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چکیده
بهمنظور تعیین فاکتورهای تولیدمثلی و همآوری قزلآالی رنگین کمان دو گله مولد بررسی قرار گرفتند .از گله فرانسوی و گله
ایرانی موجود در مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح نژاد ماهیان سردآبی تعداد  01و  01نمونه ماده بهصورت تصادفی انتخاب ،تگدار و
تخمکشی شدند .میزان تخمک استحصالی از هر والد با ترازوی دیجیتالی با دقت  1/10گرم و قطر تخمک با کولیس مدرج اندازهگیری
شد .تخمک ها با ترکیب اسپرم چند نر بارور شدند .درصد لقاح ،چشم زدگی و تفریخ برای هر تیمار محاسبه شد .درصد لقاح (،88/8
 ،)88/33چشم زدگی ( ،)10-89/1تفریخ ( )11-88/1بهترتیب در مولدین فرانسوی و ایرانی بهدست آمد .میانگین همآوری و متوسط
اندازه تخم درگله فرانسوی بهترتیب  9181±313/91و  9/83±1/188و در گله ایرانی  9891±813و  1/01±1/0بهدست آمد .بررسی
روابط همآوری -اندازه تخم ،وزن مولد ،طول مولد و اندازه تخم و وزن مولد با استفاده از آنالیز رگرسیون انجام پذیرفت .رابطه همآوری
و وزن در گله فرانسوی ( )r=1/18و در گله ایرانی ( )r=1/33بهصورت خطی و شیب مثبت مشاهده شد .رابطه همآوری با طول در گله
فرانسوی  r= %31و در گله ایرانی  r=%33بهدست آمد .نتایج این تحقیق نشان میدهد که مولدین فرانسوی کیفیت بهتری از نظر درصد
لقاح ،چشم زدگی ،تفریخ ،بازماندگی در سه ماهه اول و بازماندگی در سه ماهه دوم نسبت به مولدین ایرانی را دارا می باشند.
کلمات کلیدی :بازماندگی ،درصد تفریخ ،درصد لقاح ،قزلآالی رنگینکمان ،همآوری
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بررسی عملکرد تولیدمثلی و همآوری در دوگله از مولدین قزلآالی رنگینکمان

مقدمه
عوامل متعددی بر تولیدمثل ماهیان تأثیرگذار بوده که
مهمترین آنها دما ،نور ،آلودگی ،تخریب زیستگاه و تغییرات
کیفیت آب مانند اسیدیشدن و کمبود اکسیژن محلول آب
میباشد .این فاکتورها را میتوان به دو گروه مکانیسمهای داخلی
(فیزیولوژی ماهی) و فاکتورهای خارجی (محیطی) تقسیم کرد.
مکانیسمهای داخلی تولیدمثل ماهی ،بهوسیله زنجیره هیپوتاالمو
هیپوفیز گنادها کنترل و تنظیم میگردند .تغییر این عوامل
میتوانند باعث بروز پارهای از فعالیتها در فیزیولوژی ،مورفولوژی
و رفتار ماهی شوند .از مهمترین فاکتورهای داخلی تأثیرگذار بر
روی تولیدمثل ماهی ،میتوان به فاکتورهای اندوکرینی اشاره
کرد .فاکتورها چه داخلی و چه خارجی ،روی افراد ماهی اثر
میگذارند و در نهایت به جمعیت ماهی میرسد .مثالً تغییراتی
که سبب تغییر فرد میشود ،میتواند موجب کاهش همآوری،
کاهش بازماندگی و در نهایت کاهش جمعیت گردد .این عوامل
نیز بهطورکلی بر روی همآوری ،باروری تخمها ،وقفه تخمریزی،
رشد تخمها و جنین ،نسبت جنسی ،هورمونهای جنسی ،صفات
ثانویه جنسی و رفتارهای مهاجرتی تأثیر میگذارند (حیدری،
.)2991
مهمترین نگرانی هر تفریخگاه ماهی ،تولید حداکثری تخم
و نوزادانی با کیفیت باال از مولدین موجود است .این موضوع برای
کارگاههای پرورش قزلآال اهمیت بیشتری دارد زیرا تخمین زده
میشود که بیش از  9میلیارد تخم قزلآال برای حمایت از تولید
جهانی  933.333تن در سال مورد نیاز میباشد (حیدری،
 .)2991همانگونه که تعداد و کیفیت تخمهای تولید شده
میتواند شدیداً تحت تأثیر شرایط و محیط نگهداری مولدین،
باروری آنها ،نوع خوراک و درصد غذادهی ،نوع و یا نژاد مولدین
مورد استفاده در تفریخگاه قرار بگیرد .تمام این فاکتورها باید برای
تحقق و استفاده از پتانسیل کامل تفریخگاهها و حفظ رشد آتی
تولیدات جهانی قزلآال بهینهسازی شود.
 )1323( Serezliدر پژوهشی پیرامون تفاوت تولیدمثلی
بین دو گروه قزلآالی رنگینکمان گزارش داد تفاوت معنیداری
بین عملکرد تولیدمثلی درون و بین گروههای قزلآالی رنگین
کمان وجود ندارد .این محققین در بررسی همآوری و اندازه تخم
سه گونه از سالمونیدهها از جمله قزلآالی رنگینکمان در مزارع
پرورشی ترکیه بین همآوری و اندازه تخم در قزلآالی رنگین
کمان به رابطهای منفی دست یافت Pan .و همکاران ( )1322در
بررسی مدیریت مولدین ،همآوری و اندازه تخم در گونه
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 Sinocyclocheilus grahamدریافتند الروهای حاصل از تخمهای
بزرگتر ،بقاء و توان بیشتری دارند.
اندازه تخم قزلآال در کشورهای مختلف و توسط محققین
( Okumusو همکاران2999 ،؛  Kurtogluو همکاران2991 ،؛
 Estayو همکاران2991 ،؛  Bromageو همکاران2991 ،؛
 Bromageو همکاران2993 ،؛  Huangو  )2993 ،Gallبررسی و
گزارش شده است .در ایران نیز بهعلت مقاومتپذیری باالی این
گونه سردآبی پرورش گسترده آن وجود دارد .واضح است که
برنامههای بهبود ژنتیکی ،بیوتکنولوژی و فیزیولوژی تولیدمثل و
مطالعه و بررسی غدهها و ترشحات داخلی همچنین نقش و تأثیر
مهمی بر وضعیت مولدین و کیفیت تخمهای تولیدی دارد .این
تحقیق در نظر دارد به بررسی مولدین که از نظر تعیین تعداد
تخمهای تولید شده ،کیفیت آنها و مدت زمان رسیدن به وزن
بازاری دارای اهمیت هستند بپردازد و نیز میزان همآوری ،اندازه
تخم و بازماندگی در طول پرورش در دو گله از مولدین را بررسی
کند.

مواد و روشها
این تحقیق در پاییز سال  2991در مرکز تحقیقات ژنتیک
و اصالح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج انجام پذیرفت.
برای بررسی عملکرد تولیدمثلی و همآوری از دو گله مولد سه
ساله قزلآالی رنگینکمان فرانسوی (23مولد) که تخم چشمزده
آنها سالیان قبل از فرانسه وارد شده بود و ایرانی (21مولد) بهطور
تصادفی نمونه تهیه و تا زمان تخمریزی در استخرهای ویژه
نگهداری شدند .در طول فصل تخمریزی ،با کاهش  %13آب
استخر و بیهوش کردن ماهیان ،معاینه جنسی آنها صورت
پذیرفت و با فشار به ناحیه شکمی در مرحله کامل رسیدگی
ماهیان ماده ،اقدام به تهیه تخمک شد.
ابتدا برای اطمینان از حذف رطوبت اضافی هر مولد با پارچه
خشک ،خشک شده و سپس با استفاده از روشهای معمول و
استاندارد طول آن با کمک تخته زیستسنجی ثبت شد (،Holcik
 .)2919وزن ماهیان ماده بعد از تخمریزی با کمک ترازوی
دیجیتال با دقت  2گرم و میزان کل تخمک استحصالی و وزن
 13عدد از تخمک هر مولد با کمک ترازوی دیجیتال با دقت
 3/32گرم و نیز قطر تخم بهعنوان اندازه تخم با کولیس مدرج بر
حسب میلیمتر اندازهگیری و ثبت شد .تخم هر ماده در یک تشت
خشک مجزا نگهداری شد .از  1مولد نر اسپرم تهیه شد و با هم
مخلوط شد .محتوای هر تشت با  1-9میلیلیتر از مخلوط اسپرم
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بارور شد 2-1 .دقیقه بعد آب تازه و پر اکسیژن به تخمها اضافه
شد 11-93 .دقیقه بعد محتوی هر تشت با دقت با آب تازه شسته
شده و برای تفریخ شدن هر کدام به یک سینی معرفی شدند .در
روز هشتم بعد از خواباندن تخم ،تعداد  13عدد تخم از هر سینی
برداشته و در یک پتری دیش حاوی محلول اسیداستیک ،متانول
و آب مقطر (با نسبت حجمی  )2:2:2قرار داده و بدین طریق
درصد لقاح بهصورت نسبت میان تعداد تخمهای لقاح یافته و
تعداد کل تخمهای استفاده شده محاسبه شد .درصد چشمزدگی
و درصد تفریخ نیز برای هر تیمار طبق فرمولهای ارائه شده
توسط  Bromageو )2911( Cumarantaungaبهطور جداگانه
محاسبه شد.
درصد لقاح= (تعداد تخمهای لقاح یافته/تعداد کل تخمها) ×233
درصد چشمزدگی (بازماندگی)= (تعداد تخمهای چشمزده/تعداد
تخمهای لقاح یافته)×233
درصد تفریخ=(تعداد تخمهای تفریخ شده/تعداد تخمهای لقاح
یافته)×233
درصد بازماندگی=(تعداد ماهی در پایان دوره آزمایش× /)233تعداد
ماهی اولیه
در ادامه همآوری کل (تعداد تخمهای استحصالی بهازای
هروالد) ،وزن مولد بعد از تخمریزی (گرم) ،طول مولد بعد از
تخمریزی (میلیمتر) ،اندازه تخم (میلیمتر) محاسبه و در
 Microsoft office Excelورژن  1329ثبت شد .ارتباط بین
همآوری کل با طول مولد ،وزن مولد و اندازه تخم و نیز ارتباط
بین اندازه تخم و وزن مولد ماده با استفاده از آنالیز رگرسیون
خطی محاسبه شد .سایر محاسبات آماری با نرمافزار SPSS 21/3

انجام شد .از آزمون تجزیه واریانس یکطرفه one way ANOVA

برای مقایسه واریانس تیمارها و از آزمون چند دامنهای دانکن
برای بررسی وجود یا عدم وجود اختالف معنیدار بین میانگین
تیمارها استفاده شد.

نتایج
میانگین همآوری در مولدین فرانسوی  1313±933/11با
کمینه  1933و بیشینه  1292عدد تخم بهدست آمد .این در
حالی است که میانگین همآوری در مولدین ایرانی
 1111/13±113عدد تخم با کمینه  1111و بیشینه 1199
بهدست آمد .میانگین اندازه تخم در ماهیان فرانسوی
 1/99±3/319میلیمتر محاسبه شد که در مقایسه اندازه تخم با
ماهیان ایرانی  1/21±3/2کوچکتر بوده و از نظر بررسیهای
آماری با آزمون  Tمستقل اختالف معنیداری را نشان ندادند
( .)P>3/31بررسیها نشان دهنده تعداد کمتر و ریزتر بودن تخم
ماهیان فرانسوی نسبت به ماهیان ایرانی است .درصد لقاح در گله
فرانسوی بین  93-233و در گله ایرانی  13-233مشاهده شد.
درصد چشمزدگی بین  23-91درصد متغییر بود که حداقل و
حداکثر این متغیر درگله ایرانی مشاهده شد .حداقل و حداکثر
تخمهای تفریخ شده بهترتیب  1/91و  91/1و در گله ایرانی
مشاهده شد .در مجموع میانگین درصد لقاح ،درصد چشمزدگی
و درصد تفریخ بهترتیب درگله فرانسوی  %91/1 ،%91/1و %11/1
و در گله ایرانی %12 ،%11/99و  %13بهدست آمد (جداول  2و .)1

جدول :1مقایسه خصوصیات لقاح مولدین بر شاخصهای مورد اندازهگیری درگله فرانسوی.
تیمار

درصد لقاح

درصد چشم زدگی

درصد تفریخ

درصد بازماندگی در سه ماهه اول

درصد بازماندگی در سه ماهه دوم

2
1
9
1
1
3
1
1
9
23
میانگین

233
233
233
233
233
233
91
233
233
93
91/1

11/1
91/1
19/1
91
91/1
91/1
91/1
91
13/1
12/1
91/1

11
92/1
11/1
12
93/9
93
11
93/1
11
19
11/1

99/11
11
19/19
19/31
11/12
19/11
11/91
31/32
31/22
11/11
11/19

11/11
91/32
91
91/11
13/19
233
99/11
91/29
91/33
99/99
99/99
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جدول :2مقایسه خصوصیات لقاح مولدین بر شاخصهای مورد اندازهگیری در گله ایرانی
تیمار

درصد لقاح

درصد چشم زدگی

درصد تفریخ

2
1
9
1
1
3
1
1
9
23
22
21
29
21
21
میانگین

233
233
13
31
11
11
233
233
13
233
233
91
233
233
233
11/9

13/1
13/11
11/1
13/9
11
31/9
93/1
91a
23/11
13/1
11/9
99
91/1
99/1
93/1
12

39
11/1
11/1
13/1
12/1
39/1
12
91/1a
1/91
19/1
13/1
13
92
92/1
92
13

درصد بازماندگی در سه ماهه اول

درصد بازماندگی در سه ماهه دوم

11/11
1/11
11/31
13/31
21/19
23/31
11/91
11/21
21/11
11/11
11/91
19/1
11/93
29/29
1/91
93/93

جدول  9به بررسی طول کل مولد ماده ،وزن بعد از تخمریزی
ماهیان با میزان هم آوری و اندازه تخم در دو گله مولد پرداخته
است .همانگونه که از این جدول مشخص میشود متوسط طول
کل مولد در گله فرانسوی  11/3سانتی متر و در گله ایرانی 11/11
سانتیمتر است که مقایسه آماری آنها با آزمون  Tگروههای
مستقل فاقد اختالف معنیدار است ( 23 .)p>3/31نمونه انتخاب
شده تصادفی از گله مولدین فرانسوی دارای وزن متوسط کمتر
( 2132±231/93گرم) نسبت به مولدین گله ایرانی ()2113±239

99/99
99/21
93/93
91/11
93/11
91/11
99/11
91/23
91/31
233
93
19/11
91/11
91/11
93/13
91/11

میباشد .رابطه بین همآوری -اندازه تخم ،همآوری -وزن مولد
ماده ،همآوری -طول مولد ماده و اندازه تخم -وزن مولد برای هر
دو گله در جدول  1آورده شده است .همانگونه که جدول 1
نشان میدهد بیشترین درجه همبستگی بین میزان همآوری و
طول مولد در گله فرانسوی ( )r=3/11و در گله ایرانی ()r=3/93
و کمترین ارتباط همبستگی بین اندازه تخم و وزن مولد ماده در
گله فرانسوی ( )r=3/39و گله ایرانی ( )r=3/9مشاهده شد.

جدول  :3مقایسه طول ،وزن ،همآوری و اندازه تخم در گله فرانسوی و ایرانی
گله فرانسوی
تیمار

2
1
9
1
1
3
1
1
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طول کل
سانتیمتر

1292
1133
1933
9233
1911
1133
1133
9111

وزن بعد از
تخمریزی
(گرم)

1/1
1/9
1/1
1/1
1/1
1/9
1/31
1/11

گله ایرانی
اندازه تخم

همآوری

میلیمتر

(عدد)

2913
2933
2113
2133
2393
1113
2133
2133

11/1
11
19
11
13
19
19
12/1

تیمار

2
1
9
1
1
3
1
1

طول کل
سانتیمتر

1113
1111
9991
1991
1199
1912
1292
1111

وزن بعد از
تخمریزی
(گرم)

9/9
1
1/91
1/9
1
1/1
1/1
1/3

اندازه تخم

همآوری

میلیمتر

(عدد)

2193
2913
2113
1233
1133
1933
1193
2133

13
11
12
13
11
19
33/1
12/1
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گله فرانسوی
اندازه تخم

همآوری

میلیمتر

(عدد)

9
23

9133
1111

1/1
1/1

2333
2113

19
19

میانگین

1313 ±933/11

1/99

2132±231/93

11/3

تیمار

طول کل

وزن بعد از

گله ایرانی

سانتیمتر

تخمریزی
(گرم)

اندازه تخم

همآوری

میلیمتر

(عدد)

9
23
22

9319
1331

1/1
1/11

2123
2333

11
13

1111

1/1

2133

13

21

1931

1

2113

13

29

1333

1/31

2113

11

21

9132

1/1

2993

11

21

9123

1/3

2333

13

میانگین

1111/13 ±113

1/21

2113±239

11/11

تیمار

طول کل

وزن بعد از

سانتیمتر

تخمریزی
(گرم)

جدول :4مقایسه روابط همآوری ،اندازه تخم ،وزن و طول در گله فرانسوی و گله ایرانی قزلآالی رنگینکمان
گله فرانسوی
همآوری -اندازه تخم
همآوری -وزن مولد
همآوری -طول مولد
اندازه تخم -وزن مولد

گله ایرانی

R

R2

F

Sig

R

R2

F

Sig

3/19
3/11
3/93
3/39

3/313
3/11
3/39
3/332

3/112
9/31
3/1
3/32

3/122
3/213
3/99
3/91

3/91
3/93
3/93
3/9

3/23
3/29
3/29
3/39

2/19
2/99
2/99
2/92

3/11
3/21
3/21
3/11

بحث
میزان کمتر همآوری (تعداد تخمی که توسط مولد ماده
تولید میشود) نسبت به اندازه مولدین در گله فرانسوی
 1313± 93/11و در گله ایرانی  1111/13±113بیان میکند که
همآوری ماهی قزلآال بسیار متغیر بوده و به اندازه مولد بستگی
دارد که با نتایج  Scottو  )2919( Crossmanهمخوانی دارد.
همآوری قزلآالی رنگین کمان از  133-21133تخم بهازای هر
ماده است اما بهطورکلی از  933-1333و بهطور متوسط 1333
تخم در هر ماهی و قطر تخم از  9-1میلیمتر تغییر میکند.
 Akbulutو همکاران ( )2999با بررسی ماهی Brook trout
همآوری کل در این ماهی را  1191±131عدد تخم بهازای هر
ماده و اندازه تخم  1/9±3/11میلیمتر گزارش دادند که نتایج
بررسی حاضر در مورد اندازه تخم ماهیان گله فرانسوی 1/99
میلیمتر و گله ایرانی  1/21میلیمتر با نتایج ارائه شده مطابقت
دارد.
با وجود یکسان بودن تمام شرایط پرورشی و نیز یکسان
بودن تغذیه در هر دو گله و نیز همسن بودن مولدین مورد بررسی،
تفاوتهای قابل مالحظهای در کیفیت تخم تیمارهای مختلف

وجود دارد Bromage .و همکاران ( )2991نیز عنوان کردند
کیفیت تخم میتواند در مولدینی که بهصورت گروهی در یک
مکان زندگی میکنند و شرایط محیطی یکسان داشته و حتی
مولدینی که در یک تانک بهسر میبرند بسیار متفاوت باشد .در
مجموع درصد لقاح در مولدین مرکز مولد بررسی  ،%99/1درصد
چشم زدگی  %11/11و درصد تفریخ  %13/11بهدست آمد که
قابل مقایسه با نتایج سایر محققین میباشد)2919( Briggs .
تلفات تخم تا مرحله چشمزدگی در تفریخگاههای آمریکا را بهطور
متوسط  %21-29گزارش کرد .مقادیر مشابهی همچنین بهوسیله
 Springateو  2919( Bromageو  )2911و نیز  Bromageو
 )2911( Cumaranatungaگزارش شد .همچنین میزان متوسط
لقاح و تفریخ به ترتیب  %93و  %13توسط محققین دیگر گزارش
شده است .گزارشی از میزان تلفات %233در مرحله لقاح بهوسیله
سایر محققین در قزلآالی رنگینکمان ( Craikو 2911 ،Harvey؛
 Ridelmanو همکاران )2911 ،و در ماهیان دیگر ( Carilloو
همکاران )2911 ،موجود است .در تحقیق حاضر در دوره انکوباسیون
بهعلت بارندگی شدید ،گل آلودگی شدید آب سالن تکثیر مشاهده
شد که با نشست یک الیه گل بر روی سطح تخم همراه بود .این
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عامل خود میتواند باعث کاهش اکسیژن و خفگی و کاهش
بازماندگی تخمها شده باشد.
 Bromageو همکاران ( )2991میزان بازماندگی در خانوادههای
مختلف از گروههای یکسان قزلآالی رنگینکمان تا  1ماهگی را
 %91-13گزارش داده و بیان کردند که این میزان تا  %11نیز
دیده میشود Craik .و  )2911( Harveyبازماندگی تا مرحله
الروی را تنها  %11عنوان کردند .آنها مطالعات خود را بر روی
مولدین جوان انجام دادند و در برخی حتی بازماندگی صفر درصد
نیز مشاهده شد Kincaid .و همکاران ( )2911میزان متوسط
بازماندگی  %13را از مرحله لقاح تا  211روز بعد از لقاح ثبت
کردند Springate .و  )2911( Bromageدر تحقیقی پیرامون تأثیر
مولدین بر کیفیت تخم میزان بازماندگی  %11را گزارش دادند.
در بررسی دیگری توسط  Smithو همکاران ( )2919و Roley
( )2919میزان نرخ چشمزدگی  %19و  %19بهترتیب درگروه
شاهد و آزمایشی بهدست آمد Lincoln .و  )2919( Scottو نیز
 Happeو همکاران ( )2911در دو تحقیق جداگانه بر روی ماهیان
تریپلوئیدی قزلآالی رنگینکمان برای دو گروه شاهد ،میزان
تفریخ را  %19و  %13-93گزارش دادند .بهطورکلی مقایسه دادههای
وابسته به کیفیت تخم در مورد مولدین مختلف قزلآالی رنگین
کمان بهدلیل متفاوت بودن شرایط پرورشی و نیز ویژگیهای
متفاوت مولدین پیچیده و بغرنج است.
فاکتورهای مختلفی بر کیفیت تخم اثر میگذارد .در گزارش
 Bromageو همکاران ( )2991تغذیه مولدین ،اندازه تخم و فوق
رسیدگی تخمها بهعنوان فاکتورهای تأثیرگذار بر کیفیت تخم
نامبرده شده است .در تحقیق حاضر تغذیه مولدین بهعنوان یک
فاکتور ثابت و یکسان در طول دوره  9ساله پرورش عمل کرده و
نمیتواند بهعنوان عاملی تأثیرگذار بر کیفیت تخم درخانوادههای
مختلف یک گروه دخیل باشد .این مسأله توسط سایر محققین
بدین صورت بیان شده است که سطوح متفاوت تغذیه مولدین
اگرچه بر همآوری و اندازه تخم تأثیر دارد بهنظر نمیرسد که بر
کیفیت تخم موثر باشد ( Knoxو همکاران2911 ،؛ Springateو
همکاران2911 ،؛  Ridelmanو همکاران2911 ،؛ .)2919 ،Roley
این درحالی است که  Takeuchiو همکاران ( )2912گزارش
دادند وقتی میزان پروتئین جیره کمتر از  %93باشد باالترین میزان
تخمهای قزلآال تفریخ میشوند و در مقابل )2919( Roley
دریافت تخمهایی که بهوسیله مولدین تغذیه شده با جیره حاوی
 %11پروتئین تولید میشوند نسبت به مولدینی که پروتئین جیره
آنها  %11یا  %91است بازماندگی بیشتری دارند .این نظریات
متفاوت مستلزم تحقیقات بیشتر است.
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اندازه تخم در تیمارهای مختلف تحقیق حاضر متفاوت بود
که نشاندهنده قوت گرفتن فرضیه دخیل بودن احتمالی این
فاکتور در تعیین کیفیت تخم میباشد .اندازه تخم موضوع
تحقیقات بسیاری بوده است .برخی محققین گزارش دادند که
تخمهای کوچکتر احتماالً مرگ و میر را افزایش میدهد (،Pitman
2919؛  Bromag .)2919 ،Smallو )2911( Cumaranatunga
عنوان کردند که تخمهای کوچکتر نسبت به تخمهای بزرگتر
بیشتر در معرض ابتالء به بیماری قرار دارند .دالیل و شواهدی
وجود دارد که انتشار تعداد زیادی باکتری را در قسمت بیرونی
تخمهای قزلآالی رنگینکمان نشان میدهد و با کاهش میزان
تفریخ همبستگی دارد ( Barkerو همکاران .)2919 ،گزارشات
دیگری مبنی بر اینکه اندازه تخم نمیتواند هیچ تأثیری بر روی
کیفیت تخم ایجاد کند ( Bromageو 2911 ،Springate؛ Thorpe
و همکاران2911 ،؛  Kamlerو 2919 ،Kato؛  Glebeو همکاران،
 )2919وجود دارد .همچنین  Springateو )2911( Bromage
گزارش دادند هیچ رابطهای بین اندازه تخم و تلفات تا مرحله
چشمزدگی ،تفریخ ،شنای فعال یا حتی ماهی بزرگتر وجود ندارد.
گزارشی مشابه نیز توسط  Bromageو )2911( Cumarantunga
ارائه شده است .با اینحال  )2919( Pitmanو  Springateو
 )2911( Bromageنشان دادند تخمهای بزرگتر الروهای
بزرگتری را در مرحله شروع تغذیه فعال دارند .آنها عنوان کردند
اگرچه تخمهای بزرگتر بهطور معنیداری الروهای تفریخ شده
بزرگتری تولید میکنند اما تفاوت در اندازه الروها در نتیجه
تفاوت در اندازه تخم بهطور علمی در طول  1هفته اول بعد از
تغذیه فعال واضح و روشن نیست .در نهایت گزارش دادند که
الروهای تفریخ شده از تخمهایی با اندازههای مختلف میزان و
نرخ رشد مشابهی داشته و توانایی آنها در رشد یکسان و مشابه
است .بنابراین بهنظر میرسد که در شرایط خوب تفریخگاهی،
اندازه تخم تعیینکننده اولیه کیفیت تخم و الرو نیست.
بررسی آماری توسط آزمون  Tگروههای مستقل تفاوت
معنیداری را در مقایسه اندازه تخم ماهیان بهگزین شده از گله
ایرانی ( 1/99میلیمتر) و گله فرانسوی ( 1/21میلیمتر) نشان
نداد ( .)p>3/31همانگونه که از جدول مشخص میشود در این
تحقیق اندازه تخم با افزایش و یا کاهش اندازه مولد ماده در دو
گروه تفاوت معنیداری را نشان نداد .در گزارش  Bromageو
همکاران ( )2991گروهی از مولدین که بهعلت دارا بودن باالترین
همآوری انتخاب و بهگزین شده بودند ،اندازه تخم با افزایش و یا
کاهش وزن مولدین ثابت و بدون تغییر باقی ماند .آنها عنوان
کردند با وجود گروههای یکسان و همانند ماهی بهطور
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یقین ماهیانی که در سال اول تخمریزی و دو ساله هستند بهنظر
نمیرسد که اندازه تخم در همه وابسته به اندازه ماهی باشد،
امکان دارد که فاکتورهای دیگر مثل اندازه ماهی یا تغذیه بر روی
اندازه تخم در اولین تخمریزی موثر باشد.
روابط همآوری -اندازه تخم ،همآوری -وزن مولد ماده،
همآوری -طول مولد ماده و اندازه تخم -وزن مولد برای هر دو گروه
با استفاده از رگرسیون نشان داد که همآوری ماهی در بین
پارامترهای یاد شده بیشتر از همه تحت تأثیر وزن و بعد از آن
طول مولد قرار دارد .قابل ذکر است که وزن مولدین پس از
تخمریزی و طول استاندارد در این روابط استفاده شد ( Serezliو
همکاران .)1323 ،رابطه همآوری و وزن در گله فرانسوی ()r=3/11
و در گله ایرانی ( )r=3/93بهصورت خطی و شیب مثبت مشاهده
شد که گویای همآوری بیشتر در مولدین بزرگتر میباشد .رابطه
همآوری با طول در گله فرانسوی  r=%93و در گله ایرانی r= %93
بهدست آمد Serezli .و همکاران ( )1323نیز رابطه همآوری با
وزن بدن مولدین قزلآالی رنگینکمان بعد از تخمریزی را بهصورت
 r=3/11و مثبت گزارش دادند )2991( Bromage .در رابطه
همآوری و وزن مولد ماده قزلآال  r1= %31را گزارش داد .او بیان
کرد که استفاده از طول بهعنوان یکی از عوامل ریختسنجی به
جای وزن نیز در رگرسیون نتایج مشابهی بهدست میآورد .نتایج
تحقیق اخیر نیز در گله ایرانی تائیدکننده این گزارش است،
بهطوریکه ضریب همبستگی در رابطه همآوری و طول و وزن در
گله ایرانی دقیقاً یکسان و در گله فرانسوی وزن همبستگی
شدیدتری دارد Bromage .و همکاران ( )2993در یک بررسی بر
روی  21مولد قزلآالی رنگینکمان نشان دادند که میزان افزایش
هم آوری با افزایش وزن ماهی در نژادهای مختلف مشابه است
بهطوریکه شیب همگی در رگرسیون مشابه بوده اما تفاوت شدیداً
معنیداری در درجه رگرسیون (ارتفاع) داشتند .تفاوت بین ذخیره
قزلآالها از راسته یکسان همچنین بهوسیله  )2911( Nichollsو
)2931( Bulkeyگزارش شده است.
بررسی همآوری و اندازه تخم در مولدین درجهای از همبستگی
را هر دو گله فرانسوی ( )r=%19و گله ایرانی ( )r=%91نشان داد
که شدت همبستگی در گله ایرانی بیشتر بود .محاسبه رگرسیون
خطی نشاندهنده رابطه خطی با شیب منفی بین این دو عامل
بوده است بدینترتیب که هرچه اندازه تخم بزرگتر شود همآوری
کاهش مییابد Bromage .و همکاران ( )2991در قزلآالی رنگین
کمان این میزان را  %19برآورد کرد .رابطه اندازه تخم و وزن مولد
در مورد ماهیان فرانسوی همبستگی خطی ( )r=3/39بسیار کمتر
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از همبستگی مشاهده شده در مولدین ایرانی ( )r=3/93بوده
است.
متوسط درصد لقاح در گله فرانسوی  %91/1و در گله ایرانی
 %11/99برآورد شد .میزان متوسط درصد چشمزدگی بهترتیب
 %91/1و ( %12این میزان در قزلآال توسط  Smittو همکاران
( %19 )2911( Hirrao ،%19 )2919( Roley ،%19 )2919و
%13-93)2991( Bromageگزارش شده است) ،میزان متوسط
درصد تفریخ  %11/1و  %13بهدست آمد ( Lincolonو ،Scott
 .)2919میزان تفریخ در قزلآالهای تریپلوئید را  %19گزارش داد،
بازماندگی در سه ماهه اول  %11/19و  %93/93و بازماندگی در
سه ماهه دوم  %99/99به  %91/11بهدست آمد .این نتایج نشان
دهنده میزان  %19تلفات از مرحله لقاح تا تفریخ کامل الروها در
ماهیان فرانسوی و  %13تلفات در ماهیان ایرانی در طول دوره
انکوباسیون میباشد )2919( Brigss .تلفات تا مرحله چشمزدگی
تخمهای قزلآالی رنگینکمان در تفریخگاههای آمریکا را
 %21-29بیان کرد که نشاندهنده بیشتر بودن تلفات این مرحله
در مقایسه با ماهیان گله فرانسوی پرورش یافته در ایران بوده
است.
در آخر میتوان بیان کرد کیفیت تولید تخم قزلآال بهعنوان
مهمترین عامل تعیینکننده در تولید موفق و کارآمد این ماهی
است و همچنانکه این پژوهش نشان میدهد با وجود یکسان
بودن تمام شرایط پرورشی و یکسان بودن تغذیه در گله مولدین
و نیز همسن بودن آنها ،تفاوتهای قابل مالحظهای در کیفیت
تخم دیده میشود .همچنین مشخص شد میزان همآوری ماهی
در درجه اول به وزن و بعد از آن به طول مولد بستگی دارد.
یافتههای کیفیت تخم قزلآال میتواند بهعنوان پایهای در شیوههای
مدیریت مولدین و کیفیت تخم در سایر گونهها بهشمار آید .نتیجه
کلی حاکی از این است که کیفیت مولدین فرانسوی از نظر درصد
لقاح ،چشمزدگی ،تفریخ ،بازماندگی در سه ماهه اول و بازماندگی
در سه ماهه دوم نسبت به مولدین ایرانی بهتر بوده است.
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