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 ذٌیچك

ترط   ،د تررن يظ تفرط يآب هح تط(يلي گطم زض ليه 100ٍ  50، 25، 8) نياثطات چْاض غلظت هرتلف ولؿ كيي تحميزض ا

ّ  تَؾظٍ هٌگٌع  هؽ  ،جصب ػٌاصط ولؿين، پتاؾينٍد يتفطچكن ظزگي،  زضصس  زضصس ي يضًگر  يلرعل آ   يترن هرا

)ؾراظگاى   يكر يٍاحرس آظها  12 اظ جْت اًىَتاؾريَى تروْرا   .لطاض گطفت يه ؾاظگاى هساضتؿتِ هَضز تطضؾيوواى زض 

ولؿرين، ؾرسين، پتاؾرين، هٌيرعين،     ) يهرتلرف ػٌاصرط هؼرسً    يغلظتْرا  .قرس تط اؾتفازُ يل 45ت يهساضتؿتِ( تا ظطف

ْ  (Merck) آظهايكگاّي يهؼسً يتا اضافِ وطزى ًوىْا( فؿفط،آّي، هؽ، ضٍي، هٌگٌع  21س. ير ِ گطزير تِ آب همغرط ت

زض عرَل  هحلرَل   ٍ اوؿريػى آب  يزهرا رتِ قس. يف ضيآظها يٍاحسّا يه اظ تطافْايافتِ زض ّط يتاظُ لماح  گطم ترن

 ط تَز.يهتغهيلي گطم زض ليتط   80/9-11/11ٍ گطاز  يزضجِ ؾاًت 5/7-9  ييتتِ تطتية واضّا يي تيف زض تيهست آظها

 <P).05/0( زض هياًگيي زضصس چكن ظزگري تروْرا زض تريي تيواضّراي هرتلرف ٍجرَز ًساقرت       اذتالف هؼٌي زاضي 

  50  وراض يد تررن زض ت يزضصرس تفرط  >P). 05/0( ٌي زاضي تَزواضّاي هرتلف هؼيي تيد ترن زض تيزضصس تفطهياًگيي 

زض هطحلرِ   ترط يلري گرطم زض ل  يه  25وراض  يٍظى تط تررن زض ت  .كتط تَزيواضّا تيط تيؿِ تا ؾايزض هما تطيلي گطم زض ليه

كرتط  يتي زاض يهؼٌر  د تغرَض يواضّا زض هطحلِ تفطيط تيف ٍ ؾايافتِ زض قطٍع آظهايؿِ تا ترن تاظُ لماح يد زض همايتفط

  25ٍ  8يَى ولؿين تَؾظ ترن اظ آب تفطيرگاُ جصب ًگطزيس. زفغ يَى پتاؾين اظ ترن زض تيواضّراي   .>P)05/0( تَز

هيلي گطم زض ليتط هكاّسُ گطزيس. ػٌصط هؽ زض تواهي تيواضّا تَؾظ ترن اظ هحيظ آب جصب گطزيرس ٍ همرساض ايري    

ٍ  8ػٌصط هٌگٌرع زض تيواضّراي    .>P)05/0( يواضّا تيكتط تَزهيلي گطم زض ليتط زض همايؿِ تا ؾايط ت  8ػٌصط زض تيواض

گرطم   يليه 50ن يغلظت ولؿعاى يه وِ زپػٍّف ًكاى زاي يج ايًتاهيلي گطم زض ليتط اظ هحيظ آب جصب گطزيس.  25

پيكٌْاز هي قرَز  ٍ  تاقس يي وواى هيضًگ يلعل آ  يترن هاّ تفطيدجْت ن يي غلظت ولؿيآب هٌاؾة تط تطيزض ل

هرس   ي ووراى  يلعل آ ي ضًگر  اًىَتاؾيَى ترنزض واضتطي آب تطاي  جْت اؾتاًساضز ؾاظي هٌاتغ آتي ٍغلظت  وِ ايي

 .  طزيًظط لطاض گ
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 مقذمٍ. 1

زض  ياظ هطاحررل اؾاؾرر يىررين، َى تررريزٍضُ اًىَتاؾرر 

 Depeche and) تاقررس يهرر يهرراّ تَليررس چطذررِ

Billard,1994) .آب زض  ويفيت ٍوويرت وِ  يياظ آًجا

 يٍ تاظهاًرسگ  تررن  ديعاى تفرط ير تط ه اًىَتاؾيَىزٍضُ 

، (Poxton,1991)  ط گرصاض اؾرت  يد تاثي ضٍ تؼس اظ تفط

تررن  تىاهل   يهٌاؾة تطاتاويفيت ٍوويت ي آب يتاه

 يهر  ياض هْرن ٍ ضرطٍض  يي زٍضُ تؿر يزض ا يهاٍّ  ضٍ 

ب آظ يهحر  يًَية يتاقس. هكرص قسُ اؾت وِ تطو

  ت زاضزيرراى اّويرري هاّيضقررس ٍ تىاهررل جٌرر  يتررطا

(Vandervelden et al.,1991) .ن، يػٌاصرررط ولؿررر

 يًَْررايي واتين اظ هْوتررطين ٍ پتاؾررين، ؾررسيعيررهٌ

ن ٍ يي ػٌاصط،ولؿر ير ي ايٍ اظ تر  ترَزُ  يآت يّا ظيهح

ّراي آتري هري     فطاٍاًتطيي يًَْرا زض هحريظ   ن اظيؾس

 تِ ػلت نيَى ولؿي. (Mackareth et al.,1978)تاقٌس

، اظ اًتكراض  يىيَلرَغ يت يغكراّا  يطيط ترط ًفَشپرص  يتاث

 يطيجلرَگ  آبهحريظ  ٍ ترِ   ًَْا تِ ذراض  اظ تافتْرا  ي

 اضيتؿر  ييطياى آب قر ير هاّ يًَيتثازل  يتطا ٍ ًوَزُ

غالؼرات ًكراى   ه .(Bigvel et al.,1998)تاقس يهْن ه

 Corydora)زازُ اؾرررت ورررِ زض هررراّي تيالپيرررا  

schwartzi)    ِ500تررا افررعايف همساضولؿررين آب ترر 

همساض زفرغ   ،زض يه هحيظ اؾيسي هيىطٍ هَل زض ليتط

زضصررس ورراّف هرري   50 تررِ هيررعاى  يررَى پتاؾررين 

پتاؾين اظ يًَْاي ته  .(Matsuo and Val, 2002)ياتس

ء پالؾروايي  ظطفيتي اؾت وِ زض تٌظين پتاًؿيل غكا

 Hagiwara)ٍ فكاض اؾوعي ترن ًمرف تؿرعايي زاضز  

and Jeffe, 1979) .  اظ عطيرك   ّوچٌيي يرَى ولؿرين

ّراي   ّاي فلعي تطاي اتصال تِ واًال ضلاتت تا واتيَى

اظ تجورغ ٍ ؾررويت فلررعات   1ولؿرين زض غكرراء ضاؾرري 

 .(Lucu and Obersnel, 1996)  جلَگيطي هري وٌرس  

ػٌصرط   آتري،  زض هحريظ ّراي   اؾت وِ هكرص قسُ

 هٌگٌع زض همايؿِ تا ؾايط فلعات ووياب تكرست ؾروي  

ٍ ؾويت آى تحت تراثيط ؾررتي آب هري تاقرس      تَزُ

(Stubblefield et al.,1996) ِّوچٌرريي زض هغالؼرر .
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 apical membrane Ca
2+

channel 

زيگطي هكرص قس وِ تا لطاض گرطفتي هراّي تيالپيرا    

تِ هست چْاض   (Orechromis niloticus)ًيلَتيىَؼ 

گرطم زض ليترط ولؿرين،    هيلري   100زض آب حاٍي ضٍظ 

همساض جصب ٍ اًتمال  ػٌصط هؽ اظ آتككْا ترِ ذرَى   

، اها تطذي (Abdel-Tawwab, 2007) واّف هي ياتس

هغالؼرات ًكراى زازُ اؾررت ورِ زض هراّي لررعل آ ي     

ضًگيي وواى، يَى ولؿرين اثرط چٌرساًي ترط هىاًْراي      

هرؽ  . (Zia and Donald, 1994)جصب هرؽ ًرساضز   

اي ضقس عثيؼري ٍ تَليرس   يه ػٌصط وويٌِ ضطٍضي تط

ًمرررف هْوررري زض  زاضاي ٍ ترررَزُهثرررل هَجرررَزات 

اهرا  ، (Hubbard, 2005)فيعيَلَغي ؾرلَل هري تاقرس   

 -1000ّوچٌيي هي تَاًس تطاي هاّياى زض غلظتْراي  

 Spear and)هيىطٍهررَل زض ليتررط ؾرروي تاقررس  10

Pierce, 1979).  

ّاي پاييي ولؿين آب هي تَاًس فطآيٌس ؾرت  غلظت 

ضا زچاض آؾية ًوايس ٍ تاػث افعايف  تروْا 2قسى

تاثيط  .(Yamagami et al.,1992)تلفات تروْا گطزز 

تروْاي  آتْاي فالس ولؿين تط هيعاى جصب آب تَؾظ

هي تاقس، تغَضيىِ  هتفاٍتگًَِ ّاي هرتلف 

زض هحيظ  (Cyclopterus lumpus)تروْاي  تؿتط

فالس ولؿين ًطم تالي هي هاًٌس ٍ جصب آب صَضت 

 Gadus)اها وَضيَى تروْاي هاّي واز  ،طزًوي گي

morhua)  زض آب فالس ولؿين هتَضم قسُ ٍ لغط آًْا

 Lonning and)هيلي هتط  هي ضؾس 27/1تِ 

Kjorsvik, 1984).  ًَِهيعاى تماء ٍ تفطيد تروْاي گ

ّاي هرتلف ولؿين هتفاٍت  ّاي هرتلف زض غلظت

هطي ٍ هيط تروْاي هيعاى هي تاقس. زض هغالؼِ اي 

 زض آب حاٍي  (Salmo trutta)عل آ ي لَُْ ايل

زضصس  90-100، هيلي گطم زض ليتط ولطيس ولؿين1

زض حاليىِ هيعاى هطي ٍ هيط زض آب  گعاضـ گطزيس،

 10-23 هيلي گطم زض ليتطولطيسولؿين، تِ  10حاٍي 

  .(Brown and Lynom, 1981) يافتواّف  زضصس

مف ٍ اّويت تا تَجِ تِ هَاضز شوط قسُ زض ضاتغِ تا ً 

زض ايي پػٍّف ؾؼي ، زض هحيظ ّاي آتي يَى ولؿين
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 hardening process 
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، 25، 8) چْاض غلظت هرتلف ولؿرين  اتاثط گطزيس وِ

هحيظ اًىَتاؾريَى  هيلي گطم زض ليتط( آب  100ٍ  50

تط زضصس چكن ظزگي، زضصس تفرطيد، ٍظى ترط، زضصرس    

ولؿررين،  ضعَتررت ٍ هيررعاى تغييررطات غلظررت ػٌاصررط 

لرعل آ ي ضًگريي    پتاؾين، هؽ ٍ هٌگٌع تررن هراّي  

وواى زض يه ؾاظگاى هساضتؿتِ )چرطذف آب( هرَضز   

 تطضؾي لطاض گيطز.  

 

 مًاد ي ريشُا . 2

 شيطرح آزما

ه عطح واهال ياظ تحميك، سى تِ اّساف يضؾ يتطا

غلظت  واض ٍ ؾِ تىطاض اؾتفازُ قس.يتا چْاض ت يتصازف

، 8تِ تطتية  4ٍ  3، 2، 1ولؿين آب زض تيواضّاي 

                     يلي گطم زض ليتط تَز.ه 100ٍ  50، 25

                                                              

 ًن تخمیٍ محلًل اوكًباسیتُ

)هحيظ  َى ترنيِ هحلَل اًىَتاؾيتِ هٌظَض تْ 

 آب همغط  زض اتتسا ،هرتلف يواضّايزض تتفطيد ترن( 

ٍظيوٌؽ تط هيىط 2ووتط اظ  (EC)تا ّسايت الىتطيىي 

تْيِ قس ٍ همساض ػٌاصط هؼسًي ولؿين، ؾاًتي هتط 

ؾسين، پتاؾين، هٌيعين، فؿفط، آّي، هؽ، ضٍي ٍ 

 ICPآب همغط تا اؾتفازُ اظ زؾتگاُ تطوية هٌگٌع زض 

تيواضّا ٍ  گيطي قس. اًساظُ GBC Integra XLهسل

غلظت هٌاؾة ػٌاصط هؼسًي تطاي اًىَتاؾيَى تروْا 

آظهايكگاّي ا افعٍزى ًوىْاي تزض ؾاظگاى هساض تؿتِ 

(Merck) قاهل  CaCl2 ،KCl ،NaHCO3  ،

Na2HPO4.12H2O ،MnCl2.4H2O ،FeCl3.6H2O ،

MgCl2.6H2O ،CuSO4.5H2O  ٍZnCl2   تِ آب

 ، ؾپؽ غلظت ػٌاصطگطزيسفطاّن  تْيِ قسُ همغط

زض هحلَلْاي تْيِ قسُ تا اؾتفازُ اظ  هَضز ًظط

 (. 1جسٍل) گطزيس.اًساظُ گيطي  ICPزؾتگاُ 

 

 ف يواضّاي هرتلف آظهايزض تهياًگيي(  ±)اًحطاف هؼياض  غلظت ػٌاصط هؼسًي -1جسٍل 

        

 

 

 

 

 

 

 

 تيواضّا

 

 )هيلي گطم زض ليتط( غلظت ػٌاصط هؼسًي آب

 هٌگٌع ضٍي هؽ آّي فؿفط هٌيعين پتاؾين ؾسين ولؿين

1 

 

2 

 

3 

 

4 

16/0± 1/8 

 

40/0±2/

25 

 

41/0±3/

50 

 

23/1±9/

99 

58/0±3/15 

 

33/0±2/15 

 

58/0±3/15 

 

24/0±2/15 

01/0±4/1 

 

025/0±4/1  

 

015/0±4/1  

 

025/0±4/1  

04/0±2/9 

 

05/0±2/9 

 

05/0±2/9 

 

05/0±2/9 

04/0±4/1 

 

03/0±4/1 

 

03/0±4/1 

 

07/0±4/1 

001/0±05/0 

 

0007/0±05/

0 

 

0007/0±05/

0 

 

001/0±05/0 

0005/0±015/

0 

 

0004/0±015/

0 

 

0007/0±014/

0 

 

0006/0±015/

0 

001/0±021/

0 

 

002/0±021/

0 
 

002/0±022/

0 

 

001/0±021/

0 

0004/0±014/

0 
 

0005/0±015/

0 
 

0004/0±014/

0 

 

0005/0±014/

0 
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 خ تخم يا سازگان تفريش ي يياحذ آزما

)چطذف  ه ؾاظگاى هساضتؿتِيف قاهل يٍاحس آظها

زض  عاى آبيحساوثط ه. تط آب تَزيل 45ت يتا ظطف آب(

مِ يتط زض زليل 2 ،تِ تطاف ترن يٍضٍزحال چطذف 

ض آب يتؼَ ْاَى ترويتَز. زض عَل زٍضُ اًىَتاؾ

ط قسُ تا آب همغط يصَضت ًگطفت ٍ فمظ آب تثر

زض حال  آب يضسػفًَ س.يجثطاى گطز اض تمغيطزٍت

 20 (UV) هپ اقؼِ هاٍضاء تٌفف  تَؾيلِ چطذف

 صَضت پصيطفت. ًاًَهتط  246 ٍات تا عَل هَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 -1قىل قواتيه ؾاظگاى هساضتؿتِ )ٍاحس آظهايف( جْت اًىَتاؾيَى ترن هاّي لعل آ ي ضًگيي وواى.  -1قىل

 -6 .ٍات 20 (UV) هپ اقؼِ هاٍضاء تٌفف  -5 .ؾيٌي پالؾتيىي -4 .تطاف پالؾتيىي -3 .هرعى آب -2 .هرعى آب

 ٍات.  85َّازُ ؾيفًَي  -RS–4000  7پوپ آب هسل 

 

 تخم لقاح

هاّي هَلس هازُ  2 يػول لماح تا اؾتفازُ اظ تروىْا

لَگطم ٍ زٍ هاّي هَلس ًط تا يو 65/1تا ٍظى هتَؾظ 

ط ٍ يضگاُ تىثلَگطم زض وايو 56/1 ي ٍظًيياًگيه

زاًكگاُ تْطاى  -يؼيزاًكىسُ هٌاتغ عث يپطٍضـ هاّ

گط هرلَط ٍ يىسيافتِ تا يلماح  يصَضت گطفت. تروْا

پيف اظ اًتمال تروْا تِ ؾيٌي ّاي ٍ  ًسسيّوگي گطز

ػسز( تا ؾِ تىطاض  100تطاف، ًوًَِ تطزاضي اظ تروْا )

ٍ همساض ػٌاصط ي ٍظى تط، زضصس ضعَتت ييجْت تؼ

 افتِيترن تاظُ لماح ٍ هٌگٌع  هؽ ،نيؾن، پتايولؿ

تاظُ لماح يافتِ  گطم ترن  21ؾپؽ صَضت گطفت. 

رتِ يف ضيآظها يه اظ ٍاحسّايػسز( زض ّط  270)

  قس.

 

 

 تعییه درصذ چشم زدگي ي تفريخ تخم 

 -ضٍظ 7/197) تيؿت ٍ زٍمضٍظ  چكن ظزگي تروْا زض

ل يٍ تا اؾتفازُ اظ ضاتغِ ش قس( تؼس اظ لماح آغاظ زضجِ

)تؼساز  × 100   : سيي گطزييزضصس چكن ظزگي تؼ

تؼساز تروْاي چكن ظزُ ( ;  زضصس  ول تروْا /

 چكن ظزگي

تؼس اظ  ؾي ٍ پٌجنزض ضٍظ   تيواضّاد ترن ّا زض يتفط

پؽ اظ واهل  .سيزضجِ( آغاظ گطز -ضٍظ 329لماح )

د تروْا، تا قواضـ تؼساز  ضٍّاي ذاض  يقسى تفط

 Geertz) لياظ ضاتغِ ش قسُ اظ ترن تا اؾتفازُ

Hansen and Rasmussen, 1994)، د يزضصس تفط

  : سيي گطزييتؼ

 - تؼساز تروْاي هطزُ)/ ()تؼساز ول تروْا × 100

 د ترني( ; زضصس تفطتؼساز ول تروْا
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معتذوي  ه درصذ رطًبت  ي مقتذار اىاصتر    ییتع

  ( تخمي مىگىس مس ،)كلسیم، پتاسیم

ًَرِ ترطزاضي جْرت    ّوعهاى تا قطٍع تفطيد تروْا، ًو

اًساظُ گيطي ٍظى تط، زضصرس ضعَترت ٍ همرساض ػٌاصرط     

تروْا صرَضت گطفرت.    ٍ هٌگٌع هؽ ،ولؿين، پتاؾين

ِ  تا اؾرتفازُ اظ زضصس ضعَتت تروْا  اضائرِ قرسُ    ضاتغر

                                        تررررررررررراضت ٍ ّوىررررررررررراضاى تَؾرررررررررررظ

(Barrett et al.,2001)  ي قس.ييتؼ 

، ترن ّاي ًوًَِ ترن ات هؼسًييهحتَ تطضؾي جْت 

هرسل  ؾراػت زض زؾرتگاُ آٍى    48تطزاضي قسُ توست 

UNB400  ؾراًتي گرطاز ذكره     زضجِ 105زض زهاي

اؾريس   اظ هحلرَل  ّضن قيويايي تروْرا  جْتقسًس. 

اؾتفازُ گطزيس. پؽ اظ  6تِ  1تِ ًؿثت ًيتطيه غليظ 

ؾاػت زض زهاي  3حسالل لطاض زازى ًوًَِ ّا تِ هست 

جْت اًجام ػول ّضن همسهاتي، ًوًَِ ّا توست  اتاق

زضجِ ؾاًتي گطاز زض  140ؾاػت زض زهاي حساوثط  5

 Digestor   Fossهررسل زايجؿررت زؾررتگاُ ّيتررط

Teecator 2006 لطاض زازُ قسًس. هحلَل قفاف حاصل

هيلي  50اظ ّضن قيويايي تِ تالي ّاي حجن ؾٌجي 

حجرن  همغرط زٍتراض تمغيرط ترِ       اّب  ليتط هٌتمل ٍ ترا 

 يطير جْرت اًرساظُ گ  . (Moopan, 1983)ضؾاًسُ قرس 

زض ًوًَرِ   ٍ هٌگٌع  هؽ ،نين، پتاؾيهمساض ػٌاصط ولؿ

  ICPي اظ زؾرتگاُ  يايويّاي هحلَل حاصل اظ ّضن ق

   س.ياؾتفازُ گطز GBC Integra XLهسل 

  اوذازٌ گیري فاكتًرَاي فیسيكي ي شیمیايي آب 

ط آب اظ ّط ليت يهّوعهاى تا ًوًَِ تطزاضي اظ تروْا، 

ٍ هيعاى  يه اظ ٍاحسّاي آظهايف ًوًَِ تطزاضي گطزيس

تا اؾتفازُ اظ ٍ هٌگٌع هؽ  ،ػٌاصط ولؿين، پتاؾين

زض عَل هست اًساظُ گيطي گطزيس.  ICPزؾتگاُ 

تا اؾتفازُ اظ زؾتگاُ ٍ زضجِ حطاضت  pHآظهايف 

pH هسلزيجيتالي هتط ٍ ّسايت ؾٌج  PC300 ُاًساظ

تيي زض  ييطات ايي فاوتَضّا ، تغَضيىِ تغگطزيسگيطي 

-9 ٍ 11/7-45/7 هرتلف تِ تطتية تيي ضّايتيوا

هيعاى اوؿيػى  گطاز ثثت گطزيس. زضجِ ؾاًتي 5/7

هسل  زيجيتالي هحلَل تَؾيلِ زؾتگاُ اوؿيػى هتط

DO300  اًساظُ گيطي گطزيس وِ همساض آى زض

هيلي گطم زض  80/9-11/11تيواضّاي هرتلف تيي 

ؾٌجف هيعاى آهًَيان آب زض  ليتط زض ًَؾاى تَز.

عَل زٍضُ آظهايف تا اؾتفازُ اظ زؾتگاُ فتَهتط هسل 

Palintest 8000   اًجام قس، تغَضيىِ همساض آى زض

هيلي گطم زض  04/0-74/1تيي تيواضّاي هرتلف تيي 

 ليتط هتغييط تَز. 

 

  ل دادٌ َایٍ ي تحليتجس

    ِ  Arcsin√ p زازُ ّاي زضصرسي ترا اؾرتفازُ اظ ضاتغر

طّراي  يهتغ ّراي  يياًگير ه ؿِيتطاي هما .ل قسًستثسي

اًؽ ير ِ ٍاضيواضّا اظ آظهَى تجعيي تيهَضز تطضؾي زض ت

ترطاي   اؾتفازُ قرس.  (Oneway ANOVA) ه عطفِي

واضّرا اظ آظهرَى   يت ييي ّا زض تياًگيه ي اذتالفييتؼ

 .تؼول آهرس زضصس اؾتفازُ  95زاًىي زض ؾغح اػتواز 

يي زازُ ّراي  جْت تطضؾي ٍجَز اذتالف هؼٌي زاض تر 

قطٍع ٍ اًتْاي آظهايف زض ّط يه اظ تيواضّا تصرَضت  

ًوًَرِ ّراي جفتري     Tهمايؿِ زضٍى گطٍّي اظ آظهَى 

(Paired-Sample T Test)  زضصس  95زض ؾغح اػتواز

اؾتفازُ گطزيس. تجعيِ ٍ تحليل ًتايج تا اؾتفازُ اظ ًطم 

 . قساًجام   SPSSافعاض 

 جيوتا. 3

 خم  تخ يي تفردرصذ چشم زدگي 

زضصس چكن ظزگري   يياًگيهاذتالف هؼٌي زاضي زض   

 سيررًگطز هكرراّسُواضّرراي هرتلررف يي تيترررن زض ترر

(05/0P>) .د تررن زض  يي زضصرس تفرط  ياًگيطات هييغت

 يياًگير ه. (>05/0P) زاض ترَز  يهرتلف هؼٌ يواضّايت

ط يؿرِ ترا ؾرا   يزض هما 3وراض  يد تررن زض ت يزضصس تفرط 

د تررن زض  يتفرط ىرِ زضصرس   يكتط تَز، زضحاليواضّا تيت

هؼٌرري زاضي  اذررتالف ىؿرراى ٍيواضّررا يط تيي ؾررايترر

 (.2جسٍل )س يهكاّسُ ًگطز

 يزن تر ي درصذ رطًب  تخم 

ًتايج تسؾت آهسُ اظ اًساظُ گيطي ٍظى تط ٍ زضصس    

ضعَتت ترن زض قطٍع آظهايف )ترن تاظُ لماح يافتِ( 

ٍ تيواضّاي هرتلف زض اًتْاي آظهايف )هطحلِ تفطيد 

اضائِ قسُ اؾت. عثك زازُ ّاي ايي  3ٍل ترن( زض جس



 ؾطذيل  ٍ ّوىاضاى  ...اًىَتاؾيَى هحيظ آب ولؿين هرتلف غلظتْاي تاثيط

 

 411 

جسٍل، تغييطات هياًگيي ٍظى تط ترن زض قطٍع 

. (>05/0Pآظهايف ٍ تيواضّاي هرتلف هؼٌي زاض تَز )

زض همايؿِ تا ايي  2هياًگيي ٍظى تط ترن زض تيواض

همساض زض قطٍع آظهايف تغَض هؼٌي زاضي افعايف 

اها هياًگيي ٍظى تط ترن زض  ،(>05/0Pيافت )

زض همايؿِ تا ايي همساض زض قطٍع  4ٍ  3، 1يواضّايت

آظهايف تغييط ًىطز. اذتالف هؼٌي زاضي زض همازيط 

ضعَتت ترن زض قطٍع آظهايف ٍ تيواضّاي  زضصس

 .(<05/0P) هرتلف هكاّسُ ًگطزيس

 

 ن يهرتلف ولؿ يواضّايت ضزهياًگيي(  ±)اًحطاف هؼياض ترن د يٍ تفط يزضصس چكن ظزگ -2جسٍل

 4واضيت    3واضيت     2واضيت     1واضيت     ذصقا     

 يزضصس چكن ظزگ   

 ترن

a*47/8±1/91 a79/7±4/84 a40/0±8/98 a07/7±5/91 

 b  20/8±1/72 b55/2±1/68 a98/0±0/95 b17/4±7/81 ترند يزضصس تفط

 هي تاقس. اضّاتيوي ياًگيي هياذتالف هؼٌي زاض ت ٍجَزف ًكاى زٌّسُ يضز ّطزض  هتفاٍتؿي يحطٍف اًگل* 

 

 

                                                                                                   نيولؿ واضّاييٍ ت فيزض قطٍع آظها ترنهياًگيي(  ±)اًحطاف هؼياض  ٍظى تط ٍ زضصس ضعَتت -3جسٍل

 .(n=15) زض اًتْاي آظهايف

 4تيواض 3تيواض 2تيواض 1تيواض قطٍع آظهايف   قاذص     

)هيلي  ٍظى تط   

 گطم(
b* 26/1 ±9/66    ab64/1±9/79 a11/5 ±1/89 b76/3±0/65 89/2 ±6/68 b  

a   68/0±0/66 a53/0±4/65 a زضصس ضعَتت 
  14/3±4/68 a31/1±6/64 

       a 

06/0±8/66 

 اض تيي هياًگيي تيواضّا هي تاقس.حطٍف اًگليؿي هتفاٍت زض ّط ضزيف ًكاى زٌّسُ ٍجَز اذتالف هؼٌي ز*   

 

 ،)كلسیم، پتاستیم  يرات مقذار اىاصر معذوییتغ

 محیط اوكًباسیًن ي آب تخم  (ي مىگىس مس

 ٍ هٌگٌرع  هرؽ  ،ولؿين، پتاؾرين ػٌاصط همساضتغييطات 

زض قررطٍع ٍ اًتْرراي هحرريظ اًىَتاؾرريَى ترررن ٍ آب 

قسُ اؾرت.   ًكاى  5ٍ 4جساٍل  آظهايف تِ تطتية زض 

زض ن تررن  يولؿر  همرساض ي ياًگيه، 4جسٍل عثك ًتايج

)هطحلِ تفطيد( زض توراهي تيواضّرا زض    اًتْاي آظهايف

)ترن تاظُ لماح  همايؿِ تا ايي هيعاى زض قطٍع آظهايف

 .(<05/0P) ًىررطزيافتررِ( تغررَض هؼٌرري زاضي تغييررط 

زض  زض هطحلررِ تفررطيد هيرراًگيي هيررعاى پتاؾررين ترررن

قررطٍع  زض همايؿررِ تررا ايرري هيررعاى زض 1ٍ2تيواضّرراي

. (>05/0P) آظهايف تغَض هؼٌري زاضي وراّف يافرت   

زض توراهي  هطحلِ تفرطيد   زضهياًگيي هيعاى هؽ ترن 

 تغرَض تيواضّا ًؿثت تِ ايي هيعاى زض قطٍع آظهرايف  

زض تيي تيواضّرا،   .(>05/0P) افعايف يافتهؼٌي زاضي 

 1هياًگيي هيعاى هؽ ترن زض هطحلِ تفطيد زض تيوراض 

 .(>05/0P) ّرا تيكرتط ترَز   زض همايؿِ ترا ؾرايط تيواض  

هيرراًگيي هيررعاى هٌگٌررع ترررن زض هطحلررِ تفررطيد زض  

ًؿررثت تررِ ايرري هيررعاى زض قررطٍع   2ٍ  1تيواضّرراي 

(، >05/0Pافرعايف يافرت )   تغَض هؼٌري زاضي  آظهايف

زض همايؿرِ   4ٍ  3اها هياًگيي ايي همساض زض تيواضّاي 

تررا قررطٍع آظهررايف تغررَض هؼٌرري زاضي تغييررط ًىررطز  

(05/0P>.) 
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، هياًگيي هيعاى ولؿرين آب  5ؾاؼ ًتايج جسٍل تط ا 

زض اًتْاي آظهايف زض همايؿِ تا ايي همرساض زض قرطٍع   

آظهايف زض تواهي تيواضّا تغرَض هؼٌري زاضي وراّف    

اذررتالف هؼٌرري زاضي زض هيرراًگيي . (>05/0P)يافررت 

هيعاى پتاؾين آب زض اتتساي آظهايف زض همايؿِ تا ايي 

ضّرراي هرتلررف  هيررعاى زض اًتْرراي آظهررايف زض تيوا 

هياًگيي همرساض هرؽ آب    .(<05/0P) هكاّسُ ًگطزيس

زض اًتْاي آظهايف زض همايؿِ تا ايي همرساض   1 زض تيواض

زض قرطٍع آظهرايف تغرَض هؼٌري زاضي وراّف يافررت      

(05/0P<)،  اها اذتالف هؼٌي زاضي زض هياًگيي هيعاى

هررؽ آب زض قررطٍع آظهررايف ٍ اًتْرراي آظهررايف زض  

زض  .(<05/0P) ُ ًگطزيررسهكرراّس 4ٍ  2،3تيواضّرراي 

تواهي تيواضّا، هياًگيي هيعاى هٌگٌرع آب زض اًتْراي   

آظهايف زض همايؿِ ترا اتترساي آظهرايف تغرَض هؼٌري      

 (.>05/0Pزاضي واّف يافت )

 

 

 

 

 

 

گطم تط گطم يليه تط حؿة  ترن هياًگيي( ±)اًحطاف هؼياض  ٍ هٌگٌع هؽ ،ولؿين، پتاؾينط ػٌاصط يهماز -4جسٍل   

  فيآظها يزض اًتْاآب  نيهرتلف ولؿ يواضّايتٍ ف يض قطٍع آظهاٍظى ذكه ز

ػٌصط      

 يهؼسً
 4واضيت 3واضيت 2واضيت 1واضيت فيقطٍع آظها

 نيولؿ   
a
*         

01/0±54/1 

a                 

26/0±59/1 

a
          

03/0±56/1 

a
          

09/0±71/1 

a              
 

16/0±62/1 

 نيپتاؾ  
a                 

01/0±05/5 

bc                

15/0±19/4 

bc              

14/0±28/4 

ab              
37/0±89/4 

ab               

17/0±97/4 

 هؽ  
a   

0002/0±0063/0 

c           004/0 

±027/0 

b         002/0 

±014/0 

b          

002/0±020/0 

b           

001/0±019/0 

0035/0 هٌگٌع ± 0003/0
a 

0065/0 ±

0012/0 b 
0087/0 ± 0011/0

b 
0025/0 ± 0001/0

a 

0027/0 ±

0003/0 a 

 حطٍف اًگليؿي هتفاٍت زض ّط ضزيف ًكاى زٌّسُ ٍجَز اذتالف هؼٌي زاض تيي هياًگيي تيواضّا هي تاقس.*          
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تط حؿة آب هحيظ اًىَتاؾيَى  ياًگيي(ه ±)اًحطاف هؼياض  ٍ هٌگٌع هؽ ،ولؿين، پتاؾينهمازيط ػٌاصط  -5جسٍل     

 آب ولؿين قطٍع ٍ اًتْاي آظهايف زض تيواضّاي هرتلفزض ليتط  تط   هيلي گطم

ٌصط ػ  

 هؼسًي
 4تيواض    3تيواض    2تيواض      1تيواض      ظهاى   

 ولؿين 

 قطٍع آظهايف  
a
*             

16/0±1/8 
aa                        

4040//00±±22//2525 
aa                          

4141//11  

±±33//5050 

aa                            

2323//11  

±±99//9999 

اًتْاي   

 آظهايف

bb                                    

0404//00  

±±44//77 

bb                        

0303//11  

±±11//2200 

bb                        

2121//11  

±±00//4343 

bb                                  

44//44  

±±88//8585 

 پتاؾين  

 قطٍع آظهايف  
aa                                    

0101//00  

±±44//11 

aa                              

0202//00  

±±44//11 

aa                            

0101//00  

±±44//11 

aa                                  

0202//00  

±±44//11 

اًتْاي   

 آظهايف

aa                                    

0404//00  

±±55//11 

aa                              

0202//00  

±±55//11 

aa                              

0202//00  

±±44//11 

aa                                  

0101//00  

±±44//11 

 هؽ

 قطٍع آظهايف  
a             

0005/0±015/0 

a         

0004/0±015/0 

a        

0007/0±014/0 

a          

0007/0±014/0 

اًتْاي   

 آظهايف

b                

004/0±004/0 

a            

009/0±009/0 

a           
008/0±006/0 

a             

005/0±009/0 

 هٌگٌع 

 قطٍع آظهايف  
a       

0004/0±014/0 

a   

0005/0±015/0 

a0004/0±014/

0 
a0005/0±014/0 

اًتْاي   

 آظهايف

0022/0           

± 0003/0 b 
0042/0 ± 0004/0

b
 

005/0 ± 0001/0
b
 

0028/0 

± 0007/0 b 

ًكاى زٌّسُ ٍجَز اذتالف هؼٌي زاض تيي زض قطٍع ٍ اًتْاي آظهايف زض ّط يه اض تيواضّا  هتفاٍتحطٍف اًگليؿي * 

                      .هي تاقس هياًگيي تيواضّا

 

 ي وتیجٍ گیري حثب. 4

 نيهرتلف ولؿ يضّاوايترن زض ت يزضصس چكن ظزگ

 هكراّسُ ًگطزيرس  اذرتالف هؼٌري زاضي   يىؿاى تَز ٍ 

اى وطز وِ زضصس لماح يتَاى ت يزض ٍالغ ه ،(2 جسٍل)

تلفرات تروْرا    ُ ٍىؿاى تَزيواضّا يت يثا زض تواهيتمط

اظ ػسم لماح  يًاق ستَاً يًو َىيزض عَل زٍضُ اًىَتاؾ

هي تَاًس  تروْا تلفات ػلت ، زض صَضتيىِتاقستروْا 

لظت ّاي هتفاٍت يَى ولؿين زض تيواضّاي هرتلف غ

هيرعاى تمراء ٍ    تاقس. زض هغالؼِ اي هكرص قرس ورِ   

 Salmo)تفطيد تروْاي هراّي آظاز اليراًَؼ اعلرؽ    

salar)  هيلرري گررطم زض ليتررط    34-63زض آب حرراٍي

ًترايج   .(Ketola et al., 1988)لؿين افعايف هي ياتسو

تررن زض   ديورِ زضصرس تفرط    ايي تحميك ًيع ًكاى زاز

ىرِ  يغَضتتاقس،  ين هتفاٍت هيهرتلف ولؿ يواضّايت

)غلظررت   3ورراض يد ترررن زض تيي زضصررس تفررطيكررتطيت

س ٍ يررتررط( هكرراّسُ گطزيگررطم زض ل يلرريه 50ن يولؿرر

ي ير ؿِ ترا ا يواضّا زض همايط تيد ترن زض ؾايزضصس تفط

هكررص  . (2جسٍلووتط تَز ) يزاض يواض تغَض هؼٌيت

 يّا ترن زض غلظت يطيف ًفَشپصيافعاوِ  قسُ اؾت

 ٌسيتَاًس هٌجط تِ اذتالل زض فطآ ين آب هيي ولؿييپا

ي زض حرال تىاهرل قرَز    يٍ هرطي جٌر   ين اؾوعيتٌظ

(Abernathy, 2004) .گط ًكاى زازُ يج هغالؼات زيًتا

تاظهاًسگي تروْاي هاّي لرعل آ ي ضًگريي   اؾت وِ 

هيلي گطم زض ليتط ولؿين  34-49وواى زض آب حاٍي 
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ن  يغلظرت ولؿر   تا افعايف تيكرتط اها ، افعايف هي ياتس

ترن ٍ  ضٍّاي حاصل اظ تفطيد ترن  يتاظهاًسگ هيعاى

زض صرَضت زض   .(Ketola et al.,1988)اترس ي ياّف هو

اثط غلظت ؾرايط يًَْرا ترط ػولىرطز يرَى       ًظط ًگطفتي

، ًتايج تسؾت آهرسُ زض  اًىَتاؾيَى ترن ولؿين هحيظ

ا افرعايف  ًيع تط واّف زضصس تفطيد ترن ت تحميكايي 

 اظ يه حس هؼيٌي تاويس زاضز.   آبغلظت ولؿين 

)غلظررت  2ورراضيي همررساض ٍظى تررط ترررن زض تيكرتط يت  

 ،سيررتررط( هكرراّسُ گطزيگررطم زض ل يلرريه 25ن يولؿرر

ؿرِ  يواض زض همايي تيي زضصس ضعَتت ترن زض ايّوچٌ

 ،كرتط ترَز  يواضّرا ت يط تيؾرا ترن تاظُ لماح يافترِ ٍ  تا 

هكراّسُ  ؼٌري زاضي  اگطچِ اظ ًظرط آهراضي اذرتالف ه   

ايري  زض ٍالغ هري ترَاى   . (3)جسٍل (<05/0P) ًگطزيس

ْرا زض ايري   هَضَع ضا تِ جصب تيكتط آب تَؾرظ ترو 

ٍظى ترط ٍ زضصرس ضعَترت تررن زض     ًؿرثت زاز.   تيواض

 2وراض يت ترا ايري همرازيط زض   ؿِ يزض هما 3ٍ4 يواضّايت

ي ًىترِ اؾرت ورِ ترا     ير وِ ًكراى زٌّرسُ ا  ووتط تَز 

واضّرا جرصب آب   يي تيزض ا ن آبيف غلظت ولؿيافعا

افتِ اؾت. هكرص قسُ اؾت وِ يتَؾظ ترن واّف 

 يترط جرصب آب ٍ ترازوطزگ    يويآب اثط هؿتم يؾرت

 ,Spade and Bristow) افترِ زاضز يتررن تراظُ لمراح    

ي يتلر يٍ يپط غ يها  ييت ياذتالف فكاض اؾوع .(1999

كرتط  يتاػث جصب آب ٍ تاز وطزى ت يٍ آب ذاض  ؾلَل

زض هغالؼرِ اي  . (Abernathy, 2004) قرَز  يترن هر 

آب، جرصب آب ٍ   يؾررت  وراّف وِ ترا   هكرص قس

ّ  يپر  يجِ پاضگيٍ زض ًت يتازوطزگ  يف ضؼ تررن هرا

 اترس ي يهر  افعايف  (Morene saxatilis)   تاؼ ضاُ ضاُ

.(Spade and Bristow, 1999)   زض يه ًتيجِ گيرطي

زض  ْرا ف تلفرات ترو يافرعا  تياى وطز وِ ولي هي تَاى

ف اظ حرس آب تَؾرظ   يجصب ت تسليل 2ٍ  1يواضّايت

   هي تاقس.تروْا 

تؼضري اظ گًَررِ ّراي هاّيرراى زض هطاحرل جٌيٌرري اظ     

شذايط ولؿين هَجَز زض ويؿِ ظضزُ ذَز اؾتفازُ هري  

وٌٌس ٍ اگط همساض ولؿين هَجَز زض ويؿرِ ظضزُ ترطاي   

تطعطف وطزى ًياظّاي جٌريي زض حرال تىاهرل ورافي     

 حيظ آب جصب قرَز ًثاقس يَى ولؿين هي تَاًس اظ ه

(Hwang et al.,1994) . همرساض يرَى   تحميرك زض ايي ،

زض  توراهي تيواضّرا  زض ولؿين ترن زض هطحلرِ تفرطيد   

هؼٌي زاضي تغييرط   همايؿِ تا ترن تاظُ لماح يافتِ تغَض

وِ ايي اهط ًكاى زٌّرسُ ػرسم جرصب     (4)جسٍل ًىطز

اّف ور هي تاقس.  ولؿين تَؾظ ترن اظ آب تفطيرگاُ

ب زض عَل زٍضُ اًىَتاؾيَى زض توراهي  همساض ولؿين آ

جصب جعئي ولؿرين   تِهي تَاى ضا ( 5تيواضّا )جسٍل

ترِ ًكريي قرسى يرَى ولؿرين زض        تَؾظ تروْا ٍ يا

. ػرسم جرصب   ت زازثًؿعَل زٍضُ اًىَتاؾيَى تروْا 

يَى وليؿن احتوا  تسليل وافي تَزى همرساض ولؿرين   

ويؿِ ظضزُ تطاي تط عرطف ورطزى ًياظّراي جٌريي زض     

 احل تىاهلي تَزُ اؾت.هط

ٍ 1همساض پتاؾين ترن زض هطحلِ تفطيد زض تيواضّراي   

زض همايؿِ تا ايي همرساض زض تررن تراظُ لمراح يافترِ       2

 24/15ٍ  02/17تغَض هؼٌي زاضي تِ تطتية تِ هيعاى 

ّوچٌيي همساض پتاؾين  .(4)جسٍل زضصس واّف يافت

آب تفطيرگاُ زض اًتْاي آظهايف زض همايؿِ ترا قرطٍع   

اگطچِ اظ ًظرط آهراضي اذرتالف     ،ظهايف افعايف يافتآ

 ورِ هري تَاًرس    ،(5)جرسٍل  هؼٌي زاضي ٍجَز ًساقت

زض عرَل زٍضُ   پتاؾرين اظ تررن  يَى ًكاى زٌّسُ زفغ 

هغالؼرات ًكراى زازُ   تاقرس.  تِ هحيظ آب  اًىَتاؾيَى

اؾت وِ همساض پتاؾين تررن زض عرَل تىاهرل جٌريي     

هاًس اها ووي هاّي آظاز الياًَؼ اعلؽ ثاتت تالي هي 

لثل اظ هطحلِ قطٍع تفطيد ترن، زفغ يَى پتاؾين ترِ  

هحيظ آب ضخ هي زّس ٍ  ضٍّاي زض حال تىاهل ػلي 

ضغن ًياظ تِ پتاؾين لازض تِ جصب ايري يرَى اظ هحريظ    

همساض پتاؾرين   .(Hayes et al.,1946)  آب ًوي تاقٌس

زض همايؿرِ   4ٍ  3زض تيواضّاي  زض هطحلِ تفطيد ترن

هؼٌري   تغرَض لمراح يافترِ      ساض زض ترن تراظُ تا ايي هم

، ّوچٌيي همساض پتاؾرين آب زض ايري   ًىطزتغييط زاضي 

  تيواضّررا زض عررَل زٍضُ اًىَتاؾرريَى زاضاي تغييررطات 

لؿرين  وتا تَجِ تِ ايي ًىتِ وِ يَى  هؼٌي زاضي ًثَز.

اّف وررتاػررث جوررغ قررسى هَلىَلْرراي غكرراء ٍ     

، (Maetz, 1979) هري قرَز    ًفَشپصيطي غكاء ؾلَلي

 100ٍ  50هي تَاى تياى وطز ورِ غلظرت ولؿرين    لصا 
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هراًغ   4ٍ 3زض تيواضّراي  هيلي گطم زض ليتط تِ تطتية 

 قسُ اؾت. تِ هحيظ آب يَى پتاؾين اظ ترن  زفغاظ 

تَؾرظ  زض تواهي تيواضّرا  ػٌصط هؽ  تحميكزض ايي  

ترن اظ آب تفطيرگاُ جرصب گطزيرس، تغَضيىرِ همرساض     

مايؿِ تا ايي همرساض زض  هؽ ترن زض هطحلِ تفطيد زض ه

ترن تاظُ لماح يافتِ تِ عَض هؼٌي زاضي افعايف يافرت  

(. ّوچٌريي همرساض هرؽ آب زض عرَل زٍضُ     4جسٍل)

اًىَتاؾيَى تروْا واّف يافت، اگطچِ ايي واّف زض 

 ًثررَزاظ ًظررط آهرراضي هؼٌرري زاض  4ٍ  3، 2تيواضّرراي 

(. تيكتطيي هيرعاى تجورغ هرؽ زض تررن زض     5)جسٍل

هيلي گطم زض ليتط( هكراّسُ   8ولؿين )غلظت  1تيواض

 ْاِ هي تَاًس يىي اظ ز يل افعايف تلفات ترووگطزيس

 25ترِ   تا افرعايف غلظرت ولؿرين    زض ايي تيواض تاقس.

، همساض تجوغ هؽ تغرَض  2زض تيواضهيلي گطم زض ليتط 

زضصس واّف يافرت، اهرا    45/49هؼٌي زاضي تِ هيعاى 

تراثيط   4ٍ 3افعايف تيكتط غلظت ولؿين زض تيواضّراي 

ًساقرت.   ْرا هؼٌي زاضي تط واّف تجوغ هؽ زض ترو

 3، 2تيواضّراي  زض تَؾرظ تروْرا   اّف جصب هؽ و

واّف ًفَشپصيطي غكراء تررن زض    تسليل سهي تَاً 4ٍ

زض . تاقرس  ايري تيواضّرا  يرَى ولؿرين زض    افرعايف اثط 

 تا ؾاظگاضي هاّي آهراظًٍي  وِهغالؼِ اي هكرص قس 

(Colossoma macropomum)  100حرراٍي تررِ آب 

هيرعاى تجورغ هرؽ زض     ،ولؿرين  هيىطٍ هَل زض ليترط 

همايؿِ تا هاّياى لطاض گطفتِ زض آب تا غلظرت ولؿرين   

زضصرس وراّف    77هيىطٍ هَل زض ليتط، تِ هيرعاى   10

-400             هي ياتس، اها افعايف غلظت ولؿين تِ

  تط تجوغ هؽ ًساضز  هيىطٍ هَل زض ليتط تاثيطي 200
.(Matsuo et al., 2005) 

اظ آب  2ٍ 1ػٌصط هٌگٌع تَؾظ تررن زض تيواضّراي     

تفطيرگاُ جصب گطزيس، تغَضيىِ همساض هٌگٌع ترن زض 

هطحلِ تفطيد زض همايؿِ تا ايري همرساض زض تررن تراظُ     

ٍ  2لماح يافتِ تغَض هؼٌي زاضي تِ تطتيرة زض حرسٍز   

(، ّوچٌريي همرساض   4هطتثِ افعايف يافت )جرسٍل  5/2

واضّرا زض عرَل زٍضُ اًىَتاؾريَى    هٌگٌع آب زض ايي تي

(. همرساض  5ترن تغَض هؼٌي زاضي واّف يافت )جسٍل

 4ٍ  3هٌگٌع ترن زض هطحلِ تفطيد ترن زض تيواضّراي  

تغرَض  زض همايؿِ تا ايي همساض زض ترن تاظُ لماح يافترِ  

. زض ٍالغ افعايف غلظت ولؿين هؼٌي زاضي تغييط ًىطز

ٌرع تَؾرظ   هاًغ اظ جصب هٌگ  4ٍ  3آب زض تيواضّاي 

ترن اظ هحيظ آب قرسُ اؾرت ورِ احتورا  ًاقري اظ      

واّف ًفَشپصيطي غكاء ؾلَلي زض اثط افعايف غلظرت  

اّف زضصرس  ور هري تاقرس.   زض ايي تيواضّا لؿين آب و

هي تَاًس تسليل جصب  2ٍ  1تفطيد ترن زض تيواضّاي 

تيكتط هٌگٌع تَؾظ ترن ٍ ؾويت ايري ػٌصرط تاقرس.    

ض هراّي لرعل   زؾويت هٌگٌرع   وِ هكرص قسُ اؾت

تا افعايف ؾرتي آب واّف هري ياترس،   آ ي لَُْ اي 

هيلري گرطم زض ليترط وطتٌرات      30تغَضيىِ زض ؾرتي 

ولؿين، واّف تماء ايي گًَِ لاتل تَجِ هي تاقس اهرا  

هيلي گطم زض ليتط وطتٌرات   100ٍ  50زض ؾرتي ّاي 

 ولؿررين، هيررعاى ضقررس جٌرريي افررعايف هرري ياتررس    

(Stubblefield et al.,1996).  زض هررراّي لرررعل آ   

(Salvelinus fontinalis)  تا افعايف همساض ولؿين آب

 هيلرري هررَل، غلظررت وكررٌسُ هٌگٌررع  1تررِ  05/0اظ 

(LC50) ورِ   يافرت هيلي هَل افرعايف   8/5تِ  9/4  اظ

ولؿين ٍ هٌگٌع ترطاي  يًَْاي ًكاى زٌّسُ ضلاتت تيي 

هىاًْررراي اتصرررال زض اپيتليرررَم آتككررري هررري     

 . (Gonzalez et al.,1990)تاقس

تا تَجِ تِ افعايف زضصس تفطيد ترن، ػسم جصب آب   

ٍ يَى ٍ تطويسگي پيف ضؼ ترن ٍ ػسم زفغ   پتاؾرين 

ترن زض  زض ٍ هٌگٌع هؽ صطاٍ تجوغ ػٌجصب واّف 

هيلري گرطم زض ليترط، ايري غلظرت       50غلظت ولؿرين  

لعل آ ي ضًگيي  ولؿين جْت اًىَتاؾيَى ترن هاّي

 .هري قرَز   پيكرٌْاز وواى زض يه ؾاظگاى هساضتؿرتِ  

 فاوتَضّرراي جْرت وٌترطل   چٌريي ؾراظگاًي  عطاحري  

تاثيط گصاض تط ترن هاّي لرعل  آب قيويايي  ٍ فيعيىي

هي تَاًس  زض عَل زٍضُ اًىَتاؾيَى آ ي ضًگيي وواى

اػوال هرسيطيت  وٌتطل ٍ تا تَجِ تِ ايٌىِ ، هفيس تاقس

زض تفطيرگاّْراي ؾرٌتي ؾررت ٍ     تط ايري فاوتَضّرا  

تطاي ًيل تِ ايي ّسف ًياظ اؾرت ورِ    .زقَاض هي تاقس

ّاي ؾرايط ػٌاصرط هؼرسًي ًيرع ترط ضقرس ٍ        اثط غلظت

لرعل آ ي ضًگريي ووراى هرَضز      تىاهل جٌيي هراّي  

 تطضؾي لطاض گيطز.
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 ر ي تشكريتقذ

ظ يالت ٍ هحرريس هحتررطم گررطٍُ قررياؾررات ياظ ّوىرراض

زاًكرگاُ تْرطاى ٍ    - يؼر يؿت زاًكرىسُ هٌراتغ عث  يظ

ي يررظازُ زض اًجررام اٍ ًظررط ياى هٌْررسؼ ػاقررَضيررآلا

 گطزز. يه يؾپاؾگعاض ،پػٍّف
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Abstract 
In this study, effects of four concentrations of waterborne calcium (8, 25, 50, 100 mg/l) on eyed egg 

percentage, hatching percentage and ions (Ca, K, Cu and Mn) uptake of rainbow trout eggs in a water 

recirculating system were determined. Twelve experimental units, with the capacity of holding 45 liter 

of water were used and 21g egg introduced in each one. Different concentrations of ions 

(Ca,Na,K,Mg,P,Fe,Cu,Zn,Mn) in treatments were prepared by adding analytical salts (Merck) into 

double-de-ionized distilled water. Dissolved oxygen and water temperature variations during 

incubation were 9.80-11.11mg/l and 7.5-9 ºC respectively. The eyed egg percentage was not 

significantly (P>0.05) different among treatments. The hatching percentage of eggs were significantly 

(P<0.05) different among treatments. This rate in [Ca] 50 mg/l- treatment was higher than other 

treatments. In [Ca] 25 mg/l-treatment, wet mass of eggs in hatching phase was significantly (P<0.05) 

higher than other treatments as well as fertilized eggs. In all treatments, Ca was not absorbed by eggs 

from the waterborne. Loss of K from eggs occured in [Ca] 8 and 28 mg/l treatments. Eggs could 

absorb Cu and the highest Cu content in whole egg recorded in [Ca] 8 mg/l treatment. Mn uptake by 

eggs from waterborne were only recorded in treatment with [Ca] 8 and 25 mg/l treatments. The results 

of this study indicated that waterborne calcium with the rate of 50 mg/l could be appropriate 

concentration for incubation of rainbow trout eggs. 
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