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 Oncorhynchus(ابتكار مديريتي در رژيم نوري ماهي قزل آالي رنگين كمان 
mykiss( جهت افزايش عرضه تخم با كيفيت در تمام طول سال 
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  چكيده

اين فاكتور در كنار عواملي محيطي ديگر در فرايند توليـد مثـل آبـزي     .نور از فاكتورهاي مهم محيطي در پرورش آبزيان بشمارميرود
يكي از آنها تخم ريزي يـك بـار در سـال مـاهي     .تكثير ماهي قزل آال همواره با محدوديت هايي روبرو بوده است. نقش بسزايي دارد

هاي تكثير بـراي اينكـه بتواننـد در فصـل     لذا كارگاه .ماهي قزل آال در شرايط روز كوتاه و شب بلند تخم ريزي مي كند.قزل آالست
هاي بهار و تابستان تخم قابل عرضه به بازار داشته باشند بايد تمهيدات خاصي را به منظـور اسـتفاده از فاكتورهـاي بيرونـي دخيـل در      

اسـتفاده از نـور    -1بـه منظـور اسـتفاده از رژيـم نـوري دو راهكـار وجـود دارد        . فيزيولوژي توليد مثل ماهي قزل آال در نظـر بگيرنـد   
روش هاي مختلف استفاده از رژيم نوري در كارگاه تكثير و . GnRHاستفاده از نور مصنوعي به همراه  تزريق هورمون  -2مصنوعي 

پرورش قزل مورد بررسي انجام گرفته و در اين مقاله نتايج آن با منابع مختلف مقايسه گرديده و در نهايـت بـر اسـاس موقيعـت هـاي      
رش دهندگان پيشنهاداتي ارائه مي گردد هم چنين سعي شده هر دو روش به همراه معايب و مزاياي آن هـا از جنبـه كـار    مختلف پرو

 .كارگاهي و عملياتي مورد بررسي قرار گيرد 
   GNRH.   قزل آال رنگين كمان ، رژيم نوري ،  هورمون :  واژگان كليدي

 
  مقدمه

طي ساليان اخير هم گام با . تكثير و پرورش ماهي قزل آال از مشاغل اقتصادي مهم مرتبط با بخش دامپزشكي و شيالت مي باشد
پيشرفت همه جانبه ي صنعت آبزي پروري نيازهاي مختلفي در اين صنعت بوجود آمده كه از اين دسته مي توان نياز به چاره انديشي 

هاي مختلف و گاها نوظهور و غير بومي در سطح مزارع كشور و با توجه به رشد جمعيت نياز  در خصوص رشد روز افزون بيماري
به افزايش راندمان توليد و توليد تخم و بچه ماهي در تمام مدت سال و نياز به فرآوري محصوالت شيالتي و توسعه پرورش در 

ان و كارشناسان شيالت  با پرورش دهندگان نيازي است كه لذا هم گامي هر چه بيشتر دامپزشك. آبهاي شور و لب شور اشاره كرد 
از طرف ديگر با توجه به نوپا بودن اين صنعت در ايران ، ارائه برنامه ها و راهكارهاي مختلف توليدي . بيش از پيش احساس مي شود

ايف دامپزشكان و دانشگاهيان و اقتصادي در جهت رفع نيازهاي فوق الذكر و به منظور افزايش بهره وري مي تواند از ديگر وظ
در اين مقاله سعي شده در مورد نور و رژيم هاي نوري مختلف و قابل استفاده در مراكز تكثير در . صنعت شيالت مد نظر قرار داد

  .وجه تئوري و عملياتي مباحثي علمي و كاربردي مطرح گردد
يكي از مهم ترين فاكتورهاي تاثيرگذار در اين امر . رار دارد رسيدگي گنادهاي جنسي در ماهي قزل آال تحت تاثير عوامل مختلفي ق

تا آنجايي كه بعد از بلوغ ماهي ها ، مهم ترين عامل در تعيين زمان رسيدگي گنادهاي جنسي در شرايط . نور و روشنايي محيط است 
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ته ، اين غده توسط كپسول غني از نور از طريق چشم و عصب چشمي به غده ي پينال در باالي هيپوتاالموس رف. طبيعي نور است 
تحريك اين غده در . عروق پوشيده شده است و  به نور حساس بوده و در تنظيم و مهار چرخه هاي فصلي توليد مثل نقش دارد

با پس ما مي توانيم )1،3.(اين هورمون در بلوغ جنسي و توليد مثل نقش دارد . از هيپوفيز مي انجامد GnRHنهايت به توليد هورمون 
از ديگر عوامل تاثيرگذار بر رشد گنادها . تغيير در ساعات روشنايي و تاريكي بر ريتم ترشح هورموني بدن ماهي تاثير بگذاريم

ژنتيك  . فاكتورهاي خارجي مثل دما ، تغذيه ، حضور جنس مخالف و فاكتورهاي فيزيكي و شيميايي آب و شرايط اسارت ميباشد 
  .مده اي از فرايند رسيدگي جنسي را بر عهده دارد نيز بعنوان عامل دروني نقش ع

روزه نشان داده كه در نهايت رشد  30بررسي تاثيرات نور بروي فاكتورهاي مربوط به رشد بروي الرو نورس قزل آال در دوره اي 
 16ساعت نور و  8درصد بيشتر بود ولي با توجه به رشد خوب گروه  30تا  18ساعت مورد تابش نور قرار گرفتند  24گروهي كه 

ساعت تاريكي اين نتيجه را گرفتند كه نور بيشتر از اين طريق كه فرصتي براي دريافت غذاي بيشتر را فراهم مي كند بروي رشد 
با بررسي تاثيرات نور بر عملكرد رشد و تغذيه در قزل آالي پرورشي  Yıldırım (2011)وTürker ) .1(الرو نورس تاثير مي گذارد

دريا گزارش دادند كه نرخ رشد روزانه ، نرخ رشد نسبي و نرخ رشد ويژه داراي تفاوت معني دار و مثبتي در گروه  در شرايط آب
در مورد ماهيان جوان و . بوده است) ساعت روشنايي 11(ساعت روشنايي نسبت به گروه كنترل 18ساعت روشنايي و  24هاي 

طول موج نور نيز در تاثيرات رژيم نوري موثر بوده . تلف ارائه گرديده است نزديك به پرواري نيز گزارشات مشابهي در مقاالت مخ
و بايد به اين موضوع توجه شود كه طول موجهاي مختلف نور مرئي در برخورد با آب دچار تغييراتي ميشوند مثالً نور قرمز اولين 

  )5. (طول موجي است كه در برخورد با آب ناپديد ميشود
اين شرايط در حالت طبيعي فصل هاي . در ماهي قزل آال در شرايط روز كوتاه و شب بلند اتفاق مي افتد رسيدگي گنادهاي جنسي 

پس در اين حالت دو مشكل اساسي براي . پاييز و زمستان را شامل مي شود و فقط در مورد هر ماهي يك بار در سال اتفاق مي افتد 
بچه ماهي در فصلي خاص رخ مي دهد پس تكثير دهنده فقط ايام خاصي از تكثير دهنده روي خواهد داد اول آنكه توليد تخم و 

سال تخم قابل عرضه به بازار خواهد داشت و دوم اينكه توليد تخم و اسپرم در تمامي ماهيان با نموداري زنگوله اي خود را بروز مي 
ن روند بصورت تدريجي صورت ميگيرد  كه بايد دهد كه معموالً در ماههاي آذر و دي اوج تخم ريزي مي باشد  و شروع و اتمام اي

در اين مرحله  برنامه ي سنگين كاري از نظر نيروي انساني و مديريت اجرا شود كه اوالً منجر به باال رفتن ضريب خطا در معاينه ي 
است فروش نروند كه  ماهي و انجام نامناسب عمل تخم گيري ميشود و دوم اينكه نياز بازار براي اين تخمها مشخص نبوده و ممكن

لذا مشكالت ذكر شده ، لزوم اجراي برنامه . در صورت كمبود آب و مكان براي نگه داري تخم مشكالت فراواني ايجاد مي نمايد 
هايي همانند رژيم هاي مختلف نوري در مراكز تكثير بزرگ به منظور افزايش بهره وري و مديريت زمان در عرضه و تقاضا را 

براي اجراي طرح هاي رژيم نوري در سطح مزارع به سالن هاي كامال سرپوشيده با نور قابل تنظيم و ميزان حداقل . نمايان مي كند 
  )1.(لوكس نور در سطح آب احتياج داريم  40
 

  مواد و روش كار
به بازار داشته باشند ، همان گونه كه ذكر شد  كارگاه هاي تكثير براي اينكه بتوانند در تمام سال تخم ماهي قزل آالي قابل عرضه 

براي ايجاد شرايط مشابه با فصل هاي . كه يكي از اين تمهيدات استفاده از نور مصنوعي است . بايد تمهيدات ويژه اي در نظر بگيرند 
و  پاييز و زمستان در فصل هاي بهار و تابستان از بين فاكتورهاي دخيل در رسيدگي جنسي ماهي تنها فاكتوري كه بصورت عملياتي

با كمترين هزينه و بيشترين اثر مي تواند شرايط القاء تخم ريزي را براي ماهي ايجاد نمايد فاكتور نور و تغيير ميزان روشنايي و 
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رژيم تركيبي نور  -2رژيم صرفا مبتني بر نور  -1: بدين منظور دو نوع رژيم پايه را ميتوان مد نظر گرفت. تاريكي محيط ماهي ميباشد
  )(GnRH  Gonadotropin releasing hormoneمحرك رشد گنادهاي جنسي  مانند هورمون  و هورمون هاي

كه اين دو هر كدام مي توانند در برنامه ي تخم گيري يك بار در سال براي مديريت زماني عرضه و تقاضا و تخم گيري دو بار در 
  .سال جهت بهره وري بيشتر از امكانات موجود مورد استفاده قرار گيرند 

در تحقيقي گسترده ، استفاده از اين دو نوع رژيم نوري را به منظور تخم گيري دو بار در سال از ماهي قزل آال مورد )1381(مهرابي 
گروه ماهي مولد نر و ماده را در چهار استخر كه دوتاي آن سرپوشيده با نور قابل كنترل و دوتاي ديگر در  4وي . بررسي قرار داد 

يك گروه به عنوان تيمار در نظر گرفته شد در نور طبيعي و بدون تزريق . رض نور خورشيد بودند ، وارد كرد محيط باز و در مع
به صورت ) GnRHآنالوگ هورمون (گروه ديگر را در نور طبيعي نگه داري كرد و به آنها  فرتاژيل. هورمون نگه داري شد 

ر استخرهاي سرپوشيده و تحت رژيم نوري بدون تزريق هورمون نگه گروه بعدي د. ميكروگرم تزريق كرد  10عضالني و ماهانه 
ميكروگرم در ماه  10داري شدند و گروه آخر در استخرهاي سرپوشيده و تحت رژيم نوري به همراه تزريق فرتاژيل به همان ميزان 

نوري به همراه تزريق هورمون دو در پايان اين دوره ي يك ساله محقق توانست از دو گروه رژيم نوري و رژيم . نگه داري شدند 
در گروه . برابر گروه كنترل بود  32/3و  11/4بار در سال تخم بگيرد و ميزان تخم هاي استحصال شده در اين دو گروه به ترتيب 
اگر بنا ). 1(برابر  بيشتر از گروه كنترل بود  19/1تزريق هورمون در نور طبيعي تخم گيري يك بار در سال انجام شد و ميزان تخم ها  

در . بر تكثير دو بار در سال باشد بهترين رژيم كه مي توان از آن بهره برد رژيمي است كه در دو دوره ي شش ماهه نوشته مي شود 
ساعت  18ساعت نور و  6ساعت تاريكي بهره گرفته مي شود  و در سه ماهه ي دوم از رژيم  6ساعت نور و  18سه ماه اول از رژيم 

تزريق هورمون در اين نوع رژيم مي تواند به . به بعد تخم ريزي آغاز مي شود  5در اين رژيم از ماه . اده مي شود تاريكي استف
رژيم بعدي  به منظور عرضه ي تخم هاي خارج  از فصل با كيفيت استفاده مي . افزايش توليد تخم و زودرسي بيشتر كمك كند 
عده اي در شرايط عادي و نور طبيعي در فصل هاي پاييز و زمستان . سيم مي شوند شود كه در آن كل ماهيان مولد به دو قسمت تق

تخم ريزي مي كنند و گروه ديگر در شرايط رژيم نوري و در فصل هاي بهار و تابستان و هر ماهي يك بار در سال تخم ريزي مي 
ارج از فصل همزمان با پايان تابستان وقتي است كه پايان تخم ريزي خ: نحوه ي رژيم نويسي براي اين گروه به شرح زير است . كند 

 16ماهي هاي مولد بايد زير رژيم نوري جديد بروند ، در ابتدا در يك بازه ي يك ماهه به منظور آمادگي ماهي از رژيم نوري 
از اين مرحله به ساعت خاموشي و بعد  6ساعت نور و  18ساعت خاموشي  و سپس در يك بازه چهار ماهه از رژيم  8ساعت  نور و 

را ثابت نگه مي داريم   18به   6ساعت خاموشي استفاده مي كنيم و تا پايان دوره  نسبت  18ساعت نور و  6صورت ناگهاني از رژيم 
كه اين رژيم در مزرعه مورد بررسي كه در زمينه توليد تخم فصل و خارج از فصل در كشور فعاليت ميكند مورد استفاده موفق قرار 

  .ضمنا در اين رژيم نيز مي توان از تزريق هورمون به منظور توليد بيشتر بهره برد . استگرفته 
 

  نتايج و بحث
در بررسيهايي كه در مزرعه مورد آزمايش در مورد رژيم هاي نوري مختلف صورت گرفت با بر آورد صورت گرفته توسط مسئول 

ان توليدي نشان داد كه در سال اول كه از رژيم نوري بهره گرفته شد فني كارگاه و برآورد صورت گرفته از جهت اقتصادي و راندم
با توجه به تكثير دو بار در سال از هر ماهي بدون تزريق هورمون ميزان تخم توليدي تقريباً دو برابر بوده ولي تخمهاي حاصله كيفيت 

دوم با توجه به فراواني آب و زمين هاي قابل استفاده در سال . پايين داشته  و به طبع آن تلفات بيشتر و بازارپسندي كمتري داشتند
كل مولدين به دو گروه تقسيم و يك گروه در فصل و گروه دوم خارج از فصل تخم ريزي كرده و گروهي كه با رژيم نوري و 

وجه به موارد فوق با ت. فقط يك بار در سال در بهار و تابستان  تخم ريزي نمودند كيفيت تخمشان در حد قابل قبول و مناسب بود
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الذكر در مزارعي كه آب و زمين محدود دارند ، استفاده از رژيم نوري به منظور تكثير دو بار در سال بدون تزريق هورمون مي تواند 
مناسب بوده و قابل توصيه باشد زيرا اين مزارع با توجه به محدوديت هايي كه دارند بايد از ظرفيت هاي موجود خود حداكثر 

در اين روش قدري ميزان تلفات تخم تا بچه ماهي باال مي رود ، كيفيت تخم پايين آمده ، سايز تخم كوچك مي . را ببرند استفاده
در اين روش ماهي مولد از ماهياني كه يك بار . شود كه با وجود بي تاثيري در وزن بچه ماهي حاصله ميتوان از آن صرف نظر كرد

ده ، غذاي بيشتري مصرف مي كند و نسبت به عوامل محيطي استرس زا حساسيت بيشتري در سال تخم ريزي مي كنند ضيف تر ش
دارد ، ميزان تلفات ماهيان مولد در اثر اين عوامل قدري افزايش يافته و شايد طول عمر اقتصادي ماهي قدري پايين بيايد كه تمامي 

استفاده از . عادي قابل توجيه بوده و اقتصادي به نظر مي رسد نكات منفي ذكر شده با توجه به توليد تخم ماهي حدود دو برابر حالت
هورمون با اينكه در نهايت باعث افزايش ميزان و كيفيت تخم ها مي شود ولي در اكثر كارگاه هاي كشور به داليل زير استفاده نمي 

از به نيروي بيشتر و خبره تري دارد ، از تزريق هورمون ماهانه صورت مي گيرد كه اين كار در تعداد باال زمان بر بوده و ني: شود
طرف ديگر تزريق هورمون استرس هاي فراواني را به ماهي وارد مي كند مانند حضور مداوم كارگر در مدت زياد در استخر در 

در  حين تزريق ، پايين آمدن سطح آب در زمان تزريق و كمبود اكسيژن در اثر بيرون ماندن طوالني مدت از آب ، تقالي ماهي
هنگام كنترل توسط كارگر و امكان بروز صدمات فيزيكي و در نهايت تحت تاثير قرار گرفتن سيستم عصبي و هورموني و افزايش 

همچنين . هورمونهاي استرس زا در بدن ماهي و كاهش مقاومت اختصاصي و غير اخصاصي در برابر بيماريها را بدنبال خواهد داشت
  .باشدتهيه هورمون خود هزينه بر مي 

اما در مزارعي كه از آب كافي و زمين مناسب بهره مندند بهتر است براي جلوگيري از افت كيفيت تخم و در نتيجه كاهش تقاضاي  
مشتريان ، صرفا به دليل عرضه ي تخم با كيفيت در سرتاسر سال و هم چنين كاهش حجم كاري در ماه هايي كه توليد تخم در پيك 

مولد خود را به دو گروه تقسيم كرده ، عده اي در نور طبيعي و عده اي در نور مصنوعي يك بار در سال  خود قرار دارد ، ماهيان
از مزاياي اين رژيم مي توان به عرضه ي تخم در اكثر ماه هاي سال ، توليد تخم با كيفيت مناسب و . مورد تخم گيري قرار گيرند 

مولدين با تلفات كم و غذاي مصرفي كمتر كه در مجموع برآيند اين امر باعث  تلفات كم ، ماهيان مولد پر انرژي و شاداب تر ، 
تزريق هورمون در اين رژيم نيز به داليل . ميشود عوامل استرس زا كاهش يافته و مقاومت ماهي نيز در مقابل پاتوژنها افزايش يابد

  .ذكر شده پيشنهاد نمي گردد
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