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 مقدمه .1
وتزلم یکی از وتابع وهم  ک ایی سکهم م  بک      آبزیا  ب 

تزای   دم جیشة   ایی وشدم جها  دامن . اوکش زه بکا   

توج  ب  ا زایش جمعیت   وک  دیت وتابع دمیکاییل  

م  کی یایک ام دم تولیک  وتکابع     وتزلکم   یش م  ب  آبز 

تشین ویکزا  م ک       ایی باکیفیت توسع  یا ت    بیش

%د ما دم ویا  سایش صتایع تولی   ب   کود  10)تقشیباً 

د. کتتکککشل SOFIA, 2008ا ت کککاص داده اسکککت )

تولیککک ور  وشولکککم وهمکککی دم تولیککک  آبزیکککا  دم  

هاست   یاماوتشهایی ور  ویزا    نوع تغ یک ل   هچش 

ة نوم  گاوتوژنزیز   بام م  ما تکت تکیثیش  دوا   د م

د. توسککعم گتککادل Bromage, 1992دهکک  ) قککشام وککی

اسکسشم وکاهی از وشیکق     بام م    کیفیکت تخمک     

 ,Watanabeیابک  )  کیفیت تغ یم وولک ین بهبکود وکی   

1995; Memis, 2004   د. تغ ی  نقش وهمی دم تکاوک

ا  گتادها   وواد تتاسلی واهی دامد. ب  ووم کلکیل بکش  

ها  ویاتی واهی ب  انشژ  نیاز  داد  همم  عالیت انجام

 سکاز  کود       وبی دم ب   سو ت دامد.   ا بای  ب 

ها  ویاتی وکاهی از   انشژ  واص  از آ  بشا   عالیت

جمل  تولیک  وکواد تتاسکلی اسکتفاده  کود. دم وکاهی       

ک  تغ ی  دم کیفیکت   ویکزا     آی نیز عال ه بش این قزل

ش دامد دم مسی گی جتسی واهیکا   هما م  واهی نق

 نیز نقش وهمی بش عه ه دامد. 

انک    ا  کلیک    ها یکی از  اکتومها  تغ ی  بشبی

گشایی تخم   بقا  یم  ما تکت تکیثیش   ک  ویزا  تخم

هکا    ساز هوموو  وتزلم ییش ها ب  دهت . بشبی قشام وی

ان    نقش وهمی دم توسعم گتاد دامنک ل   جتسی وطش%

دم سککا تما   شکال بکام م ل عملکککشد    از جملک  اثکش  

داما   تخم ا    کیفیت ا  سیت. واهی ور  همم وهشه

ان  ب  اسی  بشب  یشا باع  دی ش ک  تاکتو  وطالع    ه

بشا  م   عاد    توسکعم تولیک ور  نیکاز     1هبلت زنجیش

نقکش وهمکی دم تشککی      2دامد. ایکوزایانتانو ی  اسی 

عملکشدهکککا   هکککا دم ایکوزانو یککک ها دامد کککک  ایکککن

 یزیولوژیکی گوناگو  از جمل  تتظکیم  شکام اسکمز ل    

عملکشد قل    عش قل کتتکشل وبیعکی   عملکشدهکا     

 د.Cejas et al., 2004ان  ) ها  تولی ور  د ی  سیستم

کمکا  کتتکشل هوموکونی     آی  من ین دم واهی قزل

م ن  تکاو  گتادها وانت  سایش واهیا  استخوانی تکت 

گتکککاد    -هیسکککو یز -تکککایوو تکککیثیش وککککوم هیسو

گیکشد.   ها  وتش ک  از این وکوم صومت وی هوموو 

هایی کک  دم م نک  تکاوک    م ک       تشین هوموو  وهم

 کون  هوموکو     ها تولی    تش ح وی گتادها   تخم 

بتکا   -17آن م ژنی تستستش     هوموکو  اسکتش ژنی   

ها  اسکتش  ی  ل بک     استشادیول است ک  این هوموو 

بتا استشادیولل هوموو  اصلی دم م ک    -17  وص 

  ون . تخم  وکسوب وی

 3-کتت ة اسی ها  بکشب او کا   اوش زه وتبع تیوین

وتزلکم   کما ل بک   آی  من ین دم جیشة   ایی واهی قزل

ی  واهی سشدآبی   گو تخوام کک  بکازده  کوبی دم    

دامدل م  ن واهی است.  3-وومد اسی ها  بشب او ا

یکش م  دم جهکا     ولیک  آبکز   ب  دلی  ا زایش م ن  ت

ویزا  اسکتفاده از م  کن وکاهی ا کزایش یا تک  اسکت       

(Albert & Metian, 2008; IFFO, 2008    دل اوکا بک

ها  امگانیک      دلی  وک  دیت وتابع وبیعیل آلودگی

ها  امگکانوکلشهل   تش از هم  آلودگی  یشامگانی    وهم

ا زایش قیمکت   عک م دستشسکی بک  م  کن وکاهیل       

 وتشکی  بکا  یبکات یتشک ب   سکیلم ی واه م  ن یتی زیجا
                                                      
1. High Unsaturated Fatty Acid (HUFA) 

2. Eicosa Pentaenoic Acid (EPA)   
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آبزیکا  بک  وتظکوم تعک ی          ا دمی اهیگ  ی وانیو

  یک هزیتم تولی    ککاهش  ابسکت ی بک  ایکن وکاده      

 Kaushik, 1990; Higgs ود ) وکسوب وی  ش مت

et al., 1995; Drew et al., 2007 د. بتابشاین با بشمسی

انوی   کتا  ها  گیاهی سویال ک تیثیش استفاده از م  ن

هکا    دم جیشة   ایی آبزیا  دم ویزا  تش ح هوموکو  

بتا استشادیول   یش ژستش  د -17جتسی )تستستش  ل 

  کیفیت گتاد با توج  ب  قیمکت وتاسک    یایک ام     

انک از م  کتی    توا  بشکم  ها  گیاهی وی تولی  م  ن

 یش م  تشسیم کشد. بشا  آیت ة صتعت آبز 

 ها . مواد و روش2

 های غذایی هیة اقالم و جیرهت .2.1
هکا   ک ایی وکاهی     اقالم وکومد نیکاز دم تهیکم جیکشه    

هکا  تولیک   ک ا      کمکا  از  کشکت   آی  من ین قزل

تجام  تهی     ) شکت تولی   کوماد دامل ویکوم     

آبزیککا  بهسککش مد   تشکیکک   ککیمیایی از جملکک  وککادة 

 24هکا دم آ   بک  وک ت      ش  بکا قکشامداد  نمونک    

گشاد   با قکشامداد    دمجم سانتی 105 ساعت دم دوا 

دمجککم  540هککا دم کککومة الکتشیکککی بککا دوککا   نمونکک 

هککا  سککاعتل  اکسککتش آ  6گککشاد بکک  وکک ت   سککانتی

گیش    . ع امة اتکش  بکا اسکتفاده از دسکت اه      ان ازه

  و بکا د  اتیک  اتکش     سوکسل    بهام ساعت  ست

 گیش    . وق ام یش تئین  ام وواد  وماکی نیکز  ان ازه

× با استفاده از دسکت اه کلک ال تعیکین  ک  )نیتکش ژ       

د. تشکیبات دیوامة سلولی با اسکتفاده از دسکت اه   25/6

 ,.Van Soest et alتعیکین  ک  )   گیکش  الیکاف   ان ازه

وتش  د. ب  عال هل انشژ   ام ب   سیلم بم  کالش 1991

(IKA C7000    وتزلکم   د تعیین   ل اسکی  بتز  یک  بک

د. سککسس AOAC, 1995  )اسککتان امد اسککتفاده  کک 

آی   ا  وشجککع بککا توجکک  بکک  نیککاز وککاهی قککزل جیککشه

وتزلم جیشة  اه  )وا   م  ن وکاهید   کما  ب  من ین

هکا  گیکاهی      س  جیشة   ایی دی ش ) کاو  م  کن  

وتزلکم   % م  ن واهید ب 25سویال کانوی   کتا  با یایم 

% 40% بشبکیل  15تیمامها  ا لل د م   سوم )وا   

 ام   نسبت یش تئین قاب  هضکم بک  انکشژ     یش تئین 

 ;NRC, 1993گکشم دم و کاژ لد )   6/23قاب  هضکم  

Hardy & Barrows, 2002  ا کزام   د با اسکتفاده از نکشم

 1 شوولک   ک  کک  دم جک  ل      UFFDAنویسی  جیشه

 اما     ه است.

% 10هکا بکا ا کز د  آب )بک  ویکزا        اجزا  جیشه

یش واصل   زنید ب   میش  یکتوا ت تب ی    .  م

وتکش   ویلکی  5از دست اه بشخ گو ت بکا قطکش بشکمم    

د. دم Hardy & Barrows, 2002عبککوم داده  کک  )

دمجککم  30هککا  وشوککوب دم دوککا    نهایککت یلککت 

 & Farhangiگشاد ب  و ت یک  م ز  شک  )   سانتی

Carter, 2001 بتکک     دم  شیککزم بککا دوککا    دل بسککت 

    گشاد تا  ش ع آزوایش ن ه ام  دمجم سانتی -20

(Yanar et al., 2008.د 

 دادن آزمایش تهیة ماهی و شرایط انجام .2.2
آزوایش دم وش% کاوالً ت اد ی دم بهام تیمکام   سک    

آی   قطعک  وکاهی قکزل    120تکشام انجام گش ت. تع اد 

گشم دم هش  200± 5/2کما  واده با  ز  وتوسط  من ین

قطعک  دم هکش    10لیتش  ب  وکوم وسکا   )   320وخز  

د توزیککع  کک ن . بعکک  از د  هفتکک  آدایتاسککیو   وخککز 

آزوایش اصلی  ش ع      و ت  ش هفت  بک  وکول   

انجاوی . وی د مة آزوایش واهیا  دم د  نوبت صکبح    

  ن    ب  ووم    ه تغ ی  وی ها  سا ت   ع ش با جیشه

 ک ه        آب کلشزدایکی  % آب تعویض وی40م زان  
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 کیمیایی آبل  ها   یزیکو   .  ا ص  امد سیستم وی

ب  ووم  pH او ها  آزوایشی از جمل  اکسیژ ل دوا   

     دم داوتم وطلوب بکشا  یکش م     م زان  کتتشل وی

گکشادل اکسکیژ     دمجم سکانتی  16±08/0آزادواهیا  )دوا 

بشابکش بکا    pHگکشم دم لیتکش      ویلکی  7/7±03/0وکلول 

   .   د تتظیم وی04/0±6/7

 
 های غذایی )بر حسب درصد( دهندة جیره تشکیل . ترکیب شیمیایی و اجزای1جدول 

 ها  وختلا ها  با دمص  بشبی جیشه
 اجزا  جیشه

  اه  جیشة ا ل جیشة د م جیشة سوم

 یودم واهی 42 42 42 42

 کتجالم سویا 49/12 49/12 49/12 49/12

 آمد گت م 58/4 58/4 58/4 58/4

 آمد ذمت 5 5 5 5

 گلوتن گت م 15 15 15 15

 م  ن واهی 33/14 58/3 58/3 58/3

 م  ن سویا 0 75/10 0 0

 م  ن کانوی 0 0 75/10 0

 م  ن کتا  0 0 0 75/10

 *وخلوط  یتاویتی 5/1 5/1 5/1 5/1

  یتاوین ث 5/0 5/0 5/0 5/0

 *وخلوط وواد وع نی 5/1 5/1 5/1 5/1

 د  کلسیم  سفات 5/0 5/0 5/0 5/0

 دمص  70کولین کلشای   1/0 1/0 1/0 1/0

 %د98لیزین ) 5/0 5/0 5/0 5/0

 %د98وتیونین ) 5/0 5/0 5/0 5/0

 بتتونیت )همبت د 5/1 5/1 5/1 5/1

 یشکن   0 0 0 0

 تشکی   یمیایی

 وادة  ش  )%د 83/90 83/90 83/90 83/90

 یش تئین  ام )%د 23/40 23/40 23/40 23/40

 بشبی  ام )%د 01/15 01/15 01/15 01/15

  اکستش )%د 51/7 51/7 51/7 51/7

 انشژ   ام )کیلوکالش  دم گشمد 88/3 88/3 88/3 88/3
 

 60گکشم  م  ل   ویلکی  100کتت ة وواد زیش است: وتیزیمل  کامم ت  دم این تکقیق دم هش کیلوگشم   ا تیوین * وواد وع نی   وولتی  یتاوین ب 
 30ل Eگکشم   یتکاوین    ویلکی  100اکسکی ا ل   گکشم  آنتکی   ویلکی  1گشم  یک ل   ویلی 1/0گشم  کبالتل  ویلی 5گشم  وسل  ویلی 40گشم  آهنل  ویلی
گکشم    ویلکی  18گشم  یانتوتتی  اسکی ل   ویلی 3گشم  ییشی  کسینل  ویلی 7گشم  میبو ال ینل  ویلی 2گشم  تیاوینل  ویلی 3ل Kگشم   یتاوین  ویلی

 ک ه از   گکشم )تهیک    ویلی 02/0گشم  سیانوکوبایوینل  ویلی 7/0گشم  بیوتینل  یویل 600گشم  کولینل  ویلی 5/1گشم   ویسینل  ویلی 40نیاسینل 
 تهشا د. - شکت کیمیا م   
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 دادن آزمایش تهیة ماهی و شرایط انجام .2.2
آزوایش دم وش% کاوالً ت اد ی دم بهام تیمام   سک   

آی   قطع  وکاهی قکزل   120تکشام انجام گش ت. تع اد 

گکشم دم   200± 5/2وتوسکط  کما  واده با  ز   من ین

قطعک  دم   10لیتش  ب  وکوم وسکا   )   320هش وخز  

هش وخز د توزیع   ن . بعک  از د  هفتک  آدایتاسکیو     

آزوایش اصلی  ش ع      و ت  ش هفت  ب  وکول  

انجاوی . وی د مة آزوایش واهیا  دم د  نوبت صکبح  

 ک ن    بک       ه تغ ی  وی ها  سا ت     ع ش با جیشه

 ککک    آب  % آب تعکککویض وکککی40  وکککوم م زانککک

هکا     ک .  کا ص    ک ه  امد سیسکتم وکی    کلشزدایی

 یزیکو ککیمیایی آبل  اوکک ها  آزوایشککی از جملکک  

 ک    دم   ب  ووم م زان  کتتشل وی pHاکسیژ ل دوا   

 16±08/0داوتم وطلوب بشا  یش م  آزادواهیا  )دوا 

 7/7±03/0گککشادل اکسککیژ  وکلککول    دمجککم سککانتی 

د تتظکیم  6/7±04/0بشابکش بکا    pHتکش    گشم دم لی ویلی

   .  وی

 گیری و آنالیز شیمیایی نمونه .2.3
ا  آزوکایشل بک  صکومت     یس از وی د مة  ش هفت 

ت اد ی د  واهی از هش تکشام )هش تیمام  کش عک دد   

 ppm100انتخاب   با ع امة گ  ویخ  بک   لظکت   

 01/0بیهو    با استفاده از تشاز   دیجیتال با دقکت  

ککش          وول واهیا  نیز بکا کمک   کط    زگشم 

گیکش   ک .    وتکش انک ازه   سکانتی  1/0بیووتش  با دقکت  

  بک      cc5/2هکا     ون یش  با اسکتفاده از سکشنگ  

استفاده از وواد    انعقاد انجام گش کت   بک  وتظکوم    

بتکا  -17هکا  اسکتش  ی   تستسکتش  ل     تعیین هوموو 

ده اسککتفا ELISAاسککتشادیول   یش ژسککتش   از م   

   م   وومد استفاده بش اسا  دستومالعم  ووجود 

 Diagnostics Biochemهککا  سککتجش ) دم کیککت

Canada Inc.dbc. Kit     د دم نظکش گش تک   ک . بعک  از

ها  کیکت   ایجکاد منکگ دم     گ ام  دم باه  نمون 

نانووتش با دست اه اسسکتو تووتش ویکزا    450وول ووج 

سکتجی   گها  اسکتش  ی   بکا توجک  بک  منک      هوموو 

 وکاسب    . 

سسس وکاهی بک  وکوم کاوک  کالب  ککا ی  ک ل       

تخم ا  ب  ووم کاو  از ب   واهی  امج    ز   ک   

   کککا ص گتاد سکککوواتی  تعیکککین  ککک . بکککشا   

 تاسی تخم ا ل از با ت تخم ا  نمون  بشدا ت   با ت

ها  با ت دم ان ازة کوب  بشدا کت   ک ل      . نمون 

 یزیولکوژ ل دم وکادة    ها با سکشم  یس از تمیزکشد  آ 

اسی  لیتش  ویلی% 75ن ه امن ه )وکلول بو ن ک   او  

اسکی   لیتکش   ویلی% 5 شوالین   لیتش  ویلی% 25ییکشی ل 

استی  استد قشام داده   . بشا  تهیم بش  بکا تی از  

 Mojazi Amiri etکشد  اسکتفاده  ک  )   م   یام یت 

al., 1996.د 

 آنالیز آماری .2.4

تب ی   x arcsinها  دمص   ب  صومت  همم داده

هککا    ک ن . بعکک  از تکقکق د   ککشط اصکلی آزوککو    

بکود   امیکانس      یاماوتشی  تجزیم  امیانس )هموژ 

دل از آزوکو  تجزیکم   Zar, 1999هکاد )  بکود  داده  نشوال

د بشا  وقایسم  امیانس ANOVAوش   )  امیانس ی 

یکا  بین تیمامها   از آزوو  دانکن بشا  بشمسی  جود 

دام بین تیمامها )دم سطح اومیتکا    نبود ا تالف وعتی

ا کزام آوکام  تککت  یتک  ز      دمص د با کم  نشم 95

SPSS   اسکتفاده  ک . نمودامهکا   جکک ا ل     18نسکخم 

تهیک    2007نسکخم   Excelا کزام   نیز با استفاده از نکشم 

   ن .
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 . نتایج3

 شاخص وزن .3.1
وختلا  ها  ها    ایی وا   م  ن نتایج تیثیش جیشه

گیککاهی   جککانوم  دم  ز  وککاهی دم انتهککا  د مة   

 اما     ه است.  2آزوایش دم ج  ل 
انحراف معیار( وزن در ماهی  ±. مقایسة میانگین )2جدول 

 *( n= 3کمان در پایان دورة پرورش ) آالی رنگین قزل

  ز  واهی      

18/307± 65/8 تیمام  اه   c 

32/254±47/9 تیمام ا ل  b 

36/314±62/16 د م تیمام  c 

64/260±05/17 تیمام سوم  b 

دام  دهت ة تفا ت وعتکی  * وش ف  یشوشتشد دم هش ستو  نشا 
 د.P < 05/0بین تیمامهاست )

 

 ککود ا ککتالف  همککا  وککوم ککک  وشککاه ه وککی  

دام  بککین تیمککام ا ل )م  ککن سککویاد   سککوم   وعتککی

)م  ن کتا د با تیمام  اه  )م  ن واهید  جود دامد 

(05/0 > P   دل دم والی ک  بین تیمامهکا  ا ل   سکوم

  بین  کاه    تیمکام د م )م  کن ککانوید ا کتالف      

تکشین   دام   جود ن ا ت.  ایا  ذکش است بیش وعتی

تشین ا کزایش  ز  دم   ا زایش  ز  دم تیمام د م   کم

 تیمام ا ل وشاه ه   .

 GSIشاخص  .3.2
هککا   کک ایی وککا    بککش اسککا  نتککایج تککیثیش جیککشه 

ها  وختلکا گیکاهی   جکانوم  دم  کا ص      م  ن

GSI  د وشاه ه    1دم انتها  د مة یش م  )نمودام

ک  بین تیمکام د م )م  کن ککانوید بکا تیمکام  کاه        

 GSIدام از لکاظ  ا ص  )م  ن واهید ا تالف وعتی

 جود ن امد. دم والی ک  تیمامها  ا ل )م  ن سکویاد  

بکا تیمکام      سوم )م  ن کتا د با تیمام  اه  همچتکین 

 د.P < 05/0دام  ما نشا  دادن  ) د م ا تالف وعتی

 

 
 (. n= 3کمان در پایان دورة پرورش ) آالی رنگین ماهی قزل GSIانحراف معیار( شاخص  ±. مقایسة میانگین )1نمودار 

c 

a a 

b 
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 بافت تخمدان .3.3
بش اسا  نتایج تیثیش سطو% وختلکا م  کن وکاهی      

آی     وکاهی قکزل  ها  گیاهی دم توسعم تخم ا م  ن

  با توج  ب  ت کا یش  تفا ت وشاه ه    کما   من ین

با ت تخم ا  دم انتها  د مة آزوایش وشاه ه    ک  

تیمام  اه    تیمام د م )م  ن کانوید از نظش توسع  

انک    وشولکم انتهکایی هسکت       تقشیباً دم ی  وشولک  

د ک  با توجک   A   Cدهت  )ت ا یش  کتام  ما نشا  وی

دام  ما بکا ابتک ا  د مه    ت وعتیب  ان ازة تخم  تفا 

د. دم تیمکام سکوم   P < 05/0دهتک  )  از  ود نشا  وکی 

د ک  قطش تخم  D)م  ن کتا د وشاه ه    )ت ویش 

تکش    ا زایش یا ت    از نظش ظاهش  دم وشول  ییشش ت 

نسبت ب  تیمام  اه    تیمام ا ل قشام دامد   تفکا ت  

تککین د. همچP < 05/0هککا دامد ) دام  بککا آ  وعتککی

تشین ویزا  توسع  وشبوط بک  تیمکام ا ل )م  کن     بیش

د ک  بکا تیمکام  کاه    سکایش     Bسویاد است )ت ویش 

د   دم P < 05/0دام  دامد ) تیمامهککا تفککا ت وعتککی 

 تش  است. وشولم ییشش ت 
 

 

ائوزین در تیمارهای -هماتوکسلین شده با آمیزی رنگ کمان رنگینی آال قزلمیکرومتری از تخمدان ماهی  5برش بافتی  ةمقایس .1شکل 

 . است به ترتیب مربوط به تیمار شاهد، اول، دوم و سوم( Dو  A ،B ،Cویر امختلف )تص

 (Gگرانولوزا ) ة(، الیV (Ca)) ی کناری(ها ل(، وزیکول )آلوئوO(، قطرات چربی )B(، اجسام بالبیانی )N(، هسته )Neهستک )
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 قطر تخمک .3.4
ها  وختلا    ایی وا   م  ن ها  نتایج تیثیش جیشه

گیاهی   جکانوم  دم قطکش تخمک  دم انتهکا  د مة     

د نشا  داد ک  همم تیمامها با نمونم 3یش م  )ج  ل 

 د. P < 05/0دام نشا  دادن  ) ا ل د مه ا تالف وعتی
 

 درانحراف معیار( قطرتخمک  ±میانگین ) ةمقایس .3جدول 

 *( n= 3پرورش ) دورةدر پایان  کمان رنگینی آال قزلماهی 

 
 قطش تخم  )ویکش  د

17/444± 51/6 تیمام  اه   b 

67/796±93/10 تیمام ا ل d 

94/431±73/1 تیمام د م  b 

48/656±51/1 تیمام سوم  c 

دار بین  دهندة تفاوت معنی حروف غیرمشترک در هر ستون نشان *

 (.P < 05/0تیمارهاست )

 

م دا تیمککام د م بککا تیمککام  ککاه  ا ککتالف وعتککی 

ن ا ککتل دم وککالی ککک  تیمامهککا  ا ل   سککوم بککا   

دام  دی ش همچتین با تیمکام  کاه  ا کتالف وعتکی     ی 

تشین قطش تخم  وشبکوط   دل   بیشP < 05/0دا تت  )

 ب  تیمام ا ل بود.

 های استروئیدی هورمون .3.5
ها  وختلا گیاهی  ها  وا   م  ن نتایج تیثیش جیشه

دم نمودامها  ها  استش  ی      جانوم  دم هوموو 

اما     ه اسکت. دم انتهکا  د مة آزوکایش     4   3ل 2

بین تیمامهکا  د م   سکوم بکا تیمکام  کاه  دمبکامة       

دام   بتککا اسککتشادیول ا ککتالف وعتککی  -17هوموککو  

وشاه ه نش ل دم والی کک  بکین تیمکام ا ل بکا سکایش      

د. P < 05/0دام  جود دا کت )  تیمامها ا تالف وعتی

دام  بکین      ا تالف وعتکی دمبامة هوموو  یش ژستش

ها  وختلا   تیمام  اه  وشاه ه نش . این دم  تیمام

ها  وختلا   تیمکام  کاه     والی است ک  بین تیمام

دام  جکود   دم وومد هوموو  تستستش   ا تالف وعتی

 د.P < 05/0دا ت )

 

 
شده با غذای حاوی روغن سویا  تغذیه کمان رنگینی آال لقزلیتر( در ماهی  استرادیول )نانوگرم در میلی بتا-17میزان هورمون  .2 نمودار

 .انحراف معیار( ±، میانگینn=  3پرورش ) دورة(، روغن کانوال )تیمار دوم( و روغن کتان )تیمار سوم( در پایان اول)تیمار 
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 ده با غذای حاوی روغن سویا ش تغذیه کمان رنگینی آال قزللیتر( در ماهی  میزان هورمون تستسترون )نانوگرم در میلی .3نمودار 

 .انحراف معیار( ±، میانگینn=  3پرورش ) دورة(، روغن کانوال )تیمار دوم( و روغن کتان )تیمار سوم( در پایان اول)تیمار 

 
 سویا  شده با غذای حاوی روغن تغذیه کمان رنگینی آال قزللیتر( در ماهی  پروژسترون )نانوگرم در میلیمیزان هورمون  .4نمودار 

 انحراف معیار(. ±، میانگینn=  3پرورش ) دورة(، روغن کانوال )تیمار دوم( و روغن کتان )تیمار سوم( در پایان اول)تیمار 

 

 . بحث4
 ک ه بکا جیکشة وکا        دم یژ هش وا شل واهیا  تغ ی 

دادن   تشین ا زایش  ز  ما نشا  % م  ن کانوی بیش75

ایکن  نشکا  ن ادنک    دام  با تیمام  کاه      تفا ت وعتی

آی   بکام   با وطالعات قبلی ک  دمبامة واهی قزل وو وع

 دPettersson, 2010) بکود  اقیانو  اولس انجکام  ک ه  
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وطابقت دامد. نتایج وشابهی دمبامة ویکزا  جکای زیتی   

ها  گیاهی با م  ن واهی اما     ه کک  نشکا     م  ن

ها  گیاهی بکا م  کن    % جای زیتی م  ن75دهت   وی

بکشیم تغییکش  دم م ک        یی سکی واهی دم جیشة  ک ا 

کتکک ل  لککی سککطو% بککایتش  جکک ب  کک ا ایجککاد نمککی

جای زیتی باعث کاهش م     مان وا  بهکش    ک ا   

د. از وشف دی کشل جکای زیتی   Wassf, 2009 ود ) وی

ها  آ تاب شدا ل کانویل زیتو   تمام یا بخشی از م  ن

  کتا  با م  ن واهی دم جیشة   ایی  ک ا  واهیکا    

نشخ م   یا تب ی    ایی ما تکت تیثیش قکشام   سالمو 

د. بتکابشاینل وبکق   Miller et al., 2007نک اده اسکت )  

ب   3-توا  گفت ک  نسبت او ا   ه وی وطالعات انجام

جا ک  عال ه  بسیام وا ز اهمیت است    از آ  6-او ا

ها  گیاهی سویا   کتا  نیز دم  بش م  ن کانوی م  ن

توا  نتیج  گش کت کک      ه ویآزوایش  علی استفاده  

هکا     تفا ت دم ویزا  اسی  لیتولئیک  دم ایکن م  کن   

ووج    ه  6-  او ا 3- ومد  نسبت بین او ا بشهم

وسیش م   آبز  وومد آزوایش ب  سمت توسعم گتکاد  

م د   سشعت ا زایش  ز  نسبت بک  سکایش تیمامهکا    

 کاهش یاب .

ن قطش تشی عال ه بش اینل هما  ووم ک  گفت     بزمگ

تخمکک ل بککایتشین ویککزا   ککا ص گتاد سککوواتی ل 

تککشین ویککزا   تککشین با ککت تخمکک ا    بککیش ییشککش ت 

اسککتشادیول دم تیمککام  -بتکا 17هوموکو  تستسککتش      

وشبوط ب  م  ن سویا دی ه   . این نتایج با وطالعاتی 

آی   گل  یش انجکام گش تک  همخکوانی     ک  دمبامة قزل

 ه کککک  اسکککی  دامد  دم ایکککن وطالعکککات گفتککک   ککک

سکاز     یکش    آم ی  نی ل ک  بکش اثکش  شایتک  وویک     

آیککک ل  بککک  دسکککت وکککی 6-سکککاز  از او کککا ا کککباع

کتک  کک  ووجک  تولیک       ایکوزانو ی هایی ما تولی  وی

تستستش   دم تخم ا    بیضم گلک  یش  ک ه اسکت    

(Wade & Van Der Kraak, 1993; Mecure & 

Van Der Kraak, 1995 یک   د همچتکین ایکوزایتتانو

سکاز    ساز     یش ا کباع  اسی  ک  بش اثش  شایت  ووی 

آی  ایکوزانو یک هایی ما تولیک     ب  دست وی 3-از او ا

کت  ک  ووج  کاهش تولی  تستسکتش   دم بیضکم    وی

 ککود  وککیآی   تخمکک ا  گلکک  یش  گلکک  یش   قککزل

(Mecure & Van Der Kraak, 1995  Wede et al., 

م  ن سویا  6-ق ام او اک  و . با توج  ب  ایند ;1994

تککشین ویککزا   هاسککتل بککیش تککش از سککایش م  ککن بککیش

تکشین با کت    ها  جتسی   ب  تبع آ  ییشش ت  هوموو 

تخم ا  دم این تیمام وشاه    . ب  عال هل وطالعکاتی  

ککک  دمبککامة یسککتان اما    یشنکک گا  نیککز انجککام  کک ه 

(Lopez-Ruiz et al., 1992; Lopez-Ruiz et al., 

ی  این وطل  است کک  اسکی  آم کی  نی     د وؤ1991

ا    کود. همچتکین دم وطالعک     ووج  توسعم گتاد وی

(Lin, 1985نشا  داده   ه ک  اسی  آم کی  نی  از   د

هککا ووجکک  توسککعم   وشیککق تولیکک  یش سککتاگالن ین 

   EPA کود. دم وکالی کک      ها  گشانولوزا وکی  سلول

DHA   کتتک ه دم تولیک  یش ژسکتش         اثش جلکوگیش

PGE2    انک . همچتکین دم    دا کت   دم تخمک ا  گوسکال

با  ام یکایی انجکام    ا  ک  دمبامة واهی نش سی وطالع 

گش تککک  ایکککن وطلککک  تیییککک   ککک ه اسکککت کککک    

ها  واص  از اسی  آم ی  نی  بشا   یش ستاگالن ین

جیکشه     6-ان    ا زایش او کا  عملکشد بیض   ش م 

دم جیشه ووجک    6-ب  او ا 3-آو   نسبت او ا یایین

. دAsturiano et al., 2001) بهبود تولی ور    ه است

اسکت     6-بو  م  ن سویا دام  وق ام زیاد  او ا

یایین اسکتل دم ایکن تیمکام     6-ب  او ا 3-نسبت او ا

تکشین   ها  جتسی   ییشکش ت   تشین وق ام هوموو  بیش

 با ت تخم ا  دی ه   .
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ب  ووم کلیل وطالعات انک کی دم وکومد د الکت    

 ها دم تولیک ور  دم دسکتش  اسکتل  لکی     ایکوزانو ی

نتایج همم وطالعات این وطل  ما تییی  کشده است ک  

سکاز      اسی  آم ی  نی ل ک  از وشیق  شایت  وویک  

آیکک ل  بکک  دسککت وککی 6-سککاز  از او ککا  یککش ا ککباع

د PGE2   PGE2α یکژه   )بک   Eیش ستاگالن ین سش  

د   تولیکک  Sorbera  et al., 2001کتکک  ) تولیکک  وککی

 ,.Berndtson et al) دهک   تستستش   ما ا کزایش وکی  

د. از وش ی ایکوزایتتانوی  اسی  از وشیق  شایت  1989

بک  دسکت    3-سکاز  از او کا   ساز     یش ا باع ووی 

 Wade & Van Der Kraak, 1993; Wade et)آی   وی

al., 1994; Asturiano et al., 1997, 1999, 2000دل 

تکوا    وزانو یک ها ما وکی  کتتک ة ایکن ایک   اثش جلکوگیش  

ووم بیا  کشد کک  اسکی  آم کی  نی    یتتانویک       این

وکاده بکشا  آنکزیم سکیکلو      وتزلکم یکیش   اسی  هش د  ب 

انکک     اکسکیژناز بککشا  سکا ت ایکوزانو یکک ها وطکش%   

زوانی ک  سطح بکای  ایکوزایتتانویک  اسکی   جکود     

دا ت  با ک  دم مقابکت بکا اسکی  آم کی  نی  بکشا        

 Murdoch et)   کود  این آنزیم ییش ز وکی بان     با 

al., 1993; Weber,1990یش سکتاگالن ین   د  PGE1 

 PGE3 کت  ما تولی  وی (Sorbera  et al., 2001ل ک  د

ثابت  ک ه ایکن د  نکوع یش سکتاگالن ین نسکبت بک        

ها  واص  از اسکی  آم کی  نی  اثکش     یش ستاگالن ین

کک  وقک ام    تش  دم توسعم گتاد دامن . ب  دلی  ایکن  کم

تش از م  کن ککانویل کتکا        م  ن سویا بیش 6-او ا

بک    3-واهی است   اوتمایً داما  نسبت وتاس  او ا

وتاس  بشا  توسعم گتاد استل دم این تیمکام   6-او ا

هکا  جتسکی   بک  تبکع آ       تشین ویزا  هوموکو   بیش

تشین با ت تخم ا  وشاه ه  ک  کک  البتک  بک       ییشش ت 

دم ایکن زویتک  نیکاز اسکتل همچتکین      تش  تکقیقات بیش

ها  گیاهی   یکا تن   گیش  اسی ها  بشب م  ن ان ازه

 ها دم بهبود نتایج بسیام وؤثش است. مابطم وتطقی بین آ 

بک    3-توا  گفت ک  اوتمایً نسبت او کا  دم نتیج  وی

دم جیشة   ایی آبزیا  اهمیکت زیکاد  دامد      6-او ا

 6-بک  او کا   3-ابشا  ا زایش  ز  نسبت وتعادل او ک 

وومد نیاز استل ب  ووم  ک  این ویزا  با نسبت ایکن  

اسی ها  بشب دم م  ن واهی تشاب  دا ت  با  . بک   

همین دلی  دم تیمام  اه    تیمام وشبوط بک  م  کن   

کککانوی ا ککزایش  ز  ما وشککاه ه کککشدیمل  لککی بککا    

 ومد  این نسبت وسیش م ک  آبکز  بک  سکمت      بشهم

هککا دم    همککین دلیکک  وککاهیم د بکک توسککعم گتککاد وککی

تیمامها  ا ل   سوم انشژ   کود ما صکشف توسکعم    

کتتکک    ا ککزایش  ز  زیککاد  ما نشککا   تخمکک ا  وککی

ن ادنکک ل از وش ککی بککو  ایکوزانو یکک ها  واصکک  از 

نسککبت بکک  ایکوزانو یکک ها   6-هککا  او ککا وتابولیککت

تکش  دم   اثکش بکیش   3-هکا  او کا   واص  از وتابولیکت 

تکش   م  ن سویا بیش 6-و  او اتوسعم گتاد دامن    ب

از م  ن کانویل کتا    واهی اسکت بک  همکین دلیک      

تکش   ا کزایش    ها دم این تیمام توسعم گتاد بکیش  واهی

جیشه  6-تش  ما نشا  دادن . یس ا زایش او ا  ز  کم

تش است   استفاده از م  کن   بشا  توسعم گتاد وتاس 

  دمصک  8   6-دمصک  او کا   54سویا ب  دلی  دا کتن  

مس . البت   بشا  توسعم گتاد وتاس  ب  نظش وی 3-او ا

این نکت  وا ز اهمیت اسکت کک  وطلک  ا یکش نقکش      

ما دم  DHA   EPAاسی ها  بشب بلت زنجیش وانتک   

توسعم جتیتی   ا زایش همکا م  آبزیکا  بک  بکالش     

هکا    تکش نسکبت   دهت ة نقش وهم کش    تتها نشا  نمی

م گتاد است ک  نیکاز  دم  شایت  توسع 6-  او ا 3-او ا

  تش دم این زویت  است. ب  تکقیق بیش
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