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  طالیی و معمولی در مرکز تحقیقات یاسوج آالي قزلبررسی نتایج حاصل از تالقی مولدین 
 

  ،1، اسماعیل کاظمی2، رقیه محمودي1اله گندمکار ، حبیب1سید عبدالحمید حسینی*
  1، ابوالحسن راستیان نسب2علیرضا قائدي

  یاسوج شیالتمرکز تحقیقات  استادیار2، یاسوج شیالتکارشناس مرکز تحقیقات 1
  18/11/1395 ؛ تاریخ پذیرش: 11/10/1395تاریخ دریافت: 

 چکیده
دلیل عدم وجود  همراکز پرورش ماهی وجود دارند، بآالي طالیی که امروزه در اکثر  ماهیان قزل

آالي معمولی رخ داده  هاي بسیاري که بین این ماهیان و ماهیان قزل هاي مجزا و همچنین تالقی الین
ها در تولید  اند. با توجه به بازار پسندي این ماهیان و نیز اهمیت آن هایی شده است دچار ناخالص

، تولید جمعیت خالصی از و یا در مقیاس تجاري ز تحقیقاتیمراک جمعیت تمام ماده و تمام نر در
رود   ماهیان طالیی اهمیت بسزایی دارد. در صورت داشتن جمعیت خالص از این ماهیان انتظار می

اي از مزارع پرورشی در سطح استان و حتی کشور اختصاص داده شود و در صورت  بخش عمده
بنابراین در  .دست آمده قابل استناد و صحیح خواهد بود هردي نتایج بهاي کارب ها در پروژه استفاده از آن

ها در نسل اول از نظر درصد  این مطالعه مولدین طالیی و معمولی با هم تالقی داده شده و نتاج آن
 10زدگی، تخم گشایی، شناي فعال و همچنین درصد تعداد بچه ماهیان طالیی و معمولی تا وزن  چشم

  قرار گرفتند. گرم مورد بررسی 
  

  1کمان، الین خالص آالي رنگین آالي طالیی، قزل قزل کلیدي: هاي واژه
 

                                                        
   hoseiniabdolhamid@gmail.com :مکاتبه مسئول*
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  مقدمه 
عنوان  که این ویژگی حتی در انسان به طوري ههاي جانوري وجود دارد، ب تنوع رنگ در انواع گونه  

بدنشان  در بین جوامع انسانی برخی افراد وجود دارند کهکه  طوري هگردد. ب صفت زالی مشاهده می
قادر به ساخت رنگدانه مالنین نبوده و پوست، مو و چشمان شخص زال رنگ روشنی به خود 

ها (ماهی  بر انسان و دیگر پستانداران، زالی در پرندگان، خزندگان، دوزیستان و ماهی عالوهگیرد.  می
آالي  اهیان قزلباشند. م ها در ایجاد چنین صفاتی دخیل می کند. تعدادي از ژن کاراس) نیز بروز می

هایی داراي رنگ  دلیل وجود چنین ژن هباشد، که ب کمان معمولی می آالي رنگین طالیی یک نژاد از قزل
  ).2013؛ کوکان و همکاران، 2015و همکاران،  باشند (ژو طالیی می

بوده این ماهی با توجه به رنگ بسیار زیبایی که دارد از نظر بازار پسندي مورد توجه بسیار زیادي   
که بتوان طی چندین نسل با تالقی ماهیان طالیی، به نژاد  و در صورتی )2001(اوکوماس و همکاران، 

اي از مزارع         ً                                                               تقریبا  خالصی از این ماهی دست پیدا کرد در آن صورت ماهیان طالیی بخش عمده
تا  15حدود پرورشی در سطح کشور را به خود اختصاص خواهند داد. زیرا قیمت باالي این ماهیان (

اي را به سمت  آالي معمولی هر پرورش دهنده هزار تومان در فصول مختلف) نسبت به ماهیان قزل 20
هاي مربوط به ایجاد  که امروزه پروژه از طرف دیگر با توجه به این دهد. پرورش این ماهی سوق می

باشد لذا از این  ل انجام میماهیان تمام ماده و تمام نر در بسیاري از مراکز تحقیقاتی و تجاري در حا
که در بیشتر  عنوان شاخصی جهت تولید ماهیان ماده یا نر استفاده کرد. کما این توان به ماهیان می

  .)1385(اسماعیلی و همکاران،  آال از این ماهیان استفاده شده است سازي قزل هاي مربوط به ماده پروژه
دلیل عدم وجود الین خالص دچار  هطالیی ب آالي که ماهی قزل در کشور ما با توجه به این  

رسد،  نظر می هایی گردیده است لذا به همین دلیل ایجاد الین خالص این ماهیان ضروري به ناخالصی
نژاد ماهیان سردابی یاسوج در نظر دارند طی چندین  بنابراین محققان مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح

اد نمایند. در این مقاله نتایج حاصل از تالقی مولدین طالیی               ً                      نسل الین تقریبا  خالصی از این ماهی ایج
  در نسل اول تا مرحله انگشت قد منتشر خواهد شد.

  
  ها  مواد و روش

نژاد ماهیان سردابی شهید مطهري یاسوج وابسته به  این پروژه در مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح  
براي این منظور مولدین طالیی و معمولی مورد  موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور به اجرا در آمد.
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 طوري هاي یکبار معاینه شده، ب نظر براي تکثیر از استخرهاي مولدین مرکز تأمین شدند. مولدین، هفته
که ماهیان با توري فلزي به یک منبع استخر هدایت شده و سپس درون تانک فایبرگالس محتوي ماده 

و با فشار جزئی دست و ماساژ شکمی معاینه گردیدند. بیهوش  ppm 170بیهوشی گل میخک غلظت 
در  تیمار و تکرارهاي طراحی آزمایش تکرار انجام پذیرفت. 3هر تیمار با  تیمار و 3این طرح در قالب 

  آورده شده است. 1جدول 
  

  .هاي آزمایش طراحی تیمار و تکرار -1جدول 
  مولد نر  مولد ماده  تکرار  تیمار

1  
  طالیی  طالیی  1
  طالیی  طالیی  2
  طالیی  طالیی  3

2  
  معمولی  طالیی  1
  معمولی  طالیی  2
  معمولی  طالیی  3

3  
  طالیی  معمولی  1
  طالیی  معمولی  2
  طالیی  معمولی  3

  
هر کدام از نژادهاي معمولی و طالیی که به مرحله رسیدگی جنسی رسیده بودند, انتخاب شده و   

ساعت تا زمان تکثیر در اتاق تکثیر  24مدت  تکثیر شده و بهصورت تفکیک نر و ماده وارد سالن  به
هاي مخصوص منتقل شدند و با ماده بیهوش کننده پودر  نگهداري شدند. مولدین آماده تکثیر به وان

) بود. مولدین ppmگرم در هر لیتر آب ( میلی 150- 200گل میخک بیهوش شدند. غلظت ماده بیهوشی 
پس از  کرده و عمل لقاح به روش مصنوعی و خشک انجام گرفت. ها خارج بیهوش شده را از وان

ها به خوبی آب جذب نمودند، با استفاده از پوآر اقدام به  انجام عملیات لقاح، هنگامی که تخم
هاي لقاح یافته به سالن  هاي سفید و لقاح نیافته گردید (سیفون کردن) و تخم آوري تخم جمع

تصادفی            ًصورت کامال  ها به ها در داخل آن پس از آماده کردن سینیانکوباسیون انتقال داده شدند و 
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گشایی یا تفریخ و شروع  ها تا مرحله چشم زدگی، تخم سپس درصد بازماندگی تخم. توزیع گردیدند
  تغذیه فعال محاسبه و ثبت گردید. 

یک روز در صورت  زدگی عملیات ضدعفونی با برونوپل (با نام تجاري سان اگز) به تا زمان چشم  
هاي  هاي پاره و سفید شده از تخم ها، تخم میان انجام گرفت. در این هنگام پس از چشم زدگی تخم

ها از رابطه زیر محاسبه  سالم جدا گردید (سیفون کردن) و در این مرحله درصد چشم زدگی تخم
  گردید:

  هاي لقاح یافته زدگی تخمهاي چشم زده= درصد چشم  هاي لقاح یافته/ تعداد تخم تعداد تخم ×100 
  

ها از تخم خارج  ها شروع به تفریخ شدن کردند و الرو روز پس از لقاح تخم 31-35در حدود   
ها به حالت خوابیده قرار گرفتند. در این  شدند. در این زمان الروها با دارا بودن کیسه زرده درون سینی

  ).1984اسپرینگات و همکاران، ( مرحله درصد تفریخ الروها از رابطه زیر محاسبه گردید
  تعداد الروهاي تفریخ شده= درصد تفریخ الروها هاي چشم زده/ تعداد تخم ×100

  

که تشخیص ظاهري رنگ طالیی   طوري هگرم رسیدند، ب 10هنگامی که بچه ماهیان به وزن تقریبی   
درصد هر یک از پذیر باشد، عملیات شمارش تعداد بچه ماهیان طالیی و معمولی و محاسبه  امکان

 تیمارها و تکرارها انجام گرفت.

  
  آنالیز آماري

 ±صورت میانگین هاي آماري به عنوان یک واحد آزمایشی در نظر گرفته شد و داده هر تیمار به  
و  SPSS 17.0افزار  گردند. در این قسمت محاسبات آماري در دو نرم خطاي استاندارد گزارش می

Microsoft office Excel 2007 انجام شد. از آزمون تجزیه واریانس یکطرفه )ANOVA one-

wayاي دانکن براي بررسی وجود یا عدم وجود  ) براي مقایسه واریانس تیمارها و از آزمون چند دامنه
  دار بین میانگین تیمارها استفاده شد. اختالف معنی

 
  نتایج

 1چشم زدگی مربوط به تیمار نشان داده شده است، باالترین درصد  2گونه که در جدول  همان  
داري با همدیگر ندارند. همچنین بیشترین و  اختالف معنی 3و  2که این میزان در تیمار  بوده در حالی
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باشد. در مورد  می 2و  1ترتیب مربوط به تیمار  هب 75/57و  21/84گشایی با میزان  کمترین درصد تخم
  داري در بین تیمارها مشاهده نگردید. درصد الروهاي داراي شناي فعال نیز اختالف معنی

  
.گشایی و شناي فعال درصد چشم زدگی، تخم -2 جدول  

گشایی درصد تخم درصد شناي فعال  تیمار درصد چشم زدگی  
99/95  21/84  78/88  1 
24/96  75/57  93/75  2 
07/95  77/78  38/75  3 

 
.درصد بچه ماهیان طالیی و معمولی حاصل شده -3 جدول  

ماهیان معمولیدرصد بچه   تیمار درصد بچه ماهیان طالیی 
32/40  68/59  1 
40/46  60/53  2 

50 50 3 

 
که حاصل تالقی  1شمارش تعداد بچه ماهیان طالیی و معمولی حاصل شده نشان داد در تیمار   

درصد مشاهده  68/59مولدین نر و ماده طالیی با همدیگر بود بیشترین درصد ماهیان طالیی به میزان 
 50که مولد ماده معمولی و مولد نر طالیی بود کمترین میزان بچه ماهیان طالیی ( 3شد و در تیمار 

  ).3(جدول  دست آمد ه) بدرصد
 

  گیري بحث و نتیجه
دهد که باالترین  با تالقی مولدین طالیی و معمولی، مقایسه میزان درصد چشم زدگی نشان می  

هاي حاصل از مولدین نر و ماده طالیی بوده  یعنی تخم 1مربوط به تیمار  )78/88زدگی ( درصد چشم
ها مشاهده نشد. همچنین نتایج حاصل از تجزیه  داري در میزان چشم زدگی تخم و هیچ اختالف معنی

و  21/84ترتیب با  هباالترین میزان درصد تفریخ ب ) نشان دادone way ANOVAواریانس یکطرفه (
باشد که این  می نر طالیی) -(ماده معمولی 3 نر طالیی) و -یی(ماده طال 1مربوط به تیمار  77/78

 ).>05/0p( دار نشان داد نر معمولی) اختالف معنی -(ماده طالیی 2میزان با درصد تفریخ در تیمار 
  داري را نشان ندادند. تیمار مورد بررسی اختالف معنی 3درصد الروهاي داراي شناي فعال نیز در 
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صورت چشمی  که تشخیص رنگ به طوري هگرم رسیدند، ب 10وزن حدود وقتی بچه ماهیان به   
پذیر شد، تعداد بچه ماهیان طالیی و معمولی حاصله مورد شمارش قرار گرفت. باالترین درصد  امکان

درصد بود.  50با  3درصد و کمترین نیز مربوط به تیمار  68/59با  1بچه ماهیان طالیی مربوط به تیمار 
داري بین تیمارها  د بچه ماهیان طالیی و معمولی نشان داد که هیچ اختالف معنیبررسی آماري درص

وجود ندارد. با در نظر گرفتن این نکته که هدف اصلی از این مطالعه ایجاد الین خالص از مولدین 
نژاد ماهیان سردابی شهید مطهري یاسوج در طی چندین  طالیی در مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح

ت أکه به جر باشد و با توجه به این هاي متعدد والدین و فرزندان با همدیگر می م تالقینسل و انجا
منظور ایجاد  اي در خصوص تالقی مولدین طالیی و معمولی به توان گفت هیچ مطالعه منتشر شده می

صورت مرحله به مرحله  الین خالص وجود ندارد بنابراین در این پژوهش سعی شده است نتایج به
ار یافته تا محققین و عالقمندان بتوانند از این نتایج آگاه شده و در مطالعات همسو در آینده به این انتش

امید است توانسته باشیم قدمی هرچند کوچک جهت توسعه صنعت آبزي  پژوهش استناد نمایند.
  پروري در کشور برداشته باشیم.   
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