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 Oncorhynchus mykiss  آالي رنگین کمان هاي قزلمقایسه فرسایش باله
  وزنی مختلف هايگروهپرورشی در 

  
 2، سمانه پورسعید1، زینب یعقوبی1*بهرام فالحتکار

  1144:صندوق پستی، ایرانسرا، ، صومعهگروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیالن -1
  ایرانیایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، طبیعی و علوم درگروه شیالت، دانشکده منابع  -2

  
  1395اردیبهشت  25: تاریخ پذیرش    1394دي  9 :تاریخ دریافت

  
  چکیده

 Oncorhynchus mykiss نرنگین کمـا  آالي قزلون ماهی گهاي گوناهاي مختلف در وزنمطالعه با هدف بررسی فرسایش بالهاین 
گـرم   400و  100، 50، 20اي، شکمی، پشتی، مخرجی و دمی در چهار گروه وزنی شـامل  سینه ايه هطول بالوزن، طول استاندارد و . دانجام ش

ثـر  داري در اکنتـایج نشـان داد اخـتالف معنـی    . دیدها تعیین گربه طول استاندارد براي همه باله گیري قرار گرفت و نسبت طول بالهمورد اندازه
بیشترین رابطه . هاي وزنی وجود داردپ به طول استاندارد در همه کالسهاي راست و چطول باله سینه جز نسبته گیري شده بهاي اندازه نسبت
. داري دیده نشدگرمی هیچ رابطه معنی 400ماهیان  گرمی مشاهده شد، این در حالی بود که در 100 و 50 ها با وزن در ماهیاندار طول بالهمعنی

هـا در ماهیـان بـا اوزان    ها داشته، اما خـوردگی بالـه  اسیت بیشتري نسبت به فرسایش بالهحس ترکوچک یج این مطالعه مشخص ساخت ماهیاننتا
هاي شاخصتواند یکی از به همین دلیل می. ماهی است ها با افزایش وزندهنده رابطه مستقیم فرسایش باله باالتر بیشتر بوده و این موضوع نشان

  .هاي پرورشی محسوب گرددی در محیطماه تکیفیسالمت و مطلوب در ارزیابی 
  

  .رنگین کمان آالي قزلها، شاخص نسبی طول باله، سالمت ماهی، پرورش متراکم، باله آسیب: کلمات کلیدي
   

                                                             
   .(falahatkar@guilan.ac.ir(دار مکاتبات عهده *
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  مقدمه
ده اســت کــه در امـروزه بــه خــوبی مشـخص گردیــ  

هــا هــاي مختلفــی بــر روي بالــهماهیــان پرورشــی آســیب
حـت عنـوان   تهـا عمومـاً   شود که این آسـیب ه میمشاهد

. )Latremouille, 2003( شـود فرسایش بالـه نامیـده مـی   
گـردد کـه از   علل و عوامل مختلفی سـبب ایـن امـر مـی    

 ;North et al., 2006( تـوان بـه تـراکم   ها مـی جمله آن

Raque d’Orbcast et al., 2009; Stejskal et al., 
، )Rafatnezhad et al., 2008(، کیفیــت آب )2011

 Wagner(هاي نگهداري و پـرورش  وه، شیهادستکاري

et al., 1997 (  و کیفیـت غـذا )Lellis and Barrows, 

وامـل قـادر بـه    کلیـه ایـن ع  . اشـاره نمـود   )2000 ,1997
از دو جنبـه   توانـد  یمـ ها هستند کـه  آسیب رسانی به باله

اقتصادي و بازار پسندي ماهی و همچنین سالمت و رفاه 
ماهیان با باله ناقص  گیرد چراکهماهی مورد بررسی قرار 

یا آسیب دیده، در شنا و گرفتن غذا دچار مشکل شده و 
در بازار مصرف نیز ممکن است مورد اقبال چندانی قرار 

 .نگیرند

علـی رغــم اینکـه بــراي مصـرف کننــدگان تــازگی    
ماهی در هنگام خرید بیشتر مورد توجه است اما پرورش 

ن و سـالمت آ  ،دهندگان و برخی افراد بـه شـکل مـاهی   
مـاهی در  موارد مربوط به استرس و چگـونگی رفتـار بـا    

بنـابراین مـاهی   . نماینـد یک سیستم پرورشـی توجـه مـی   
یی در وضـعیت  بایست از نظـر شـکل ظـاهري و زیبـا     می

ها هایی از آسیب یا برخی ناهنجاريمناسبی بوده و نشانه
  . را نداشته باشد

 هـاي منـابع آبـی و افـزایش    ودیتا توجـه بـه محـد   ب
، توجـه زیـادي   نسبت به محصوالت آبزيضاي بازار تقا

هــاي اســتفاده پــرورش متــراکم و اســتفاده از سیســتمبــه 
در ایــن بــین، جــداي از اثــر . مجــدد از آب شــده اســت

ــر کیفیــ   ــراکم ب ــدیداً    ت ــل ش ــن عوام ــر دو ای ت آب، ه
توانند بر روي وضعیت سالمت و شکل ظاهري ماهی  می

هـا در  ین فرسایش بالـه بنابرا. ر بگذارندها اثصاً بالهخصو
کنار نرخ مرگ و میر، به وضوح وضعیت سالمت ماهی 

 Goede( پرورشی یا وحشی را مشخص خواهد سـاخت 

and Barton, 1990; Latremouille, 2003(.   به همـین
عنوان یـک شـاخص در   ه ها بدلیل، بررسی وضعیت باله

با رویکـرد تعیـین کیفیـت     ،ارزیابی سالمت و رفاه ماهی
 Ellis( مدنظر قرار گرفته استشرایط پرورشی زیست و 

et al., 2002; Turnbull et al., 2005; Huntingford 
et al., 2006; Ashley, 2007.( 

اي و هـاي سـینه  بالـه  انـد  دادهطالعات مختلف نشان م
تـر بـوده و در بحـث    هـا حسـاس  پشتی نسبت به سایر باله

قـرار   مـورد سـنجش  هـا  شتر از بقیـه بالـه  سالمت ماهی بی
، امـا بطـور   )Pelis and McCormick, 2003(د گیرن می

ه معمول در مزارع پرورش مـاهی، وضـعیت بالـه دمـی بـ     
و عنوان یـک شـاخص در انتخـاب مـاهی بـراي فـروش       

ــی    ــه م ــر گرفت ــازار در نظ ــه ب ــه ب ــود عرض  Roque(ش

d’Orbcatel et al., 2009(.  در ایــن بــین، اســتفاده از
هـا را  تواند وضعیت بالـه ادگی و با دقت بروشی که به س

دهنـدگان مـاهی بکـار    شتوصیف نموده و توسط پـرور 
بــه درك توانــد کمــک شــایان تــوجهی بــرده شــود مــی

 ,.Hoyle et al( ها نمایـد چگونگی و علل فرسایش باله

2007.(  
علی رغم توجه زیادي که محققین مختلف بر روي 

 هــاي یســتمسمــاهی در  شــرایط عمــومی و فیزیولوژیــک
کـه در توسـعه و   اند اما هنوز هم عواملی مودهپرورشی ن

ها دخیـل هسـتند بـه درسـتی شـناخته      ایجاد فرسایش باله
 ).Ellis et al., 2002; North et al., 2006( نشده است
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 Oncorhynchus(رنگـین کمـان    آالي قـزل مـاهی  

mykiss (هــاي مهــم ســردآبی در بعنــوان یکــی از گونــه
هاي تلف و با روشهاي مخباشد که در سیستممی جهان

ه در ایـن بـین، ایـران بـ    . شودگوناگونی پرورش داده می
ان ماهی قزل آال پرورش دهندگ ینتر مهمعنوان یکی از 

باشد که هنوز نتوانسته است از تولید در جهان مطرح می
حجم مطلـوبی برخـوردار باشـد و ایـن     / در واحد سطح 

لیکـه  باشـد در حا  kg/m20 3 کمتر ازرسد بنظر می میزان
 kg/m60-30 3ها نظیر فرانسه ایـن مقـدار   در برخی کشو

بنابراین جهت دستیابی بـه میـزان تولیـد بـاالتر در     . است
اکم، کیفیــت آب، حجــم، توجــه بــه تــر/ واحــد ســطح 

هاي مدرن و هوادهی و همچنین توجـه  استفاده از سیستم
. به سالمت و شکل ظاهري ماهی امـري ضـروري اسـت   

اي هـ ر جهـان بـر روي فرسـایش بالـه    عاتی دبا اینکه مطال
هاي مختلـف صـورت   رنگین کمان در سیستم آالي قزل

مطالعـه در ایـران و در شـرایط    پذیرفته است اما این نوع 
در . صـورت نگرفتـه اسـت   هاي پرورشـی کشـور   استخر

رسد با توجه به میزان تـراکم متفـاوت در   ضمن بنظر می
دوره ن و همچنـین طـول   سنین مختلف و اوزان گونـاگو 

هاي ماهی بطور متفاوتی در معرض آسـیب  پرورش، باله
لـذا ایـن مطالعـه بـا هـدف مقایسـه شـاخص        . قرار گیرند

 آالي قـزل دسته وزنی مختلـف مـاهی    4فرسایش باله در 
هـاي پرورشـی صـورت    رنگین کمان در شـرایط اسـتخر  

هاي مختلف و شدت هاي وارده به بالهپذیرفت تا آسیب
  .رد پرورش تعیین گرددآن در محدوده وزنی مو

  
  هامواد و روش

  ماهی، شرایط پرورش و طراحی آزمایش 
 آالي قـزل در این مطالعه، سه مزرعه پرورش مـاهی  

رنگین کمان در غرب استان گـیالن واقـع در شهرسـتان    

بچـه  . ماسال و رودخانـه رامینـه رود در نظـر گرفتـه شـد     
ماسـال،  (یـر چسـلی   ماهیان هر سه مزرعـه از مزرعـه تکث  

چهار گـروه وزنـی شـامل اوزان    . شدندتأمین می) یالنگ
گرم در هر سه مزرعه مورد بررسی  400و  100، 50، 20

  .قرار گرفت
  

  گیري و تعیین شاخص باله اندازه
گیـري  هر نوع اندازهساعت قبل از  24 در هر مزرعه

هاي وزنی در نظر گرفته و دستکاري، غذادهی در گروه
صـید توسـط سـاچوك و     ماهیـان پـس از  . قطع شدشده 

میلی گـرم در   150بیهوشی با پودر گل میخک به مقدار 
گـرم تـوزین و طـول     1ي بـا دقـت   وزهر لیتر، بوسیله ترا

. ري شـد انـدازه گیـ   متـر  میلـی  1با دقـت   ها آناستاندارد 
هـا، حـداکثر طـول کلیـه     جهت اندازه گیـري طـول بالـه   

اندازه  متر میلی 1/0هاي ماهی بوسیله کولیس با دقت  باله
 20در مجموع در گروه وزنـی   .)1شکل ( گیري گردید

مـاهی، در   204گرم  50ماهی، در گروه وزنی  200گرم 
 400ماهی و در گروه وزنـی   303گرم  100گروه وزنی 

 .)1جدول ( ماهی مورد سنجش قرار گرفت 61گرم 

  
اي باله سینه: A. هاثر ارتفاع بالهگیري حداکنحوه اندازه :1 شکل

  )Person-Le Ruyet et al., 2007(باله پشتی : Bچپ، 
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  وزن و طول استاندارد) انحراف معیار ±(میانگین  :1جدول 
  ماهیان مورد مطالعه

  گروه
  وزنی

  )g(وزن   تعداد
  طول
  )cm(استاندارد 

20  200  7/2 ± 6/21 2/1 ± 8/10 

50  204  4/3 ± 6/50 7/0 ± 4/14 

100  303  4/4 ± 7/100 7/0 ± 8/17 

400  61  2/10 ± 3/398 8/1 ± 8/29 

  
عنوان شـاخص سـالمت   ه ها بآسیب یا فرسایش باله

و همکــاران  Person-Le Ruyetمــاهی از طریــق روش 
 محاســبه شــاخص. مــورد ســنجش قــرار گرفــت) 2007(

از طریــق فرمــول زیــر تعیــین  )RFI( هــابالــه نسـبی طــول 
  :گردید

 RFI(%)) = طول باله/ طول استاندارد ماهی (×  100
 

  تجزیه و تحلیل آماري
و ها بـر روي بـدن   گیري کلیه شاخصپس از اندازه

، )RFI( ها به انـدازه بـدن  محاسبه روابط نسبی اندازه باله
گرفته شـد و   Arcsinصورت درصد ابتدا ه هاي باز داده

 – Kolmogorovهــا توســط آزمــون نرمــال بــودن آن

Smirnov  سـه  دامـه، مقای در ا. مورد ارزیابی قرار گرفـت
هـاي ثبـت شـده از طریـق آزمـون      همگنی واریانس داده

Levene پس از اطمینـان از نرمـال بـودن   . انجام پذیرفت 
وسیله ه ها بها، مقایسه میانگینها و همگنی واریانسداده

مـورد سـنجش    )ANOVA( آنالیز واریانس یـک طرفـه  
قــرار گرفــت و در صــورت وجــود اخــتالف معنــی دار، 

صــورت  Tukeyطریــق تســت  از هــابــین گــروهمقایســه 
ن طـول و وزن  جهت تعیین رابطه همبستگی بـی . پذیرفت

 Pearsonضـریب همبســتگی  هــا از مـاهی بـا انــدازه بالـه   
ــه شــده  . اســتفاده شــد ــی داري در نظــر گرفت ســطح معن

05/0P<      بوده و کلیه عملیات آمـاري توسـط نـرم افـزار
SPSS  ــخه ــا ( 13نس ــویز، آمریک ــیکاگو، ایلین ــورد ) ش م

هـاي درون  الزم به ذکـر اسـت داده  . رار گرفتقبررسی 
انحـراف معیـار ارائـه شــده     ±صـورت میــانگین  ه مـتن بـ  

  .است
 

  نتایج
هـاي  داد با افزایش وزن ماهی به کالسـه نتایج نشان 

بطـور   هـاي مختلـف  تر، طول استاندارد و انـدازه بالـه  باال
این در حالی است کـه در یـک   . یابدافزایش می معمول

اي و سینه(هاي زوج باله اندازه ص درکالسه وزنی مشخ
  ).2جدول (داري مشاهده نشد ، اختالف معنی)شکمی

متفـاوت  هاي وزنی ها در کالسهمقایسه شاخص باله
 بـود ها دار در اکثر شاخص نشان از وجود اختالف معنی

نشـان داد حـداقل    DF/SLمقایسـه شـاخص   . )3جدول (
وه وزنـی  و حـداکثر آن در گـر   g20آن در گروه وزنـی  

g400  ــود دارد ــاخص . )>05/0P(وجـ  VFR/SLدر شـ
مشــاهده شــدکه بــا ســایر  g50حــداقل مقــدار در گــروه 

امـا در   ،)>05/0P(دار بـود  داراي اختالف معنی اه گروه
و حداقل  g100حداکثر آن در گروه  VFL/SLشاخص 

اخـتالف  ). >05/0P(مشـاهده گردیـد    g50آن در گروه 
 PFL/SLو  PFR/SLداري در خصوص شـاخص  معنی

ــد ــزان شـــاخص . )P<05/0( مشـــاهده نشـ کمتـــرین میـ
AF/SL  در گروه وزنیg50 گیري شد کـه داراي  اندازه

 .)>05/0P(هـا بــود  داري بــا سـایر گــروه اخـتالف معنـی  
و  g20در گـروه وزنـی    CF/SLحداکثر میزان شـاخص  

انـدازه گیـري و ثبـت     g400حداقل آن در گروه وزنـی  
  ).>05/0P(گردید 
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ها به داده. هاي وزنی مختلفدر کالسه هاي مختلف ماهی قزل آالي رنگین کمانگیري شده بر روي بالمشخصات اندازه میانگین :2 جدول
  اندانحراف معیار بیان شده ± صورت میانگین

  کالسه وزنی
(g)  

  طول استاندارد
 )cm(  

  باله پشتی
 )mm(  

  باله مخرجی  باله سینه اي  باله شکمی
)mm(  

  باله دمی
)mm(  راست  

)mm(  
  چپ

)mm(  
  راست

)mm(  
  چپ

)mm(  
20  2/1 ± 8/10  5/2 ± 2/5  5/1 ± 3/10  7/1 ± 3/10  7/1 ± 8/11  4/1 ± 8/11  5/1 ± 9/10  3/2 ± 4/18  
50  7/0 ± 4/14  3 ± 2/7  6/1 ± 3/13  6/1 ± 13  4/1 ± 3/15  8/1 ± 6/15  8/1 ± 5/13  3/2 ± 9/22  

100  7/0 ± 8/17  5/5 ± 9/12  5/1 ± 6/17  8/1 ± 9/17  5/1 ± 3/19  6/1 ± 9/19  8/1 ± 8/18  9/3 ± 9/27  
400  8/1 ± 8/29  5 ± 5/27  4/3 ± 6/28  7/3 ± 2/28  9/3 ± 3/32  3 ± 4/32  2/5 ± 39  9 ± 2/37  

  
  وزنی مختلف هايزل آالي رنگین کمان در کالسهگیري شده با طول استاندارد در ماهی قهاي اندازههاي بالهمقایسه شاخص :3جدول 

  SL/DF VFR/SL  VFL/SL  PFR/SL  PFL/SL  AF/SL  CF/SL  (g)کالسه وزنی 
20  c4/2 ± 9/4 a3/1 ±  6/9 b 6/1 ± 6/9  4/1 ± 11 3/1 ± 11  a4/1 ± 1/10 a4/2 ± 2/17 
50  c2 ± 5    b1 ± 2/9    c1/1 ± 1/9   1 ± 7/10  1 ± 8/10  b2/1 ± 4/9  b7/1 ± 9/15  

100  b 9/2 ± 2/7  a8/0 ±  8/9  a9/0 ± 10  7/0 ± 8/10  8/0 ± 1/11  a9/0 ± 3/10  b2 ± 6/15  

400  a8/1 ± 2/9  a1 /1 ± 6/9  b3/1 ± 5/9  4/1 ± 8/10  1/1 ± 9/10  a8/1  ± 1/10  c1/3 ± 5/12  
SL : ،طول استانداردDF : ،باله پشتیVFR :،باله شکمی راستVFL  : ،باله شکمی چپPFR : راست،  اي سینهبالهPFL : چپ،  اي سینهبالهAF : باله

  باله دمی:  CFمخرجی،
  

  رنگین کمان آالي قزلگرمی ماهی  20گیري شده در گروه وزنی مختلف اندازه يها شاخصسیونی بین روابط رگر :4جدول 
  طول

 باله دمی 
طول باله 
 مخرجی

  طول باله
 اي چپسینه

  طول باله 
 اي راستسینه

طول باله 
 شکمی چپ

طول باله 
 شکمی راست

  ل طو
 باله پشتی

  طول
 استاندارد 

  شاخص

*158/0  
026/0 

**320/0  
000/0 

**228/0  
001/0 

**208/0  
003/0 

130/0  
066/0 

**198/0  
005/0 

440/0  
539/0 

*505/0  
000/0 

 وزن

 **393/0  
000/0 

**385/0  
000/0 

**265/0  
000/0 

**310/0  
000/0 

**260/0  
000/0 

**194/0  
006/0 

125/0  
078/0 

 طول باله دمی

  **491/0  
000/0 

**385/0  
000/0 

**566/0  
000/0 

**498/0  
000/0 

**317/0  
000/0 

**249/0  
000/0 

 طول باله مخرجی

   **503/0  
000/0 

**417/0  
000/0 

**524/0  
000/0 

**310/0  
000/0 

**329/0  
000/0 

 اي چپطول باله سینه

    **456/0  
000/0 

**420/0  
000/0 

**236/0  
000/0 

**228/0  
001/0 

 اي راستطول باله  سینه

     **460/0  
000/0 

**316/0  
000/0 

*173/0  
015/0 

 طول باله شکمی چپ

      **258/0  
000/0 

**238/0  
001/0 

 طول باله شکمی راست

       000/0  
998/0 

 طول باله پشتی

  .دهدمی را نشان دارنیو عدد پایینی سطح ارتباط مع) r(عدد باالیی در هر ردیف میزان همبستگی 
 01/0دار در سطح معنی **      05/0دار در سطح معنی *
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هاي مختلف وزنی نشان روابط رگرسیونی در گروه
هـا بـا وزن داشـته، ایـن در     دار اندازه بالـه از ارتباط معنی

گرمـی، روابـط بـین     400هـاي  حالی است که در مـاهی 
 20در ماهیـان  . هاي شکمی و دمی منفـی بـود  وزن با باله

داري وزن با بالـه پشـتی و شـکمی ارتبـاط معنـی      گرمی،
 50این در حالی است که در ماهیان ). 4جدول (نداشت 

 200و در ماهیـان  ) 5جـدول  (گرمی، وزن بـا بالـه دمـی    
داري گرمی، وزن بـا بالـه مخرجـی داراي ارتبـاط معنـی     

داري در اندازه ، حال آنکه ارتباط معنی)6جدول (نبوده 
گرمـی مشـاهده نشـد     400در ماهیـان  ها با وزن کلیه باله

  ).7جدول (

  

  
  رنگین کمان آالي قزلگرمی ماهی  50گیري شده در گروه وزنی هاي مختلف اندازهروابط رگرسیونی بین شاخص :5جدول 

  طول
 باله دمی 

  طول باله 
 مخرجی

  طول باله
 اي چپسینه 

  طول باله 
 اي راستسینه

طول باله 
 شکمی چپ

طول باله 
 شکمی راست

  طول
 باله پشتی 

  طول
 استاندارد 

  شاخص

013/0  
857/0 

**284/0  
000/0 

**276/0  
000/0 

**190/0  
007/0 

**319/0  
000/0 

**392/0  
000/0 

*177/0  
011/0 

**371/0  
000/0 

 وزن

 **243/0  
000/0 

**273/0  
000/0 

119/0  
091/0 

126/0  
073/0 

*149/0  
033/0 

121/0  
085/0 

**189/0  
007/0 

 طول باله دمی

  **424/0  
000/0 

**411/0  
000/0 

**386/0  
000/0 

**547/0  
000/0 

**307/0  
000/0 

**441/0  
000/0 

 طول باله مخرجی

   **475/0  
000/0 

**521/0  
000/0 

**443/0  
000/0 

**245/0  
000/0 

*168/0  
016/0 

 اي چپطول باله سینه

    **387/0  
000/0 

**516/0  
000/0 

**304/0  
000/0 

**312/0  
000/0 

 اي راستطول باله  سینه

     **462/0  
000/0 

**386/0  
000/0 

**250/0  
000/0 

 طول باله شکمی چپ

      **378/0  
000/0 

**423/0  
000/0 

 طول باله شکمی راست

       **357/0  
000/0 

 طول باله پشتی

  .دهدشان میرا ندار سطح ارتباط معنی و عدد پایینی) r(عدد باالیی در هر ردیف میزان همبستگی 
 01/0دار در سطح معنی **    05/0دار در سطح معنی *
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  رنگین کمان آالي قزلگرمی ماهی  100گیري شده در گروه وزنی هاي مختلف اندازهروابط رگرسیونی بین شاخص :6جدول 
  طول

 باله دمی 
طول باله 
 مخرجی

  طول باله 
 اي چپسینه

  طول باله  
 اي راستسینه

طول باله 
 شکمی چپ

طول باله 
 شکمی راست

  طول
 باله پشتی 

  طول
 استاندارد 

  شاخص

*221/0  
000/0 

108/0  
060/0 

**192/0  
001/0 

**271/0  
000/0 

**201/0  
000/0 

**229/0  
000/0 

**199/0  
000/0 

**500/0  
000/0 

 وزن

 **433/0  
000/0 

**374/0  
000/0 

**361/0  
000/0 

**546/0  
000/0 

**428/0  
000/0 

**474/0  
000/0 

**468/0  
000/0 

 طول باله دمی

  **554/0  
000/0 

**579/0  
000/0 

**588/0  
000/0 

**565/0  
000/0 

**299/0  
000/0 

**311/0  
000/0 

 طول باله مخرجی

   **764/0  
000/0 

**641/0  
000/0 

**586/0  
000/0 

**242/0  
000/0 

**513/0  
000/0 

 اي چپطول باله سینه

    **646/0  
000/0 

**603/0  
000/0 

**271/0  
000/0 

**473/0  
001/0 

 اي راستطول باله  سینه

     **718/0  
000/0 

**368/0  
000/0 

**456/0  
000/0 

 طول باله شکمی چپ

      **340/0  
000/0 

**458/0  
001/0 

 طول باله شکمی راست

       **389/0  
000/0 

 طول باله پشتی

  .دهدرا نشان میدار و عدد پایینی سطح ارتباط معنی) r(ی عدد باالیی در هر ردیف میزان همبستگ
 01/0دار در سطح معنی **    05/0دار در سطح معنی *

  
  رنگین کمان آالي قزلگرمی ماهی  400گیري شده در گروه وزنی هاي مختلف اندازهروابط رگرسیونی بین شاخص :7جدول 

  طول
 باله دمی 

طول باله 
 مخرجی

  طول باله 
 چپاي سینه

  طول باله
 اي راستسینه  

طول باله 
 شکمی چپ

طول باله 
 شکمی راست

  طول
 باله پشتی 

  طول
 استاندارد 

  شاخص

039/0 -  
766/0 

015/0  
910/0 

159/0  
220/0 

003/0  
980/0 

062/0 -  
633/0 

243/0 -  
060/0 

086/0  
513/0 

209/0  
107/0 

 وزن

 **458/0  
000/0 

*315/0  
013/0 

**486/0  
000/0 

**375/0  
003/0 

239/0  
064/0 

065/0  
620/0 

156/0 -  
231/0 

 طول باله دمی

  **375/0  
003/0 

**492/0  
000/0 

**424/0  
001/0 

**303/0  
018/0 

003/0  
980/0 

014/0  
915/0 

 طول باله مخرجی

   **620/0  
000/0 

**555/0  
000/0 

*317/0  
013/0 

*316/0  
014/0 

215/0  
096/0 

 اي چپله سینهطول با

    **394/0  
002/0 

*255/0  
048/0 

216/0  
098/0 

131/0  
316/0 

 اي راستطول باله  سینه

     **702/0  
000/0 

033/0 -  
803/0 

035/0  
790/0 

 طول باله شکمی چپ

      132/0 -  
313/0 

181/0  
163/0 

 طول باله شکمی راست

       149/0  
257/0 

 طول باله پشتی

  .دهدرا نشان میدار د پایینی سطح ارتباط معنیو عد) r(عدد باالیی در هر ردیف میزان همبستگی 
 01/0دار در سطح معنی **    05/0دار در سطح معنی *
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  بحث
ــه  نتــایج ــر روي فرســایش بال هــاي مطالعــه حاضــر ب

زان مختلـف نشـان داد   مختلف در ماهیـان قـزل آال بـا او   
گرمـی   50دیدگی در ماهیان گروه وزنی بیشترین آسیب

دمـی در ماهیـان    ریـب در بالـه  مشاهده شده اما عمده تخ
علــل و عوامــل گونــاگونی  .شـود گرمـی دیــده مــی  400
هـاي مختلـف در   تواننـد سـبب بـروز آسـیب در بالـه      می

 .شرایط پرورشی گردند

دهنـد سـرعت جریـان    مطالعـات مختلـف نشـان مـی    
هــا شــود توانــد ســبب تغییــر انــدازه بالــه بــاالي آب مــی

ماهیـان در  ادمختلف آز هايبطوریکه این مورد در گروه
 ,Latremouille(مراحـل جـوانی گـزارش شـده اسـت      

2003; Pelis and McCormick, 2003; Person-Le.( 
ــه  ــاران  d’Orbcastelمطالع ــاهی ) 2009(و همک روي م

اي کمان در دو سیستم پرورشی آبراهـه  رنگین آالي قزل
اي و پشـتی  نشان داد شاخص نسبی باله سـینه و مداربسته 

توانـد مربـوط بـه    سته کمتر بوده کـه مـی  سیستم مدارب در
هیــدرودینامیک مخــازن و ســرعت ســه برابــري آب در  

هـا علـت عمـده آسـیب بالـه       آن. سیستم مداربسـته باشـد  
اي تر باله سـینه را به دلیل تراکم و وضعیت مطلوب پشتی

سـرعت جریـان آب و    اي را بـه دلیـل  در سیستم آبراهـه 
هـا نشـان داد در   نتـایج آن . شـناي مـاهی دانسـتند   فعالیت 

صورتیکه شرایط کیفیت آب در حد مطلـوبی بـراي هـر    
هی و تخریـب  سیستم فراهم شـود عملکـرد رشـد مـا     دو
-اي در حد قابـل قبـولی در تـراکم   پشتی و سینه يها باله

امـا بـدیهی اسـت کـه      ،توانـد حفـظ گـردد   هاي باال مـی 
آسیب باله پشـتی بطـور معمـول در تـراکم بـاال مشـاهده       

  .)Ellis et al., 2002( خواهد شد
توانـد بـر روي شـاخص    شرایط کیفـی آب نیـز مـی   

) 2009(و همکـاران   d’Orbcastel. ها اثرگذار باشـد باله

ي فیزیکوشیمیایی و بهداشـتی  هاراند که پارامتذکر کرده
ایـن در  . تواند بر وضعیت باله دمی اثرگذار باشدآب می

یط له دمی در مزارعی که شرافرسایش باحالی است که 
شـود و دلیـل آن    اي دارند نیـز عمومـاً مشـاهده مـی    بهینه

. هاي تهاجمی در هنگام تغذیه اسـت ریسک باالي رفتار
عنـوان یـک   ه به همین دلیل است که باله دمی عمومـاً بـ  

شاخص تجاري در ارزیابی فیزیکی شـکل مـاهی مـورد    
ــراي  ر مــیاســتفاده قــرا گیــرد کــه البتــه اســتفاده از آن ب

ت مـاهی بـدون مقایسـه بـا سـایر      مشناخت وضعیت سـال 
تـرین  در مطالعه حاضر نیـز نامناسـب   .ها مشکل استباله

ه شد کـه  شرایط باله دمی در ماهیان با وزن باالتر مشاهد
  . تواند در ارتباط باشدبا موارد ذکر شده فوق می

اال را بـر روي  هـاي بـ  مبسیاري از مطالعات اثر تـراک 
ــه  ــاب شــاخص و وضــعیت بال ــا منفــی ارزی ــدی کــردهه  ان

)Miller et al., 1995; Winfree et al., 1998; 

North et al., 2006(،       امـا علـت مشخصـی کـه نشـان
هـا باشـد تـاکنون    فرسایش بالـه  دهنده اثر منفی تراکم بر

از عوامل سـاییدگی   رسده نظر میب. گزارش نشده است
تـوان بـه در تمـاس    یـک سیسـتم پرورشـی مـی     ها درباله

اختصاصی  هاي پرورشی،هاي واحدیوارهبا د بودن ماهی
، گاز گرفتن تهاجمی یـا  گونهبودن شرایط مربوط به هر 

تصادفی در طی تغذیه، دستکاري، کیفیـت پـایین آب و   
 ;Abbott and Dill, 1985( عوامل عفونی اشـاره کـرد  

Kindschi, 1987; Bosakowski and Wagner, 
1994, 1995.(  
هـاي  شتی در تـراکم ن میزان شاخص باله پپایین بود

عــداد بیشــتر مــاهی و در نتیجــه دلیــل ته توانــد بــبـاال مــی 
همسـان  . هاي تهاجمی و یـا تصـادفی بیشـتر باشـد    آسیب

تواند سبب کـاهش  اندازه ماهی نیز در جمعیت می بودن
 دلیل تعـداد کـم ماهیـان   ه رفتار تهاجمی در بین ماهیان ب
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ست این در حالی ا. )Adams et al., 2007(شود غالب 
با افـزایش وزن و   DF/SLکه در مطالعه حاضر شاخص 

یین ماهی طول ماهی کاهش نیافت که دلیل آن تراکم پا
  .باشددر مزارع مورد تحقیق می

هـا در  دالیل آسـیب و فرسـایش بیشـتر بالـه     یکی از
اوزان بــاالتر، مــدت زمــان بیشــتر نگهــداري در مخــازن  

ي هر چه طـول دوره پـرورش و نگهـدار   . پرورشی است
از جملـه   بیشتر باشد ماهی در معرض عوامل گونـاگونی 

شــی، هـا و کــف مخـازن پرور  برخـورد بیشـتر بــا دیـواره   
ر هنگـام  هـاي تهـاجمی د  برخورد با سایر ماهیـان، رفتـار  

و عوامل پاتوژن  تر بزرگي هاتغذیه و قلمرو طلبی ماهی
این موضوع به خصوص در ارتباط با بالـه   .گیردقرار می

  .ه حاضر مشاهده شددمی در مطالع
پیشـنهاد  ) 2009(و همکـاران  d’Orbcastel مطالعـه  

دلیـل آرام تـر بـودن و    ه بـ  تـر  بـزرگ کرده است ماهیان 
بـا سـایر   شناي کمتر ممکن است تماس کمتـري   فعالیت

تواند منجر به کاهش ساییدگی ماهیان داشته باشند و می
 هـاي تـر آسـیب  همین ماهیان در سنین پاییناما  .باله شود

هـا بـه   شوند که عالئم ایـن آسـیب  بیشتري را متحمل می
هاي شکمی و  در خصوص بالهوضوح در مطالعه حاضر 

  .مشخص بودمخرجی 
ا نیز از جمله مقوالتی است که کمیت و کیفیت غذ

. تواند رشد و سالمت ماهی را تحت تأثیر قـرار دهـد  می
ریت صحیح در غـذادهی، برخـورد   در صورت عدم مدی

ها بـه یکـدیگر در تعـداد دفعـات     الت آنها و حمماهی
نیز غذادهی نامناسب افزایش خواهد یافت که این عامل 

. گــردداي تلقــی مــییــک پتانســیل بــراي فرســایش بالــه
تواند سبب النس نبودن جیره مورد استفاده میهمچنین با

هاي ثانویه و آسیب فیزیکی و حضور پاتوژن هايآسیب
  .ها شودبه باله

دالیل افزایش آسیب یکی از اند داده مطالعات نشان
هـا روي  اي محل قرار گیري آنهاي سینهو فرسایش باله

بدن و مستعد بودن به تمـاس بـا سـطوح مختلـف مخـزن      
این در حالی  .)Turnbull et al., 1998( پرورشی است 

رد مطالعــه در اســت کــه آســیب خاصــی در ماهیــان مــو
نشـد کـه از    دیـده  هـاي  ینهسـ هـاي  تحقیق حاضر در بالـه 

تـوان بـه بـزرگ بـودن مخـازن پـرورش و       دالیل آن می
  .تراکم پایین در مخازن اشاره نمود

هـاي مناسـب جهـت    ها یکی از شـاخص آسیب باله
شـود و بـراي   درك وضعیت سالمت ماهی محسوب می

ــز  ــه تجهیـ ــاز بـ ــین آن نیـ ــاي ات خـــاص و روشتعیـ هـ
لذا به راحتـی در شـرایط مـزارع    . باشدآزمایشگاهی نمی

عنـوان یـک روش غیـر    ه پرورشی قابل استفاده بوده و بـ 
ــاجمی  ــاهی   ته ــت م ــالمت و کیفی ــابی س ــی در ارزی تلق

اسـت کـه ایـن شـاخص در      البته الزم به ذکـر . گردد می
ــدازه  ــار ان ــاخص کن ــی ش ــري برخ ــا گی ــادیر  (ه ــر مق نظی

بسـیار مناسـب و    توانـد  یمـ ) کورتیزول و گلـوکز خـون  
در یـک سیسـتم   راهگشا بوده و وضعیت ماهیان موجود 

پرورشی را از نقطه نظر سالمت و عملکرد فیزیولوژیک 
ــه  ــد ب ــنعکس نمای ــوبی م ــا و وجــود راهنمــا. نحــو مطل ه

و مقایسـه   (Hoyle et al., 2007) فعلیهاي دستورالعمل
 هــا باشــدي کــه نشــان دهنــده فرســایش بالــهبــا تصــاویر

را بـراي بسـیاري از    مـوارد ایـن   قابلیت ارزیـابی  تواند می
  .مبتدي نیز تسهیل و قابل انجام نماید افراد

دلیـل طـول   ه نتایج ایـن مطالعـه مشـخص سـاخت بـ     
ــا یکــدیگر و ســطوح دوره پــرورش، برخــورد ماهیــا ن ب

لمـرو  هـاي تهـاجمی در هنگـام تغذیـه و ق    مخازن و رفتـا 
و فرسایش بیشتري در  هاطلبی در طول این دوره، آسیب

ایـن مطالعـه    .شود یمها با افزایش وزن ماهی مشاهده باله
ها بی و اندازه گیري شاخص نسبی بالهنشان داد که ارزیا

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 1395تابستان ، دهم، شماره دوم، سال نشریه توسعه آبزي پروري  96

روشی مطلوب و غیـر تهـاجمی بـا حـداقل هزینـه بـراي       
این طریق بتواننـد  از محققین و پرورش دهندگان بوده تا 

ماهیان درون یک مزرعه را از نقطه نظر کیفی، سـالمت  
  .و حتی بازار پسندي مورد ارزیابی قرار دهند

  
  اريسپاسگز

مـزارع پـرورش مـاهی     از همکاري صمیمانه مدیران
ــا  آالي قــزل ــان یعقــوبی، اللهی ري و رنگــین کمــان، آقای

ات الزم را فـراهم  قیـق امکانـ  فتحی که در انجام ایـن تح 
  .نماییمنمودند تشکر می
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