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اثر جیرههای حاوی سطوح مختلف آستاگزانتین برشاخصهای تولید مثلی و رشد

بابک تیزکار* ،1محمود بهمنی ،2همایون حسین زاده صحافی ،3افشار ذوقی شلمانی ،1عسگر زحمتکش کومله،1
حمید منصف

کسمایی4

 -8بخش شیالت ،مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیالن ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،رشت ،ایران
 ،صندوق پستی9935-58694 :
 -9موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،رشت ،ایران ،صندوق پستی58694-9565 :
 -9موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،تهران ،ایران ،صندوق پستی85844-6886 :
 -5موسسه آموزش وترویج کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران ،صندوق پستی 85441-36618:
تاریخ دریافت8934/88/39 :

تاریخ پذیرش8931/39/86 :

چکیده
این تحقیق به منظور تأثیر استفاده از رنگدانه آستاگزانتین در افزایش راندمان تولید الرو ماهی قرمز در چهار تیمار و سه تکرار در زمستتان
 8939انجام پذیرفت .به این منظور  89حوضچه فایبرگالس  5مترمکعبتی آمتاده ودرهتر حوضتچه  43عتدد مولتد متاده طالیتی بتا وزن متوست
 54/98±9/83گرم در آذرمتاه رهاستازی شتدند .چهتار نتوه غیتره حتذایی حتاوی مقتادیر صتفر 833 ،43 ،و  843میلیگترم در کیلتوگرم حتذا
آستاگزانتین تهیه و به مدت  9ماه براساس  4درصد زیتوده وزنیشان تغذیه شدند .در فروردین متاه ستال  8935مولتدین متاده هتر حوضتچه بتا
نرهایی که فق از غیره شاهد تغذیه شده بودند؛ بصورت انفرادی تلقیح شده و کلیه خصوصیات زیستی مولدین مورد بررستی قترار گرفتت .در
مرحله پرورش الرو ،الروهای تولید شده از هر تیمار در مخازن غداگانهای نگهداری شده و میزان تغییرات وزنی الروها در قبل و بعد از غذب
کیسه زرده و همچنین ضریب چاقی و درصد بازماندگی الروهای هر تیمار مورد بررسی قرار گرفت .همچنین خصوصیات ریختشناسی الروها
شامل طول نوتوکورد ،ارتفاه بدن و مساحت کیسه زرده در قبل و بعد از غذب کیسه زرده تعیین و مقایسه شد .نتایج کلی این تحقیتق نشتان داد
که آستاگزانتین با حلظت  843میلیگرم در کیلوگرم غیره در بسیاری از شاخصهای مورد بررسی باعث بهبود خصوصیات تولیدمثلی مولتدین،
تخمها و همچنین الروها شده است و تخمهای لقاحیافتته و الروهتای حاصتله از ایتن تیمتار درصتدبازماندگی بیشتتری داشتته و باعتث افتزایش
راندمان تولید میشوند .در نتیجه مقدار  843میلیگرم در کیلوگرم آستاگزانتین در غیره برای ماهیان گرمابی توصیه می شود.
کلمات کلیدی :ماهی طالیی ،تکثیر ،الرو ،کارتنویید ،آستاگزانتین.

* عهدهدار مکاتبات (Btizkar@yahoo.com .)
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در سالهای اخیر استفاده از تکنیکها و روشهتای

شدهاند ( )Milicua et al., 1991که میتوانند بته پتاک

غدید علمتی ،عامتل متوثری در بهبتود فرآینتد تکثیتر و

سازی رادیکالهتای آزاد اکستی ن پرداختته و از آستیب

تولید مثل آبزیان بوده است ).(Izquierdo et al., 2001

رستتتتتیدن بتتتتته ستتتتتلولهای هتتتتتدگ غلتتتتتوگیری

تغذیتته مولتتدین ،درکنتتار فتتراهم بتتودن عوامتتل محی تتی

نماید ) .(Birkhauser, 2003وغود دستهایی از رنگدانه

مناسب یکی از اصلیترین عوامتل تاثیرگتذار بتر فراینتد

ها درایجاد رنگ تخمکها نقتش اصتلی داشتته ،باعتث

تولید مثلی مولدین پرورشی استت ،ایتن امتر نته تنهتا در

افزایش شدت رنگ تخم مولدین میشتود .محققتان بته

افزایش تولید محصوالت غنستی و بتا کیفیتت اثرگتذار

این نتیجته رستیدهاند کته کیفیتت و رنتگ تختم ماهیتان

است ،بلکه در میزان بازماندگی الروهتا و تولیتد آبزیتان

وحشی نسبت به تخم ماهیان پرورشی همان گونته بیشتتر

قوی و مقاوم نیتز نقتش دارد )(Wooster et al., 2000

است و این امر در کیفیت تخم درزمان تکثیتر مصتنوعی

بنابر اظهار نظر بسیاری از محققان ،دانش ما در خصوص

نقش مهمی را ایفا میکند ) .(Steven, 1948در آبزیتان

تغذیه مولدین بسیار محتدود استت ( Izquierdo et al.,

کاروتنویید مورد نیاز از طریق زنجیره حتذایی وارد بتدن

 .)2001محدود شدن منابع حذایی چه به لحاظ کمیت و

میشتتود .در ستتالهای اخیتتر گزارشهتتای متعتتددی در

چتته بتته لحتتاظ کیفیتتت بتته طتتور غتتدی فرآینتتد تکثیتتر

خصوص راب ه مثبت رنگدانههای تخم ،درصتد لقتاح و

مصنوعی مولدین را تحت تاثیر قرار میدهد.

درصد بقتا بتاالی الروهتا در قتزلآالی رنگتینکمتان

9

امروزه غهت بهبود کیفیت تکثیر ماهیتان از متواد و

بدست آمتده استت ( .)Bazyar et al., 2009تحقیقتات

افزودنیهای زیادی مثتل ویتامینهتای E ،Cو ...استتفاده

نشتتان داده استتت کتته کاروتنوییتتدهای داختتل تختتم در

میشتتود .کاروتنوییتتدها 8نیتتز یکتتی از ایتتن متتواد هستتتند

مراحتل غنینتی و الروی فعالیتت کترده و عملکردهتای

)(Harris, 1984; Crick, 1985؛ ایتن متواد رنگدانته

مختلفی دارند که میتوانند در سالمت و حفاظتت تختم

هایی هستند که در محصوالت گیاهی و غتانوری یافتت

تاثیرگتذار باشتند (حمیتد اوحلتی و همکتاران )8939 ،و

میشتتوند ولتتی فقتت گیاهتتان و بعزتتی از باکتریهتتا و

( .)Crick and Harvi, 1986تتاکنون اطالعتات منتشتر

مخمرها قتادر بته تولیتد آنهتا هستتند .تنتوه در عملکترد

شدهای در خصتوص نقتش کارتنوییتدها در فیزیولتو ی

کاروتنوییدها با تنوه در ساختمانشان در ارتباط استت.

تولید مثل و بهبود روند زادآوری ماهیان ختانواده کپتور

درک رواب بتین ختواص کارتنوییتدها وستاختارآنها،

ماهیتتان و بتته ویت ه متتاهی طالیتتی وغتتود نداشتتته استتت.

غهت بهینهسازی در عملکترد آنهتا بستیار ضتروری بته

علیرحم نقشهای مهمی که برای عملکرد کارتنوییتدها

نظتر میرستتد .ایتتن متتواد بتتا تجمتتع در کبتتد و انتقتتال بتته

در بهبود فرایند تولید مثلی خانواده آزاد ماهیتان ،ماهیتان

تخمدان و سپس اووسیتها ،تغییرات مثبتی را در بهبتود

خاویتتتاری (فتتتداکار وهمکتتتاران )8936 ،و بعزتتتی از

رسیدگی غنسی مولدین فراهم میآورنتد ( Kerfeld et

گونتتههای میگتتوی پرورشتتی وغتتود دارد ،ولتتی در ایتتن

 .)al., 2003آستاگزانتین و سایر کاروتنوییدها به عنوان

خصتتوص تحقیقتتات همهغانبتتهای در خصتتوص نقتتش

Carotenoids

1-

Oncorhynchus mykiss

2-
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طالیی به عنوان یک ماهی زینتی و گونهای که میتواند

مرحله(ستتتاعت  83صتتتبح و  84عصتتتر) متتتورد تغذیتتته

به عنوان نماینده ماهیان پرورشی ختانواده کپتور ماهیتان

قرارگرفتند .در شروه آزمایش تعتداد  633ق عته متاهی

باشتد ( )Milicua et al., 1991صتورت نگرفتته استت.

مولتتتد متتتاده بتتتا میتتتانگین وزن  54/98±9/83گتتترم و

این تحقیتق میتوانتد بته نقتش آستتاگزانتین در افتزایش

طتتول85/48±3/98ستتانتیمتر انتختتاب ( 43ق عتته درهتتر

بهرهوری مراحل تکثیر ماهی طالیی پرداختته وتتاثیر آن

مخزن) و توزیع شتدند .عملیتات تغذیته و تیماربنتدی از

رادر بهبود فرایند تولیدمثلی و مراحتل رشتد و نمتو الرو

آذر 8939آحاز گردید .به منظتور ستنجش زیستستنجه

آن مشتتخص نمایتتد و س ت الهای مهمتتی کتته هتتر کتتدام

های حرارت ،اکسی ن محلول و  pHاز دستگاه دیجیتال

میتواند نقش تعیین کنندهای برای کارگتاه هتای تکثیتر

WTW

 Multi-parameterاستتتتتفاده شتتتتد .ایتتتتن

ماهیان گرمابی باشتد را پاستخگو باشتد .در ایتن تحقیتق

زیستسنجه ها بصورت روزانه در تمامی مختازن متورد

سعی شده است میزان اثربخشی آستاگزانتین در عملکرد

سنجش قرار گرفت .آب مورد استفاده بترای مختازن از

تولید مثل مصنوعی ماهی طالیی در مسیر مراحل رشد و

آب فیلتر شده مخازن رسوب گیر کارگاه تهیته میشتد.

نمو الروی مورد بررسی قرار گیرد.

به منظور بهبتود کیفیتت آب ،روزانته مقتدار  83درصتد

مواد و روش ها
این تحقیق از آذر 8939لغایت اردیبهشت  8935در
مرکز تکثیر وبازستازی ذختایر ماهیتان استتخوانی شتهید
انصاری رشت انجام شد .مراحل ساخت حذای دستی در
موسستته بینالمللتتی تحقیقتتات ماهیتتان خاویتتاری دکتتتر
دادمان رشت و ستنجش فاکتورهتای کیفتی تختم والرو
در آزمایشگاه ماهیشناسی مرکز آموزش میرزاکوچک
خان رشت انجام شتد .غهتت مقایسته غیرههتای حتاوی
آستاگزانتین با غیتره شتاهد (فاقتد آستتاگزانتین) ،چهتار
تیمتتار و ستته تکتترار در نظتتر گرفتتته شتتد ،لتتذا بتته منظتتور
پتترورش مولتتدین بتتا غیتتره هتتای آمتتاده شتتده  89وان
فایبرگالس  5متر مکعبی با ق ر  9متر و ارتفتاه آبگیتری
 8/9متر غهت پرورش مولدین در نظر گرفتته شتد .بچته
ماهیتتان متتاده یکستتاله متتورد استتتفاده ،از کارگتتاه تکثیتتر
مصتتنوعی بختتش خصوصتتی تهیتته شتتدند .بتته منظتتور
سازگاری ماهیان با غیرهحذایی دست ستاز ،مولتدین بته

آب مخازن از کف متورد تعتوی

قترار میگرفتت .بته

منظتتور مقایستته کارتنوییتتدهای آستتتاگزانتین ستته غیتتره
حتتتذایی شتتتامل مقتتتادیر( )843 ،833 ،43میلیگتتترم در
کیلوگرم آستتاگزانتین ) A843, A833, A43( 8و یتک
غیره شاهد بدون کارتنوییتد افزودنتی ،م تابق غتدول8
تهیه گردید .در ابتدا به منظور یکسانستازی غیتره هتای
مورد استفاده ،غیره پایه (غدول )8تهیه و آمتاده شتده و
سپس کارتنویید آستاگزانتین به مقتدار مشتخص پتس از
حل شدن در آب  94درغه سانتیگراد به غیره ها اضافه
شدند ( .)Page and Davies, 2003حذای آمتاده شتده
در دستگاه پلیت زن نوه کالیفرنیتایی 9بته پلیتهتایی بتا
ق ر  9×9میلیمتر تبدیل شدند .پلیتهای آماده شتده در
دستگاه خشک کتن بته متدت  95ستاعت در دمتای 43
درغه سانتیگراد خشک ودر فریتزر  -81درغته ستانتی
گراد نگهداری شدند.

1-Carophyll ® pink DSM 10%
2
)-California Pelleting Machine(CPM
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غدول :8ترکیبات مورد استفاده در غیره های حذایی مختلف بر حسب گرم

غیره
اقالم حذایی
پودر ماهی

933

933

933

933

کنجاله سویا

933

933

933

933

پودر ذرت

933

933

933

933

روحن ماهی کیلکا

93

93

93

93

آرد گندم

865

865

865

865

آهک

5/4

5

9/4

4

متیونین

9

9

9

9

لیزین

9

9

9

9

نمک

4

4

4

4

9

9

9

9

4

4

4

4

پرمیکس ویتامینه

b

4/4

4/4

4/4

4/4

پرمیکس معدنی

c

4/4

4/4

4/4

4/4

3/4

8

8/4

-

8333

8333

8333

8333

کاویال مایسین

a

دی کلسیم فسفات

آستاگزانتین

d

غمع

a .Kavillamycine: Contant 10000 mg Avillamaycine
b. Vitamin Permix:ρ-aminobenzoic acid 10.0 mg; biotin 0.40 mg, inositol 400.0 mg; nicotinic acid, 40.0 mg; Ca;pantothenate, 60.0 mg; pyridoxine-HCl,12.0 mg; riboflavin, 8.0 mg; thiamin-HCl, 4.0 mg; menadione, 4.0 mg
cyanocobalamine,
0.08 mg; calciferol, 1.20 mg; folic acid, 0.80 mg; choline chloride, 120.0 mg.
c. Mineral. Permix : k 2HPo4 2.0g, Ca 3 (Po3 ) 2 2.720g.MgSo 4 7H2O3.041g .
d. Astaxanthin =Carophyll ® pink10% DSM

اندازهگیری کیفی جیره غذایی
غهت سنجش میزان پروتئین خام ،چربی ،خاکستر،
فیبتتر و رطوبتتت حتتذا از روشتتهای ارایتته شتتده توستت
( 8)AOACاستفاده شده است .ایتن کتار در آزمایشتگاه
تخصصتی دامپزشتکی استتتان گتیالن صتورت پتتذیرفت.
غدول  9مشخصات کیفی غیره هتای متورد استتفاده را
مشخص میسازد.

Association of Official Analytical Chemists

1-
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شاهد
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غدول  :9مشخصات کیفی غیره های آزمایشی
جیره

A05

A155

A105

شاهد

پروتئین خام (درصد)

99/86  3/96

99/86  3/43

95/88  3/95

99/18  3/43

چربی خام (درصد)

4/31  3/43

4/64  3/61

1/44  3/59

4/39  3/49

خاکستر(درصد)

3/34  3/99

3/93  3/31

3/98  3/35

3/39  3/98

فیبر(درصد)

9/99  3/95

9/35  3/85

9/15  3/91

9/34  3/39

رطوبت (درصد)

4/43  3/39

4/48  3/39

4/49  3/34

4/44  3/39

کارتنویید کل (میلیگرم بر کیلوگرم)

49/96  8/41

33/49  9/36

853/46  8/96

9/55  8/39

ماهیان هر حوضتچه در متاه هتای آذر تتا بهمتن بته

قرارگرفتند .همزمان با تزریق مولدین ماده ،نرهتا نیتز بته

میزان  9درصد زی توده ماهی موغود در هرحوضچه و

مقدار  3/8میلیلیتر در کیلوگرم متورد تزریتق هورمتون

در ماههتتای استتفند و فتتروردین بتته میتتزان  4درصتتد در

قرار گرفتند .عملیات لقاح بصورت نیمته خشتک انجتام

ظروگ حذادهی با غیره های ساخته شده تغذیه شدند.

شد .در زمان تکثیر از تخمک مولدین و تخمهتای لقتاح
یافته در سه زمان لقاح ،شروه مرحلته گاستروالستیون و

مراحل تکثیر و اندازه گیری شاخصها

درزمان خروج نوزادان از تخم ،نمونهبرداری های الزمه

طول و وزن مولدین در زمان شروه تحقیتق وزمتان

انجام وبالفاصتله زیستت ستنجه هتا متورد بررستی قترار

تکثیر مولدین اندازه گیری شد .برای سنجش وزن شکم

گرفتند .میزان همآوری کتاری ،م لتق نستبی هتر مولتد

پتتر مولتتدین از تتترازوی دیجیتتتال بتتا دقتتت  3/338گتترم

محاستبه گردیتتد .بتا تعیتتین هتمآوری کتتاری هتر مولتتد،

استتتتتفاده گردیتتتتد .درغتتتته حتتتترارت آب در زمتتتتان

نسبت تختم تولیتد شتده هتر مولتد بته وزن مولتد تعیتین

تکثیرمولدین  83درغه سانتیگراد بتود .عملیتات تکثیتر

گردیتتد ( .)Bromage, 1995در زمتتان تکثیتتر ابتتتدا از

در طی چهار مرحله و با فاصله یک روز در میتان انجتام

تخمک هر ماهی نمونتهبرداری شتده و ق ر(میلیمتتر) و

شد .در هرمرحلته از تکثیتر بتا توغته بته عتدم همزمتانی

تعداد در گرم تخمتک متورد ستنجش قترار گرفتت .دو

رسیدگی کامل تعدادی از مولدین ،از هر تکرار 83مولد

ستتتاعت پتتتس از تکثیتتتر در زمتتتان شتتتروه تقستتتیمهای

بتته طتتور تصتتادفی انتختتاب شتتدند .مولتتدین بتتا هورمتتون

چهارتایی از تخمها نمونهبرداری شده تا تعتداد تختم در

اوپرایم (Haniffa and Sridhar, 2002) 8به مقتدار 3/9

گرم ،ق ر تختم (میلیمتتر) ودرصتد لقتاح متورد انتدازه

میلیلیتر در کیلوگرم وزن مولتد ،تزریتق شتدند .غهتت

گیری قرار گیترد .ق تر تخمتک و تختم بته کمتک الم

یکسان شدن عملیات تکثیر وعدم تأثیرگتذاری مولتدین

میکرومتر و با لوپ ( )Olympus SZHاندازهگیری شد.

نر در نتایج بدست آمده ،یک ماه قبل از شروه عملیتات

پس از تعیین درصد لقاح تعداد تخمهای لقاح یافتته هتر

تکثیتتر ،تعتتداد  933ق عتته مولتتد نربتتا میتتانگین وزنتتی

مولتتد بتته نستتبت وزن مولتتد براستتاس راب تته زیتتر تعیتتین

48±9/98گتترم تهیتته و بتتا غیتتره شتتاهد متتورد تغذیتته

گردید (.)Bromage, 1995
درصد لقاح × تعداد کل تخم استحصال شده = نسبت تخمهای لقاح یافته به وزن
وزن مولد

1-Ovaprime
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غهتتت مقایستته میتتزان رشتتد الروهتتای حاصتتله از

مقدار آستاگزانتین و کارتنویید کل نمونه برداری شد.

مولدین تیمارهای مختلف از 89مخزن فتایبرگالس 433

به منظور مقایسه وزن الروهای حاصله از تیمارهتای

لیتتتری بتتا ق تتر یتتک متتتر استتتفاده شتد .یتتک هفتتته قبتتل

مختلف میانگین وزن الروهای هر تیمار در زمان خروج

ازختتروج الروهتتا از تختتم ،مختتازن بتتا آب فیلتتتر شتتده

از تخم (زمان قبل از غذب کیسه زرده) و بعد از غتذب

پرشدند .به منظور حذگ موغتودات مزتر و بخصتوص

کامل کیسه زرده تعیین گردید .غهت انتدازهگیری وزن

سیکلوپسها در وانهای مورد نظر ،سه روز قبل از انتقتال

الروها از راب ه زیر استفاده شد (:)Bromage, 1995

الروها از سم تریکلروفون به میتزان  3/4میلتیگترم در

 / 8333تعداد در گرم الرو= وزن انفرادی الرو(میلیگرم)

لیتر در یک نوبت استفاده شد .الروهتای حاصتله از هتر
انکوبتاتور در یتتک وان مجتتزا بتته میتتزان تقریبتتی ± 964
 4333عتتدد الرو ریختتته شتتدند .تعتتداد الروهتتا بتتا روش
وزنی محاسبه گردیتد .دمتای آب در زمتان انکوباستیون
 99درغه سانتیگراد بود .میتانگین وزن (میلتی گترم) و
طول (میلی متر) انفرادی الروها در زمان هچ (همتراه بتا
کیستتته زرده) و پتتتس از غتتتذب کامتتتل کیستتته زرده
اندازهگیری شد .با محاسبه طول و وزن الروها در قبل و

اندازه گیری خصوصیات ریختی الروها
مشخصتتتتات ریختستتتتنجی الروهتتتتا پتتتتس از
عکستتبرداری از الروهتتا و بتته کمتتک دستتتگاه انتتدازه
گیری نیکون ( )Nikonانجام شد .برای هر الرو زیستت
سنجه های نوتوکورد ،ارتفاه بدن ،عرض کیسته زرده و
ارتفاه کیسه زرده که در اشکال زیتر نمتایش داده شتده
اندازه گیری شد.

بعد از غذب کیسه زرده ،میتزان ضتریب چتاقی الروهتا
براستتاس راب تته زیتتر محاستتبه گردیتتد ( Nielsen and

.)Johnson, 1983
) bطول نوتوکورد(میلی متر)( ×833/وزن(گرم) = ضریب چاقی

که در این معادله  bشیب خ راب ه طول و وزن الروهتا
است.
در پایان غذب کیسه زرده و روز دوم بعد از غذب
کیسه زرده؛ الروهای داخل هر مخزن غمعآوری و پس
از محاسبه وزن الروهای زنده و محاسبه تعتداد در گترم
الرو؛ درصد بازماندگی الروها به درصد براساس رواب
زیرمحاسبه گردید (.)Bromage, 1995
تعداد در گرم الرو(گرم) × وزن الرو استحصالی از هر مخزن = تعداد الرو زنده

×833

تعداد الرو زنده هر مخزن
تعداد الرو ریخته شده

= درصدبازماندگی الرو

شکل  :8نحوه زیست سنجی الروها

اندازهگیری کاروتنوئید کل
نمونتتههای تختتم ماهیتتان کتته در مراحتتل مختلتتف
نمونهبرداری شده بودند ،پس از انجماد در نیترو ن مایع
در فریزر  -13درغه سانتیگتراد نگهتداری شتدند8/4 .
گرم از نمونه پس از خروج از فریزر در دستگاه Christ
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دمای  -44درغته ستانتیگراد خشتک شتدند .بته منظتور

آزمون کولموگراگ -اسمیرنوگ 8استتفاده شتد .غهتت

اندازهگیری مقدار کارتنوییدها دروزن تر ،نمونهها قبتل

بررستتی یکنتتواختی واریتتانس دادههتتا از آزمتتون لتتون

وبعد از خشک شدن توزن شده وازروی مقدار اختالگ

استفاده گردید ) .(Leven and Howard, 1960غهتت

وزن ایجاد شده ،مقدار رطوبت در هر نمونته محاستبه و

مقایسه دادههتای حاصتله از پارامترهتای تکثیترو مرحلته

پس از اندازهگیری کارتنویید ،وزن خشک مورداستفاده

الروی ازآزمون آنالیز واریتانس یک رفته 9استتفاده شتد

در آزمتتایش بتته وزن تتتر تعمتتیم داده شتتد .استتتخراج

) .(Zar, 1999بتته منظتتور تعیتتین اختتتالگ معنتتیدار (در

کاروتنویید از نمونه به کمک استون خالص مخصتوص

صورت موغود بودن) بین میانگینها از آزمون تفکیکتی

 CLPHو ان هگتتتزان بتتتا درغتتته انالیتیتتتک بتتتا نستتتب

دانکن 9استفاده شد .س وح معنی دار در ست حP 3/34

حجمی(( )8:9استون به هگزان) انجام شد .عصارۀ غتدا

بررسی شدند.

شتتتده بتتتاالیی باالفاصتتتله بتتتا استتتتفاده از دستتتتگاه
استتپکتروفتومتری  VUمتتدل  IHCATIH-U-0081در
طول موج  345نانومتر خوانتده شتده و بتاالترین مقتدار
غذب آن ثبت شد .مقتدار کاروتنوییتد کتل بتر استاس
قانون المبرت -بیر( )reeb-trebmaLوراب ته زیترتعیین
گردید.
]وزن نمونه خشک شده(میلیگرم)[ ]/حجم محلول(میلیلیتر) × ضریب غذب
مولکولی( × )ɛحداکثر مقدار غذب[= کاروتنویید کل(میکروگرم بر گرم)

نتایج
میانگین روزانه درغته حترارت ،اکستی ن محلتول و
 pHو میزان هفتگی آمونیتاک حیتر یتونیزه و نیتریتت در
طتتی مراحتتل پتترورش مولتتدین در تیمتتارهتتای مختلتتف،
اختتتالگ معنتتیداری بتتا یکتتدیگر نداشتتتند (.)P 3/34
غتتدول  9میتتانگین زیستتت ستتنجههای فیزیکوشتتیمیایی
اندازهگیری شده را نشان میدهد.

مقتتتتتدار ضتتتتتریب غتتتتتذب نتتتتتوری ɛ ،8×8cm

برابر( 895333 )astaxanthinدر طول موج  563نانومتر
استت ( .)Mínguez-Mosquera et al., 2000مقتدار
غذب برای هر نمونه در سه تکرار ثبت شد.
تجزیه و تحلیل آماری
مقایستته دادههتتای حاصتتله از نتتتایج بدستتت آمتتده
براستتاس میتتانگین تکرارهتتا بتتا محاستتبه میتتزان خ تتای
استاندارد) (Means SEگزارش شده است (Limenez

.)et al., 2007
1-

One- sample Kolmogoram smirnov test
One- Way Analyses of Variance
3- Duncan
2-
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غدول  :9میانگین فاکتورهای فیزیکوشیمیایی مخازن پرورش مولدین درطول دوره پرورش مولدین

آذر

12/61 0/22

بهمن

10/ 24  0/14
6 / 57  0/38

اسفند

8 / 89  0/ 33

فروردین

16 / 65  0/38

دی

اردیبهشت

20/ 85  0/31

7 / 20  0/33
7 / 30  0/23
7 / 10  0/21
7 / 50  0/ 23
7 / 70  0/34
7 / 80  0/33

زیست سنجی مولدین

محلول()mg/l

یونیزه()mg/l

()mg/l

7 /10  0/53

 0/01
 0/01
 0/01
 0/01
 0/01
 0/01

 0/01
 0/01
 0/01
 0/01
 0/01
 0/01

8 / 20  0/45

7 / 90  0/45
7 / 30  0/ 53
6 / 20  0/23
5 / 80  0/44

بیشتتتترین (88486/99  143/33عتتتدد) میتتتزان

میانگین طول و وزن مولدین تیمارهتای مختلتف در

همتتاوری کتتل در تیمتتار A843وکمتتترین ( 439/94

چهتتارمین متتاه تغذیتته مولتتدین بتتا غیتتره هتتای مختلتتف،

 1551/54عتدد) آن در تیمتتار شتاهد مشتتاهده شتد ولتتی

اختالگ معنیداری نداشتند ( .)P≤3/34اگرچه میتانگین

آزمتتون آمتتاری اختتتالگ معنتتیداری را بتتین تیمارهتتای

کل وزن مولدین با توغه به افزایش وزن گناد درآنهتا،

مختلف برای میزان هماوری کل نشان نتتداد ()P≥3/34

نسبت بته زمتان شتروه تحقیتق بته میتزان 1/49  3/88

درصد افزایش یافته بود ولی این افتزایش وزن اختتالگ
معنتتیداری را در بتتین تیمارهتتای مختلتتف ایجتتاد نکتترد
( .)P≤3/34شاخص شکل بتدنی مولتدین در تیمارهتای

(غدول .)5
پس از عملیتات تکثیتر و محاستبه میتزان کتل تختم
استحصتتتال شتتتده از مولتتتدین هتتتر تیمتتتار ،بیشتتتترین

( 83936/39  459/94عتتتدد) همتتتتتتاوری کتتتاری را

مختلف اختالگ معنیداری را با یکتدیگر نشتان ندادنتد

تیمار  A843و کمترین( 4993/85  436/46عدد) آن-

(.)P≤3/34

را تیمتتار شتتاهد نشتتان داد (( )P≤3/34غتتدول )4؛ در

در بین تیمارهای مختلتف بیشتترین تعتداد در گترم

ضتتتمن بیشتتتترین( 848/59  88/19عتتتدد بتتته گتتترم)

کمترین آن ( )394/36  45/36در تیمار  A843مشاهده

 894/86عتتدد بتته گتترم) آن در تیمتتار شتتاهد مشتتاهده

گردید ( .)P≥3/34آزمون آمتاری اختتالگ معنتیداری

گردید .این نتایج نشان داد کته علتی رحتم بتاالتر بتودن

را بتته لحتتاظ انتتدازه میتتزان تخمکهتتای مولتتدین در

مقدار هماوری نسبی در تیمار A843نستبت بته تیمارهتای

تیمارهای مختلف نشان داد ()P≥3/34؛ به عبارت دیگتر

دیگر و شاهد ،اختالگ معنیداری بتین میتزان همتاوری

تخمکهای حاصله از مولدین شاهد نسبت به تخمهتای

نسبی در تیمارهای مختلف دیده نشده است ()P≤3/34

حاصتتتتتله از متتتتتتتولدین تیمارهتتتتتای A833،A43وA843

(غدول .)5

تخمتتتک ( )8888/14  45/36در تیمتتتار شتتتاهد و

کوچکتر بوده و اختالگ معنیدرای به لحاظ وزن با این
تیمارها نشان داد (( )P≥3/34غدول .)5

همتتاوری نستتبی در تیمتتا A843و کمتتترین ( 83/65
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غدول  :5میانگین زیستسنجه های ریخت سنجی و تولید مثلی
A43

غیره

A843

A833

شاهد

وزن (گرم)

69/439/66 a

69/489/48a

61/439/64 a

69/989/84a

طول (سانتیمتر)

88/993/94a

88/993/95 a

88/433/81a

88/933/34 a

5/943/34

5/933/35

5/583/33

5/913/39

a

شاخصشکل بدن (درصد)

3994/938348/44

a

هماوریکا ری

1553/43149/34 a

1838/89136/44a

83936/39459/94 a

4993/85436/46 a

هماوری نسبی

843/4189/38 a

851/6184/49a

848/5988/19 a

899/8683/65 a

314/6144/51

366/4969/63

394/5193/66

8888/1445/36

هماو ری کل

تعداد تخمک در گرم

a

3661/668394/66

a

a

ab

a

b

88486/99143/33

a

b

a

1551/54439/94

a

وغود حداقل یک حرگ مشترک بین تیمارهای یک س ر ،نشانه عدم اختالگ معنی دار بین تیمارهای آزمایشی در س ح  α=3/34است

لقاح و انکوباسیون

یکتتدیگر داشتتتند ( .)P≥3/34بیشتتترین تعتتداد تختتم در

نتایج حاصتله از مراحتل تکثیتر مولتدین نشتان داده

گتترم )511/46  6/93( ،در تیمتتار  A 50و کمتتترین آن

است که در بسیاری از زیست سنجه های تکثیر اختالگ
معنیداری بین تیمارهای مختلف وغود دارد که در زیتر
به شرح آنها پرداخته خواهد شد:
میانگین زمان رسیدگی نهایی مولدین پس از تزریق

( )549/53  9/33متعلق به تیمار  A833بود (غدول .)4
این نتایج نشان داد ،میتانگین وزن انفترادی تخمهتای
تیمارهای  A43و شاهد به نسبت تیمارهای دیگر کمتر بتود
(غدول .)4

دردمای  93درغه ستانتی گتراد  583/93±9/98درغته-

نتتتایج درصتتد لقتتاح تخمهتتای مولتتدین تیمارهتتای

ستتاعت بتتود .زمتتان رستتیدگی نهتتایی دربتتین تیمارهتتا،

مختلتتف نشتتان داد کتته اختتتالگ معنتتیداری بتته لحتتاظ

اختتتالگ معنتتیداری رانشتتان داد ( .)P≥3/34دیرتتترین

درصد لقاح بین تیمارها وغتود دارد(( )P≥3/34غتدول

زمان رسیدگی غنسی ( 593/93±6/91درغه -ستاعت)

 .)4ایتتتن نتتتتایج نشتتتان داد بیشتتتترین درصتتتد لقتتتاح

درتیمتار

A843

وستریعترین آن ( 919/11±4/84درغتته-

(36/35  3/53

درصتد) در تیمتار 833

 Aو کمتترین آن

ساعت) درتیمار شتاهد مشتاهده شتد(غدول .)4آزمتون

( 14/43  8/89درصد) متعلق به تیمار شاهد بوده است.

آمتاری اختتتالگ معنتتیداری را بتین تیمارهتتای مختلتتف

نتتایج آزمونهتتای آمتتاری ،اختتتالگ معنتتیداری را بتتین

برای مدت زمان رسیدگی غنسی نهتایی نشتان داد و در

تیمار شاهد با تیمارهای دیگر به لحاظ درصد لقاح نشان

ایتتن بتتین زمتتان رستتیدگی نهتتایی تیمتتار شتتاهد بتتا ستتایر

داد (.)P≥ /34

تیمارها اختالگ معنی دار بوده ونسبت بته آنهتا پتایین-
تربود (غدول .)4

در زمان تکثیر ،میانگین ق ر تخم (میلیمتتر) متتولدین
در تیمارهای مختلف اختتتالگ معنتیداری را نشتان دادنتد

نتتتایج اولیتته پتتس از تکثیرمولتتدین نشتتان داد کتته

( .)P≥3/34این نتتایج بیتانگرآن بتود کته ق تر تختم در

میتتانگین تعتتداد درگتترم تخمهتتای مولتتدین تیمارهتتای

مولدین شاهد( 8/98  3/39میلیمتر) نسبت به ق ر تخم

مختلف(دو ساعت پس از لقاح) اختالگ معنتیداری بتا

Downloaded from aqudev.liau.ac.ir at 0:29 +0330 on Thursday November 21st 2019

شاخص

نشریه توسعه آبزیپروری ،سال سیزدهم ،شماره دوم ،تابستان 8931

91

(( )P≥3/34غدول .)4

این تیمار از زمان لقاح تا شتروه مرحلته گاستروالستیون

مولدین در تیمارهای مختلف دارای اختالگ معنیداری

افتتزایش وزنتتی معتتادل  84/46  8/55درصتتد داشتتت
(غدول .)4

بتتتود( .)P≥3/34بیشترین( )41/68± 94/41نسبت تعداد

مقایستتته درصتتتد بازمانتتتدگی تخمهتتتا در مرحلتتته

تختتم لقتتاح یافتتته بتته وزن مولتتدین(گرم) در تیمتتارA43

انکوباستتتتیون نشتتتتان داد کتتتته در مرحلتتتته شتتتتروه

وکمتتتترین( )54/46 ± 84/43نستتتبت درتیمتتتار شتتتاهد

گاستروالسیون ،درصتد بازمانتدگی تخمهتای مولتدین،

مشاهده گردید (غدول .)4

اختتالگ معنتیداری بتا یکتدیگر داشتتهاند ()P≥3/34

درمرحله انکوباسیون ،متوس تعداد در گرم تخمها

(غتتدول .)4ایتتن نتتتایج نشتتان داده ،بیشتتترین( 3/94

از  566/43  9/99عتتتدد در شتتتروه زمتتتان لقتتتاح بتتته

 14/61درصتتد) درصتتد بازمانتتدگی تخمهتتا؛ در شتتروه

 584/19  9/99عتتدد رستتید ودر مجمتتوه تخمهتتا بتته

مرحلتتته گاستروالستتتیون ،در تیمتتتار A843و کمتتتترین

میتتتزان( 83/93  3/56درصتتتد) افتتتزایش وزن پیتتتدا

( 44/48  8/63درصد) آن درتیمار شاهد بوده است.

کردند(غدول  .)4نتایج نشان دهنده اختالگ معنیداری

در پایان مرحله انکوباسیون ،پتس از محاستبه تعتداد

بین تعداد درگرم تخم مولدین در زمتان گاستروالستیون

الرو حاصله از هر انکوباتور ،بتاالترین (54/46  8/84

در بتتین تیمارهتتای مختلتتف بتتود ( .)P≥3/34بیشتتترین

درصد) درصد تفریخ تخم در تیمتار  A843و پتایینتترین

( )544/99  4/96تعداد در گرم تخم در تیمار شتاهد و

( 94/48  8/99درصد) آن در تیمار شاهد مشاهده شد

کمترین ( )933/54  4/31تعداد در گرم تخم در تیمار

(غدول .)4

 A843مشاهده گردید .نتایج نشان داند که میتانگین وزن

در پایان مرحله انکوباسیون وپس از محاستبه تعتداد

انفرادی تخم های مولدین تیمارهای مختلف در زمتان

الرو حاصله از هر انکوباسیون ،نسبت الرو حاصله از هر

شروه مرحله گاستروالستیون بتا یکتدیگر اختتتتالگ

مولد به وزن مولد تکثیر شده ،بدست آمده و نتایج نشان

معنی داری داشتند (( )P≥ /34غدول  .)4درفاصتله بتین

دهنده وغود اختالگ معنی دار بین میانگین نستبت الرو

لقاح تا مرحله گاستروالسیون تخمها افزایش وزن نستبی

حاصله به وزن بدن متتتتتتولدین (گتتترم) در تیمارهتای

پیتتدا کردنتتد .نتتتایج حاصتتله از اختتتالگ وزن انفتترادی

مختلتتف بتتود( .)P≤3/34ایتتن نتتتایج نشتتان داد ،میتتانگین

تخمها در زمتان لقتاح و شتروه مرحلته گاستروالستیون

الرو به وزن مولدین در تیمار  A843نسبت بته تیمارهتای

نشتتان دهنتتده افتتزایش معنتتیدار وزن تختتم مولتتدین

دیگر باالتر بوده (.)P≥3/34
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غدول :4میانگین نرماتیوهای مرحله تکثیر و انکوباسیون مولدین در تیمارهای مختلف()n =89
A43

غیره

A833

شاهد

A843

زمان رسیدگی نهایی (درغه ساعت)

531/44  5/3b

595/39  1/84 ab

593/69  6/91a

919/11  4/84 c

تعداد در گرم تخم (زمان لقاح)

511/46  6/93a

549/53  9/33b

569/93  83/64b

514/35  5/63 a

وزن تخم بعد از لقاح (میلی گرم)

9/34  3/39

9/98  3/38

9/84  3/35

c

ab

ab

9/34  3/39

c

35/69  3/94

36/35  3/53

36/49  3/98

8/91  3/39

a

8/98  3/38

8/91  3/39

41/68 ± 4/55

63/48  1/36

44/33  6/34

تعداد در گرم تخم (گاستروالسیون)

553/89  4/94 a

583/44  4/59bc

933/54  4/33c

544/99  4/96 a

وزن تخم در گاستروالسیون (میلی گرم)

9/91  3/39 d

9/55  3/39bc

9/44  3/34a

9/93  3/39 d

درصد بازماندگی درگاستروالسیون (درصد)

63/93  3/31

c

43/59  8/14

14/43  3/94

e

44/8  8/63

3/14  8/39

bc

3/59  8/99

84/46  8/55

c

6/49  3/15

54/46  8/84

d

94/49  8/99

59/33  5/98

89/48  8/53

درصد لقاح (درصد)

b

ق ر تخم (میلی متر)

a

نسبت تعدادتخم لقاح یافته به وزن بدن (گرم)

درصد افزایش وزن تخم (درصد)

a

cd

b

درصد تفریخ (درصد)

c

93/14  8/56

نسبت تعدادالروتولید شده به وزن بدن (گرم)

b

94/83  9/33

a

a

c

98/35  8/51

b

99/34  9/51

a

a
a

a

14/43  3/89

c

b

a
a
a

8/98  3/39

b

54/46  5/49

d

وغود حداقل یک حرگ مشترک بین تیمارهای یک س ر ،نشانه عدم اختالگ معنیدار بین تیمارهای آزمایشی در س ح  α=3/34است

مرحله پرورش الرو

با محاسبه میانگین ضریب چاقی الروها ،نتایج نشان

نتایج نشاندهنتتتده وغود اختتالگ معنتیداری بتین

دادند که در قبل و بعتد از غتذب کیسته زرده اختتالگ

وزن الروهتتتتای(میلیگرم) حامتتتتتتتل کیستتتته زرده در

معنتتیداری بتتین ضتتریب چتتاقی الروهتتا در تیمارهتتای

تیمارهتای مختلتف بتود ( .)P≥3/34بیشتترین وزن الرو

مختلف وغود دارد (( )P≥3/34غدول .)6

حامتتل کیستته زرده ( 9/51 3/39میلیگتترم) در تیمتتار

تا پایان مرحلته غتذب کیسته زرده کمتترین میتزان

 A843و کمتتترین وزن الرو ( 8/43 3/38میلیگتترم) در

درصتتد بازمانتتدگی ( 41/35  4/83درصتتد) در تیمتتار

تیمار  A43مشاهده شد (غدول .)6

شاهد مشاهده شد ،اما نتایج اختتالگ معنتیداری را بتین

میتتانگین وزن الروهتتا پتتس از غتتذب کیستته زرده،

تیمارهای مختلف نشان نداد (( )P≤3/34غدول )6؛ این

نسبت به مرحله قبل ازغذب ،کاهش یافتته و ایتن مقتادیر

در حالی است که میانگین درصد بازمانتدگی الروهتا از

در تیمارهای مختلف بتا یکتدیگر اختتالگ معنتیداری را

پایان مرحله غذب کیسته زرده تتا پایتان مرحلته الروی،

نشان دادند ( .)P≥3/34بیشتترین وزن الروپتس از غتذب

در تیمارهای مختلف ،اختتالگ معنتیداری بتا یکتدیگر

( 9/93 3/33میلیگتترم) در تیمتتار A843و کمتتترین آن

داشتتتند (( )P≥3/34غتتدول .)6در ایتتن مرحلتته بیشتتترین

( 8/54 3/33میلیگتتترم) در تیمتتتار  A43مشتتتاهده شتتتد

درصتتد بازمانتتدگی ( 34/49 8/98درصتتد) در تیمتتار

(غدول .)6

 A843و کمترین ( 91/96 5/49درصد) در تیمار شتاهد
مشاهده گردید.
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غدول :6میانگین وزن و ضریب چاقی( ) n=83و بازماندگی الروها در مراحل پایان غذب کیسه زرده و پایان مرحله الروی()n =9
جیره

A05

A155

A105

شاهد

وزن قبل از غذب (میلی گرم)

8/43  3/38d

8/61  3/38c

9/51  3/39a

8/43  3/39d

وزن پس از غذب (میلی گرم)

8/54  3/33 e

8/48  3/38e

9/93  3/33 a

8/41  3/38d

ضریب چاقی پایان غذب

8/83  3/33 d

8/41  3/83 bc

9/86  3/88 a

8/19  3/86 bc

ضریب چاقی پایان الروی

3/43  4/39 c

3/15  3/35 b

3/31  3/35a

3/43  3/39 c

بازماندگی درپایان غذب (درصد)

16/34  6/83 a

11/94  9/49a

36/64  3/65a

41/35  4/83 a

بازماندگی درپایان الروی (درصد)

91/93  9/39 d

49/56  9/95 c

36/49  8/98 a

91/96  5/49 e

وغود حداقل یک حرگ مشترک بین تیمارهای یک س ر ،نشانه عدم اختالگ معنی دار بین تیمارهای آزمایشی در س ح  α=3/34است

خصوصیات ریختی الروها

تیمارهای دیگتر یکستان بتود .بیشتترین ارتفتاه بتدن در

نتایج نشان میدهد که در زمتان بعتد از دنیتا آمتدن

تیمار A843و کمترین آن در تیمار شاهد مشاهده گردیتد.

الروهتتتتتا ( ،)Hatchingاختتتتتتالگ معنتتتتتی داری در

تیمار  A843و  A833اختتالگ معنتیداری را بترای ارتفتاه

پارامترهای اندازهگیری شتده (طتول نوتوکتورد ،ارتفتاه

بدن نشان ندادند ولتی مقتدار ارتفتاه بتدن در تیمتارA43

بتتدن و مستتاحت کیستته زرده) بتتین الروهتتا درتیمارهتتای

کمتر از دو تیمار حاوی رنگدانه بود (غدول .)4

مختلف مشاهده نشده است (غدول .)4

نتایج نشان داد که در زمان پایان مرحله الروی بتین

نتتتایج نشتتان دادکتته در زمتتان قبتتل از غتتذب کیستته

تیمارها اختالگ معنیداری مشتاهده شتده استت .تیمتار

زرده ،در هیچ یک از خصوصتیات ریختتی الروهتا بتین

 A843اختالگ معنی داری را نسبت بته ستایر تیمارهتا در

تیمارها اخنالگ معنیداری مشاهده نشده است (غتدول

فاکتورهای طول نوتوکورد نشتان داده استت و بیشتترین

.)4

میزان را شامل میشود.کمترین مقتدار مربتوط بته تیمتار
نتتایج تجزیته تحلیتل دادههتتا نشتان میدهتد کتته در

 A43بوده که با شاهد اختالگ معنی داری نداشتته استت.

زمان غذب کامل کیسه زرده ،اختالگ معنی داری بتین

مقدار ارتفاه بدن نیز در الروهای حتاوی مقتادیر بتاالتر

تیمارها بوغتود آمتده استت ( .)P≥3/34بیشتترین طتول

آستاگزانتین مشاهده گردید (غدول .)4

نوتوکورد در تیمار  A843وکمتترین آن در تیمتار شتاهد
مشتتاهده شتتد .مقتتدار طتتول نوتوکتتورد درتیمتتار A43بتتا
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غدول  :4میانگین خصوصیات ریختی الروها در تیمارها در مراحل مختلف
A43

مرحله قبل از غذب

مرحله بعد از جذب
پایان مرحله الروی

A833

نوتوکورد

5/84±3/89a

5/95 ± 3/34a

5/94 ± 3/34a

5/98±3/89a

ارتفاه بدن

8/98 ± 3/34a

8/86 ± 3/39a

8/84± 3/39a

8/89± 3/35a

مساحت کیسه زرده

8/64 ± 3/389a

8/51 ± 3/34a

8/54 ± 3/35a

8/59 ± 3/33a

4/46 ± 3/36

4/43 ± 3/83

3/31 ± 3/39a

نوتوکورد

a

4/43 ± 3/36

4/43 ± 3/36

ارتفاه بدن

8/33 ± 3/39a

8/39 ± 3/39a

3/31 ± 3/39a

مساحت کیسه زرده

3/81 ± 3/38a

3/81 ± 3/38a

3/93 ± 3/38a

3/84 ± 3/38a

نوتوکورد

5/55 ± 0/00ab

5/77 ± 0/05ab

6/05 ± 0/00a

5/66 ± 0/06b

ارتفاع بدن

b

0/50 ± 0/05

ab

1/00 ± 0/00

a

1/00 ± 0/01

c

0/05 ± 0/00

نوتوکورد

c

6/51 ± 0/00

b

5/10 ± 0/10

a

5/05 ± 0/10

c

7/05 ± 0/16

1/65 ± 0/06a

1/01 ± 0/07b

ارتفاع بدن

1/17 ± 0/00b

a

0/00 ± 0/07b

a

a

وغود حداقل یک حرگ مشترک بین تیمارهای یک س ر ،نشانه عدم اختالگ معنی دار بین تیمارهای آزمایشی در س ح  α=3/34است.

بحث

مختلف کارتنوییدی از غملته آستتاگزانتین ،کانتتازانتین و

بتتیش از  43ستتال استتت کتته محققتتان بستتیاری در

بتاکاروتن توانستهاند باعث بهبود کیفیتت تختم خرچنتگ

خصوص ارتباط بتین مقتادیر کارتنوییتد تختم ماهیتان و

آب شیرینHarpaz et ( (Cherax quadrucarinatus) 8

کیفیتتت تختتم تحقیتتق نمتتوده و نتتتایج مختلفتتی بدستتت

 )al., 1998مولدین تن زردباله(Seriola quinquerod)9

آوردهاند.

) (Verakunpiriy et al., 1997تخمهای توتیتای دریتای

در این زمینه بیشتر تحقیقات انجام شده در خصتوص

) (George et al., 2001) (Lytechinus variegatusو

آزاد ماهیان بوده است ( Torrissen, and Christiansen,

تخم شتیرماهیVassallo-( Pseudo caranx dentex)9

 .)1995گزارشهای ارایه شتده درایتن خصتوص دربتاره

 )Agius et al., 2001شتوند .در بعزتی از گونته هتای

آزاد ماهیتتتان متنتتتاقص بتتتوده بتتتهطتتتوریکتتته بعزتتتی از

دریایی ،مثتل میگتوی مونتودون ( Pangantihon et al.,

نویسندگان ارتباط مت ثری را بتین میتزان کارتنوییتد تختم

 )1998صدگ آبالونTsushima( (Haliotis discus) 5

آزاد ماهیان و کیفیت تختم ،بدستت آوردهانتد ( Harris,

 .) and Matsuno, 1998کارتنوییدها باعث بهبود رشد و

 .)1984ازطتترگ دیگتتر عتتدهای ایتتن ارتبتتاط را بیمعنتتی

بازمانتتدگی الروهتتا شتتدهانتتد .در ستتالیان گذشتتته ،بتترای

دانسته و تاثیر این مواد در کیفیت تخم و رسیدگی غنستی

آستاگزانتین حتی نقش هورمونی تأثیرگتذار بتر لقتاح نیتز

را متتوثر ندانستتتند ( Torrissen, and Christiansen,

قایل شدهاند )(Hartman et al., 1947

 .)1995وغود این اختالفات میتواند ناشی از نتوه روش
کار ،نوه گونه ،ستن مولتدین ،اختتالگ در مقتدار و نتوه
کارتنوییتتد و تفتتاوت در معیارهتتای متتورد استتتفاده بتترای
اندازهگیری کیفیت تخم باشتد .ر یتمهتای حتاوی منتابع

1

- Cray fish
2- Yellow tail
3- Striped jack
4- Abalone
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مرحله بعد از هچ

A843

شاهد
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های حاوی کارتنویید میتوانند باعث افزایش درصد لقتاح،

 )dentexو ) Varghese et al (2009در گونته دلقتک

رسیدگی غنسی و افزایش درصد بازمانتدگی تخمهتا پتس

متاهی ( )Amphiprion sebaeمغتتایرت داشتتت .شتتاید

از لقتاح ،در ماهیتان شتوند ( Huang et al., 2008 and

یکی از علل اصلی این مغایرت آن باشد که ماهی متورد

 .)Hubbs et al., 1985از طرگ دیگر محققان دیگتری

م العه در این تحقیق تخمکهای داخل تخمتدان ختود

،(1986) Tveranger ،,

را بصورت دستهای آماده تخمریزی میکنند ( Bathch

 (1995)Torrissen, and Christiansenهتیچ ارتبتاط و

 )Spawnerو همزمتتان بتتتا تخمهتتای رستتتیده در بتتتدن

همبستگی موثری بین ر یمهای حذایی حاوی کارتنویید

تخمهای نارس نیز در آن دیده میشود (.)West 1990

مثتتتتل Quantz

)،(1980

بتتا درصتتد متترر و میتتر و تفتتریخ تخمهتتا و درصتتد
بازماندگی آلوینهای 8ماهی آزاد پیدا نکردند.

نتایج این تحقیق نشان داد که متوس تعداد درگترم
تخمکهتتای تیمتتار شتتاهد نستتبت بتته تیمارهتتای حتتاوی

در طی مراحل نمونتهبترداری میتانگین وزن و طتول

کارتنویید باالتر بوده و اختالگ معنیداری با دیگر تیمارهتا

ماهیتان اختتالگ معنتیداری را بتا یکتدیگر نشتان نتداد.

داشت .به عبارت دیگر متوس وزن انفترادی تخمکهتای

همچنتتین میتتانگین شتتاخص شتتکل بتتدن مولتتدین در

تیمار شاهد نسبت به تیمارهای دیگر کتوچکتر بتود .عتالوه

تیمارهای مختلف ،نیز اختالگ معنیداری را با یکتدیگر

بر این در بین تیمارهای حاوی کارتنویید ،تیمارهتایی کته از

نداشتتند .ایتن نتیجته در م العتات انجتام شتده توست

حلظتتت کارتنوییتتد بیشتتتری برختتوردار بودنتتد؛ نستتبت بتته

 )1997(Yanar and Tekeligluنیتز تأییتد شتده استت.

تیمارهای با حلظتت پتایینتر دارای تخمکهتای بزرگتتری

آنها به این نتیجه رسیدند کته کارتنوییتدهای موغتود در

بودند .این مسأله در م العات انجام شده توست شتوبرت و

غیره تأثیری در رشد ماهی طالیی نداشتهاند.

همکتتاران ( )9336درمتتاهی قتتزل آالی رنگتتین کمتتان نیتتز

در تحقیقات گذشته ،نشان داده شد کته ر یتمهتای

متتورد تأییتتد قتترار گرفتتت .البتتته ) Usen (1984در گونتته

حاوی کانتاگزانتین باعث بهبود هماوری متاهی قتزلآال

مرحتابی آمریکتتایی ( )Fulica amricanaنتیجتته گرفتتت

شده است ( .)Harris,1984این نتیجه بوستیله ( Huang

کتته کارتنوییتتدهای موغتتود در ر یتتم حتتذایی بتتر روی

 )et al., 2008در گونه میگتوی مونتودن نیتز بته اثبتات

اندازه تخم آن تأثیری نداشته است .بستیاری از محققتان

رستتیده استتت .در ایتتن تحقیتتق ،اگرچتته میتتانگین میتتزان

در نتایج تحقیقاتی خود بیان داشتتهانتد کته بتاالتر بتودن

A843

س وح کارتنویید در غیره مولدین ،باعث افزایش تولیتد

بیشتتر از دیگتر تیمارهتا و بخصتوص تیمتار شتاهد بتتوده

لیپوپروتئینهای ترکیبتی در تخمتدان متیشتود کته ایتن

است ( )P 3/34ولتی اختتالگ معنتیداری بتین میتزان

مواد در افزایش ذخیتره انتر ی متواد زرده نقتش مهمتی

هماوریهای مورد م العته در تیمارهتای مختلتف دیتده

دارنتد ( Harison et al., 1997; Quinitio et al.,

نشد( .)P 3/34این نتیجه با نتایج بدستت آمتده بوستیله

 .)1990, Cheese man et al., 1967چنتتین نتتتایجی

) Vassallo-Agius et a ,(2001و Watanabe et al

درخصتتوص ستتایرغانوران مثتتل سختپوستتتان (میگتتوی

همتتاوری کتتل ،کتتاری و نستتبی مولتتدین در تیمتتار

- Alevins

1

مونتتودون) توتیتتا دریتتایی ( )lytechinus variegateو
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در تحقیقات دیگتری گتزارش شتده استت کته غیتره

) (2003در گونتته استتتریپت غتتک ( Pseudocaranx

اثر غیرههای حاوی س وح مختلف آستازانتین ......
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استت ( ;George et al., 2001; Salze et al, 2005

تغییرات انتدازه تختم متیتوانتد در مراحتل رشتد و نمتو

.)Huang et al., 2008

غنینی و بازماندگی الروها تاثیر مستتقیمی داشتته باشتد.

در تحقیق حاضر ،درزمان تکثیر مصنوعی مولتدین،

در این زمینه نتایج بدست آمده در خصوص ق ر تخمها

پس از عملیات تزریق هورمتون غنستی ،میتانگین زمتان

پتتس از لقتتاح نیتتز نشتتان دهنتتده کتتوچکتر بتتودن ق تتر

رسیدگی نهایی مولدین تیمار شاهد ،نسبت به تیمارهتای

تخمهای مولدین تیمتار شتاهد نستبت بته دیگتر تیمارهتا

دیگر سریعتر اتفاق افتاد؛ بعبارت دیگر زمتان رستیدگی

بوده است (.)P≥3/34

نهتتایی و آزاد شتتدن تخمکهتتا از دیتتواره تخمتتدان در

شتتواهد زیتتادی مبنتتی بتتر اثتتر غیتترههتتای حتتاوی

تیمار شاهد نسبت به دیگتر تیمتار ستریعتر بتود .بته نظتر

کارتنوییتتد بتتر میتتزان درصتتد لقتتاح در مولتتدین متتاهی و

میرسد که پایینتر بودن شتاخص گنتادی تیمتار شتاهد

دیگر آبزیان موغود استت )  (Harris, 1984در تحقیتق

نستتبت بتته تیمارهتتای دیگتتر ،باعتتث تاثیرگتتذاری بیشتتتر

حاضتتر میتتانگین درصتتد لقتتاح در تختتمهتتای حتتاوی

هورمتتون تزریقتتی و رهاستتازی ستتریعتر تخمکهتتا از

کارتنویید نسبت به تیمارشاهد بتاالتر بتود .ایتن نتیجته بتا

غداره تخمدان دراین تیمارباشد.

نتایج بدست آمده قبلی ،مبنی بر افزایش درصد لقاح در

میانگین تعداد درگترم تختم مولتدین تیمتار شتاهد و

تختتمهتتای مولتتدین متتاهی قتتزل آالیتتی کتته حتتاوی

تیمار A43نسبت به تیمارهای دیگتر بیشتتر بتوده استت .بته

کارتنوییدهای بیشتری بودند ،م ابقت دارد ( Ahmadi,

عبارت دیگر میانگین وزن انفرادی تخمها در این تیمارهتا

 .)2006محققتتتان دیگتتتری نیتتتز مثتتتل

کوچکتر از تیمارهای دیگر بود .وزن کمتر تخمهای ایتن

و  Matsunoدر سال  8331این مستاله را در گونته قتزل

مولدین پس از لقاح ،میتواند ناشی از ذخیره کمتتر منتابع

آال متتورد تاییتتد قتترار دادنتتد .بعزتتی از محققتتان درصتتد

حذایی دراین تخمها باشد ( Heinimaa and Heinimaa,

باالتر لقاح تخمهای حاوی منابع کارتنوییتدی را بته علتت

 .)2004این امر میتواند درمیتزان درصتد لقتاح و درصتد

غاذب بودن این دسته از تخمها در مقابله بتا استپرماتوزیید

بازماندگی پایینتر تخمهتای ایتن مولتدین نیتز تاثیرگتذار

میدانند و معتقدند که تخمها رنگیتر زودتر مورد غذب

باشد ) .(Heinimaa and Heinimaa, 2004کوچتکتتر

اسپرم قرار گرفته و این امر میتواند درصد لقاح را درایتن

بودن وزن انفرادی تختمهتای تیمتار شتاهد و  A43بتا وزن

گونتته تخمهتتا بتتاالتر ببتترد ) . (Hartman, 1997البتتته

تخمکهای مولدین این تیمارها در قبتل از لقتاح ،ارتبتاط

 Vassallo-Agiusو همکتاران در ستال در ستال 9338

دارد .الزم به ذکراستت کته ،تخمتکهتای مولتدین ایتن

چنتتتین نظتتتری را در گونتتته متتتاهی استتتتریپت غتتتک

تیمارهتتا در قبتتل از لقتتاح از تیمارهتتای دیگتتر کتتوچکتر

( )Pseudocaranx dentexندارنتتد .ولتتی  Karionoو

بتتودهانتتد Beacham and Murray , .در ستتال 8314و

 Haijimaدر سال  9335تاکید کردهانتد کته غیترههتای

 Ojangurenو همکاران در سال  8336گزارش دادهاند

حاوی کارتنویید در افزایش درصتد لقتاح متاهی گتوپی

که بین اندازه تختم و میتزان زرده تجمتع یافتته در تختم

موثر است .محققتان دیگتری مثتل Christiansen and

- Barn swallow

1

Tsushima

)Tveranger ،Quantz,g(1980) ،Torrisson (1995
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پرستوی انبار )Hirund rustica(8نیتز بته اثبتات رستیده

گونه آزاد اقیانوس اطلس ارتباط معنیداری وغود دارد.

نشریه توسعه آبزیپروری ،سال سیزدهم ،شماره دوم ،تابستان 8931

55

)(1986نیز اگرچه برعملکترد متوثر کارتنوییتدها ،روی

.)et al., 2008

معتقد بودند که غیرههای حاوی کارتنوییتد تتاثیر مثبتتی

در مراحله انکوباستیون تخمهتا ،درفاصتله بتین زمتان

روی درصد لقاح تخمها در مقابتل تیمتار شتاهد نتدارد.

لقاح تا شروه گاستروالسیون متوس وزن تخمها افزایش

) Sawanboonchum and William (2008اثتترات

یافت .این افزایش وزن همراه با افزایش حجم تختمهتا در

8

اثر آبگیریهتای پتس از لقتاح و تقستیمات ستلولی بتوده

مثبت کارتنوییدها را بر درصتد لقتاح تختم متاهی کتاد

استت .در مرحلتته گاستروالستتیون نیتتز ماننتتد زمتتان لقتتاح

نشان دادند.

نستتبت تختتم هتتای لقتتاح یافتتته بتته وزن مولتتدین

تخمهای مولتدین تیمتار  A843از میتانگین وزن بتاالتری

درتیمارهای حاوی آستاگزانتین نسبت بته شتاهد بیشتتر

برختتوردار بودنتتد و تیمتتار شتتاهد و  A43نستتبت بتته

بود ( .) P≥3/34با توغه به عدم اختالگ معنی دار بتین

تیمارهتتای دیگتتر دارای تخمهتتای کتتوچکتری بتتوده و

میزان همتاوری نستبی و کتاری مولتدین در تیمارهتای

افزایش وزن کمتتری را نستبت بته ستایر تیمارهتا تولیتد

مختلف ،باالتر بتودن میتزان نستبت تختم لقاحیافتته بته

نمودند ( .)P≥3/34درصد باالتر افزایش وزن تخمها در

وزن مولدین نیز تاکیدی است بتر بتاالتر بتودن درصتد

تیمار

میتواند نشتاندهنده بتاالتر بتودن حجتم آب

لقاح در تخمهای حاوی آستاگزانتین و این نتیجه نشان

غذب شده ویا افزایش تراکم سلولی درغنینهای شکل

میدهد ک ه متوس تعداد تختم لقتاح یافتته بته ازا هتر

گرفته درتخمهای این تیمارها باشد.

A843

گرم وزن مولتدین در غیترههتای حتاوی آستتاگزانتین

بستیاری از محققتتان ارتبتتاط معنتیداری بتتین مقتتدار

نسبت به تیمار شاهد بتاالتر بتوده استت .هتر سته تیمتار

کارتنوییتتد تختتم و درصتتد بازمانتتدگی تختتمهتتا در طتتی

حاوی آستاگزانتین نسبت به تیمار شاهد از نسبت تختم

مراحل انکوباسیون را اثبات کتردهانتد ( ;Harris, 1984

لقتتاح یافتتته بتته وزن بتتدن بتتاالتری برختتوردار بودنتتد

Palace et al., 1998; Ahmadi et al., 2006 and
 )Tyndale et al., 2008در تحقیق حاضر تخمهایی که

( .)P≥3/34ستتاوانبتتونچتتون و همکتتاران ( )9331نیتتز
چنین نتیجهای را تایید می نماید .آنها با م العاتی که بر
روی مولتتدین متتاهی کتتاد ) (Gadus morhuaانجتتام
دادند ،نتیجه گرفتند که غیرههای حتاوی آستتاگزانتین
نستتبت بتته غیتتره شتتاهد ،باعتتث افتتزایش  94درصتتدی
تخم های لقاح یافته شناور نسبت به وزن مولدین شده و
همچنین  54درصد نسبت تخمهای لقتاح یافتته بته وزن
بدن را میافزایند .افزودن  43میلیگرم آستاگزانتین در
کیلوگرم غیتره میگتوی مونتودون نیتز باعتث افتزایش

Gadus Morhua

1-

حاوی مقادیر بیشتری از آستاگزانتین بودهاند ،از درصتد
بازماندگی باالتری تا مرحلته گاستروالستیون برختوردار
بودند .به عبارت دیگر تیمار  A843نسبت به تیمتار شتاهد
و تیمارهای دیگر درصد بازماندگی الرو باالتری داشت
( .)P≥3/34در تایید نتیجه بتاال ،احمتدی و همکتاران
( ) 9336نیتتز بتتا م العتتاتی کتته روی گونتته قتتزل آالی
رنگین کمان انجام دادند ،نتیجه گرفتند که غیرههای
حاوی منابع بتاالتر آستتاگزانتین  ،درصتد بازمانتدگی
باالتری رابرای تخم ها تتا زمتان چشتم زدگتی ایجتاد
می کنند .ضمناً این نتیجه توس  Tyndaleو همکاران
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( )Oncorhynchus tshawytschaنیز مورد تاییتد قترار

اکسیده شدن چربتی در طتی مراحتل رشتد و نمتو غنینتی

گرفت.

باشد ).(Woodall et al., 1997

( ) 9331در گونتتتتتتته آزاد متتتتتتتاهی چینتتتتتتتوک

نتتتایج ایتتن تحقیتتق نشتتان داد کتته در پایتتان مرحلتته

در بسیاری از ماهیان ثابت شده است که تختمهتایی

انکوباسیون درصد تفریخ تخمها در تیمارهتای مختلتف

که دارای درصد لقتاح بتاالیی باشتند در نهایتت درصتد

اختالگ معنیداری داشته و در این بین تیمار A843نسبت

تفریخ باالتر ودرصد الروهایی که شروه به تغذیه فعتال

به دیگر تیمارها درصد بازماندگی باالتری را نشتان داد؛

میکنند در آنها باالتر است ) .(Graw et al., 2005ضمناً

این مسأله نشان میدهد که منابع آستاگزانتین در طتی رشتد و

ماهیانی که تخمهای بزرگتری نسبت به هم نوعتان ختود

نمو غنینی متاهی طالیتی مت ثر واقتع شتده و باعتث بهبتود

تولیدکنند ،الروهای بزرگتر و قویتری خواهنتد داشتت.

کیفیتتت تخمهاشتتده استتت ( .)P≥3/34نتتتایج مشتتابهی

این مساله توس  )9336( Bagenalدر گونه قتزل آالی

توست ) (Tsushima and Matsuno, 1998درشتکم

قهوهای ثابت شده است.

پای گتوش دریتا ( )Haliotis discusو ( Kawakami,

در ایتتن تحقیتتق میتتانگین وزن اولیتته الروهتتا (پتتس از

Psedocentrotus

خروج از تخم) در تیمار شاهد و A43کمترین مقدار را در

 )2008در توتیتتتتتای دریتتتتتایی (

بین تیمارها دارا بودند .با نگاهی به سایز تخمهای مولتدین

 )depressusثابت شده است.
از آنجاییکتته کارتنوییتتدهای موغتتود در تختتم ماهیتتان

در زمان لقاح میتوان نتیجه گرفت که بین سایز تخمهتا و

میتوانند باعتث کتاهش پراکستیده شتدن چربتیهتا در طتی

اندازه الروها ارتباط مثبتی وغود دارد .نتیجه بدست آمده

مراحل انکوباسیون شوند ) .(Young and Lowe, 2001ایتن

در این تحقیق با نتایج بدست آمده توس

 Elliotدر سال

امر میتواند از حساسیت ناشی از تنشهای مختلتف تختمهتا

 8313و  Beacham and murrayدر ستتال  8314در

در طتتی مراحتتل رشتتد و نمتتوغنینی کاستتته و ضتتمن کتتاهش

الروهای ماهی آزاد (  ) Salmo salarهمخوانی دارد.

آسیبهای ناشتی از مختاطرات پراکستیدها ،از مترر و میتر

بتته احتمتتال زیتتاد تخم هتتای بزرگتتتر دارای انتتر ی

تخمها در طی مراحل انکوباسیون غلتوگیری نمایتد .حلظتت

ذخیره ای بیشتری هستتند ( Srivastava and Brown,

باالتر کارتنویید در تخم ایتن حساستیت را کتاهش متیدهتد

.)1991

) .(Graw et al., 2005عالوه برآن از باالتر بتودن درصتد

پس از غذب کیسته زرده واز بتین رفتتن محتویتات

تفتتریخ و بازمانتتدگی کتتل تخمهتتا در تیماره تای حتتاوی

آن ،متوس وزن الروها در تمامی تیمارها کاهش یافتت

آستاگزانتین ،نسبت به تیمار شاهد و همچنین بتاالتر بتودن

 .مقدار نسبی این کاهش در تیمار A843نستبت بته دیگتر

درصتد بازمانتتدگی کتل تخمهتتا در ایتتن تیمتار نستتبت بتته

تیمارها بیشتر بود .علت این امتر میتوانتد بزرگتتر بتودن

تیمارهای با حلظتت پتایینترآستتاگزانتین ،میتتوان نتیجته

اندازه کیسه زرده در تخم مولتدین ایتن تیمتار باشتد .در

گرفت که این اختالگ میتواند ناشتی از عملکترد بتاالی

مرحله بعتد از غتذب کیسته زرده بعلتت درصتد تلفتات

کارتنوییتتدها و بخصتتوص کارتنوییتتدهای اکستتی نی مثتتل

بتتاالتر الروهتتا؛ در تیمارهتتای A43و شتتاهد و کتتم شتتدن

Chinook

1-

تراکم الروها درمختازن؛ فزتای رشتد بترای الروهتا در
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تیمارها افزایش یافتته وایتن امتر باعتث افتزایش ضتریب

الروهای تیمارهای دیگر از اندازه ضریب چاقی باالتری

چاقی الروها در تیمارهای  A43و شاهد نسبت به مرحلته

نیز برخوردار بوده و نوه رفتار بیولو یک آنها در داختل

قبتتل از غتتذب کیستته زرده در مقایستته بتتا تیمارهتتای

وانها نیز (نحوه حرکتت ،تجمعهتای گروهتی ،سترعت

دیگرشد.

شروه تغذیه فعال و رنگ تیرهتر) نشان از سالمت بتاالتر

شواهد زیادی مبنتی بتر ارتبتاط بتین کارتنوییتدهای
موغود در تخم و کیفیت الروها موغود استGeorge .

و فعالیت بیشتر این الروها نستبت بته گتروه هتای دیگتر
بود.

و همکاران در سال  9338ثابت کردند که مقادیر بیشتتر

در خاتمه میتوان نتیجه گرفت که با توغه بته عتدم

کارتنوییدهای آستاگزانتین در تختم آزاد ماهیتان باعتث

اختتتالگ معنتتیدار بتتین میتتزان همتتاوری کتتل و کتتاری

افزایش درصد بازماندگی الروها در قبل و بعد از غذب

مولتتدین در تیمارهتتای مختلتتف ،انتتدازه تخمکهتتای

کیسه زرده میشود.

مولدین در تیمارهای حاوی آستتاگزانتین بیشتتر بزرگتتر

 Christiansenو همکاران در سال  8334گزارش

از تیمار شاهد بوده است .نتایج این تحقیق نشان داد کته

کرده اند کته مکمتل هتای آستتاگزانتین باعتث افتزایش

تیمتتتار شتتتاهد و تیمارهتتتایی کتتته از مقتتتادیر پتتتایینتر

ستتالمت و عملکتترد سیستتتم ایمنتتی الروهتتای متتاهی

آستتاگزانتین برختوردار بودنتد؛ تخمکهتا و تختمهتتای

قزلآالی رنگین کمان میشوند.

لقاح یافته کوچکتری داشتند .همچنین میانگین درصتد

بنظر میرسد چنین نتایجی با نتایج بدست آمتده در

لقاح در تیمارهای حتاوی آستتاگزانتین بتاالتر ،بیشتتر از

این تحقیق م ابقت داشته باشد .در ایتن تحقیتق متوست

تیمار شاهد بود و این امر نشتان داد کته آستتاگزانتین در

درصد بازماندگی الروها تا پایتان مرحلته غتذب کیسته

حلظتهای باالتر در غیتره میتوانتد در افتزایش درصتد

زرده اختالگ معنیداری را بین تیمارهای مختلف نشتان

لقاح م ثر باشتند .در پایتان مرحلته انکوباستیون متوست

داد و مقدار درصد بازماندگی در ایتن مرحلته در تیمتار

درصد بازماندگی تخمها ،در تیمارهای با مقتادیر بتاالتر

شاهد و تیمار  A43نسبت به دیگتر تیمارهتا پتایینتر بتود.

آستاگزانتین ،باالتر بوده و اختالگ بسیارزیادی بتا تیمتار

الروهتتای ایتتن تیمارهتتا ،بتته لحتتاظ شتتکل ظتتاهری ،نتتوه

شاهد از خود نشان دادند .نتایج این تحقیق بیانگرآن بود

حرکت داخل وان و رنتگ بتدن نستبت بته گتروه هتای

که میانگین نسبت تخم و الرو لقتاح یافتته در تیمارهتای

دیگر متفاوت بودنتد .همچنتین در پایتان مرحلته غتذب

آستاگزانتین از تیمار شاهد باالتر بود.

کیسه زرده و شروه تغذیه فعال (دو روز پس از غتذب)

در خاتمه این تحقیق نشان داد که الروهای حاصتله

متوس درصد بازماندگی تیمار شتاهد نستبت بته تیمتار

از تیمار آستتاگزانتین در بتاالترین مقتدار استتفاده شتده

 ،A843تفتتاوت آشتتکاری را نشتتان داد .ایتتن نتیجتته نشتتان

(843میلتی گتترم در کیلتتوگرم) الروهتای قتتوی تتتر و بتتا

میدهد که الروهای با مقتادیر بتاالتر کارتنوییتد چته بته

ضتتریب چتتاقی بتتاالتری بتتوده ودر نتیجتته بازمانتتدگی

لحاظ اندازه و چه به لحاظ درصد بازمانتدگی نستبت بته

باالتری را حاصل مینمایند.

تیمار شتاهد و تیمارهتای بتا ست وح پتایینتر کارتنوییتد
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