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چکیده
در . انکوباسیون در ارتباط است يهاي دورهنرخ باالي تلفات در مراحل جنینی و الروي قزل آالي رنگین کمان در ایران با تنش

هاي رشد، ترکیب الشه و پروفایل اسیدهاي چرب گشایی، بازماندگی، شاخصیافته بر تخمهاي لقاح حاضر اثر دستکاري تخم يمطالعه
دقیقه پس از لقاح، در یک  10هاي لقاح یافته در زمان براي اعمال تیمار دستکاري، تخم .کمان مورد ارزیابی قرار گرفترنگینآاليقزل

اي که مورد هاي لقاح یافتهتخم. ور گردیدنددقیقه غوطه 10دهی به مدت گراد و همراه با هواسانتی يدرجه 12حمام آبی داراي آب 
ها پس از لقاح نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که دستکاري تخم. دستکاري قرار نگرفتند به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد

ها تغییراتی را در میزان افزایش عالوه بر این، دستکاري تخم. )>05/0p(ها در دوران انکوباسیون را کاهش دهد تواند بازماندگی تخممی
میزان اسید چرب اشباع . )>05/0p(وزن، میزان پروتئین، میزان خاکستر و پروفایل اسیدهاي چرب بچه ماهیان پرورشی ایجاد نمود 

اسیدهاي  .)>05/0p(داري داشت یاختالف معن در گروه تیمار افزایش یافته و با گروه شاهد) 16:1C(و پالمیتولیئک ) 16:0C(پالمیتیک 
در گروه تیمار افزایش  )6n-18:3C(و گاما لینولئیک اسید ) 6n-18:2C(، لینولئیک اسید )6n-20:4C(نظیر آراشیدونیک اسید  6چرب امگا

چرب اشباع در اثر تنش افزایش و در این مطالعه به طور کلی میزان اسیدهاي .)>05/0p(دار داشت ییافته و با گروه شاهد اختالف معن
.ثیر زیادي داردأمیزان اسیدهاي چرب غیر اشباع کاهش یافت که این امر روي کیفیت محصول تولیدي و ارزش غذایی آن ت

قزل آالي رنگین کمان، تنش، بازماندگی، کیفیت الشه: کلیديکلمات 

مقدمه
Oncorhynchus(کمان رنگینآاليقزلماهی . mykiss( 

Salmo(بعد از ماهی آزاد اقیانوس اطلس  salar( ترین مهم
 هیان است که در بسیاري از کشورهاماگونه در بین آزاد

 Pandian and(شودتکثیر و پرورش داده می

Koteeswaran ساالنه میلیاردها عدد تخم این . )1998
درصد تولید تخم در  50. گرددماهی تولید و توزیع می

وتکثیر. درصد آن در کشور آمریکا است 15اروپا و 
کمان در ایران بخش مهمی رنگینآاليماهی قزلپرورش

ي منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دانشجوي دکتراي شیالت، دانشکده 1
ي منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دانشیار گروه شیالت، دانشکده *2
ي منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان استادیار گروه شیالت، دانشکده 3
، دانشگاه کردستاني منابع طبیعیاستادیار گروه شیالت، دانشکده 4

پروري را به خود اختصاص داده است و از صنعت آبزي 
تنها گونه از بین ماهیان سردآبی است که در مقیاس 

Akbari(شودتجاري تولید می et al. ایران  در. )2009
 هزار تن140میلیون تخم و در حدود  200ساالنه بیش از 

کمان در مراکز تکثیر و پرورش آالي رنگینماهی قزل
سفانه امروزه أمت.)FAO Statistics 2014(شودتولید می
هاي تکثیر این ماهی تلفات باال در تر کارگاهدر بیش

شود که از نظر کارشناسان مراحل تخم و الرو مشاهده می
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ها و هاي وارده به تخمیکی از دالیل اصلی آن تنش
 ،بنابراین. )Giri et al. 2002(الروهاي تولیدي است

یا کاهش اثرات هاي مختلف براي حذف استفاده از روش
با بررسی . رسدها ضروري به نظر میناشی از این تنش

هاي تولیدي در زمان برخورد با تنش بازماندگی تخم
زا را در هاي تنشها و دستکاريتوان اثرات فعالیتمی

Bromage(هاي تکثیر ارزیابی کردکارگاه et al. 1992( .
لقاح هاي هاي مختلف روي تخمتغییرات و دستکاري

ها هاي حاصل از تخمتواند بر کیفیت جنینیافته می
در . )Schreck et al. 2001(ثیرات زیادي داشته باشدأت

و  آب هاي تکثیر عواملی مانند تغییرات دمايکارگاه
تواند براي اکسیژن، ضربات میکانیکی و جابجایی می

Wendelaar-Bonga(زا باشدهاي لقاح یافته تنشتخم

هاي ایجاد شده منجر به بروز تغییرات تنش. )1997
شود که هاي تازه لقاح یافته میفیزیولوژیک خاص در تخم
توان حتی می را گاه اثرات آن ،بسته به شدت این تغییرات

Horton(تا سنین بعد از بلوغ هم در ماهیان مشاهده کرد

یکی از بارزترین این اثرات که در همان مراحل . )1956
میزان دهد کاهش خوبی خود را نشان میاولیه به 

تواند بر اقتصاد و راندمان تولید بازماندگی است که می
 Barton and(ثیر قابل توجهی داشته باشدأکارگاه ت

Iwama هاي ناشی هاي فیزیکی و تنشدستکاري.)1991
خصوص ه پروري بناپذیري در آبزيبخش اجتناب ،از آن

که امکان حذف و دنباشمیها در مراکز تکثیر و هچري
به طور کامل وجود  هاي دیگرها با روشگزینی آنیجا

-آبزي در مراحل رشد و نمو خود با تنش ،در واقع  .ندارد

ی از شرایط معمول تکثیر و ئشود که جزبه رو میهایی رو
اگر تنش . )Wedemeyer 1972(پرورش هستند

 تلفات باالدستکاري شدید و سریع باشد منجر به مرگ و 
ر خفیف و بلند مدت باشد شود ولی اگمی در تخم یا الرو

هاي هورمونی، تغییرات در پاسخبروز ند منجر به توامی
هاي مرتبط و ایجاد تغییرات فیزیولوژیک در بیان ژن

تا.)Hor 1970(تخم یا الرو شود و ساختار متابولیسم
تنش و اثرات ناشی از آن بر  يمطالعاتی در زمینه ،کنون

کمان صورت آالي رنگینتخم لقاح یافته و الروهاي قزل
 توان به بررسی اثرات تراکمگرفته است که از آن جمله می

یافتههاي لقاح هاي تراف و دستکاري تخمباال در سینی
)Ghaedi et al. افزایش دما و کاهش اکسیژن بر  ،)2014

Akbari(الرو et al. و اثرات ناشی از  pH، تغییرات )2009
اشاره ) 1388یگانه و همکاران علوي(آن بر کیفیت تخم 

.کرد
هاي دمایی در آزادشوك يالقاي تریپلوییدي به وسیله

رواج زیادي کمان آالي رنگینقزل ،خصوصه ماهیان و ب
هاي لقاح یافته نیاز به اعمال شوك دمایی بر تخم. دارد

ها براي این دستکاري.بعد از لقاح داردها دستکاري تخم
ها را تحت زا بوده و شرایط فیزیولوژیک تخمها تنشتخم

حاضر سعی شده  يدر مطالعه. دهندثیر خود قرار میأت
هاي الزم براي القاي تریپلوییدي است با اعمال دستکاري

ها اثرات ناشی از این دستکاري ،شوك دمایی يبه وسیله
ی، رشد، کیفیت الشه و همچنین پروفایل روي بازماندگ

ها اسیدهاي چرب بررسی و تغییرات ناشی از این تنش
.مشخص گردد

مواد و روش کار
چال واقع در استان  این پژوهش در کارگاه تکثیر ماهی

انجام  1393لرستان، شهرستان الیگودرز در پاییز سال 
 5/10-11آزمایش  يدماي آب کارگاه طی دوره .گرفت
-5/8، اکسیژن محلول pH8/7-6/7گراد،  سانتی يدرجه

-610گرم در لیتر و میزان هدایت الکتریکی آب  میلی 2/8
.متر بود میکروموس بر سانتی 580

مولد  8تهیه مولد و استحصال تخم و اسپرم از براي 
گرم و طول کل  1600±246ماده با میانگین وزن 

مولد نر با میانگین وزن   6متر و سانتی 8/1±87/51
متر که از  سانتی 50/50±58/2گرم و طول کل  186±1393

گیري از  تخمک. ساله بودند استفاده شد 4نظر سنی 
مولدین ماده با استفاده از روش معمول در کارگاه و با 

گرم میلی 120(گل میخک  پودر هوش کردن مولدین در بی
گیري از اسپرم.گرفتو به روش دستی صورت ) در لیتر
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سی به منظور جلوگیري از سی 100مولدین نر با سرنگ 
آلودگی با خون و مدفوع انجام شد و از روش خشک 

Moccia and Munkittrick(براي لقاح استفاده گردید 

-هاي لقاح یافته تحت دو حالت زیر به سینیتخم). 1986

.هاي تراف انتقال پیدا کردند
طبق شرایط معمول تکثیر :)گروه شاهد(حالت اول

 4900، تعداد گیريکمان  یعنی بعد از آبآالي رنگینقزل
.هاي تراف انتقال داده شدندتخم به سینی

هاي دمایی یکی استفاده از شوك):تیمار(حالت دوم 
هایی است که براي تولید ماهیان تریپلویید استفاده از روش

 -1: در این روش سه فاکتور مهم وجود دارد. شودمی
شدت  -3ك مدت زمان اعمال شو -2زمان اعمال شوك 

در این آزمایش براي  .بشوك یا همان تغییر دماي آ
هاي فیزیکی جهت تولید ماهیان سازي دستکاريشبیه

شاهد لقاح داده  گروهتخم مانند  4900تعداد  تریپلویید 
هاي تخم )زمان اعمال شوك(دقیقه بعد از لقاح 10و شد

گیري بودند را با یک آبکش لقاح یافته که در حال آب
آب کارگاه به  آنپالستیکی به یک یونولیت که درون 

شدت (گرادسانتی يدرجه 12لیتر با دماي  20میزان 
دقیقه 10قرار داشت انتقال داده شد و به مدت  )شوك

اشتنددرون یونولیت قرار د )مدت زمان اعمال شوك(
که از  سپس به درون سینی.)1393درافشان و همکاران (

.انتقال داده شدند گیري شده بودندقبل ضدعفونی و آب
هایی که براي براي تولید ماهیان این گروه تمام دستکاري

جز تغییر ه تولید ماهیان تریپلوئید الزم است انجام گرفت ب
که براي (گرادسانتی يدرجه 28جاي ه دماي آب که ب

همان دماي و ) شودمی کار گرفتهه تولید ماهیان تریپلوئید ب
بود استفاده گردید گرادسانتی يدرجه 12آب کارگاه که 

)Pandian and Koteeswaran 1998, Dorafshan et al. 

2010.(
هاي  زدگی در سینی هاي لقاح یافته تا مرحله چشم تخم

ها پوشیده شده بود، در سالن  چشمه ریز که روي آن
. انکوباسیون نگهداري شدند

زدگی، درصد چشم ،گیري پارامترهاي تکثیراندازهبراي     
گشایی و شناي فعال در هر یک از دو گروه مورد تخم

درجه روز چشم  183ها بعد از تخم .مطالعه بررسی شد
ها  گشایی در آن درجه روز تخم 310زدند و بعد از 

گشایی الروها شمارش  صورت گرفت و بعد از تخم
.شدند

 70که الروها تقریباًبعد از این ،پرورش الروجهت     
زرده خود را جذب کردند، غذادهی با  يدرصد کیسه

. حرارت آب شروع شد يزنده و درجه يتوجه به توده
بار  12روز به طول انجامید و الروها  38پرورش  يدوره

غذاي . درصد وزن بدن تغذیه شدند 7در روز و معادل 
.مورد استفاده ساخت کارخانه بیومار فرانسه بود

هاي زیر  آزمایش با استفاده از فرمول يدر پایان دوره
 Soosean et(گیري شد  هاي رشد و تغذیه اندازه شاخص

al. 2010.(
=)گرم(میانگین وزن ثانویه  - ) گرم(میانگین وزن اولیه 

)گرم(اختالف وزن 
Ln (×100) وزن نهایی(- Ln)وزن اولیه/ ((دوره پرورش

)درصد در روز(ضریب رشد ویژه  =
ضریب  =) گرم(وزن نهایی  ×100/)سانتی متر(طول 3

)متر مکعبگرم بر سانتی(چاقی 
ضریب =) گرم(شده دادهغذاي خشک ) / گرم(وزن تر 

تبدیل غذا
میانگین  =) گرم(وزن نهایی  ×100/)سانتی متر(طول 3

)گرم(رشد روزانه
تعداد اولیه –) تعداد ماهی تلف شده/ (تعداد اولیه ماهی

مانیدرصد زنده =100×) ماهی
-روز بعد از تخم 45آزمایش یعنی  يدر پایان دوره

الشه با سه تکرار براي هر تراف گشایی آنالیز بیوشیمیایی 
هر تراف در این آزمایش یک تکرار بود و براي هر تکرار (

تکرار  9که در مجموع ) ماهی با هم مخلوط شد 30الشه 
هاي استاندارد براي  براي هر گروه بود طبق روش

ها بر اساس درصد وزن خشک  گیري این فاکتور اندازه
).AOAC 2002(صورت گرفت 
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گیري رطوبت الشه از آون با دماي اندازهبراي 
 .ساعت استفاده شد 24گراد به مدت سانتی يدرجه105

گرم نمونه  1سنجش خاکستر الشه با استفاده از سوزاندن 
 5گراد به مدت سانتی يدرجه 550در کوره با دماي 

سنجش مقدار پروتئین، از طریق هضم . ساعت انجام شد
و ) Digest Automat K438, Buchi(ها در دستگاه  نمونه

تعیین مقدار نیتروژن کل نمونه به روش کلدال و سپس 
چربی الشه با  .انجام شد 25/6ضرب آن در عدد ثابت 

ها در اتر  استفاده از روش سوکسله و حل کردن چربی
میزان فیبر از طریق هضم اسیدي و قلیایی و . محاسبه شد

 550ماي هاي خشک شده در د سپس سوزاندن نمونه
. ساعت محاسبه شد 2گراد به مدت  سانتی يدرجه

فاقد ازت از طریق روش محاسباتی تفریق  يعصاره
 100مجموع میزان پروتئین، چربی، فیبر و خاکستر از 

کربوهیدرات الشه نیز از طریق حاصل . محاسبه گردید
.دست آمده ب) NFE(فاقد ازت  يمجموع فیبر و عصاره

گیري پروفایل اسیدهاي چرب با سه تکرار براي اندازه
کل  يبراي این کار چربی از نمونه. هر تیمار انجام گرفت
 1957در سال و همکاران  Flochبدن براساس روش 

ها از روش  براي استري کردن چربی. استخراج شد
Firestone براي بررسی و . استفاده شد 1998در سال

 يموجود در نمونه شناسایی تک تک اسیدهاي چرب
) GC(عضله ماهی از دستگاه گازکروماتوگراف 

Varian, Houten: CP3800مدل Walnut Creek   ساخت
و آشکار ساز  BPXکشور هلند و ستون کاپیالري از نوع 

.اي استفاده شد یونش شعله
عنوان یک واحد به ترافهر،آنالیز آماريجهت     

 ±به صورت میانگین  نتایجشد و آزمایشی در نظر گرفته

 يدر این مطالعه کلیه. گزارش گردید خطاي استاندارد
و  19نگارش  SPSSمحاسبات آماري در دو نرم افزار
Microsoft Office Excel 2010 از آزمون . انجام شد

اسمیرنوف به منظور بررسی نرمال بودن -کولموگروف
براي بررسی فاکتورها در بین دو تیمار  .ها استفاده شدداده

-Tاز آزمون  test مستقل استفاده شد)Barton  2002.(

نتایج
به میزان  هاي مربوطآماري و میانگین يتجزیه

گشایی و زدگی، تخمماندگاري در مراحل لقاح تا چشم
نتاج نشان . ارائه شده است 1شناي آزاد الروي در نمودار 

تواند بر بازماندگی از ها میوارد شده به تخمداد که تنش 
دار زدگی تا هچ و از هچ تا شناي فعال اثر معنیچشم

میزان بازماندگی در گروه شاهد . )p>05/0(داشته باشد 
. تر از گروه تیمار بودذکر شده بیش يدر دو مرحله

زدگی بازماندگی بین دو گروه در زمان لقاح تا چشم
.)<05/0p(نداشت دار یاختالف معن

اي هاي تغذیهسنجی و شاخصنتایج حاصل از زیست
گردیده  ارائه 1ي آزمایش در جدول ماهیان در طول دوره

ترین وزن نهایی آزمایش، بیش يدر پایان دوره.است
که با  شاهد به دست آمد گروهدر ) گرم 05/0±27/2(

با توجه .)<05/0p(دار نداشتیگروه تیمار اختالف معن
د که بین گروه شاهد و گروه وشمیمشاهده  1به جدول 

رددار وجود دایتیمار از نظر افزایش وزن اختالف معن
)05/0p<(ها بین دو گروه آزمایشی ، اما بین سایر شاخص

.)<05/0p(اختالفی دیده نشد 
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)خطاي استاندارد ±میانگین (هاي رشد و تغذیه در انتهاي دوره شاخص: 1جدول 
تیمارشاهدشاخص

a01/0±09/0a00/0±09/0)گرم(وزن اولیه 
a05/0±3/2a04/0±24/2)گرم(وزن نهایی

a06/0±21/2b04/0±15/2)گرم(افزایش وزن
a07/0±86/0a09/0±86/0ضریب تبدیل غذا
a12/0±25/8a06/0±46/8)درصد در روز(ضریب رشد ویژه 

a00/0±05/0a00/0±05/0)گرم در روز(میانگین رشد روزانه 
a06/0±14/1a06/0±06/1)گرم بر سانتی متر مکعب(ضریب چاقی 

a11/0±12/94a74/0±19/93)درصد(بازماندگی 
.)<05/0p(دار استاختالف معنی فقدانيدهندهوجود حداقل یک حرف مشابه در هر ردیف نشان

 2نتایج مربوط به آنالیز ترکیب شیمیایی الشه در جدول 
شود که مشاهده می ،با توجه به جدول. آورده شده است

بین دو گروه از نظر درصد پروتئین و خاکستر اختالف 

هاي اما در سایر شاخص )>05/0p(داري وجود داردیمعن
ردندا دن دو گروه اختالفی وجویمربوط به الشه ب

)05/0p>(.

)خطاي استاندارد ±میانگین (کمان در تیمارهاي مختلف در انتهاي آزمایش آالي رنگیني قزلآنالیز تقریبی الشه: 2جدول 
تیمارشاهد(%)شاخص 
a11/0±66/80a17/0±57/81رطوبت
a28/0±23/64b49/0±11/67پروتئین

a81/0±56/14a75/0±63/13چربی
a03/0±31/1a01/0±08/1فیبر

a11/0±66/5a16/0±77/5عصاره فاقد ازت
a13/0±97/6a18/0±85/6کربوهیدرات

a11/0±44/7b17/0±81/6خاکستر
.)<05/0p(دار استاختالف معنی فقدانيدهندهوجود حداقل یک حرف مشابه در هر ردیف نشان

نتایج مربوط به پروفایل اسیدهاي چرب بین دو گروه 
-مشاهده می ،با توجه به جدول. آمده است 3در جدول 

شود که بین اسیدهاي چرب اشباع و غیراشباع در دو گروه 
میزان اسید . )>05/0p(داري وجود داردیاختالف معن

در  )16:1C(و پالمیتولیئک)16:0C(چرب اشباع پالمیتیک
-یو با گروه شاهد اختالف معن گروه تیمار افزایش یافته

 رنظی 6اسیدهاي چرب امگا .)>05/0p(داشتي دار

-6n(، لینولئیک اسید )6n-20:4C(آراشیدونیک اسید

18:2C(  و گاما لینولئیک اسید)6n-18:3C  ( در گروه
دار یمعنتیمار افزایش یافته و با گروه شاهد اختالف 

از نظر میزان اسید چرب اکوزنوئیک  .)>05/0p(داشت 
)9n-20:1C( دار وجود ینیز بین دو گروه اختالف معن

میزان . و در گروه تیمار افزایش یافت )>05/0p(داشت 
در گروه تیمار )3n-20:5C(اسید چرب ایکوزاپنتانوئیک 
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کاهش یافت و این میزان کاهش با گروه شاهد اختالف 
.)>05/0p(دار نشان دادیمعن

پروفایل اسیدهاي چرب اشباع و غیراشباع در : 3جدول 
)خطاي استاندارد±میانگین(گروه شاهد و گروه تیمار 

تیمارشاهد(%)اسید چرب 
14:0Ca07/0±11/3a26/0±35/3
16:0Ca57/0±44/18b51/0±63/20
16:1Ca21/0±01/7b25/0±81/7
17:0Ca05/0±81/0a07/0±72/0
18:0Ca16/0±85/4a32/0±72/4

9n-18:1Ca39/0±62/19a89/0±88/20
6n-18:2Ca40/0±44/11b41/0±66/12
3n-18:3Ca12/0±86/1a24/1±73/1
6n-18:3Ca01/0±48/0b02/0±68/0

20:0Ca04/0±06/1a05/0±18/1
9n-20:1Ca13/0±34/1b04/0±16/2
6n-20:3Ca07/0±98/0a06/0±98/0
6n-20:4Ca21/0±73/2b08/0±06/3
3n-20:5Ca19/0±29/4b18/0±71/3
3n-22:5Ca07/0±89/0a03/0±85/0
3n-22:6Ca61/0±45/17a31/0±65/14

Σ SFAa71/0±28/28b08/1±60/30
ΣMUFAa46/0±97/27b10/1±86/30
ΣPUFAa35/0±15/40b48/0±35/38
ΣHUFAa49/0±37/25b21/0±28/22

Σn-3PUFAa36/0±50/24b49/0±95/20
Σn-3HUFAa47/0±64/22b24/0±22/19

Σn-3a36/0±50/24b49/0±95/20
Σn-6a55/0±65/15b36/0±39/17

n-3/n-6a07/0±57/1b04/0±20/1
ΣSFA : ،مجموع اسیدهاي چرب اشباعΣMUFA : مجموع اسیدهاي

مجموع اسیدهاي : ΣPUFAچرب غیراشباع با یک پیوند دوگانه، 
مجموع : ΣHUFAچرب غیراشباع با بیش از یک پیوند دوگانه، 

.اسیدهاي چرب با چند پیوند دوگانه
 فقدانيدهندهوجود حداقل یک حرف مشابه در هر ردیف نشان

.)<05/0p(دار استاختالف معنی

هاي مختلف در گروه درصد بازماندگی در زمان: 1نمودار 
شاهد و گروه تیمار

بحث
-تولید آبزیان می يهاي فیزیکی در مراحل اولیهتنش

که فیزیولوژیک خاص شود تواند منجر به وقوع تغییرات
و میزان  رشد ،این تغییرات بازماندگی، مقاومت به بیماري

ثیر قرار خواهند داد أتحت ت تولید را در مراحل مختلف
)Wendelaar-Bonga 1997(.

 هايثیر دستکاريأحاضر بررسی ت يمطالعه ازهدف 
تریپلوییدي به روش مستقیم  ایجاد الزم براي فیزیکی

تکثیر و  هاي بحرانیماندگاري در زمانبر  شوك دمایی
ها بر مراحل بعدي رشد ثیر این تنشأو همچنین ت پرورش

ب یکیفیت محصول تولیدي از نظر ترکماهی و همچنین 
سیدهاي چرب اشباع و بیوشیمیایی الشه و پروفایل ا

نتایج حاصل . کمان بودرنگینآاليغیراشباع در ماهی قزل
از این پژوهش نشان داد که اعمال دستکاري یا در واقع 

تواند هاي وارده به تخم در زمان بعد از لقاح میهمان تنش
کاهش میزان . ثیر قرار دهدأتحت تمیزان بازماندگی را 

هاي حیاتی تواند در اثر اختالل در سیستمبازماندگی می
تخم مانند نقل و انتقال یونی یا همان سیستم اسمزي، 

گیري و سفت شدن کوریون اختالل در فرآیندهاي شکل
یا مرگ سریع در اثر ضربات یا اعمال فشار باشد تخم

)Aegerter and Jalabert 2004, Springate et al. 1984(.
زدگی در در تحقیق حاضر میزان بازماندگی در زمان چشم
تر بودن اثر تنش وارد شده با گروه شاهد با وجود کم
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-نداشت اما میزان بازماندگی از چشمدار یاختالف معن

شناي (خارجی يزدگی تا هچ و از هچ تا شروع تغذیه
میزان بازماندگی کاهش . دار داشتیاختالف معن) فعال

 هاي مختلفگونه درهاي وارده توسط محققین در اثر تنش
.Ghaedi et al(کمان الي رنگینآمانند قزل ، تاس )2004

Acipenserماهی سفید  transmontanus)Simontacchi 

et al. حاضر بین  يدر مطالعه .گزارش شده است)2008
فاکتورهاي رشد و تغذیه به غیر از افزایش وزن بدن بعد 

 .داري دیده نشدیخارجی اختالف معن ياز شروع تغذیه
ین موضوع باشد که گر اتواند بیاناین نتایج تا حدودي می

ثیر أتواند تشود نمیهایی که بر تخم اعمال میتنش
.باشد احل بعد داشتهآنچنانی بر رشد و غذاگیري در مر

هاي مختلف رشد و تکامل بسته به بروز تنش در زمان
تواند ترکیب بیوشیمیایی الشه را شدت و میزان آن می

Cai(اختالالتی در الشه شود  بروز تغییر داده و منجر به

and Curtis 1990(.رشد و اعمال  ،در اثر بروز تنش
و سرعت  ماهی مانند تنفس و ضربان قلب مهم حیاتی

این تغییرات بر سوخت و ساز .کنندمیتغییر  جریان خون
-ثر بوده و تغییر در سوخت و ساز بدن میؤمواد غذایی م

خصوص ه بیوشیمیایی الشه بترکیب تواند تغییراتی را در 
در  )Aimiuwu and Lilburn 2006(ها ایجاد کندپروتئین
حاضر پروتئین و خاکستر در دو تیمار با هم  يمطالعه

ها اختالفی دار داشتند و بین سایر شاخصیاختالف معن
اگرچه با توجه به مطالعات حاضر و همچنین .دیده نشد

هاي تحت اثر تنش يچربی الشه ،صورت گرفته يمطالعه
گیرد اما در برخی از مطالعات نشان داده ابتدایی قرار نمی

تواند در اثر تنش ترکیب اسیدهاي چرب میشده است که 
عواملی مانند سن، رسیدگی .دچار اختالالت زیادي شود

توانند مقدار اسیدهاي پلوییدي میسطح جنسی، تنش و 
.Manor et al(ثیر خود قرار دهند أچرب را تحت ت 2014,

Senadheera محتواي اسید چرب عضله از ).2011
. باشدکننده حائز اهمیت میدیدگاه مصرف کننده و تولید 

و  6امگاکیفیت فیله و ارزش غذایی به اسیدهاي چرب 

 3امگا به  6امگا افزایش نسبت . آن بستگی دارد 3امگا 
Glencross(تواند کیفیت فیله را کاهش دهد می 2009(.

و  16:0C ،9n-20:1Cاسیدهاي چرب  ،در این مطالعه
6n-18:2C آالي ماهی قزل يعضلهباالترین مقدار را در

اند که چنین حالتی کمان به خود اختصاص دادهرنگین
و همکاران  Halilogluو  2012و همکاران  Monorتوسط 
به  )6n-18:2C(لینولئیک اسید.گزارش شده است 2004

کمان آالي رنگینماهی قزل يمقدار قابل توجهی در عضله
. سوم قرار دارد يوجود دارد و از نظر مقدار در رتبه

لینولئیک اسید نقش پیشرو در تولید دکوزاهگزانوئیک 
Tocher(را دارد  )EPA(و پنتانوئیک اسید ) DHA(اسید

et al. 2003 .(DHA)3n-22:6C (ک اسید چرب با ی
ارزش در جهت بهبود رشد و سالمت قلب و عروق 

در ) EPA)3n-20:5Cکاهش مقدار اسید چرب . است
به دلیل تبدیل آن به اسیدهاي  ممکن است  تیمارگروه 
.Monor et al(باشد شباع ا چرب همچنین، .)2012

افزایش اسیدهاي چرب اشباع در گروه تیمار نسبت به 
اسیدهاي چرب اشباع به خصوص. شاهد مشاهده شد

16:0C شوند، براي تولید انرژي در طول رشد مصرف می
تواند رشد می کاهش مقدار این اسیدهاي چرب در عضله

باال بودن مقدار اسیدهاي چرب . ثیر قرار دهدأرا تحت ت
هاي توانایی کاهش  تواند ناشی ازاشباع در گروه تیمار می

در جهت استفاده از این  این گروه در اثر تنش وارده
یا تبدیل شدن  و اسیدهاي چرب به منظور تولید انرژي

ي چرب به اسیدها EPAاسیدهاي چرب غیراشباع نظیر 
Aimiuwu and Lilburn(اشباع باشد 2006(.

گونه عنوان کرد که دستکاري توان ایندر نهایت می
ناشی از القاي تریپلوییدي عالوه بر کاهش بازماندگی در 

هاي رشد و تواند شاخصتکامل ماهی، می يمراحل اولیه
تغذیه و همچنین ترکیب اسیدهاي چرب اشباع و 

ثیر قرار أکمان را تحت ترنگینآاليغیراشباع ماهی قزل
.دهد
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تشکر و قدردانی
مرکز ماهی چال، آقاي مهندس خرسندي و  کمانآالي رنگینمرکز تکثیر و پرورش قزل يبدین وسیله از همکاري صمیمانه
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Abstract
High mortality rates in embryonic and larval stages of rainbow trout in Iran are believed to 

be associated with incubation stressors such as handling. In the present study, the effects of 
triploidization handling stress on hatching, survival rate, growth performance, proximate 
composition and fatty acid profiles in rainbow trout were assessed. The fertilized eggs were 
subjected to handling for 10 min submerged in a 12 °C, aerated water bath, 10 min after 
fertilization. Untreated fertilized eggs were used as controls. The handling stress caused 
decreased survival of eggs during the incubation period (p<0.05). Also, the handling induced 
changes in weight gain, protein and ash contents, and fatty acids profile of descended fry 
(p<0.05). Of saturated fatty acids, levels of palmitic acid (C16:0) and palmitoleic acid (C16:1) 
were significantly increased in treatment group (p<0.05). In addition, levels of omega-6 fatty 
acids such as arachidonic acid (C20:4n-6), linoleic acid (C18:2n-6) and gamma-linoleic acid 
(C18:3n-6) were significantly increased as an effect of handling. The results showed that the 
levels of saturated fatty acids increased and the levels of unsaturated fatty acids decreased as 
an effect of manipulation of fertilized eggs, indicating that handling affects the quality and 
nutritional value of fish.

Key words: Rainbow trout (Oncorhynchusmykiss), Stress, Survival, Body biochemical 
composition
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