
 

 

 

 

 
 کشاورزی وزارت جهاد

 موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح نژاد ماهیان سردآبی شهید 

 مطهری یاسوج

  مراحل رشد و نمو ماهی قزل آالی رنگین کمان

  

 مرحله تکثیر و استحصال تخم ) تخم سبز (-

نر و ماده ( که حدود یک هفتهه قعه     پس از بیهوشی ماهیان مولد )

غذا شده اند با مالش مالیم دست به پهلوهای شکم مهاهی از سهمت   

سر به طرف دم پائین تر از باله های شکمی بعوریکه تخمک هها بهه   

آرامی که موجب پاره شدن تخمک ها نگردد در داخل یک ظرف 

خشک پالستیکی تمیز و خشک قرار گیرد و پهس از آن مهای  م هی    

رج شده از ماهی نر را مستقیما به تخمک ها اضافه و مخلوط کرد خا

و پس از شستشو و جذب آب تخمک های لقاح شده را به سهی ی و  

 تههراف ههها در داخههل تفریخگاهههها ) سههالن هاههری ( انتقههال داد      

 

 عوامل مؤثر در عملیات تکثیر ) تخم کشی ماهیان (

ثیهر  قع  غذا حدود یک هفتهه قلهل از شهروم یملیها  تک     -

 مولدین 

بیهوش کردن ماهیان جهت کاهش اسهتر  ) جلهوگیری    -

از آسیب یها شهو( ( بها اسهتفاده از مهاده بیههوش ک  هده        

MS222   و پودر گل میخک 

دقیقه نیز  3دقیقه بوده و  2 – 5مد  زمان بیهوشی حدود  -

 طول می کشد تا ماهیان بهوش آی د 

) شستشوی دقیق و به آرامی تخمک های اسپرم زده شده  -

جلوگیری از پاره گی پوسته تخمهک هها ( و جهذب آب    

بههه ح ههم تخمکههها اضههافه  4/1پههس از لقههاح کههه حههدود 

 میگردد 

انتقال تخمک های لقاح شده ) تخم سلز ( به سهالن ههای    -

انکوباسههیون ) تفههریه گاهههها ( تهها مرحلههه  شههم زدگههی   

 تخمک ها

دقیقهه بیشهتر طهول بکشهد      52  اناه مد  بیهوشی از  -

 موجب تلفا  و مرگ ماهیان مولد می شود 

خشک نمودن قسمت تحتانی ماهی با یک پار ه حوله  -

ای بعوریکهه مخههاط روی پوسههت مههاهی پهها( نشههود)  

از بروز یفونهت ههای میکروبهی یها     مخاط = جلوگیری 

 رشد قار ها و انگل های پوستی (

گهههرم در لیتهههر نمهههک ط هههام )  7اسهههتفاده از محلهههول  -

جلوگیری از بسته شدن سوراخ میکروپیل تخمک ها و 

 ان قاد اسپرم ها (

شستشوی دقیق و بهه آرامهی تخمهک ههای اسهپرم زده       -

شده ) جلهوگیری از پهاره گهی پوسهته تخمهک هها ( و       

بههه ح ههم  4/1پههس از لقههاح کههه حههدود  جههذب آب 

 تخمکها اضافه میگردد 

انتقال تخمک های لقاح شده ) تخم سلز ( به سالن های  -

انکوباسیون ) تفهریه گاههها ( تها مرحلهه  شهم زدگهی       

 تخمک ها

 مرحله چشم زدگی  -

در این مرحله نگهداری و مراقلت از تخم ها مسئله ایست که از 

  وجه نمودج له های گوناگون بایستی بدان ت

 

عوامل  مؤثر در چشم زدگی تخم ها در سالن  -

 های انکوباسیون ) تفریخ گاهها (

باروری تخمک ها )   د ثانیه پس از مخلوط نمودن   -

تخمک ها و اسپرمهای استحصالی از ماهیان مولد 

 صور  می پذیرد (



 

 

 

 

  

جذب آب و سخت شدن تخم ها) تخم ها آب  -

 جذب کرده و سخت می شوند(

محافظت از نور ) حفاظت تخم ها از نور بخصوص  -

زرده با نور های با طیف آبی تا مرحله الرو با کیسه 

و  استفاده از ورقهای یونولیتی که روی انکوباتورها

 تراف ها پوشانده می شود ( 

سایت پس از تکثیر می  48جم  آوری تلفا  ) تا  -

با « پوار » توان تخم های مرده را بوسیله پی پت 

سیفون با یک کارگر با ت ربه جم  آوری نمود ولی 

 نلاید به تخمها دست زد ( 

در این مرحله )  شم زدگی (  شمهای ج ین  -

بصور  دو نقعه سیاه رنگ قابل رویت هست د  از 

این مرحله به ب د میتوان تخم های مرده و قارچ زده 

را جهت جلوگیری از تشکیل کل ی قار ی و انتقال 

قار ها به سایر تخم های سالم با سیفون یا ریختن 

ا آب تخم های سالم و مرده در محلول آب نمک ی

اکسیژنه جدا و جم  آوری نمود  فروش ، حمل و 

 نقل و جاب ایی اغلب در این مرحله ان ام می پذیرد   

غلظت م اسب محلول های آب نمک و آب اکسیژنه  -

بستگی به میزان ترکیلا  آب و اندازه تخمها دارد و 

 بعور ت ربی بدست می آید 

به ب د  دو نقعه سیاه رنگ قابل رویت هست د  از این مرحله -

میتوان تخم های مرده و قارچ زده را جههت جلهوگیری از   

تشکیل کل ی قار ی و انتقال قار هها بهه سهایر تخهم ههای      

سالم با سیفون یا ریختن تخم های سالم و مرده در محلهول  

آب نمک یا آب اکسیژنه جدا و جم  آوری نمود  فروش 

، حمل و نقل و جاب ایی اغلب در ایهن مرحلهه ان هام مهی     

 یردپذ

 

غلظت م اسب محلول های آب نمک و آب اکسیژنه بستگی به   

میزان ترکیلا  آب و اندازه تخمها دارد و بعور ت ربی بدست 

 می آید 

 مرحله الرو با کیسه زرده مرحله الرو با کیسه زرده -

 مد  زمانی که طول می کشد تا تخم  شم زده مراحل

ب دی رشد و نمو را طی ک د، با توجه به در جه حرار  

آب، نوم نژاد، ترکیلا  غذایی زرده و اندازه تخم متغیر 

خواهد بود   بعور تقریلی میتوان برای ماهی قزل آال، 

مراحل زمانی نمو را در درجا  مختلف آب به شرح 

 جدول ذیل خالصه نمود 

  
 مو ) روز (جدول : رابعه دمای آب و مراحل زمانی ن

دمای آب ) 

درجه 

 سانتیگراد( 

 مراحل زمانی مختلف نمو تخم و الرو ) روز (

مرحله خروج   شم زدگی

 الرو از تخم 

مرحله شروه به 

 تغذیه ف ال

2 39 80 118 

5 32 66 97 

6 27 55 81 

7 22 46 67 

8 19 39 57 

9 16 33 49 

10 14 29 41 

11 12 24 36 

12 10 21 30 

 
 

 مرحله جذب کیسه زرده -

 نکات مهم درنگهداری از الروها -

پس از تلدیل تخم ها به الرو، تا مدتی الروها از کیسه زرده  -

 خود تغذیه می نمای د 

تا ه گامیکه کلیه الروها از تخم خارج نشده اند، آنها را در  -

 همان سلد های داخل تراف نگهداری می نمای د

مد  بایستی پوسته تخم ها ، الروها و تخم های طی این  -

 مرده را از داخل سلد خارج ساخت 

پس از خروج کلیه الروها از تخم،محتویا  سلدها را در  -

ظرف تراف خالی می ک  د تا هم فضای بیشتر برای الروهاو 

هم جاب ایی و حرکت آب در تراف به شکل بهتری ان ام 

 پذیرد 

بم ظور محافظت از نور  در این وض یت نیز بهتر است -

مستقیم، روی تراف ها بوسیله ورقه های یونولیتی پوشانده 

شود ) زیرا نور مستقیم در این حالت میتواندموجب بدنیا 

آمدن الروهای ناقص و هما ین مرگ و میر الروها و 

 نوزادها گردد 

الروهای که از کیسه زرده استفاده میک  د، در تاریکی از  -

 برخوردارند رشد و نمو بهتری 

 مرحله الرو با تغذیه فعال -

 نکات اساسی در هنگام تغذیه فعال الروها -

برخی م تقدند که بهترین زمان تغذیه ف ال الروها ه گامی  -

 درصد از کیسه زرده جذب شده باشد  50است که 

درصد این کیسه زرده توسط الروها  70-90برخی م تقدند  -

 جذب شده باش د 

 



 

 

 

بهترین روش آن است که روزی   د بار میزان  ساده ترین و -

اندکی غذا روی سعح آب و ارزیابی تمایل الروهای ش اور به 

 خوردن غذا زمان دقیق تغذیه ف ال ارزیابی و ت یین نمود 

  اناه مد  زیادی از زمان شروم تغذیه ف ال گذشته و  -

الروها گرس ه بمان د، تلفا  زیادی در میان الروها مشاهده 

 د شد خواه
سانتی متر بیشتر باشد تا  15یمق آب تراف ها نلایستی از  -

الروها بتوان د براحتی به سعح آمده و کیسه هوایی خود را پر 

 نمای د و مشکالتی از لحاظ ش اوری برای الروها بوجود نیاید  

کیلوگرم نلایستی از  1-3/1میزان جریان آب مورد نیاز برای هر  -

 ت اوز نماید لیتر در دقیقه  1حدود 

 درصد وزن بدن صور  گیرد  5 -10تغذیه الروها حدود  -

بار  رخ کرده بدون زواید  2 – 3تغذیه از غذاهای زنده، طحال  -

 ربی و به میزان نیاز مالیده شده بر روی ورقه های یونولیتی 

 جهت جلوگیری از بروز آلودگی های احتمالی  

تر و نرم به نسلت اندازه غذای ایدهآل برای تغذیه از غذاهای  -

یرض دهان، ولی برای تغذیه از غذای پلیت بایستی ذرا   1:1

 غذایی بیشتر از نصف په ای یرض دهان نلاشد 

درصد  49 -55م موال غذای آغازین بهتر است که حاوی  -

درصد هیدرا  کربن  11-15درصد  ربی و  11-16پروتئین، 

 باشد 

 

 

 

 مرحله باه ماهی انگشت قد -

گرم رسید میتوان آنها  2وزن باه ماهیان به حدود وقتی که  -

و مخزنی  ) بتونی ( را از سالن انکوباسیون به هر نوم استخر

 انتقال داد 

مخازن یا استخرهای بتونی بزرگتر دارای یرضی حدود  -

 3-5سانتی متر و  20-70سانتی متر، یمقی حدود 30 -100

 متر طول دارند

ه گام آغاز تغذیه ف ال باه از این نوم مخازن میتوان از  -

 ماهیان تا رسیدن به اندازه انگشت قد استفاده کرد 

خازن نگهداری باه ماهیان انگشت قد، بصور  بسیاری از م -

گرد یا  هارگوش بوده اغلب از ج س فایلرگال  می 

  باش د

در بسیاری از مواق ، مخازن اخیر را در محیط سربسته قرار  -

م رض نور مستقیم خورشید و می ده د تا باه ماهیان در 

 سایر تغییرا  فیزیکی محیط قرار نگیرند 
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