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های مختلف مولدین قزل آالی رنگین کمان رشد درجمعیتتعیین  شاخصهای 

(Oncorhynchus mykiss) خاص عاری از بیماری(SPF) 
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 چکیده

 ( عااری از پااتو ن  Oncorhynchus mykissکمان ) نیرنگ یقزل آال ینمولد  یدرشد و تول هایشاخص یسهحاضر باهدف مقا یقتحق

پارو ه مشاتمب بار     یای اجرا یاتعمل .یدتنکابن،  انجام گرد -یسردآب یانماه یالتیش یقاتمختلف،در مرکز تحق جمعیتهای درقالب خاص های

سازمان و  یرانا یالتسازمان ش یدیبر اساس تاکمان ) ینرنگ یقزل آال یو پرورش ماه یرانتخاب مراکز تکث یقاز طر  ینمولد یشپ یجمع آور

احمد وانتقال آنها به مرکز فوق الذکر انجام شد.  یروبو یلویهمازندران،کهگ ی،غرب یجانآذربا یکب کشور( در سطح استانها یسازمان دامپزشک

هفات مزرعاه در ساطح     یقطر( ازیمارهرت یو سه تکرار به ازا یمارکمان )در قالب هفت ت ینرنگ یقزل آال لدینمو یشپ یتهایدرمجموع، جمع

در  (Biosecurity) یساتی ز یات اصاول امن  یتبا رعا یبتون یبر متر مربع درحوضچه ها یلوگرمک 82وبا تراکم  یفوق الذکرجمع آور یاستانها

شاده و   یرشاد عالمات گاذار    یصافت اقتاااد   یابیجهت رد ینمولد یششدند. پ یساز ذخیره یسردآب یانماه یقاتسالن پرورش مرکز تحق

، ضاریب  یمحاسابه شاخااها   یباز قب یستیز یدر مقاطع مختلف رشد به منظور سنجش پارامترها یسنج یستز یاتدوره پرورش  عمل ینحدر

 یشپا  یغذا دها  یزانانجام شد. م ینمولد یشومحاسبه رابطه طول و وزن، پ (WG)افزایش وزن بدن  ،(SGR(، ضریب رشد ویژه، )CFچاقی )

 یمختلف از غذا یتهایجمع ینمولد یشپ یهو در سه نوبت در روز انجام شد. در خاوص تغذ یاندرصد وزن ماه 2-9 یزانسه ساله  به م ینمولد

Skretting ینهبه یطمنظور کنترل شرا بهآب  یمیاییو ش یزیکیف یپارامترها یهدرصد استفاده شد در طول دوره پرورش کل 34تا  32 یینبا پروت 

آب  یمیاییوشا  یزیکای ف یفیتدفعه در شبانه روز به منظور حفظ ک 3-6 ینآب ب یضتعو ینگرفت همچن مستمر قرار یابیوارز یشرشد مورد پا

دوره  یاان پا درمزارع هفت گاناه   ینکمان  در ب ینرنگ یقزل آال ینمولد  یشپ  یچاق یبضر یانگینم  یزانم یآمار یساتمقا .یرفتصورت پذ

  یمطهار  یدواصالح ناژاد شاه   یک نت یقاتازمرکز تحق یافتهانتقال  ینمولد یشدر پ  یچاق یبضر یانگینم یشتریناز آن است که ب یرشد، حاک

ن یازا باه م  یمعروف یدر جنس نر در مزرعه آقا  b یبضر یناز آن بوده که باالتر یمعادالت رشد حاک یمشاهده شد. بررس 62/8معادل  یاسوج

، قرار داشتند یطیمح یکسان یطدر شرا ینمولد یشکه  پ ییاز آنجا مذکور است. یتبودن رشد جمعهمگون بدست آمده که نشان دهنده  84/9

به صفر نزول  یطومح یک نت ین( بInteractionاثرات متقابب ) یانسوار ینو همچن یطیمح یطشرا ییراتاز تغ یناش یطیمح یانسوار یزانلهذا م

 یکای  نت یاانس از عمکارد و وار  یمختلاف ناشا   های تیجمع ینرشد در ب هایشاخص یعملکرد هایحالت، تفاوت یناست در ا دیهینمود. ب

 . گرددیقلمداد م

 

 .قزل االی رنگین کمان  ،شاخص رشد، امنیت زیستی،عاری از بیماری  ماهی :کلیدیکلمات 
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 مقدمه

پاروری بااه  هاای آبازی  در اصاطالح کلای،  فعالیات   

شود که مشتمب برکشت، هایی گفته میمجموعه فعالیت

اع آبزیاان اقتااادی و مالکول    نگهداری و برداشات اناو  

-ساازی، ذخیاره  ها مشتمب بر آمااده باشد. این فعالیتمی

سازی، هاوادهی، غاذادهی، اقادامات بهداشاتی و حتای      

هااای نگهااداری و فاارآوری مقاادماتی در   اعمااال روش

محدوده استخرها یا مزارع پارورش آبزیاان اسات.آبزی    

پروری به عنوان یکی از زیر بخشاهای کشااورزی نقاش    

)شایری   ی در تامین غذا جوامع انسانی ایفا می نمایدمهم

( سازمان خواروبار جهانی سازمان ملب 8931وهمکاران، 

ایمنااااای زیساااااتی   2222در ساااااال  (FAO)متحاااااد 

(Biosecurity)      را بااه عنااوان یااک رشااته از عملیااات

پیشااگیری کننااده  درجهاات کاااهش خطاارات ناشاای از  

-ین روشانتقال وسرایت بیماریها تعریف نماوده اسات.ا  

هااای پیشااگیری در حااوزه کاااهش خطاارات ناشاای از    

تغییار شایوه زیسات     ،سرایت بیماریهای عفاونی وانگلای  

موجودات زنده واعمال تغییرات در محاوالت اناان در  

کنتارل موجاودات زناده مهااجم     ، جهت کنترل بیماریها

 ) می باشد.برنامه ایمنی زیستی در جهات اعماال برناماه   

(Hazard  Analysis and Critical Control Points  و

 ,.Walster et alد )تضامین کیفیات سیساتم مای باشا     

 در ساطح جهاانی ساازمان بهداشات حیواناات     (. 2011

OIE (World Organization for Animal Health) 
مسئولیت سالمت وبهداشت موجودات آبزی را برعهده 

دارد. سازمان مذکور طریق وضع قاوانین باین المللای در    

ماادیریت ایمنای زیسااتی وخااایف خااودرا   جهات اعمااال 

ساابقه تولیاد موجاودات     (OIE, 2015).انجام مای دهاد  

عاری از بیماری موضوع جدیدی نیست و ساابقه آن باه   

. وی توانسات  (Foster, 1962)گاردد  بر مای  8362دهه 

موجودات آزمایشگاهی عااری از بیمااری تولیاد نمایاد.     

سااتند ، تولیدکنناادگان خااوا توان8362در اوایااب سااال 

اولین جمعیت خوکهای عااری از بیمااری تولیاد کنناد.     

سااپس ایاان صاانعت بااه منظااور تولیااد سااایر موجااودات  

آزمایشگاهی عااری از بیمااری مثاب خرگاوش، ماوش،      

میمااون، بوقلمااون، جوجااه ، گربااه و مااوش صااحرا ی    

گسترش یافت. است، در خااوص مااهی آزاد توانساته    

اال اقدام نمایند. اند نسبت به تولید ماهی آزاد با سالمت ب

مفهوم عاری باودن از بیمااری باه معنای عااری باودن از       

هرگونااه میکااروب یااا جرماای نیساات، زیاارا برخاای از     

میکروبها به صورت فلور طبیعی در بدن جاندار نقشاهای  

 (.8933 همکاران، , )افشارنسب کنندحیاتی ایفا می

 یجاامع آباز   یساتی برناماه ز  یاک  یادر کشور استرال

اسااات.  یااادهگرد یاااف( تعرAQUAPLAN) یپااارور

کشاور تاا    یرا از مرزهاا  یریتیماد  یراهبردهاا  یکهبطور

 یان ا فاراهم نماوده اسات.    یاژه مزارع ومنااطق و  یکایک

شده اسات.   ینتدو OIE یبرنامه براساس دستور العملها

 سترالیاا یدر به دست آوردن شهرت تجار یونقش مهم

 ینااهداشااته اساات. سااازمان قرنط یسااتیز یمناایا ینااهدر زم

برناماااه  یریتمسااائول ماااد  یااساااترال یساااتیز یمنااایوا

AQUAPLAN  اساات. یکاای از تاثیرگااذارترین عوامااب

بااااه توسااااعه  یابیباااار میاااازان تولیااااد وعاااادم دساااات 

 ی(  درفعالیتهااااSustainable Developmentپایااادار)

در  هاا   یماریناشی از بروز ب یجادخساراتپروری، ا آبزی

عاالم  واحدهای پرورشی است . بار طباق آماار رسامی ا    

( 2282های جهانی مسئول از جملاه )  شده توسط سازمان

OIE    از 24، میزان خسارات وارده از ایان محاب شاامب %

میلیاارد   822باشد. با توجه باه ارزش   ارزش تولیدات می

جهاانی، خساارات    پاروری   یدالری تولیدات جهانی آبز

باشااد کااه لاازوم   میلیااارد دالری ماای 92 قماایمااذکور ر

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

54
5.

13
98

.1
3.

3.
8.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

qu
de

v.
lia

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             2 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1398.13.3.8.3
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-601-en.html


 34 ...... های مختلف مولدینرشد درجمعیتتعیین  شاخاهای 

نجااام اقاادامات اصااولی در جهاات پااردازش هدفمنااد و ا

هااای مااذکور را بااه شااکب جاادی بااه       کاااهش زیااان 

را  پاروری   یبینی توسعه فعالیت آباز  کشورهایی که پیش

 نظار  ماد  خود اجتماعی –های توسعه اقتاادی   در برنامه

 یآال قازل  یکه مااه  آنجایی از نماید می گوشزد دارند،

 انیار در ا یسردآب یگونه پرورش ینکمان  مهمتر ینرنگ

لهاذا پاژوهش   . (8931 وهمکااران،  رجبای  است )نوروز

 یمااه  یان وپارورش ا  یداز تول یتحما یحاضر در راستا

ماذکور باهادف    یقتحق یدگرد یینتب  یارزشمند اقتااد

قازل   ینمولاد   ینمولد یدرشد و تول هایشاخص یسهمقا

( عااری  Oncorhynchus mykissکماان )  ینرنگا  یآال

در  مختلاف،  هاای معیتج درقالب خاص هایاز پاتو ن

 تنکابن،  انجاام  یسردآب یانماه یالتیش یقاتمرکز تحق

  شد.
 

 ها مواد و روش

درمرکااز  8934-8936طای سااالهای   تحقیاق  ایان 

انتخااب  ، تنکاابن انجاام شاد.    تحقیقات ماهیان سردآبی 

جهات   استانها ومراکز تکثیر وپرورش عااری از بیمااری  

ساازمان  عالم ازاسات بر اساس  تهیه پیش مولدین سه ساله 

شیالت ایاران ساازمان وتاییاد ساازمان دامپزشاکی کاب       

اااوص سااالمت گلااه هااای پاایش مولاادین  کشااور درخ

باار ایاان مبنااا اسااتانهای   مراکااز صاادر الااذکرانجام شااد. 

 حدیاادی، آذربایچااان غربی)مشااتمب باار ماازارع قربااانی،

ملکای   )مشاتمب بار مازارع سرشاار،     مازندران، معروفی(

)مرکاز تحقیقاات    باویر احماد  کهگیلویه و،فخاری( تبار،

هاری  ط نتیک واصالح ناژاد ماهیاان سارد آبای شاهید م     

یاسوج( جهات تهیاه پایش مولادین ماورد تاییاد مراجاع         

مذکور قارا رگرفات. پایش مولادین مااده ساه سااله  در        

متار( وپایش مولادین نار     ساانتی  1/32±4/9دامنه طاولی) 

متار( از مازارع هفتگاناه    سانتی1/38±3/2دردامنه  طولی)

درمجماوع جمعیتهاای پایش     ق الذکر انتخاب شادند. فو

مولدین قزل آالی رنگین کمان )در قالب هفت تیماار و  

سه تکارار باه ازای هرتیماار( ازطریاق هفات مزرعاه در       

 82ساطح اساتانهای فاوق الاذکرجمع آوری وباا تااراکم      

 ,Okumusی )کیلوگرم بر متر مربع درحوضچه های بتون

تی در سالن  پارورش  با رعایت اصول امنیت زیس( 2002

مرکز تحقیقاات ماهیاان ساردآبی ذخیاره ساازی شادند.       

پاایش مولاادین جهاات ردیااابی صاافت اقتاااادی رشااد    

عالمت گذاری شده و درحاین دوره پارورش  عملیاات    

زیست سنجی در مقاطع مختلف رشد به منظور سانجش  

ضاریب   هاای پارامترهای زیستی از قبیب محاسبه شاخص

ومحاسبه رابطاه   (SGR) (، ضریب رشد ویژهCFچاقی )

طول و وزن، پیش مولدین انجام شاد. میازان غاذا دهای     

درصد وزن ماهیاان   2-9پیش مولدین سه ساله  به میزان 

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

کلیه پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب به منظور کنترل 

قارار  شرایط بهیناه رشاد ماورد پاایش وارزیاابی مساتمر       

دفعاه در شابانه    3-6گرفت. همچنین تعاویض آب باین   

روز بااه منظااور حفااظ کیفیاات فیزیکاای وشاایمیایی  آب 

روز دوره پااارورش 212درپایاااان  صاااورت پاااذیرفت. 

عملیات زیست سنجی نهایی به منظور جماع بنادی داده   

صاورت   بارداری باه   شایوه نموناه   های آماری انجام شاد. 

باا اساتفاده از   نگینهاا  مقایسه میاطرح کامالً تاادفی بود. 

. انجاام شاد  پنج درصاد  آماری سطح  ، دردانکنآزمون 

اندازه گیری شاخاهای رشد بر اسااس فرمولهاای ذیاب    

 .محاسبه شد

رابطااه طااول ووزن پاایش مولاادین قاازل االی رنگااین   ●

 (.Ricker, 1975) کمان
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بدسات آماده از     bجهت تا ید ارزش  tسپس از آزمون 

مقایسه باا ارزش ایزومتریاک   رابطه لگاریتمی زیر جهت 

(9b=استفاده شد ) (Sumbuloglu and Sumbuloglu, 

2000; Sokal and Rohlf, 1987) 

W=aL :     8رابطه 
b  

 (w ،)وزن کب )گرم :Lمتار(،  : طول چنگالی )سانتیa  و

b)ضرایب رگرسیون بین طول و وزن : 

رابطاه   از افزایش وزن ماهیاان  : میزانافزایش وزن بدن●

بعد از اتمام ماهیان  ردن وزن ابتدایی از وزن نهاییکم ک

  .شدمحاسبه دوره پرورش 

   WG = Wf – Wi  (Tacon, 1990) : 9رابطه 

Wi  ،)گاارم( وزن اولیااه :Wf ،)وزن نهااا ی)گرم :WG :

 افزایش وزن )گرم(

فولتاون باا    از رابطه: شاخص وضعیتیا  یچاق یبضر●

طاول   ساه  بار تاوان   باه گارم،   مااهی  وزن میانگین نسبت

 می گردد.متر محاسبه  چنگالی به سانتی

 ,CF = (Wf / L^3) × 100 (Austreng: 3رابطاه  

1978) 

Wf ،وزن نها ی :L ،طول چنگالی :CFضریب چاقی : 

لگاااریتم وزن نهااایی رابطااه   : از8ضااریب رشااد ویااژه●

منهااای وزن اولیااه ماهیااان  نساابت بااه تعااداد روزهااای    

 .شدمحاسبه  822پرورش ضرب در عدد 

 SGR % day-1 = [100 × ((ln Wf – ln: 4رابطاه  

Wi) / t))]   ،(Hevroy et al., 2005) 

t ،تعداد روز های پرورش :Wi  ،)وزن اولیه )گارم :Wf :

 )گرم( وزن نها ی

 

 

 

                                                             
1 Specific Growth Rate : SGR 

 نتایج

  شی( پا WGوزن ) شیافازا  زانیا م یآماار  ساتیمقا

کمان در طاول دوره پارورش     نیرنگ یقزل آال نیمولد

از  یدوره رشد، حاک انیفت گانه ودر پامزارع ه نیدر ب

وزن در مزرعه  شیافزا زانیم نیانگیم نیشتریکه ببودآن 

گارم در طاول دوره پارورش      622معاادل    یفخار یآقا

 زیوزن بار اسااس آنااال   شیافازا  نیانگیا مشااهده شاده ، م  

 ساه یمقا قیا )از طر   P<0/05  یدر سطح آمار  انسیوار

اخاتالف   یدارا دانکان( وزن  با آزمون  شیافزا نیانگیم

ساوج   ایا  یمطهر دیوپرورش شه ریدار بامرکز تکث یمعن

اخاتالف   یمازارع ماورد مطالعاه دارا    ریبا ساا  ینبوده ول

 زانیوزن به م شیافزا زانیم نیدار بوده است.کمتر یمعن

 در تیا کم نیا بوده و  یقربان یگرم در مزرعه آقا 392

تفااوت   قرباانی  و معروفای  ی،دیا حد ،تبار یمزارع  ملک

 هیا بق یآماار  یتهاا یکم ریباا ساا   کنیل نداشت.دار  یمعن

 .(8)شکب بود دار  یاختالف معن یمزارع  دارا

 
مولدین قزل آالی  (WGوزن ) شیافزا: مقایسه 8شکب 

 مزارع هفتگانه منتخب (SPF)رنگین عاری از بیماری

پایش   آماری میزان میانگین ضریب چااقی   مقایسات

مولدین قزل آالی رنگاین کماان  در باین مازارع هفات      

گانه در پایان دوره رشد، حاکی از آن است که بیشترین 

میانگین ضاریب چااقی پایش مولادین در مزرعاه شاهید       

میازان میاانگین    .مشاهده شد 62/8مطهری یاسوج معادل 

ضریب چاقی  بر اساس آنالیز واریانس  در سطح آماری  
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P<0/05  مقایسااه میااانگین ضااریب چاااقی  بااا )از طریااق

دارای اختالف معنی دار باا ساایر مازارع     آزمون دانکن(

مورد مطالعه بوده است.کمترین میزان ضریب چاقی  باه  

در مزرعه آقای قربانی  بوده واین کمیات باا    31/8میزان 

باین   سایر کمیتهای آماری دارای اختالف معنی دار بود.

ار وحدیادی  تفااوت   پیش مولدین مزارع آقای ملکی تب

 .(2)شکب معنی داری در ضریب چاقی مشاهده نگردید 

 
مقایسه ضریب چاقی مولدین قزل آالی رنگین عاری از  :2شکب 

 مزارع هفتگانه منتخب (SPF)بیماری

پیش مولدین قازل   مقایسات آماری میزان رشد ویژه

در بین مازارع  آالی رنگین کمان در طول دوره پرورش 

هفت گانه ودر پایان دوره رشد، حاکی از آن است کاه  

بیشترین میزان رشد ویاژه  در مزرعاه آقاای ملکای تباار      

ومزرعاه یاسااوج ومزرعااه آقاای فخاااری در طااول دوره   

د ویژه  بار اسااس آناالیز    مشاهده شد، میزان رش پرورش

دارای اخاتالف معنای دارباین ساه مرکاز فاوق       واریانس 

ه مزرعاه ماذکور باا ساایر مازارع  مااورد      لایکن سا   .نباود 

در ساطح   ولی مطالعه دارای اختالف معنی دار می باشد.

آماااری موصااوف بااین مزرعااه مااذکور ومزرعااه آقااای   

 .(9)شکب  حدیدی تفاوت معنی دار مشاهده نگردید

 
مقایسه میزان رشد ویژه مولدین قزل آالی رنگین عاری   :9شکب 

 مزارع هفتگانه منتخب  (SPF)بیماریاز 

هفتگانااه بااه  یتهااایرشااددر خاااوص جمع یمنحناا

و  3هاای  و ماده ترسیم گردید )شاکب  جنس نر کیتفک

4). 

 
منحنی رشد پیش مولدین نر قزل آالی رنگین عاری از  :3شکب 

 (SPF)بیماری

 
منحنی رشد پیش مولدین نر قزل آالی رنگین عاری از  :4شکب 

 (SPF) بیماری

به تفکیک جنس نر   bمیزان ضرایب میزانهمچنین 

در وماده درجمعیتهای مختلف )مزارع هفتگانه( محاسبه 

 ارایه شده اند. 2و  6شکب های 
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پیش مولدین نرقزل آالی رنگین کمان   bمقایسه ضریب :6شکب 

 مزارع هفتگانه منتخب

 
پیش مولدین ماده قزل آالی رنگین   bمقایسه ضریب :2شکب 

 مزارع هفتگانه منتخبکمان 
 

 بحث

صفات کمی بوسیله شاخص های آمااری مشاخص   

(. در بررسای صافت کمای     8911)یوسافیان،   مای شاوند  

رشدهمیشااه بایااد توجااه نمااود کااه صاافت مااذکور پلاای 

 نتیک بوده و بدین سبب اثرات متقابب  ن و محیط، در 

واریاانس عملکارد  ن بساایار ماوثر اساات، بادون شااک     

ک موجود زنده متلثر از وراثت تظاهر صفات در پیکر ی

و محیط و اثرات مقابب بین  ن و محیط است، هیچیاک  

 Hedricد )از سااه عامااب  مااذکورثابت و پایاادار نیسااتن 

و تغییااارات در آنهاااا سااابب باااروز صااافات و  (، 1998

خاوصیات مختلف مای شاود. در ایان تحقیاق شارایط      

محیطی ناشی ازمحیط پرورش برای  نوتیپهاای مختلاف   

لهذا آثار مربوط به اثرات محیطی و اثرات  ،هیکسان بود

متقابب محیط و  ن قابب حذف می باشد. در مااهی قازل   

هاای  آالی رنگین کمان شرایط مختلف از جمله سیساتم 

پرورشی، دما، تراکم  و ر یم غذایی  تااثیر معنای داری   

بر  اثر متقابب محیط با  نوتیپ برای صافت رشاد داشاته    

باتوجه به این موضاوع   (.Sae-Lim et al., 2013است )

بارای   برای یکسان سازی اثرات متقابب  نتیک ومحایط، 

جمعیتهای مورد مطالعه کلیه پارامترهای مذکوردر محب 

پرورش )مرکاز تحقیقاات ماهیاان ساردآبی تنکاابن( در      

تغییرات  ،قالب تیمارهای مختلف اعمال گردید. بنابراین

ناشای از  در اندازه گیری صفت کمی رشد را مای تاوان   

تغییرات  نتیکی در جمعیت های مختلف هفتگانه تلقای  

نمود در روش بهگزینی شاخص های بهگزینای بار پایاه    

بااالترین   ره سنجیده می شوند و ماهیان بایک معیار یا نم

گیرناد. بارای ایان    نمرات در معار  انتخااب قارار مای    

منظور، به هر صفت یک ضریب  داده می شاوند ساپس   

ه گیاری براسااس یاک فرماول انجاام      بر آن صفت انداز

شود. برای هر ماهی یک ارزش عاددی تعیاین و ساپس    

ماهیان با ارزش عددی کلی انتخاب مای شاوند. در ایان    

تحقیق انتخاب دربین جمعیت انجام شده اسات. بار ایان    

پایه می تاوان والادهای مناساب جهات عملیاات تالقای       

گری را در معر  انتخاب در درون جمعیتهای مختلف 

وزن بهااره  شیافاازا زانیاام یآمااار ساااتیمقارار داد. قاا

(Wight Gainپ )کماان   نیرنگا  یقازل آال  نیمولد  شی

مازارع هفات گاناه ودر     نیدر طول دوره پارورش  در با  

 نیانگیم نیشتریاز آن است که ب یدوره رشد، حاک انیپا

در طاول    یفخاار  یوزن در مزرعاه آقاا   شیافازا  زانیا م

وزن    شیافاازا نیانگیاادوره پاارورش  مشاااهده شااده، م  

 دیوپارورش شاه   ریمرکز تکث دار با یاختالف معن یدارا

مازارع ماورد مطالعاه     ریبا ساا  یسوج نبوده ول ای یمطهر

 زانیاام نیدار بااوده اساات.کمتر  یاخااتالف معناا  یدارا
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 تیا کم نیا باوده وا  یقرباان  یوزن در مزرعه آقا شیافزا

 یدارا قرباانی  و معروفای  ،یدیحد ،تبار یبا مزارع  ملک

 یآماار  یتهایکمریباا ساا   کنیلا  .ستیدار ن یتفاوت معن

 هسا یمقا. باشاد  یدار ما  یاختالف معنا  یمزارع دارا هیبق

قازل   نیمولاد   شیپ یچاق بیضر نیانگیم  زانیم یآمار

 انیا مازارع هفات گاناه در پا    نیکمان  در ب نیرنگ یآال

 یچااق  بیضار  نیانگیا از آن اسات م  یدوره رشد، حاک

دار  یاختالف معن یدارامتغیر 31/8-62/8بین اعداد بین 

مازارع   نیبا  بین جمعیتهاای مختلاف مشااهده مای شاود.     

در  یدار یتفاااوت معناا   یدیااتبااار وحد یملکاا یآقااا

ر د ضاریب چاااقی  گااردد. یمشاااهده نما  یچااق  بیضار 

( در 8913آزمایشی توسط بساا کاهکش وهمکااران ) 

پرورش توام ماهی بنی باا ماهیاان کپاور معمولی،آماور،      

فیتوفاگ وبیگ هد ضریب چاقی حد اکثار گوناه هاای    

بدساات 22/8، 34/8، 43/8، 6/8، 82/8 فااوق بااه ترتیااب 

همچنین درتحقیق انجام شده توسط قاانعی درساال   آمد. 

 استخرهای خااکی  ی درچاق بیضرمیزان شاخص 8939

با استفاده از آب لاب شاور میازان فااکتور ماذکور باین       

ی بدست آمده چاق بیضر متغیر بوده است. 32/8-23/8

ب شاده از پارورش   صا چاقی حا بیضردر این تحقیق از 

الح ناژاد ماهیاان   صا ماهی بومی بنی وحتی گوناه هاای ا  

وماهی  قازل االی پارورش   ،کپور ماهیان چینی وارداتی 

ب شااور  بیشااتر بااوده ایاان موضااوع داللاات   یافتااه در آ

بروجود شرایط محیطی بهتار رشاد درجمعیتهاای هفات     

گانااه را دارد. بررساای فاکتورچاااقی و تعیااین ضااریب     

رگرسیون طول و وزن ماهی در مقاطع مختلف رشد می 

تواناد پارامترهاای ما ثر جهات تعیاین ارزیاابی سااالمت       

عف فردی، و تعیین شرایط زیست موجود زنده باشند. ض

در شاارایط زیسااتی یااک جمعیاات در رودخانااه اناادازه   

 ,Remersگیااری ضااریب چاااقی امکااان پااذیر اساات ) 

بطوریکه شرایط محیطی خاوب سابب افازایش     ،(1963

ضریب چاقی به میزان باالتر از عدد یک شده وبرعکس 

ضاعف در شاارایط ماذکور، ماای تواناد منجربااه کاااهش    

ضریب چاقی )کمتار از عادد یاک شاود(. عادم وجاود       

طالعااات زیسااتی وآنااالیز آماااری پارامترهااای زیسااتی،  ا

منجربه عدم ارزیابی صحیح ما از یک جمعیت می شود. 

در این مطالعات سعی برآن بوده، تا جنبه هاای مختلاف   

زیستی جمعیت ماهیاان قازل آالی رنگاین کماان ماورد      

ارزیابی قرار گیرد. لذا پارامترهای طاول و وزن، ارتبااط   

مولهااای رشااد محاساابه شااد.   درقالااب فر طااول و وزن،

 19/8فولتااون ضااریب چاااقی در ماهیااان را در حاادود    

بدست آورد. وی معتقد بود که وقتی این ضریب معادل 

یک می شاود. شارایط رشادموجود زناده درحاد عاالی       

ارزیابی می شود. در خاوص میازان ضاریب چااقی در    

جمعیت ماهی قزل آالی رنگاین کماان محققاان اعاداد     

 اند.مختلف گزارش کرده 

Cada    میازان ضاریب   8312در ساال  و همکاران ،

چاقی بارای مااهی قازل آالی رنگاین کماان در جناوب       

بدساات  12/2-82/8را در دامنااه Appalachianچشاامه 

شده در ایالت کالیفرنیای  مطالعات انجام. بر اساس آورد

-229/8ضریب چاقی در ماهیان پرورشای باین   آمریکا، 

 .(Reimers et al., 1955)متغیاار بااوده اساات  118/2

همچنین مطالعات انجام شاده در پیراماون انادازه گیاری     

ضریب چاقی ماهی قزل آالی رنگین کماان در دریاچاه   

 . (Rabe, 1967) متغیر است 823/8تا  -134/2آلپین بین 

تعیین رابطه طول و وزن آبزیان در علوم شایالتی از  

ه اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا با تعیین ایان رابطا  

امکان تخمین وزن ماهیاان در هرگاروه طاولی از طریاق     

 ;Sarkar et al., 2008روابط ریاضی امکان پذیر است )

Miretal, 2012. )     مقایسات آمااری میازان رشاد ویاژه 
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پیش  مولادین قازل آالی رنگاین کماان در طاول دوره      

پرورش  در بین مزارع هفت گانه ودر پایان دوره رشاد،  

شاترین میازان رشاد ویاژه  در     حاکی از آن اسات کاه بی  

 بوده است.یاسوج فخاری ، ملکی تبارمزرعه 

رابطاااه طاااول و وزن شااابیه ساااایر خاوصااایات    

مورفومتریک می تواند مبنای علم طبقه بندی موجودات 

قرار گیرد. ایان رابطاه مای تواناد مباین مراحاب مختلاف        

رشد و نمو وخاوصاً جهات تعیاین زماان بلاوس جنسای      

)از قبیاب   رد. پارامترهای این رابطاه مورد استفاده قرار گی

 ،( در علااوم شاایالتی کاربردزیااادی داشااته a,bضاارایب

بطوریکه می تواند در تخمین طول و وزن فردی هریک 

از اعضای جمعیت مورد مطالعه  محاسبه ضاریب چااقی   

و تعیاین مورفولااو ی   مقایساه تاریخچاه زناادگی آبزیاان   

 اشاد جمعیت های منطقاه در ناواحی مختلاف اثرگاذار ب    

(Saniet et al., 2010).       ایان رابطاه مای تواناد جهات

ارزیااابی جمعیاات هااای مختلااف بکااار گرفتااه شااود      

(Stickney, 1972; Petrakis and stergiov, 1995;.) 

تواند در حقیقت پارامترهای حاصله از این رابطه می

 .باشدمبنا ی برای نمونه برداری از جمعیت های مختلف 

ابازار مهمای بارای     ب چااقی رابطه طاول و وزن و ضاری  

درا تغییرات زیساتی در ذخاا ر  نتیکای ماهیاان شاود      

(Bagenat and Teach, 1978). 

 Bagenat and Teach  بارای اولاین    8321در ساال

بار فرمولی جهت تعیین الگوی رشد الومتریک بر مبناای  

 -رابطاه طاول  . توصیف رابطه طول و وزن ارا اه نمودناد  

هت مطالعه آبزیان وارزیابی وزن یکی از روشهای پایه ج

عملکرد رشد آنان است. که توساط پایش بینای وزن از    

طریق طول در بررسی عملکرد تولید آبزیان کمک مای 

 ,.Garcia et al ;2289عباادالهی وهمکاااران د )کناا

همچنین این نگرش در برنامه نظارت بار محایط   (. 1998

بر آورد تولید زنده ومدیریت زیسات محیطای    –زیست 

در سااال  Hileحااایز اهمیاات اساات. مطالعااات     بساایار

در ماورد یاک    bحاکی از آن است مقدار ضریب 8369

 b=3 می باشد. مقادار ضاریب   3تا 4/2ماهی ایده ال بین 

نشان دهنده رشاد ایزومتریاک )افازایش متناساب طاول      

یااا  اساات. چنانچااه ضااریب موصااوف بزرگتاار و ووزن (

ناوع   کوچکتر از عدد سه باشاد. آنگااه الگاوی رشاد از    

آلومتریک ارزیابی می گردد. چنانچه ضریب مذکور از 

عدد سه کمتر باشد. افزایش طول مااهی نسابت باه وزن    

    (Ghanbarzadeh et al., 2014).ت ماهی بیشتر اس

رشاد ایزومتریاک    ،باشاد  9اگر این ضاریب معاادل  

باوده   93/9معاادل  bدر مطالعات حاصاب ضاریب    .است

ط مثبات باین ایان دو    که نشان دهناده همبساتگی وارتباا   

 Mugil) فاااکتور اساات. در ماااهی کفااال خاکسااتری  

Cephaius.مشابه همین عدد بدست آمده است )  

 Bal and Rao (1984)  وLuther (1968)   مقادار

دربین جمعیتهای مختلف آبزیان متفااوت مای    bضریب 

مرحلاه بلاوس و    -باشد. میزان این عدد بستگی باه جانس  

در سااال   Beverton and Holfعااادات غااذایی دارد.

توان سوم بین طول و وزن در بیشتر ماهیاان   ، رابطه8342

 وجود دارد.

Ricker  بیاان نماود کاه تعاداد کمای      8324در سال

نزدیاک باه حالات     ،b ازجمعیت ماهیاان دارای ضاریب  

 8369در سااال Hileباشااد. در حالیکااه  ماای 9ایااده آل 

 محاسابه 4/2-3بین  bاعتقاد داشت در صورتیکه ضریب 

جمعیت ماهیاان ماورد مطالعاه از شارایط ایاده آل      ، شود

برخوردار است. از آنجایی کاه افازایش وزن و افازایش    

طااول در ماهیهااا وسااایر موجااودات همااواره از آهنااگ  

یکسانی برخاوردار نیسات. لهاذا بدسات آوردن معادلاه      

طااااول و وزن در موجااااودات ازاهمیاااات ویااااژه ای    
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ان از قاعاده  برخورداراست. رابطه طاول و وزن در ماهیا  

W=aL رشد مکعب
پیروی می کناد. باه عباارت دیگار     3

رابطاه   وزن رابطه مستقیم با توان سوم طول آبزیاان دارد. 

 4/2-4/9طول و وزن لگاریتمی بوده و ضریب طول بین 

 9 که البته در بیشتر مواقاع در حادود عادد   ،کندتغییر می

براساس میازان ضاریب    .(Carlander, 1950) می باشند

bتعیاین  ) )ایزومتریک یاا آلومتریاک   الگوی رشد ، نوع

 می شود.

هفتگاناه   یتهاا یجمع هیدر خاوص کل رشد یمنحن

شاده ومعاادالت     مینر ومااده ترسا   ی،جنسها کیبه تفک

باارای  bهمچنااین ضااریب رشااد بدساات آمااده  اساات.  

 جمعیتهای هفتگانه به تفکیک مزارع محاسبه شده اسات 

ر جاانس ناار د b بیضاار نیباااالتر .(2و  6هااای )شااکب

بدست آماده کاه    84/9 زانیبه م یمعروف یدرمزرعه آقا

ماهیااان  تیاابااودن رشااد جمع کیاازومترینشااان دهنااده ا

در جنس مااده   b بیضرمیزان  نیباالتر مذکور است .نر

 زانیبه م فخاریمزرعه  و 84/9 زانیبه م سرشاردرمزرعه 

باودن رشاد    کیزومتریبدست آمده، که نشان دهنده ا 9

مااده در ماازارع  ماذکور اساات .باادون    انیااماه تیا جمع

 از یکاایمولاد مااده     شیپاا انیرشادماه  یشاک همگاون  

-یمحساوب ما   نیمولاد  شیانتخاب پا   مهم یشاخاها

W=al) درابطااه لگاااریتمی شااود.
b
) Morey, 2003;)  

Biswas, 1993)      همگونی رشد بادین معنای اسات کاه

رشد آبازی در هماه ابعااد رشدبااورت یکساان اتفااق       

یجااد یکناواختی در انادازه ماهیاان در اثار      افتاده است. ا

اغلاب   انتخاب باعت کم شدن هتروزیگوسیتی می شود.

برداشاات ماهیااان هاام اناادازه در انتهااای دوره پاارورش   

ساودمند باوده  و در نتیجاه ماای تاوان  ماهیاان پرورشاای      

 Sae-Limرادربازه زمانی کوتاهی به بازار عرضه شوند )

et al., 2013) . 

تولید مولدین قزل آالی رنگین  دراین تحقیق ضمن

موضاوع مقایساه   عاری ازبیماری ،کمان دارای شناسنامه 

رشد بین مولدین جمعیتهای مختلف تعیین شد. بطوریکه 

از این رهگذر زمینه امکان به گزینای وانتخااب مولادین     

برتر جهت اجرای برنامه تالقی گری وتولیاد نتااج نساب    

ی رنگاین کمااان  الآدر برناماه تکثیاار مااهی قازل      اول

 )در فاز بعدی تحقیقات( فراهم گردد. عاری از بیماری
 

 سپاسگزاری

ریاساات محتاارم موسسااه تحقیقااات  نویسااندگان از 

زحمات کاش وخادوم    پرسانب   علاوم شایالتی کشاور و   

مازارع  و  مرکز تحقیقات شیالتی ماهیان سردآبی تنکابن

هفت گانه مورد مطالعاه کماال تشاکر وسپاساگزاری را     

  .دارند
 

 نابعم

 حاجیاان،  ،.خ آیاین جمشاید،   ،.م افشارنساب،  .1

 ،.ع متاین فار،   ،.ب قایادنیا،  ،.ع بحرایای،  ،.ب

پاور   ،.س رضاوانی،  ،.خ پاذیر،  ،.ص راساتی، 

 ،.ع شاریف پاور،   ،.ح عبادالحی،  ،.م کاخمی،

. 8933  .،م ، شاریف روحاانی،  .ج ،اذریاه الزهار  

و  یفناااور ¬یطاارح کااالن ملاا یگاازارش نهااا 

 دیا تول یبرا یل دانش فن: کسب و انتقا ینوآور

 یخاص و قطع وابستگ یماریاز ب یعار یگویم

 قاااتیتحق موسسااه ،یبااه محاااوالت خااارج  

 .832ص  ،رانیا التیش

 تمجیاادی، ،.م نیااک پاای ، ،.ف کاااهکش، بساااا .2

 تااراکم تعیااین. 8913 ،.ف امیااری، ،.ف فرخیااان،

 چناد  پرورش سیستم در (M. sharpeyi) بنی ماهی

 در (M. sharpeyi) نای ب مااهی  تاراکم  گونه تعیاین 
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 بنای  مااهی  تاراکم  تعیاین گونه  چند پرورش سیستم

(M. sharpeyi) گوناه ای  چناد  پرورش سیستم در. 

 تحقیقاات  مرکاز  ایاران،  شایالت  تحقیقاات  موسسه

 .صفحه 12 ،جنوب کشور آبزی پروری

، .، سساالطانیان، ز. خوشاانودی فاار،  ،ن. شاایری، .3

عوامااب مااوثر باار موقعیاات وتوسااعه صاانعت   .8931

ورش ماهیاااان ساااردآبی از دیااادگاه پااارورش  پااار

نشااریه  .ال در اسااتان فااارسآدهناادگان ماااهی قاازل 

 .64-19(، 2)89، توسعه آبزی پروری

بررسی ارتباط باین  .  8939 .،م ،گرامی،.د ،الهیعبد .4

 Carasobarbus طااول وزن وضااریب چاااقی در 

luteus     رودخانااه چلااوار اولااین کنفاارانس ماااهی

صافحه   ،ایاران  ،دانشاگاه صانعتی اصافهان    شناسی،

 839-834های 

 ،.ح ،نااراله زاده  ،.ر پاورغالم،  فاارابی، ، م. قانعی، .5

های ااا شاخ. 8939 ،.ح ،رمضااانی  ،.ا. ع سااعیدی،

رشد ماهی قزل آالی رنگاین کماان در اساتخرهای    

مجلاه   ا استفاده از آب لب شورزیر زمینای، بخاکی 

 1شیالت دانشگاه آزاد اساالمی واحاد آزاد شاهر،    

(2،) 91-23. 

نباوی، ع.،   ،.ا عبادی، ، قربانی، ر.، ع. ی،رجب وروزن .6

 الی رنگااین کمااان باارآاثاارات پساااب قاازل . 8931

ب برخااای خاوصااایات غیااار زیساااتی وزیساااتی آ

نشاریه توساعه    ،دریاسر )اساتان مازنادران(  رودخانه 

 .893-843 ،(2)89 ،آبزی پروری
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