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چکیدٌ
دس ايي پژٍّش تأثيش ًاًَرسات سلٌيَم بش عولکشد تَليذ هثلي هَلذيي هادُ قضل آالي سًگيي كواى )(Oncorhynchus mykiss
هَسد بشسسي گشفت .پس اص ساصگاسي ،هاّياى بِ چْاس تيواس دس سِ تکشاس تقسين شذًذ .تيواسّا با جيشُ حاٍي صفش(شاّذ)،
 2 ٍ 1 ،0/5هيليگشم ًاًَرسات سلٌيَم دس ّش كيلَگشم جيشُ بِ هذت  00سٍص تغزيِ شذًذ ٍ عوليات تکثيش هصٌَعي دس پاياى
ايي دٍسُ اًجام گشفتً .تايج بذست آهذُ ًشاى داد كِ بيشتشيي دسصذ لقاح دس هاّياى تغزيِ شذُ با  2هيليگشم سلٌيَم با 99/30
دسصذ بَد كِ اختالف هعٌيداسي با تيواس شاّذ داشت ( . )p<0/05شاياى ركش است كِ سًٍذ افضايشي دسصذ لقاح ّوشاُ با
افضايش غلظت ًاًَرسات سلٌيَم هشاّذُ شذ .بيشتشيي ّواٍسي هطلق دس هَلذيي تغزيِ شذُ با  2هيليگشم سلٌيَم بَد كِ اختالف
هعٌيداسي با تيواس تغزيِ شذُ با يک هيليگشم سلٌيَم داشت (ٍ ،)p<0/05لي با دٍ تيواس ديگش اختالف هعٌيداسي ًذاشت
( .) p>0/05بيشتشيي دسصذ تفشيخ ( 90/60دسصذ) دس هاّياى تغزيِ شذُ با  2هيليگشم ًاًَ رسات سلٌيَم بَد كِ اختالف
هعٌيداسي با سايش تيواسّا داشت (ً .) p<0/05تايج باصهاًذگي ًيض ًشاى داد كِ بيشتشيي باصهاًذگي دس هاّياى تغزيِ شذُ با 2
هيليگشم ًاًَرسات سلٌيَم بَد ( )92/69كِ اختالف هعٌيداسي سا با سايش تيواسّا ًشاى ًذاد(ّ .)p>0/05وچٌيي دس هاّياى تغزيِ
شذُ با سطَح هختلف ًاًَرسات سلٌيَم سًٍذ افضايشي دس هيضاى باصهاًذگي ّوشاُ با افضايش غلظت ًاًَرسات سلٌيَم هشاّذُ شذ .بِ
طَس كلي ،افضٍدى ًاًَرسات سلٌيَم بِ جيشُ هَجب بْبَد كويت ٍ كيفيت تخوک ٍ عولکشد تَليذ هثل (دسصذ لقاح،
چشنصدگي ٍ تفشيخ تخن) دس هَلذيي هادُ قضلآالي سًگييكواى گشديذ ٍ بش اساس ًتايج ايي تحقيق تيواس  2هيليگشم ًاًَ
رسات سلٌيَم بْتشيي عولکشد سا جْت بْبَد ششايط تَليذ هثلي هاّي قضل آالي سًگيي كواى سا اص خَد ًشاى داد.
لغات کلیدي :واوًذرات سلىيًم ،همايري ،لقاح تخن ،ورخ تفريخ ،قزلآالي روگيهکمان
*ًَیسٌذُ هسئَل
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مقدمٍ
گؼتشؽ كٌؼت آثضيپشٍسي ثذٍى ٍخَد غزاي وٌؼبًتشُ
هٌبػت وِ تبهيي وٌٌذُ توبهي ًيبصّبي گًَِ پشٍسؿي ثَدُ
ٍ سؿذ ثْيٌِ سا هَخت ؿَد ،هوىي ًخَاّذ ثَد .تغزيِ ثب
خيشُ غزايي هٌبػت ّوَاسُ ثب سؿذ ػشيغ ٍ وبّؾ ّضيٌِ
تَليذ ّوشاُ اػت وِ اص هؼبئل خزاة ثشاي پشٍسؽ
دٌّذگبى هيثبؿٌذ .تشويجبت سيض هغزي ًمؾ هْوي دس
ػبختبس خيشُّبي غزايي ايفبء هيوٌٌذ .يىي اص ايي
تشويجبت هْن ػلٌيَم هيثبؿذ وِ ثِ ػٌَاى يه ػٌلش
تشويجي دس آًضين گلَتبتيَى پشاوؼيذاص ) (GPxدس فؼبل
ػبصي ايي آًضين ًمؾ هْوي داسد ( Lin and shiau,
 ٍ )2005هَخت تمَيت ػيؼتن آًتي اوؼيذاًتي ػلَلّب
هيگشدد .ايي آًضين ثب تدضيِ پشاوؼيذّبي ّيذسٍطى دس
ػلَلّبي هختلف هَخت افضايؾ همبٍهت دس ثشاثش
آػيتّبي اوؼيذاتيَ خَاّذ ؿذ .دس ػبلّبي اخيش خْت
ثْجَد ػولىشد ٍ سػيذى ثِ پتبًؼيل طًتيىي دس گلِّبي
اكالش ؿذُ ثِ افضٍدًيّبي غزايي تَخِ صيبدي ؿذُ اػت.
ػلٌيَم يه ػٌلش سيض هغزي هْن ٍ آًتي اوؼيذاى لَي
اػت وِ ٍخَد آى دس سطينّبي غزايي هبّي ووه هيوٌذ
تب ثذى هبّي دس ضفظ ػلَلّب ٍ اخضاي ػلَلي اص آػيت
اوؼيذاتيَ اص عشيك فؼبل ػبصي ػلٌَآًضينّب ٍ
ػلٌَپشٍتئيي خلَگيشي وٌذ ( Zuberbuehler et al.,
 .)2006; Khan, et al., 2016دس هطيظ عجيؼي ،هبّيبى
هؼوَالً ػلٌيَم هَسد ًيبص خَد سا اص هٌبثغ هَخَد دس اعشاف
خَد وِ ثب همذاس هٌبػت ػلٌيَم غٌي ّؼتٌذ ،ثذػت
هيآٍسدّ .ش گًَِ اختالل دس هيضاى ػلٌيَم دسيبفتي
هَخت وبّؾ فؼبليت آًضينّبي آًتي اوؼيذاًي هيؿَد
وِ ثِ هَخت آى هبّيبى لبدس ثِ هجبسصُ ثب ؿشايظ اػتشعصا
ًيؼتٌذ ٍ ًويتَاًٌذ خَد سا اص آػيت اوؼيذاتيَ هطبفظت
وٌٌذ ) .)Khan, et al., 2016ثٌبثشايي ،ثب تَخِ ثِ ايي
ػَاهل ،هىول همذاس هٌبػت ػلٌيَم دس سطينّبي غزايي
ثشاي تَليذ َّسهَى هتؼبدل ٍ هتبثَليؼن ،ػٌتض ٍ تٌظين
ػلٌَ پشٍتئييّب ،ثْجَد ٍضؼيت دفبع آًتي اوؼيذاًي ٍ
هْوتش اص ّوِ ،ويفيت گَؿت هبّي ٍ تَليذ هثل هْن
ثٌظش هيسػذ (Khan et Pappas and Zoidis, 2012
; .)al., 2016ػلٌيَم يه سيض هغزي ضشٍسي ثشاي هبّيبى
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هيثبؿذ ( ٍ )Lin and Shiau, 2005ثشاي فشآيٌذّبي
عجيؼي هَخَدات ضشٍسي اػت ٍ ثش سؿذ ،تىبهل ٍ
ػولىشدّبي ايوٌي اثش هيگزاسدّ .وسٌيي ػلٌيَم يه
تمَيت وٌٌذُ تغزيِاي لَي ثشاي ػيؼتن ايوٌي ٍ آًتي
اوؼيذاًي اػت وِ هَخت افضايؾ فؼبليت فٌَل اوؼيذاص،
اًفدبس تٌفؼي ،فؼبليت گلَتبتيَى پشاوؼيذاص )،(GPx
گلَتبتيَى سدٍوتبص ) ٍ (GRگلَتبتيَى اع-تشاًؼفشاص
) ،(GSTفؼبليت ثيگبًِ خَاسي ٍ همبٍهت دس ثشاثش ػَاهل
ثيوبسي صا هيگشدد )  .)Chiu et al., 2010ػلٌيَم هَسد
ًيبص هبّي لضل آالي سًگيي ووبى ثش اػبع سؿذ ثْيٌِ ٍ
ضذاوثش فؼبليت گلَتبتيَى پشاوؼيذاص پالػوب 0/15-0/38
هيليگشم ػلٌيَم دس ويلَگشم خيشُ تؼييي ؿذُ اػت
( .)Hilton et al., 1980دس ػبلّبي اخيش ًبًَرسُ ػلٌيَم
تَخِ گؼتشدُاي سا ثب تَخِ ثِ دػتشػي صيؼتي ثبال ٍ
ػويت ووتش ًؼجت ثِ ػبيش تشويجبت ػلٌيَم ثخَد خلت
وشدُ اػت ( Zhang et al., 2010; Rezvanfar et al.,
 .)2013تبوٌَى هغبلؼِاي دس صهيٌِ تبثيشات اػتفبدُ اص ًبًَ
رسات ػلٌيَم ثش فبوتَسّبي تَليذ هثلي هبّي لضل آالي
سًگيي ووبى ثِ هٌظَس ػٌدؾ ويفيت ٍ وويت تخوه
اػتطلبلي كَست ًگشفتِ اػت ،لزا پظٍّؾ ضبضش ثشاي
اٍليي ثبس ايي هَضَع سا هَسد ثشسػي لشاس داد.
ّذف اص اًدبم ايي پظٍّؾ پبػخ دادى ثِ ػَاالتي اص لجيل
ايٌىِ آيب ًبًَ رسات ػلٌيَم دس ثبصدّي تىثيش هبّي لضل
آالي سًگيي ووبى هَثش اػت؟ آيب افضٍدى ًبًَرسات ػلٌيَم
ثِ خيشُ هَخت ثْجَد ػولىشد سؿذ دس لضل آالي سًگيي
ووبى هيؿَد؟ آيب هلشف خيشُ غزايي غٌي ؿذُ ثب ًبًَ
رسات ػلٌيَم ثبػث افضايؾ ويفيت تخوه هبّي لضل
آالي سًگيي ووبى هيؿَد؟
مًاد ي زيشَا
ايي پظٍّؾ دس هشوض تطميمبت طًتيه ٍ اكالش ًظاد
هبّيبى ػشدآثي ؿْيذ هغْشي يبػَج اخشا ؿذ .تؼذاد 120
لغؼِ هبّي هَلذ هبدُ اص ثيي گلِ هَلذيي هشوض اًتخبة
ؿذًذ .خْت اًتخبة هَلذيي ػالهت ظبّشي هبّي هذ ًظش
لشاس گشفت .هبّيبى اًتخبة ؿذُ ثِ عَس تلبدفي دس 12
اػتخش (ثب اثؼبد  1*3*30هتش) تَصيغ ؿذًذ .پغ اص
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ػبصگبسي ،هبّيبى ثش اػبع خيشُ ثِ  4گشٍُ آصهبيـي (ثب 3
تىشاس) تمؼين ؿذًذ وِ ّش تيوبس ؿبهل  30لغؼِ هَلذ
هبدُ ثَد .تيوبسّب ؿبهل خيشُّبي غزايي ضبٍي  4ػغص
ًبًَػلٌيَم ؿبهل ( 0ؿبّذ) 2 ٍ 1 ، 0/5 ،هيليگشم ثش
ويلَگشم ثَدًذ وِ ثش اػبع سٍؽ ّ ٍ Ashouriوىبساى
( )2015آهبدُ ػبصي ؿذًذ.
غزاي تدبسي هبّي لضلآالي سًگييووبى (،EXB2
ويويبگشاى تغزيِ ،ؿْشوشد ،ايشاى) ثِ ػٌَاى خيشُ پبيِ
هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت .دس ّش تيوبس ،همذاس هطبػجِ ؿذُ
ًبًَرسات ػلٌيَم ثشاي دػتيبثي ثِ دٍصّبي هَسد ًظش ،پغ
اص اضبفِ ًوَدى آة دٍ ثبس تمغيش ثِ ضدن  250هيلي ليتش
سػبًذُ ؿذ ( ٍ )Ashouri et al., 2015پغ ثِ كَست
خذاگبًِ سٍي غزاّب اػپشي گشديذ .خيشُ گشٍُ ؿبّذ ثذٍى
اضبفِ وشدى ًبًَرسات ػلٌيَم آهبدُ ؿذ .ثِ هٌظَس يىؼبى
ػبصي ؿشايظ ،دس تيوبس ؿبّذ همذاس هؼبٍي آة همغش
(فبلذ ًبًَرسات ػلٌيَم) سٍي غزا اػپشي ؿذ .غزاّبي
آهبدُ ؿذُ ثِ هذت  3ػبػت دس دهبي  45دسخِ
ػبًتيگشاد خـه ؿذًذ .ػپغ ثشاي هطبفظت اص غزاّب ٍ
خلَگيشي اص خذا ؿذى ًبًَرسات ٍ ٍسٍد آىّب ثِ هطيظ
آة ،غزاّبي آهبدُ ؿذُ ثِ سٍؽ فَق ،تَػظ اليِاي اص
طالتيي گبٍي پَؿبًذُ ؿذًذ (خَّشي ٍ ضؼيٌي،)1393 ،
ثذيي هٌظَس اثتذا هطلَل 10دسكذ طالتيي گبٍي دس آة
همغش تْيِ ؿذ ٍ ػپغ ثش ّش يه اص اًَاع غزاّب ثِ هيضاى
 50هيلي ليتش اص هطلَل طالتيي ثِ كَست يىٌَاخت اػپشي
گشديذ .دس پبيبى غزاّب ثِ هذت  3ػبػت دس دهبي 45
دسخِ ػبًتيگشاد خـه ؿذًذ .ثِ هٌظَس خلَگيشي اص
فؼبد ٍ دس دػتشع ثَدى هَاد افضٍدًي ،فشايٌذ آهبدُ ػبصي
غزا دس ّش ّفتِ اًدبم ؿذ .پغ اص دٍسُ ػبصگبسي ( 7سٍص)،
هَلذيي ثِ كَست سٍصاًِ ،دس دٍ ًَثت ٍ ثِ هيضاى  1دسكذ
ٍصى ثذى تغزيِ ؿذًذ .هَلذيي ّش تيوبس ثب خيشُ خبف ثِ
هذت  60سٍص تغزيِ ؿذًذ .ثؼذ اص ايي هذت ػوليبت صيؼت
ػٌدي هبّيبى تيوبسّبي هختلف اًدبم گشفت .تخنوـي تب
ضذ هوىي ثالفبكلِ ثؼذ اص اٍٍالػيَى اًدبم گشفت .ثشاي
ايي هٌظَس هَلذيي ثب فـبس اًذوي ثِ ًبضيِ ؿىوي هؼبيٌِ
گشديذًذ .پغ اص تخنوـي ،تخنّبي ضبكل اص هَلذيي
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هبدُ تيوبسّبي هختلف ثب اػپشم ًشّبي هؼوَلي آهيضؽ
دادُ ؿذًذ.
ثشاي ػٌدؾ هيضاى لمبش اص سٍؽ ثشسػي تمؼين وليَاط
دٍم دس ًين سٍص ( 12ػبػت) اػتفبدُ ؿذ .ثذيي كَست وِ
 10تخن دس هطلَل هتبًَل  :اػيذ اػتيه  :آة ()1:1:1
فيىغ ؿذًذ ٍ ،ػپغ دس صيش اػتشيَ هيىشٍػىَح ثشسػي
ؿذًذ .ثؼذ اص گزؿت  5دليمِ تخنّبي لمبش يبفتِ ثِ
ساضتي اص عشيك ضضَس يه ووشثٌذ ػلجي ٍاضص اص
تخنّبي لمبش ًيبفتِ تـخيق دادُ هيؿذًذ (ػجذالطي،
 .)1395دسكذ لمبش اص عشيك هطبػجِ دسكذ تخنّبي لمبش
يبفتِ دس يه ًوًَِ تخويي صدُ ؿذ ٍ ثشضؼت ساثغِ صيش
هطبػجِ گشديذ.
تؼذاد ول تخنّب ×100 /تؼذاد تخنّبي لمبش يبفتِ; دسكذ لمبش

عَل ول ٍ دٍس ؿىن ثش ضؼت ػبًتيهتش ثب دلت ±1
هيليهتشٍ ،صى ول تخوهّبي اػتطلبلي اص ّش هَلذ ثِ
ٍػيلِي تشاصٍي ديديتبل ثب دلت  ±0/01گشمٍ ،صى ثذى
ثب تشاصٍي ديديتبل ثب دلت  ±1گشم ٍ لغش تخوه ثِ
ٍػيلِي هيىشٍهتش زـوي اًذاصُگيشي ؿذ.
خْت تؼييي ّوبٍسي هغلك اص سٍؽ ٍصًي اػتفبدُ گشديذ.
ثِ ايي كَست وِ ول تخوهّبي خبسج ؿذُ اص هطَعِي
ؿىوي تَصيي ؿذ (عْوبػجي ٍ ّوىبساى .)1396 ،ػپغ
ّوبٍسي هغلك ٍ ًؼجي اص سٍاثظ ريل هطبػجِ ؿذ:
تؼذاد تخوهّب ; ّوبٍسي هغلك
ٍصى ول ثذى (گشم)/تؼذاد تخوه اػتطلبلي ; ّوبٍسي ًؼجي

پغ اص زـن صدگي تخنّب ،تخنّبي پبسُ ؿذُ ٍ لبسذ صدُ
اص تخنّبي ػبلن خذا گشديذ ٍ دسكذ زـن صدگي تخنّب
ًيض اص ساثغِ ريل هطبػجِ ؿذ:
دسكذ زـن صدگي تخنّبي لمبش يبفتِ; تؼذاد تخنّبي
لمبش يبفتِ×100 /تؼذاد تخنّبي زـن صدُ
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همبيؼِ هيبًگييّب اص آصهَى زٌذ داهٌِاي داًىي ثب ػغص
اعويٌبى  95دسكذ ( )p<0/05اػتفبدُ ؿذ .ثِ هٌظَس
ًشهبل ػبصي دادُّبي دسكذي ًيض اص  Arcsinاػتفبدُ ؿذ.

دسكذ تفشيخ ًيض اص ساثغِ ريل ثذػت آهذ ( Billard and

:)Gillet, 1981
دسكذ تفشيخ; (تؼذاد تخن زـن صدُ/تؼذاد السٍ) × 100

وتایج
ًتبیح هربَط بِ زیست سٌدي هَلذیي
دس خلَف ؿبخقّبي ٍصى ول ،عَل ول ٍ دٍس ؿىن
اختالف هؼٌيداسي هيبى تيوبسّبي هختلف هـبّذُ ًـذ
(( )p > 0/05خذٍل .)1

اعالػبت خوغ آٍسي ؿذُ ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس 19SPSS

هَسد تدضيِ ٍ تطليل لشاس گشفت .پغ اص ثشسػي ٍضؼيت
ًشهبل ثَدى دادُ ّب تَػظ آصهَى وَلوَگشٍف -اػويشًَف،
دادُّب تَػظ آًبليض ٍاسيبًغ يه عشفِ تدضيِ ؿذُ ٍ ثشاي

خذٍل  :1فبکتَرّبي ریخت ضٌبختي هَلذیي هبدُ (هيبًگيي  ±اًحراف هعيبر)
Table 1: Morphometric factors of female breeders (Means± SD).

فبکتَرّبي هَرد

تيوبر  0/5درصذ

تيوبر ضبّذ

سٌدص

تيوبر  1درصذ

سلٌيَم
a

ٍصى (گشم)

3918/46 ± 679/56

a

تيوبر  2درصذ سلٌيَم

سلٌيَم

4158/00 ± 793/44

a

3657/28 ± 485/35

a

3968/76 ± 1080/12

عَل ول (ػبًتيهتش)

64/92 ± 24/67 a

64/10 ± 5/00 a

63/36 ± 2/84 a

68/63 ± 7/41 a

دٍسؿىن (ػبًتيهتش)

40/35 ± 2/87 a

38/80 ± 3/65 a

37/27 ± 3/26 a

37/50 ± 3/82 a

ضشٍف هـتشن دس ّش سديف ًـبى دٌّذُ ػذم ٍخَد اختالف هؼٌي داس ( )P>0/05هي ثبؿذ.

ًتبیح حبصل از تکثير هصٌَعي هَلذیي
ثيـتشيي لغش تخن هشثَط ثِ هبّيبى تغزيِ ؿذُ ثب ًين
دسكذ ًبًَرسات ػلٌيَم ثَد ٍ دس ػبيش گشٍُّب ؿبهل گشٍُ
ؿبّذ ،تيوبس  2دسكذ ػلٌيَم ٍ تيوبس  1دسكذ ػلٌيَم

لغش تخنّب تمشيجبً يىؼبى ثَدّ .ير گًَِ اختالف
هؼٌيداسي دس اًذاصُ لغش تخن هيبى تيوبسّبي آصهبيـي
هـبّذُ ًـذ (خذٍل .)2

جذٍل ً :2تايج تکثيز هصٌَعي هَلذيي هادُ (هياًگيي  ±اًحزاف هعيار)
)Table 2: Results of artificial propagation of female breeders (Means± SD

تعذاد در گزم تخوک

ٍسى تخن (گزم)

قطز تخوک (هيليهتز)

تيمار شاهد

11/75 ±1/11

0/086 ±0/008

a

تيوار

5/39 ±0/228

تيمار  0/5درصد سلنيوم

a

11/18 ±0/64

0/090 ±0/005

b

5/58±0/337

تيمار  1درصد سلنيوم

11/15 ±0/78a

0/090 ±0/006b

5/40 ±0/315a

تيمار  2درصد سلنيوم

13/00 ±1/89

0/079 ±0/012

5/39±0/407

a

b

b
b

a

a

حروف مشترک در هر ستون نشان دهنده عدم وجود اختالف معني دار ( )P>0/05مي باشد.

ًتبیح ّوبٍري هَلذیي
ثش اػبع ًتبيح ايي تطميك (خذٍل  ،)3ثيـتشيي ّوبٍسي
هغلك ثِ هَلذيي تغزيِ ؿذُ ثب  2دسكذ ػلٌيَم ثَد وِ
اختالف هؼٌيداسي سا ثب تيوبس تغزيِ ؿذُ ثب يه دسكذ
ػلٌيَم داؿت (ٍ ،)p>0/05لي ثب دٍ تيوبس ديگش اختالف
هؼٌيداسي سا ًـبى ًذاد ( .)p<0/05ثيـتشيي ّوبٍسي
ًؼجي ًيض هشثَط ثِ هبّيبى تغزيِ ؿذُ ثب  2دسكذ ػلٌيَم
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ٍ ووتشيي ّوبٍسي ًؼجي ًيض هشثَط ثِ هَلذيي تغزيِ ؿذُ
ثب  1دسكذ ػلٌيَم ثَد .ثب ايي ٍخَد اختالف هؼٌيداسي دس
ّوبٍسي ًؼجي هيبى تيوبسّبي هختلف هـبّذُ ًـذ
(ّ .)p<0/05وسٌيي اختالف هؼٌيداسي دس هيبًگيي ٍصى
تخن اػتطلبلي هيبى تيوبسّبي هختلف هـبّذُ ًـذ
(.)p <0/05

سال بیست و هشت /شوازه 6
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جذٍلّ :3واٍری هَلذيي در تيوارّای هختلف (هياًگيي  ±اًحزاف هعيار)
Table 3: Fecundity of female breeders in different treatments (Means± SD).

ٍسى کل تخن استحصالي (گزم)

تيوار

ّواٍری ًسبي

ّواٍری هطلق

تيمار شاهد

426/15±100/3

5007/32±1178/5

1309/03±384/0

تيمار  0/5درصد سلنيوم

450/00±81/8a

5032/76±914/7ab

1246/80±302/0a

تيمار  1درصد سلنيوم

398/64±80/1

a

4445/27±893/5

1225/29±254/0

تيمار  2درصد سلنيوم

435/00±92/4

5654/83±1201/5

1459/25±270/1

ab

a

a

b

a

a

a
a

حروف مشترک در هر ستون نشان دهنده عدم وجود اختالف معني دار ( )P>0/05مي باشد.

ًتبیح هربَط بِ کيفيت لقبح ،چطن زدگي ٍ تفریخ
خٌييّب دس سٍص ًْن ثِ هشضلِ اسگبى صايي ٍ دس ّدذّويي
سٍص ثِ هشضلِ زـن صدگي سػيذًذ ٍ تخن گـبيي آىّب دس
سٍص ػي ٍ دٍم وبهل ؿذُ ٍ تغزيِ فؼبل آىّب اص 50
سٍصگي آغبص ؿذً .تبيح ايي ثشسػي ثب همبيؼِ تيوبسّبي
هختلف ًـبى داد وِ دسكذ لمبش دس هبّيبى تغزيِ ؿذُ ثب
 2دسكذ ػلٌيَم ثب  99/30دسكذ ثيـتشيي ثَد ٍ اختالف
هؼٌيداسي ثب تيوبس ؿبّذ داؿت (ٍ )p>0/05لي اختالف
هؼٌيداسي ثب تيوبسّبي تغزيِ ؿذُ ثب ًين ٍ يه دسكذ
ػلٌيَم سا ًـبى ًذاد (ّ .)p<0/05وسٌيي اختالف
هؼٌيداسي هيبى تيوبس ؿبّذ ثب تيوبسّبي تغزيِ ؿذُ ثب ًين

ٍ يه هيليگشم ػلٌيَم هـبّذُ ًـذ .ؿبيبى روش اػت،
سًٍذ افضايـي دس دسكذ لمبش ّوشاُ ثب افضايؾ غلظت
ًبًَرسات ػلٌيَم هـبّذُ ؿذ .ثيـتشيي دسكذ زـن
صدگي تخن ًيض هشثَط ثِ تيوبس  2هيليگشم ػلٌيَم ثَد وِ
 99/40دسكذ ثذػت آهذ وِ اختالف هؼٌيداسي ثب ػبيش
تيوبسّب داؿت ( .)p>0/05اهب اختالف هؼٌيداسي سا هيبى
تيوبسّبي ؿبّذ 1 ٍ 0/5 ،هيليگشم ًـبى ًذاد
(ً .)p<0/05ىتِ ديگش دس هَسد ًتبيح زـن صدگي ،سًٍذ
افضايـي ايي ؿبخق ّوشاُ ثب افضايؾ ػلٌيَم خيشُ اػت
(خذٍل .)4

جذٍل :4درصذ لقاح ،چشن سدگي ٍ تفزيخ در تيوارّای هختلف (هياًگيي  ±اًحزاف هعيار)
Table 4: Percentage of fertilization, eyed eggs rate and hatching in different treatments (Means± SD).

لقاح (درصذ)

چشن سدگي (درصذ)

تفزيخ(درصذ)

باسهاًذگي الرٍّا (درصذ)

تيوار

85/55 ± 11/05

91/86 ± 3/76

90/86 ± 2/91

85/68±11/67

92/44 ± 3/33

92/02 ± 5/12

91/78 ± 2/27

a

87/48±8/21

تيمار  1درصد سلنيوم

93/34 ± 11/94

94/79 ± 4/93

93/62 ± 3/87

90/51 ± 3/50

تيمار  2درصد سلنيوم

99/30 ± 1/45b

99/40 ± 0/64b

96/76 ±3 /57b

92/79 ± 3/42a

تيمار شاهد

a

تيمار  0/5درصد سلنيوم

ab
ab

a
a
a

a
a
a

a

a

حروف مشترک در هر ستون نشان دهنده عدم وجود اختالف معنيدار ( )P>0/05ميباشد.

ثيـتشيي دسكذ تفشيخ دس هبّيبى تغزيِ ؿذُ ثب  2هيلي
گشم ًبًَ رسات ػلٌيَم ثَد ( )96/76وِ دسكذ ثذػت آهذ
اختالف هؼٌيداسي ثب ػبيش تيوبسّب داؿت (ٍ .)p>0/05لي
اختالف هؼٌيداسي سا هيبى تيوبسّبي ؿبّذ1 ٍ 0/5 ،
دسكذ ًـبى ًذاد (.)p <0/05
ًتبيح ثبصهبًذگي ًيض ًـبى داد وِ ثيـتشيي هيضاى
ثبصهبًذگي دس هبّيبى تغزيِ ؿذُ ثب  2دسكذ ًبًَرسات

ػلٌيَم ثَد ( ،)92/79وِ اختالف هؼٌيداسي سا ثب ػبيش
تيوبسّب ًـبى ًذاد (ّ .)p<0/05وسٌيي دس هبّيبى تغزيِ
ؿذُ ثب ػغَش هختلف ًبًَرسات ػلٌيَم سًٍذ افضايـي دس
هيضاى ثبصهبًذگي ّوشاُ ثب افضايؾ غلظت ًبًَرسات ػلٌيَم
هـبّذُ ؿذ.
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هَخَد دس غزا ،ػيش كؼَدي سا ًـبى هيدٌّذ وِ هيتَاى
ثب اضبفِ وشدى همذاس هـخلي ًبًَ ػلٌيَم ثِ غزاي
هبّيبى سؿذ آًْب سا ثيـتش ًوَد.

زیست سٌدي الرٍّب
ّيسگًَِ اختالف هؼٌيداسي دس صيؼت ػٌدي السٍّب
هـبّذُ ًگشديذٍ .لي ثب تَخِ ثِ خذٍل ٍ 5صى تفشيخٍ ،صى
ؿشٍع تغزيِ ٍ عَل ؿشٍع تغزيِ ثب افضايؾ همذاس ػلٌيَم

جذٍل  :5طَل ٍ ٍسى الرٍّا در تيوارّای هختلف(هياًگيي  ±اًحزاف هعيار)
Table 5: Larvae length and weight in different treatments (Means± SD).

تيوار

ٍسى تفزيخ (گزم)

22/92 ± 1/80

تيمار شاهد

a

0/097 ± 0/0065

0/132 ± 0/0135

تيمار  0/5درصد سلنيوم

0/097 ± 0/0014a

0/132 ± 0/0106a

23/00 ± 1/76a

تيمار  1درصد سلنيوم

0/097 ± 0/0046

0/136 ± 0/0190

23/00 ± 1/00

تيمار  2درصد سلنيوم

0/104 ± 0/013

0/138 ± 0/0139

23/10 ± 1/44

a

a

بحث ي وتیجٍگیسي
ػلٌيَم خضء وليذي تؼذادي اص ػلٌَ پشٍتئييّبي وبسثشدي
اػت ٍ دس ػولىشدّبي عجيؼي ثذى دخبلت داسد
( .)Rayman, 2000هشٍس ولي پظٍّؾّبي اًدبم ؿذُ دس
استجبط ثب ػلٌيَم ٍ ًمؾ آى دس سؿذ ٍ ػالهت هبّي اثشات
هثجت ايي هبدُ سا ًـبى دادُ اػت .اهب ووجَد يب همبديش
اضبفي آى ثبػث ايدبد هـىالت ؿذيذ دس هبّي هيؿَد
(ً .)Khan et al., 2017تبيح پظٍّؾ ضبضش ًـبى داد وِ
ثيـتشيي ّوبٍسي هشثَط ثِ هَلذيي تغزيِ ؿذُ ثب 2
هيليگشم ػلٌيَم ثَدّ .وسٌيي ثيـتشيي دسكذ تفشيخ دس
هبّيبى تغزيِ ؿذُ ثب  2هيليگشم ًبًَ رسات ػلٌيَم ثَد وِ
اختالف هؼٌيداسي ثب ػبيش تيوبسّب داؿت (.)p>0/05
ًتبيح ّوسٌيي ًـبى داد ثب افضايؾ هيضاى ػلٌيَم دس خيشُ
دسكذ لمبش تخن ًيض افضايؾ هييبثذ وِ ثيـتشيي دسكذ
لمبش دس تيوبس تغزيِ ؿذُ ثب  2هيليگشم ػلٌيَم ثَد وِ
اختالف هؼٌيداسي ثب تيوبس ؿبّذ داؿت ( .)p>0/05اثشات
هثجت ػلٌيَم دس ػبيش پظٍّؾّب ًيض ثِ اثجبت سػيذُ
اػت .وشينصادُ ٍ ّوىبساى ( )1390اثش هتمبثل ػلٌيَم ٍ
زشثي خيشُ ثش تشويت اػيذ زشة ثبفت هبّي لضلآالي
سًگييووبى سا اسصيبثي ًوَدًذ .دس ايي تطميك افضايؾ
ػلٌيَم خيشُ ثبػث فؼبليت ثيـتش آًضين گلَتبتيَى
پشاوؼيذاص ؿذُ ٍ دس خيشُّبي پشزشة ( 30دسكذ زشثي)
ٍخَد ػلٌيَم ثِ ػٌَاى ػبهل ثبصداسًذُ اوؼيذاػيَى ثبػث
ثْجَد ويفيت اػيذّبي زشة غيشاؿجبع ػضلِ گشديذ.
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ٍسى شزٍع تغذيِ (گزم)

طَل شزٍع تغذيِ (هيلي هتز)

a

a
a

a

a
a

هطؼٌي ٍ ػتَدُ ( )1391تأثيش ػغَش هختلف ػلٌيَم
خيشُ غزايي ثش سًٍذ سؿذ ٍ اػتشع اوؼيذاتيَ سا دس ثسِ
فيلهبّي پشٍسؿي ( )Huso husoثشسػي وشدًذ ٍ ًتيدِ
گشفتٌذ وِ ػغَش هٌبػت ػلٌيَم هَخت وبّؾ اػتشع
ٍ ثْجَد پبػخّبي ايوٌي دس هبّي هيؿَد .ثشػىغ خزة
ثبالي ايي هَاد هَخت تطشيه اػتشع ٍ وبّؾ پبػخّبي
ايوٌي هيگشدد .تَووِزي ٍ ؿْشوي ( )1391اثشات
تغزيِاي هخوش غٌيؿذُ ثب ػلٌيَم سا ثش سؿذ ٍ همبٍهت
هبّي لضلآالي سًگييووبى هَسد ثشسػي لشاس دادًذ.
افضٍدى هخوش غٌيؿذُ ثب ػلٌيَم ثِ عَس هؼٌيداسي
ؿبخقّبي سؿذ هبّي لضلآالي سًگييووبى سا دس همبيؼِ
ثب گشٍُ ؿبّذ ثْجَد ثخـيذ .هبّيبًي وِ ثيـتشيي همذاس
هخوش غٌيؿذُ سا دسيبفت وشدًذ ثبالتشيي هيضاى همبٍهت سا
دس ثشاثش اػتشعّبي هطيغي ٍ آلَدگي ثب ثبوتشي
 Yersinia ruckeriاص خَد ًـبى دادًذ .دس تطميمي
هـبثِ غضٌفشپَس ٍ ّوىبساى ( )1393ثيبى وشدًذ وِ ًبًَ
رسات ػلٌيَم ثبػث ثْجَد پبساهتشّبي اػپشهي هَؽ
هيؿَدّ .وسٌيي اضوذًٍذ ٍ ّوىبساى ( )1394اثش ػغَش
هختلف ًبًَرسات ػلٌيَم دس همبيؼِ ثب ػلٌيَم آلي سا ثش
ػولىشد سؿذ ثسِ هبّيبى وپَس هؼوَلي ثشسػي وشدًذ ٍ
ثيبى وشدًذ وِ دس ػغَش يىؼبى ،اثش اػتفبدُ اص ػلٌيَم ثِ
فشم ًبًَرسُ ثيـتش اص فشم آلي آى ثَدّ ٍ Ashouri .وىبساى
( )2015اثشات ػغَش هختلف ًبًَرسات ػلٌيَم سا دس وپَس
هؼوَلي اسصيبثي وشدًذ .دس هبّيبى تغزيِ ؿذُ ثب 1

هجله علوی شیالت ایساى

هيليگشم ػلٌيَم دس ويلَگشم خيشُ ػولىشد سؿذ ؿبهل
ٍصى ًْبيي ٍ افضايؾ ٍصى ثْجَد يبفت .ايي هغبلؼِ اضبفِ
وشدى  1هيليگشمگشم ًبًَػلٌيَم دس ويلَگشم خيشُ سا
خْت ثْجَد سؿذ ٍ ػيؼتن دفبع آًتياوؼيذاًي وپَس
هؼوَلي تَكيِ هيوٌذّ ٍ Rider .وىبساى (ً )2009مؾ
خيشُّبي تىويل ؿذُ ثبهمبديش ثبالي ػلٌيَم سا ثش سؿذ ٍ
ػالهت لضلآالي سًگيي ووبى دس ؿشايظ عجيؼي ٍ ثؼذ اص
اػتشع هضهي تؼييي وشدًذ .دس ؿشايظ عجيؼي فؼبليت
آًضينّبي  ٍ GSH-PXتيَ سدٍوؼيي سدٍوتبص ()Trx-R
دس وجذ ًـبى داد وِ ًيبصهٌذي ثِ ػلٌيَم اص عشيك خيشُ
پبيِ تأهيي هيؿَد .لجل اص اػتشع همبديش ثبالي ػلٌيَم
ٍضؼيت اوؼيذاتيَ ،تَاًبيي ايوٌي يب ػبيش پبساهتشّبي
خَىؿٌبػي ٍ سؿذ سا تطت تأثيش لشاس ًذاد 7 .سٍص اػتشع
فيضيىي هضهي ػلٌيَم ول ثذى سا وبّؾ داد ٍ فؼبليت
 GSH-Pxسا افضايؾ داد وِ ًـبى دٌّذُ افضايؾ هلشف
ػلٌيَم هيثبؿذ .ثٌبثشايي ،تىويل خيشُّبي تدبسي ثب
ػلٌيَم عي اػتشع ضشٍسي ثٌظش هيسػذّ .وسٌيي
هبّيبى تغزيِ ؿذُ ثب  2هيليگشم ًبًَػلٌيَم ثِ عَس
هؼٌيداسي پشٍتييي ول ٍ هطتَاي گلَثَليي ثبالتش ٍ ػغص
آلجَهيي پبيييتشي سا ًـبى دادًذّ ٍ Zhou .وىبساى
( )2009اثشات ًبًَرسات ػلٌيَم ٍ ػلٌَهتيًَيي سا ثش هبّي
وبساع ( )Carassius auratusهمبيؼِ وشدًذ .ايي
پظٍّـگشاى ًـبى دادًذ وِ هٌبثغ هختلف ػلٌيَم اضبفِ
ؿذُ ثِ خيشُ هيتَاًذ ٍصى ًْبيي ،هيضاى افضايؾ ًؼجي
ٍصى ،فؼبليت گلَتبتيَى پشاوؼيذاص ٍ غلظت ػلٌيَم
هبّيسِ سا دس ايي گًَِ ثْجَد ثخـذ .ثٌبثشايي ،ثٌظش
هيسػذ ًبًَ رسات ػلٌيَم ًؼجت ثِ ػلٌَهتيًَيي آلي دس
افضايؾ هطتَاي ػلٌيَم هبّيسِ هؤثشتش ثبؿذ .تبثيشات
هثجت ًبًَ رسات ػلٌيَم ثش ؿبخقّبي اسصيبثي تخن هبًٌذ
ّوبٍسي ،دسكذ تفشيخ ٍ دسكذ لمبش تخن سا هيتَاى ثِ
ًمؾ ػلٌيَم دس دفبع آًتياوؼيذاًي ٍ ايوٌي داًؼت .ثب
تَخِ ثِ ايٌىِ ػول تخن سيضي ٍ لمبش ّوَاسُ ثب اػتشع
ّوشاُ اػت ٍ ػلٌيَم ًمؾ اػبػي دس وبّؾ اػتشع داسد
هيتَاًذ افضايؾ ّوبٍسي ٍ افضايؾ دسكذ لمبش دس تيوبس 2
هيليگشم سا ثِ ًبًَرسات ػلٌيَم ًؼجت داد وِ اضتوبالً اص
عشيك افضايؾ غلظت اػيذ آساؿيذًٍيه دس تخن ٍ
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دٍوَصاّگضاًَئيه تبثيش گزاس ثَدُ اػتZoidis ٍ Pappas .

(ً )2012ـبى دادًذ وِ ثب افضٍدى ػلٌيَم آلي ثِ خيشُ
پبيِ ضبٍي ) PUFAهبًٌذ سٍغي ػَيب ٍ هبّي) غلظت
اػيذ دٍوَصاّگضاًَئيه افضايؾ هييبثذ .آًْب گضاسؽ وشدًذ
وِ غلظت اػيذ آساؿيذًٍيه دس تخن هشؽّبي ثذػت آهذُ
اص هشؽّبيي وِ تيوبسّبي خيشُّبي ػلٌيَهي سا دسيبفت
وشدُ ثَدًذ ،دس همبيؼِ ثب هشؽّبيي وِ فمظ خيشُ پبيِ
ضبٍي سٍغي ػَيب هلشف وشدُ ثَدًذ ،وبّؾ يبفت .ايي
ًتبيح ًـبى هيدٌّذ هوىي اػت وِ اثشات هتمبثلي هيبى
 ٍ PUFAػلٌيَم ٍخَد داؿتِ ثبؿذ ٍ اضتوبالً ايي اثش اص
عشيك گلَتبتيَى پشاوؼيذاص اػوبل هيؿَد .گلَتبتيَى
پشاوؼيذاص ًمؾ هْوي سا دس تٌظين ثيَػٌتض
پشٍػتبگالًذييّب اص پيؾ ػبصّبي آًْب ًظيش اػيذ
آساؿيذًٍيه ايفبء هيوٌذ .ثب ٍخَد ايٌىِ ًمؾ گلَتبتيَى
پشاوؼيذاص دس هتبثَليؼن ايىَصاًَئيذّب ثِ سٍؿٌي هـخق
ًـذُ اػت .اهب گوبى هيسٍد وِ ػلٌيَم خيشُ ًمؾ هْوي
دس تٌظين هتبثَليؼن اػيذ آساؿيذًٍيه داؿتِ ثبؿذ ( Cao
 .)et al., 2002هىبًيؼن زٌيي هؼئلِاي وبهالً ؿٌبختِ
ؿذُ ًيؼتّ .شزٌذ هوىي اػت فؼبليت آًضين گلَتبتيَى
پشاوؼيذاص ٍاثؼتِ ثِ ػلٌيَم هَخَد دس تخن افضايؾ ٍ
هيضاى اوؼيذاػيَى زشثيّب ٍ پشٍتئييّب سا دس صسدُ ػبصي
وبّؾ دّذ ٍ هَخت ضفظ خلَكيبت ويفي آى ؿَد.
ػذم تبثيشگزاسي ًبًَ رسات ػلٌيَم ثش لغش تخن ،هيبًگيي
ٍصى ول تخن ٍ ثبصهبًذگي تخن اضتوبالً ثِ دليل ػَاهل
هختلفي هبًٌذ دٍص هلشفي يب سًٍذ تبثيشگزاسي ًبًَ رسات
ثِ اًذاصُاي ثَدُ اػت وِ ػَاهلي زَى دٍص هلشفيً ،طَُ
دسيبفت ٍ هذت صهبى اػتفبدُ اص هَاد افضٍدًي ٍ ضتي
ؿشايظ فيضيَلَطيه ،خٌغ ٍ ػي ضيَاى ًيض هيتَاًذ ثش
ًتبيح تبثيشگزاس ثبؿذ .اػتفبدُ اص دٍص يب دٍسُ دسهبى
ًبهٌبػت ثبػث ثشٍص اثشات هؼىَع آًتياوؼيذاىّب هيؿَد.
ثب تَخِ ثِ ًمؾ ػلٌيَم ثش ثبسٍسي ،خلَكب دس هَخَداتي
وِ دس هشاضل پبيبًي اػپشهبتَطًض يب اٍٍطًض ثِ ػش هيثشًذ،
ثبيذ ايي ػٌلش دس خيشُّبي غزايي آًْب گٌدبًذُ ؿَد .ثِ
عَس ولي ،ثش اػبع ايي يبفتِّب هيتَاى ًتيدِ گشفت وِ
افضٍدى ًبًَرسات ػلٌيَم ثِ خيشُ هَلذيي هبدُ لضل آالي

85

ضیائینطاد و هوکازاى

سًگيي ووبى هيتَاًذ ػجت ثْجَد ػولىشد ؿبخقّبي
تَليذهثلي ؿَد.
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Abstract:
This research investigated the influence of selenium nanoparticles (SeNPs) on the reproductive
performance of female rainbow trout (mykiss Oncorhynchus) broodstocks. A total of 120 female
broodstock were selected from breeders of the Shahid Motahary Coldwater Fishes Genetic and
Breeding Research Center. After adaptation, fish were divided into four treatments in three replicates.
Fish were fed diets containing 0 (control) 0.5, 1 and 2 mg SeNPs per kg of diet for 60 days. Eggs
quality parameters such as fecundity, fertilization rate, eyed egg rate, hatching, etc. were evaluated.
The highest fertilization rate was observed in fish fed with 2 mg selenium (99.30%), which had a
significant difference with control groups (p<0.05) but did not show any significant difference
(p>0.05) with fish fed 0.5 mg and 1 mg SeNPs. Broodstocks fed with 2 mg SeNPs had the highest
absolute fecundity, which had a significant difference with groups fed 1 mg SeNPs (p<0.05), but did
not show significant difference with other two treatments (p>0.05). ) The highest and the lowest
relative fecundity were seen in group fed 2 mg SeNPs and 1 mg SeNPs, respectively. However, there
was no significant difference in relative fecundity between treatments (p>0.05). The highest egg
diameter was in fish fed 0.5 mg SeNPs. Egg diameter in the control group, fish fed 2 and 1 mg SeNPs,
were 5.39, 5.39 and 5.40 mm, respectively). There was no significant difference for egg diameters
among gruops (p> 0.05). The highest and the lowest mean total egg weight were in group fed 0.5 mg
SeNPs and 1 mg SeNPs, respectively, and no significant differences were observed between
treatments (P >0.05). The highest percentage of hatching was observed in groups fed 2 mg SeNPs,
which had a significant difference with other treatments (p <0.05). The highest survival rate was
observed in groups fed 2 mg SeNPs too, which showed no significant difference with other treatments
(p >0.05). Increase in the survival rate associated with an increase in the concentration of SeNPs. In
general, inclusion of SeNPs in diet, improve the quality and quantity of eggs and reproductive function
(fertilization, eyed rate and hatching) in rainbow trout breeders.
Keywords: Selenium nanoparticles, Reproduction, Fecundity, Fertilization rate, Hatching rate,
Rainbow trout
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