره رشد، حاک انیمزارع هفتگانه در پا نیکمان در بنیرنگ یآالقزل

متغیر  ۴8/1-67/1بین اعداد بین  یچاق بیضر نیانگیاز آن است م

 یچاق بیضر نیانگیم سهیمقا قی)از طر >۰۵/۰pی در سطح آماربوده 

مختلف مشاهده  هایجمعیت بین داریمعن اختالف یدارا دانکن( آزمون با

در  یداریتفاوت معن یدیحد تبار ویملک یمزارع آقا نیب شود.می

 Condition Factor)ضریب چاقی ) گردد.یمشاهده نم یچاق بیضر

( در پرورش توام 138۴کاهکش و همکاران )در آزمایشی توسط بساک

هد ضریب ماهی بنی با ماهیان کپورمعمولی، آمور، فیتوفاگ و بیگ

 22/1، ۴۵/1، ۵۴/1، 6/1، 17/1ترتیب های فوق بهچاقی حداکثر گونه

( 13۹3چنین در تحقیق انجام شده توسط قانعی )همدست آمد. هب

با استفاده از آب  ی در استخرهای خاکیچاق بیضرمیزان شاخص 

 بیضر متغیر بوده است. 2۹/1-۴2/1شور میزان فاکتور مذکور بین لب

ل شده از صچاقی حا بیضرآمده در این تحقیق از دست ی بهچاق

 الح نژاد ماهیان کپورصهای اپرورش ماهی بومی بنی و حتی گونه

تر بوده این موضوع داللت آال بیشماهیان چینی وارداتی و ماهی  قزل

های هفتگانه را دارد. بررسی بر وجود شرایط بهتر رشد در جمعیت

طول و وزن ماهی در مقاطع  فاکتور چاقی و تعیین ضریب رگرسیون

تواند پارامترهای مؤثر جهت تعیین ارزیابی سالمت مختلف رشد می

فردی و تعیین شرایط زیست موجود زنده باشند: ضعف در شرایط 

پذیر گیری ضریب چاقی امکانزیستی یک جمعیت در رودخانه اندازه

خوب سبب افزایش  محیطی که شرایططوری( بهRemers، 1۹63) است

میزان باالتر از عدد یک شده و برعکس ضعف در ریب چاقی بهض

تر از عدد تواند منجربه کاهش ضریب چاقی )کمشرایط مذکور، می

یک شود(. عدم وجود اطالعات زیستی وآنالیز آماری پارامترهای 

شود. زیستی، منجربه عدم ارزیابی صحیح ما از یک جمعیت می

های مختلف زیستی بوده، تا جنبه بنابراین در این مطالعات سعی بر آن

آال مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین پارامترهای جمعیت ماهیان قزل

طول و وزن، ارتباط طول و وزن، مطالعه فراوانی و پراکنش جمعیت 

شود. فولتون ضریب برداری از جمعیت( محاسبه می)از طریق نمونه

. وی معتقد بود که دست آوردبه 83/1چاقی در ماهیان را در حدود 

شود. شرایط رشد موجود زنده درحد وقتی این ضریب معادل یک می

شود. درخصوص میزان ضریب چاقی در جمعیت عالی ارزیابی می

اند. کمان محققان اعداد مختلف گزارش کردهآالی رنگینماهی قزل

Cada (1۹87میزان ضریب چاقی برای ماهی قزل ،)کمان آالی رنگین

 دست آورد.به 82/۰-17/1را در دامنه  Appalachianدر جنوب چشمه 

 مطالعات انجام شده در ایالت کالیفرنیای آمریکا که ضریب چاقی در

متغیر بوده  881/۰-۰23/1خصوص ماهیان در شرایط پرورشی بین 

چنین مطالعات انجام شده در (. هم1۹۹۵و همکاران،  Reimersاست )

در دریاچه  کمانآالی رنگینماهی قزل چاقی ضریب گیریاندازه پیرامون

متغیر است تعیین رابطه طول و وزن  1۰۴/1تا  ۰-8۹۵/۰آلپین بین 

آبزیان در علوم شیالتی از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا با تعیین 

این رابطه امکان تخمین وزن ماهیان در هرگروه طولی از طریق روابط 

  (.2۰۰8و همکاران،  Sarkar ؛Miretal ،2۰12)پذیر است ریاضی امکان

 یمزرعه آقا در جنس نر در 2R یهمبستگ بیضر میانگین نیباالتر

با  مزارع سرشار وشد مشاهده  87/۰میانگین  زانیمبه یمعروف

در  82/۰ اسوجو ی 8۴/۰ یفخار، 8۴/۰ی قربان ،86/۰های میانگین

مذکور در مزرعه آقای میانگین ضریب  گرفت.قرار  یبعد یهامرتبه

مزارع براساس آنالیز واریانس  با میانگین سایر معروفی

      (DOI): 10.22034/aej.2020.118360     

مذکور قابل مشاهده است )شکل 1۹(. بدون شک همگونی رشد ماهیان 

پیش مولد ماده یکی از شاخصهای مهم انتخاب پیش مولدین محسوب 

 )1۹۹3 ،Biswas 2۰۰3؛ ،Morey( (W=alb) میشود. درابطه لگاریتمی

ضریب b الگوی 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 
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 شد )شکل مشاهده سطح >۰۵/۰p سطح آماری دار دراختالف معنی

 بیضر زانیهفتگانه م یهاتیمعادالت رشد جمع چنینهم. (11

های )شکل دست آمده استهب جنس مادهوزن در  طول و یهمبستگ

در جنس ماده  2R یهمبستگ بیضر میانگین  نیباالتر .(18الی  12

 8۵/۰ زانیمبه یمعروفآقای مزرعه  در و86/۰ آقای سرشار مزرعه در

. براساس آنالیز واریانس در بین میانگین ضرایب مذکور مشاهده شد

دار در سطح آماری در مزارع آقای سرشار و معروفی اختالف معنی

۰۵/۰p< یهمبستگ بیضر کهنیاست باتوجه به ا یهیبدنشد.  مشاهده 

 کیمذکور به عدد  بی. هرچقدر ضردینماینوسان م کی صفر و نیب

ماده  و نر نیمولد شیانتخاب پ موید آن است که،تر باشد. کینزد

  یابیمنجر به دست ینیگزبه ندیبراساس شاخص طول کل بدن در فرا

 مذکورجنس  دو نیب یالقبرتر رشد در نتاج حاصل از ت یبه پارامترها

چنین وجود همبستگی باال بین پارامترهای طول و وزن هم د،شویم

گیری از رابطه طول و وزن پس از توان با بهرهبیانگر آن است که می

، Bagnelگیری طول میزان پارامتر وزن ماهی را محاسبه نمود )اندازه

1۹87.) 

 

 تشکر و قدرانی
 آالیگزینی مولدین قزلمطالعات پرورش و به این مقاله از طرح       

مصوب معاونت علمی و  (SPF)خاص  کمان عاری از بیماریرنگین

ریاست نویسندگان از  فناوری ریاست جمهوری استخراج گردیده است

 کش وزحمتپرسنل محترم موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور و 

 کمال تشکر وخدوم مرکز تحقیقات شیالتی ماهیان سردآبی تنکابن 

 سپاسگزاری را دارند.
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 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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