
  

 

  :راهنماي تهیه و پذیرش مقاله
مقاالت گردآوري و پژوهشی در این مجله قابل چاپ می . است آبزیان زینتی  علوم اب  مرتبطهاي پژوهش  نتایج نشرو  توسعه، ترویج  مجله  هدف 

  :مقاله ارسالی بایستی داراي ویژگی هاي ذیل باشد. دنباش

شیوه نگارش و رعایت  -4از منابع متعدد اصلی و جدید  بهره مندي - 3ري و به روز بودن موضوع، ابتکار و نوآو -2فرضیه و استدالل دارا بودن  - 1

هاي  ضمناً مقاله. دیگر است مجالت آنها در نشر  عدم اند و نویسنده متعهد به که قبالً منتشر نشده خواهند بودهایی قابل  تنها مقاله. قواعد ویراستاري

به همراه خالصه مقاالت به زبان انگلیسی  نشریه، فارسی زبان. شده باشند سالهاي دیگر ار اید هم زمان به مجلهارائه شده براي بررسی و چاپ نب

  . است 

 

 :ساختار مقاله

با  گونه مقاالت این( پژوهشی یا رساله و نام استاد راهنما و مشاوران نیز اعالم شود  عنوان طرح ،مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله  براي مقاله. 1

از سوي چند نویسنده باشد، ارائه مقاله و تمام مکاتبات باید  اي بنابراین چنانچه مقاله). دنشو نام استاد راهنما و دانشجو به صورت توأم منتشر می

ه مقاله، توسط کلیه در اولین صفح نویسندگان  نام  همچنین اعالم ترتیب درج . عهده دارد را به  مقاله  مسؤولیت  که اي انجام شود توسط نویسنده

طور کلی  قط به نویسنده مسؤول اختصاص دارد و بهایمیل در پایین اولین صفحه مقاله ف و آدرس ، نمابردرج شماره تلفن. نویسندگان، ضروري است

   :در آدرس نویسندگان باید

  .درج شود * عالمت ستاره باید در قسمت آدرس نویسنده مسؤولنام دانشگاه، واحد دانشگاهی یا دانشکده، گروه، شهر، کشور و 

  .کوتاه، گویا و بیان کننده محتویات مقاله: عنوان. 2

 و آیینه تمام نما و فشرده بحث) کلمه 170حداکثر (سطر  12و حداکثر  8حداقل : چکیده. 3

 .کیمنظور تسهیل در جستجوي الکترونی کلمه و ایفا کننده نقش نمایه و فهرست به 6تا  4بین : ها کلید واژه.4

 .و هدف آن انجام تحقیق ضرورت سوابق مرتبط، بیان کننده مسأله تحقیق،: مقدمه. 5

بایست مستدل و  که می( هاي آماري و همینطور روش. . . هاي مورد بررسی و  برداري، آزمایشگاهی، فرمول هاي نمونه بیانگر روش: ها مواد و روش. 6

 .به نگارش این بخش نمی باشد براي مقاالت گردآوري نیاز .)با ذکر منبع باشند

و ) صورت مستقل قابل درك و تفسیر باشد هاز کل مقاله ب ر فارغکه هر جدول یا نمودا طوري هب(صورت جدول یا نمودارهاي گویا  هب: ایجنت. 7

 .)تفسیر نتایج خودداري گردد بایست از مقایسه با تحقیقات دیگر یا شود و می وهش حاضر ارائه میژدر این بخش صرفاً نتایج پ(توضیحات مرتبط 

  .براي مقاالت گردآوري نیاز به نگارش این بخش نمی باشد

  .شود بدون ذکر کلیات به تفسیر نتایج تحقیق و مقایسه آن با نتایج مشابه یا مغایر پرداخته می: بحث و نتیجه گیري. 8

 .گردد اند با ذکر نام قدردانی می شبرد تحقیق ، محققین را یاري نمودهصورت نیاز در این بخش از مقامات یا افرادي که جهت پیدر : سپاسگزاري. 9

  .شوند حروف الفبا و با فرمت زیر و پس از آن منابع انگلیسی نوشته میترتیب ابتدا منابع فارسی : فهرست منابع. 10

  : کتاب  -

. نام ناشر .نام مترجم یا مصحح .عنوان کتاب .سال انتشار ،.نام، نام خانوادگی نویسنده دوم، حرف اول .حرف اول نام، نویسنده اول نام خانوادگی

  ).گردد Boldنام خانوادگی و نام نویسندگان و سال نشر ( .تعداد صفحات .شماره چاپ .محل نشر

 مثال: 

اداره کل آموزش  - رش آبزیانمعاونت تکثیر و پرو. شکوري، م: مترجم. آوري تکثیر و پرورش متراکم میگو فن. 1376، .ان. ، سویینی، ج.آ. ویبان، ج

  .ص168. چاپ اول. تهران. و ترویج
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  : مقاله  -

. تعداد صفحات. محل انتشار مقاله. عنوان مقاله. ، سال انتشار.، نام خانوادگی نویسنده دوم، حرف اول نام.نام خانوادگی نویسنده اول، حرف اول نام

  .)گردد Boldنام خانوادگی و نام نویسندگان و سال نشر (

 مثال: 

مجله علوم دریایی ایران، . تاثیر ال کارنیتین روي مراحل اولیه رشد ماهی سفید دریاي خزر. 1381، .م.و نظري، ر. ، اورجی، ح.ج.آبادي، س سیف

  .83-77فحات ص، شماره دهم

  :)Boldام نویسندگان و سال نشر نام خانوادگی و ن( دنگردمرتب  الفبا فهرست منابع انگلیسی به ترتیب حروفدر ادامه منابع فارسی، . 11

 کتاببراي (  مثال:( 

Gatlin, D.M., 2002. Nutrition and fish health. In: Fish Nutrition. (Ed. By Halver, J.E. an), pp. 671-702, 

Academic press, Sandiego, CA. USA. 

 براي مقاله(  مثال:( 

Kikuchi, K., 1999. Use of defatted soybean meal as a substitute for fish meal in diets of Japanese flounder 

(Paralichthys olivaceus). Aquaculture, 179: 3-11. 

 

  .ها به انگلیسی شود صفحه اول مقاله، چکیده، کلید واژه. 12

نام و سال منابع انگلیسی درون متن به همان ( پس از نقل مطلب) نام خانوادگی، سال اثر(درج ارجاعات مربوط به منابع در متن به صورت . 13

 .)زبان اصلی نگاشته شود

 .هاي خارجی در پاورقی هاي خاص و واژه درج شکل التین نام. 14

 .در ارجاعات التین، اسم نویسنده و سایر اطالعات الزم به فارسی و شکل التین آن در پاورقی آورده شود. 14

 .صفحه باشد 15حداکثر ) هاي مقاله با احتساب تمام بخش(حجم مقاله . 15

  .وابط راهنماي تهیه و پذیرش مقاله باشد، قابل بررسی نخواهد بودضاي خارج از  چنانچه مقاله -

  .از استرداد مقاالت دریافتی معذور استآبزیان زینتی حق رد یا قبول و نیز ویراستاري مقاالت براي مجله محفوظ و  -

 .و سردبیر خواهد بودهیأت تحریریه  تأیید چاپ در مجله، پس از نظر داوران، با ها براي تأیید نهایی مقاله -

 .شود پذیرفته می تنها در شرایط خاص و ارایه نکات جدیدترجمه صرفا مقاله  -

 

  :ي زیر نگارش گرددالگو باید طبق  مقاله -

، Times New Romanو متن التین با قلم  11فونت  Nazanin  Bسانتیمتر، متن فارسی با قلم  2، چپ و راست 5/2ین و پای4با حاشیه باال  

 .و ارسال شود Windows xp، تحت محیط Word 2007افزار  ، نرم10فونت 

  )در عنوان و کل متن مقاله اسامی علمی ایتالیک نوشته شوند. (نوشته شود B Titr 16عنوان مقاله با فونت  -

 .شود نوشته ) B Yagut 14نام نویسنگان با فونت  -

  .نوشته شود B Yagut 11 آدرس نویسندگان با فونت-

هم  باشد و چکیده باید طوري باشد که در همان قسمت تنظیم شده قرار گیرد در غیر اینصورت فرمت بهB Compset 12 فونت چکیده باید  -

  .باشد 7/0ورفتگی خط اول هم بوده و ت  Exactly 17فاصله بین خطوط باید . خواهد ریخت و نویسنده به دردسر خواهد افتاد

  .نوشته شود B Compset 12 فونت کلمات کلیدي-

و تورفتگی خط اول هم    Exactly 17بوده با فاصله بین خطوط   Nazanin  B 11باید  منابع از مقدمه تا سر فهرست مقاله اصلی متنفونت  -

0.7   
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  .باشد  B Titr 14 (Bold(باید گیري، سپاسگزاري و فهرست منابع یجهها، نتایج، بحث و نت مقدمه، مواد و روش: شامل فونت عناوین -

  :ها هم به عنوان نمونه به شکل زیر شماره گذاري شوند عناوین از بخش مقدمه باید شماره گذاري شود و زیر عنوان –

  مقدمه - 1

  ها مواد و روش - 2

  )حذف شود(زیست سنجی -1- 2

معمولی   Nazanin  11Bو کلمات داخل جداول با فونت Nazanin  11B (Bold)ها با فونت شکل در بخش جداول عناوین جداول، نمودارها و -

  .متن درون کلیه جداول و شکلها بایستی فارسی باشند ..نگارش شود

  .چین باشند وسط هاي جدول .فاقد خطوط عمودي و افقی باشد بایست بجز سر تیتر درون آن می ها جدول  -

  .مام می شود حتما باید زوج باشدصفحه اي که مقاله ت  -

فاصله . باشد  Times New Roman 10معمولی باشد و فهرست منابع انگلیسی با فونت  Nazanin  11 Bفهرست منابع باید با همان فونت  -

     Exactly 17بین خطوط 

  .نگارش شود Times New Roman   10کلیه کلمات انگلیسی داخل متن با یک قلم ریزتر -

  .باشد  Times New Roman  9  و در بخش انگلیسیB Nazanin 10 ت مطالب پاورقی هم باید در بخش فارسی فون -

  .کلماتی که در آنها همزه به کار رفته است مثل مسئول باید به شکل مسؤول و یا کلمه مسئله باید به شکل مسأله نگاش شود -

می نباید از باشد فاصله زیادي داشته باشد باید به ) می باشد(هم پیوسته هستند مثل  ه بهدر نگارش کلمات بسیار دقت شود براي مثال کلماتی ک  -

از نیم ( زمان نگه داشته و سپس باشد را تایپ کنید را هم  - و    ctrlکلید » می«در » ي«جهت انجام این کار پس از کلمه . باشد) باشدمی(شکل 

  . )فاصله استفاده نمایید

  .تنی نقطه باید پس از پرانتز قرار گیرددرون م منابعدر   -

 .گردد میهاي مجله بر پایه نظم الفبایی نام نویسندگان مرتب  مقاله  -

 .آن است )نویسندگان(مسؤولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده   -

 .نقل و اقتباس با ذکر مأخذ آزاد است -

 
  ها به شکل زیر کامل شودعنوان، نام نویسندگان و آدرس آن

  عنوان
  ....  3، نام و نام خانوادگی نویسنده سوم 2، نام و نام خانوادگی نویسنده دوم*1نام و نام خانوادگی نویسنده اول

  :دانشکده، شهر، کشور، صندوق پستی دانشگاه، - 1

 :دانشکده، شهر، کشور، صندوق پستی دانشگاه، - 2

  :یدانشکده، شهر، کشور، صندوق پست دانشگاه، - 3

  پست الکترونیک نویسنده مسئول*

3



 



  1394سال /2شماره /دومسال     آبزیان زینتی
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  هاماهی در درمان بیمارياستفاده از دکتر
  

  1حمیده ذکریایی ،*1الدن جهانگیري ،1، فهیمه بقایی1محمد سوداگر
  زیست، گروه تکثیر و پرورش آبزیان، گرگان، ایرانیعی گرگان، دانشکده شیالت و محیطدانشگاه علوم کشاورزي و منابع طب  - 1
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  1393بهمن : تاریخ پذیرش    1393 شهریور :دریافتتاریخ 

  
  چکیده

Garra rufa اي است که یافتهي این ماهی داراي لب توسعهدهان مکنده. باشدمیانه میهاي خاوراست که منبع آن، رودخانهي آب شیرین یک گونه
این . باشدهاي زیر آب میه منظور تراشیدن غذا از سطح سنگهاي کراتینی تیز بدهد که داراي لبهي گرد یا بیضی را شکل میي مکندهیک صفحه

 .هاي شاخی سطحی از پوست بیماران است، زیرا این ماهی قادر به حذف بخشباشدهاي آب معدنی میها در درمانروش تغذیه، مبناي استفاده از آن
است یا خیر، نظرات متفاوتی وجود دارد، اما براي اثبات نکات منفی و هاي انسانی درمانی روشی مناسب و مطمئن براي بیماريدر مورد این که ماهی

هاي عفونی مختلف در این روش باشد، که در این تحقیقات الزم است امکان انتقال بیماريتري مییا مثبت این روش درمانی، نیاز به تحقیقات بیش
 .نیز بررسی این روش درمانی استهدف این مقاله . درمانی توسط پزشکان متخصص مورد بررسی قرار گیرد

  
 .هاي عفونیدرمانی، بیماري، آب معدنی، ماهیGarra rufa : کلمات کلیدي

  
   



 هاماهی در درمان بیمارياستفاده از دکتر   و همکاران سوداگر

2  

  مقدمه
Garra rufa )Heckel, 1843(    ي جـنس  گونـه  100کـه یکـی از

Garra ي آب گردد، یک گونـه محسوب می1ي سیپرینیدهاز خانواده
ایـن  . باشـد هاي خـاور میانـه مـی   شیرین است که منبع آن رودخانه

معـدنی ترکیـه یافـت    هـاي آب  ماهی در آبگیرهاي برخی از چشـمه 
اشـخاص   پوسـت ضـخیم و مـرده   که گردد و چون مشاهده شده  می

و ‘ 3مـاهی جونـده  ’، ‘2ماهیدکتر’هاي جود، نامرا میکننده استحمام
کـه نـام اخیـر از یـک      دهنـد را بـه آن نسـبت مـی   ‘ 4ماهی کنگـال ’

نـواحی کوهسـتانی بخـش مرکـزي ترکیـه      ي آب معـدنی در   چشمه
مـاهی  ایـن کپـور   .گـردد گرفته شده که این ماهی در آن یافـت مـی  

داراي دنـدان حلقـی بـوده، امـا      اي مایل به خاکسـتري کوچک قهوه
ي ایسـت کـه یـک صـفحه    یافتهي آن داراي لب توسعهدهان مکنده

 هـاي کراتینـی  دهد که داراي لبهي گرد یا بیضی را شکل میمکنده
ایـن   .باشدهاي زیر آب میتیز به منظور تراشیدن غذا از سطح سنگ

هاي آب معدنی پـا در  در درمانها روش تغذیه، مبناي استفاده از آن
باشد که مشتریان روي صندلی نشسته و پاهاي هاي زیبایی میسالن

ـ   خـود را تـا نیمـه    ور دقیقـه در آب غوطــه  30ه مـدت  ي سـاق پـا ب
برخـی   .گـردد ن طی جلسات متعدد تکرار مـی نمایند و این درما می

هاي ماهیان نیـز ممکـن اسـت در ایـن روش اسـتفاده      دیگر از گونه
ها نیز از ایـن روش  چنین ممکن است جهت درمان دستگردند، هم

ي درمـانی در زیبـایی پوسـت، ایـن     عالوه بر اسـتفاده . استفاده شود
بیمارانی که هاي شاخی سطحی از پوست ماهی قادر به حذف بخش

باشـد کـه   برند نیـز مـی  رنج می 6و اگزما 5هاي پسوریازیساز بیماري
ي شـاخی  ي زیـرین از الیـه  الیـه  نهایتا سبب صاف و عـاري گشـتن  

 گیري در معرض نور خورشـید قرار اگر بااین روش درمانی  .گردد می
ــد، ــراه باش ــت   داراي فواهم ــاران اس ــی بیم ــراي برخ ــکی ب ــد پزش ی

)Wildgoose et al., 2012 .(     در این مقاله سـعی گردیـده کـه بـه
  .شود بررسی این روش درمانی پرداخته

  
  درمانیي ماهیتاریخچه

هاي آب معـدنی، مراکـز خریـد،    این روش درمانی نخست در چشمه
جنوبی و سنگاپور  هاي چاي در ژاپن، کرهرگ و سالنهاي بزفروشگاه

                                                             
1Cyprinidae 
2doctor fish 
3nibble fish 
4Kangal fish 
5psoriasis 
6eczema 

شرقی و تمام دنیـا  وبشد و بعدها در سراسر آسیاي جنبه کار گرفته
  ).Grassberger et al., 2013(انتشار یافت 

ــار   ــابی در به ــک ارزی ــاهی 279، 2011ی ــانی در مرکــز م درم
  ).Wildgoose et al., 2012( انگلستان شناسایی کرد

  
  کلیات

Ӧzcelik درمـانی  در مورد دسـتورالعمل مـاهی  ) 2011( و همکاران
د، یک بار در روز وارد استخر شوبار در  2اند که فرد بیمار باید نوشته

ساعت  4/7بار در عصر و مدت زمان ماندن در استخر باید  1صبح و 
باشد و در طول این مدت باید تابش فرابنفش طبیعـی نیـز دریافـت    

روز اسـت، امـا بـه طـور      21زمان پیشنهادي بـراي درمـان   . نمایند
  . گیرندروز در نظر می 11میانگین 

متـر خریـداري   سانتی 4-6ي در اندازه هاي مورد استفادهماهی
 4/2تـا   4/1به حدود  2011گردد و بهاي هر عدد از آن در سال می

هـاي  شامل تانـک درمانی اکثر مراکز ماهیدر انگلستان،  .رسید پوند
هـاي  لیتري همراه بـا فیلتراسـیون خـارجی و واحـد    100آب تقریبا 

 باشـند یچنـین مکـانی بـراي نشسـتن مـ     گندزدایی فرابنفش و هـم 
)Wildgoose et al., 2012.(  
  

  
  درمانی در یک مرکز خریدهاي ماهیتانک :1شکل 

  

  
فیلتراسیون مخزنی خارجی و سیستم فرابنفش که  :2شکل 

  گیرنددر زیر مکان نشستن قرار می
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  ماهیدرمان پسوریازیس با دکتر
 %2-3انسـان اسـت کـه     ایمـن در پسـوریازیس، یـک بیمـاري خـود    

پوسـته شـدن   تاثیر قرار داده و خارش روده و پوستهجمعیت را تحت
ترین شکل این بیمـاري، پسـوریازیس   رایج .گرددپوست را سبب می

قطعات ناهموار قرمز و سفید روي پوست است که به صورت  1پالکی
تـاثیر  تواند تحتهر قسمت از بدن را می این بیماري .شودنمایان می

پسوریازیس، مزمن  .ها و مفاصلپوست سر، ناخن: قرار دهد، از جمله
علـت آن کـامال مشـخص     .باشـد دار نمـی کننده بوده اما واگیرو عود

گـردد کـه ژنتیـک در بـروز آن دخیـل باشـد و       نیست اما تصور مـی 
چنین با فاکتورهاي محیطـی از قبیـل اسـترس تغییـرات فصـلی       هم

ـ    .یابدشدت می روي ی منفـی  در موارد شدید، تـاثیر فیزیکـی و روان
در حـال حاضـر   . دهـد تاثیر قرار مـی بیمار گذاشته و زندگی را تحت

ي آن زیـاد  و طول دورههیچ درمانی براي این بیماري شناخته نشده 
معالجات پزشکی متعددي براي کنترل این بیماري استفاده  .باشدمی
 2 .ي فـرابنفش شـده دهی کنترلدرمانی با پرتوشود، از جمله نورمی

ــراي بیمــاران پســوریازیس وجــود دارد ش از مــاهیگــزار درمــانی ب
)Ӧzcelik et al., 2000; Grassberger and Hoch, 2006 (  کـه

گفته شده بیماران بهبـود یافتنـد، امـا ایـن بهبـودي ممکـن اسـت        
باشـد  حاصـل شـده  درمـانی و یـا اثـر نـور خورشـید      زمان با نـور  هم

)Wildgoose et al., 2012.(  
  

  گیريبحث و نتیجه
و فقـدان مـدارك مسـتند، ارزیـابی     به علت رشد سریع این صـنعت  

و  ي خطرهاي سالمت عمـومی هاي اصلی موجود دربارهکامل نگرانی
چنین حفاظت ماهی، نظر به ایـن کـه مقـررات مربـوط بـه ایـن       هم

 26در  .رسـد باشد، امري دشوار بـه نظـر مـی   خدمات نیز محدود می
اقـدام بـه   انگلسـتان  2، انجمن تجارت آبزیـان زینتـی  2010 آگوست

ي اي براي اعضاي خود نمود و احتیـاط الزم در زمینـه  صدور ابالغیه
، 2011چنـین در اکتبـر   هـم  .هـا رسـانید  این تجارت را به اطالع آن

ي دسـتوري تـوجیهی دربـاره    ،ایـن کشـور   پزشکی ماهیانجمن دام
درمانی منتشر نمود کـه در  ماهیدر مراکز  Garra rufaاستفاده از 

ي به عالوه مجلـه . شدي اول به حفاظت از این گونه مربوط میدرجه
داري کاربردي ماهی، عالوه بر انتشار مقاالت، در سایت خـود بـه   نگه

شکایات آنالینـی مبنـی بـر     .استي این موضوع پرداختهبحث درباره
کـه مـدعی    گردیـد  مبارزه با سوء استفاده از این گونه نیـز مشـاهده  

                                                             
1 plaque psoriasis 
2 Ornamental Aquatic Trade Association (OATA) 

هـا،  بعد از افـزایش نگرانـی   .ها بودنداین ماهیشکنجه و کشته شدن 
درمـانی در  دستورالعمل مدیریت خطرهاي سالمت عمومی از مـاهی 

هـاي  پیرو انتشار این دستورالعمل، روزنامه. انتشار یافت 2011اکتبر 
هاي ،  با انتشار مقاالت مختلف، به خطر2011اکتبر  18متعددي در 

از آن جایی کـه در ایـن روش درمـانی از    . المت عمومی پرداختندس
عفونی ماهی و محیط، بدون آسـیب  ضدشود، ماهی زنده استفاده می

در نتیجه این روش درمانی خـاص   .ممکن استرساندن به ماهی غیر
هـا بـه   باید جهت تأمین امنیت کارکنان و مشتریان در برابر عفونـت 

پیشـنهادات متعـددي جهـت محـدود     .طور مداوم تحت نظارت باشد
درمـانی وجـود دارد، از   ها، براي صاحبان مراکز مـاهی نمودن عفونت

با  .عفونی کردن پاي مشتریان قبل و بعد از درمانجمله معاینه و ضد
درمـانی در بسـیاري از ایـاالت آمریکـایی و     این وجود، مراکز مـاهی 

هـاي  نگرانـی  به دلیل رعایت اصـول بهداشـتی و  هاي کانادایی استان
در آلمـان نیـز    .ي حفاظت مـاهی، توقیـف گشـتند   موجود در زمینه

هـا و  بـودن مشـتریان خـود از ویـروس    درمانی بایـد از عـاري  مراکز 
چنـین تحـت   همخاص اطمینان حاصل نموده و  عفونی هايباکتري
شـده  ي بسـیار تضـمین  پزشک متخصص و طبق یک برنامـه نظر دام

تـرین  یکـی از رایـج  ). Wildgoose et al., 2012(د فعالیـت نماینـ  
ایـن   .باشدمی 3هاي باکتریایی ماهیان زینتی، مایکوباکتریوزیزعفونت

بیماري العالج، اغلب مزمن بوده و تشخیص آن در ماهی زنده دشوار 
این عفونت . هاي بافتی استي شناسایی آن، بررسیباشد و الزمهمی

گـردد، امـا   منتقل مـی هاي کوچک در پوست انسان از طریق خراش
تشـخیص ایـن   . کشـید ها طـول خواهـد  ظهور عالئم بالینی آن هفته

بیماري در انسان نیز مشکل بوده و درمان آن چندین ماه بـه طـول   
 Ramsay et( شودانجامد و حتی گاهی به عمل جراحی نیاز میمی

al., 2009 .(هـا   میکروارگانیزم کردن همهضدعفونی موثر یعنی نابود
پورهاي مقاوم در یک محیط آبی با محدودیت مواجه بوده و بـه  و اس

عالوه بر ضدعفونی آب، ضـدعفونی  . طور بالقوه براي ماهی مضر است
ي سطوح بدون کاربرد مواد شـیمیایی کـه بـراي مـاهی     نمودن کلیه

از طـرف دیگــر اســتفاده از   .باشــدپــذیر نمـی مضـر هســتند، امکـان  
سـاعت بـراي    1به مـدت   oC70ضدعفونی گرمایی، با دماي حداقل 

هاي فـرابنفش نیـز   کنندهضدعفونی. ماهی و فیلتر زیستی مضر است
گردنـد، امـا هـیچ تـاثیري     هاي سیستم فیلتراسیون نصب میدر لوله

ــد روي میکــروب ــا ســطوح ندارن در ایــن واحــدهاي  .هــاي مــاهی ی
هـا  کننده موثرترین طول موج براي از بین بردن میکـروب ضدعفونی
تـاثیر   هـا تحـت  ود، امـا ظرفیـت ضـدعفونی آن   شـ رفته میبه کار گ

  :فاکتورهاي متعددي قرار دارد، از جمله
                                                             
3 Mycobacteriosis 



 هاماهی در درمان بیمارياستفاده از دکتر   و همکاران سوداگر

4  

 شفافیت آب  
 سرعت جریان آب  
 عمر منبع نور فرابنفش  
 ي منبع فرابنفش تا پاتوژنفاصله  
 شدت منبع فرابنفش /قدرت  
 هاي فیزیکی پاتوژنویژگی  
 نظافت پوشش منبع فرابنفش 

وات  15-25فـرابنفش بایـد حـداقل    کلـی، واحـدهاي   به طور 
در مراکـز  لیتـري مـورد اسـتفاده     100هـاي  باشند تـا بـراي تانـک   

براي ضدعفونی واحدهاي فرابنفش این .درمانی موثر واقع گردند ماهی
  .موثر نیستند ،آب استخرهاي فضاي باز

درمـانی روشـی مناسـب و    در مجموع، در مورد این کـه مـاهی  
نی است یا خیر، نظرات متفاوتی وجود هاي انسامطمئن براي بیماري

دارد، اما براي اثبات نکات منفی و یا مثبت این روش درمانی، نیاز به 
باشد، که در این تحقیقات الزم اسـت امکـان   تري میتحقیقات بیش

هـاي عفـونی مختلـف در ایـن روش درمـانی توسـط       بیماري انتقال
  .پزشکان متخصص مورد بررسی قرار گیرد

ضرر بودن ایـن روش درمـانی بـه طـور قطعـی      بی تا زمانی که
اثبات نگردد، استفاده از آن اشـتباه بـوده و ممکـن اسـت مشـکالت      

  .باشدزیادي را به همراه داشته
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  یدهکچ

هاي خشکی جزایر  بسته بودن اکوسیستم. ها هستند هاي مشابه خود در خشکی جزایر داراي کارکرد اکولوژیک منحصر به فردي نسبت به اکوسیستم
شـوند کـه    به همین جهت تمامی سطوح اکولوژیک آن نوعی شاخص زیستی محسـوب مـی  . باعث شده تا در روند تکامل، سیري خاص طی شود

شدن منـاطقی  دریا باعث مهیااز طرفی قرار گرفتن در میان . باشند بخش می هاي حیات تکامل فرآیندهاي اکولوژیک و سیستم دهنده تحول و بازتاب
هاي  هاي مرجانی، بسترهاي علفی، جلبکی، محل زادآوري آبزیان و محیط سنگچون آبهاي زیستی هم ها براي حضور بانکعمق در سواحل آن کم

کلی جزایر ایران را طوربه .گران هستند شوند و بالقوه جاذب طبیعت هاي حساس ساحلی و دریایی محسوب می له زیستگاهپرورشیشده است که از جم
هـا بـه دو دسـته جزایـر     اساس محل قرارگیـري آن سرزمینی بر جزایر درون. سرزمینی و جزایر دریایی تقسیم کرد توان به دو دسته جزایر درون می

قابـل  ) مثل جزیره مینو یـا آبـادان در اسـتان خوزسـتان    (اي  و جزایر رودخانه) کبودان و سایر جزایر دریاچه ارومیهمثل جزیره اشک،(اي  دریاچه
از لحاظ منشـأ و پیـدایش، ایـن    . فارس و دریاي عمان قرار دارندها در خلیجاما جزایر دریایی ایران، جزایري هستند که اکثریت آن. تفکیک است

هاي  سنگ این میان جزایر مرجانی از تجمع پوسته آهکی آبدر .شوند زاگرسیتقسیم میتاقدیسیرجانی، دلتایی و رسوبی، و جزایر به سه دسته جزایر م
مانند جزایر کیش، فارور، فارورگان، هندورابی، خارك، خـارکو،  . اند آبی به وجود آمده و ارتفاع گرفته ها بر روي یک بلندي یا صخره زیر مرجان

اي در واقع زیستگاه اصلی مجموعهترین و این مناطق به عنوان یکی از مهم. غربی بوشهر گرم، عباسک و جزیره فارسی در جنوبال شیف، جبرین، ام
  .هاي بسیارباالیی برخوردار هستنداز ارزش) دریایی(گیرد که به عنوان ماهیان زینتی آب شور ه خصوص ماهیان را در بر میاز آبزیان و ب

  

  .ییایدر ینتیز انیماه ،یمرجان هاي سنگآب ،هاي دریایی ستگاهیز، سواحل اکولوژي ر،یجزا سازگان بوم :کلمات کلیدي

   



 هاي مرجانی و ماهیان زینتی دریاییسنگسازگان جزایر، زیستگاه ارزشمند آببوم  هاربانیو  عوفی

6 

  جزایر جغرافیاییهاي  ویژگی
دریـا،  (جزیره قطعه زمینی است که به طور کامل به وسیله آب 

احاطـه شـده و از هـر گسـتره خشـکی      ) دریاچه و یا رودخانـه 
در حقیقـت، جزیـره را بـه عنـوان     . مجزا گردیده اسـت دیگري 

قطعه زمینی که به طور طبیعی به وجود آمـده و اطـراف آن را   
. شناسند آب احاطه کرده و به هنگام مد از آب بیرون است، می

شود تا جزیره نیـاز بـه نیروهـاي     تفاوت جزیره از قاره باعث می
هـا حفـظ و    هشناسی مختلفی داشته باشد تا در مقابل قار زمین

-کـه جزایـر در محــیط   ضـمن ایـن  . برقـرار نگـه داشـته شـود    
هـا را  هاي زیسـتی کـه آن   طبیعی خود یعنی در سیستم زیست

کند، از سرعت واکنش متفاوتی نسبت بـه تغییـرات    حمایت می
ها  و توانایی بهبود یافتن از حوادث اکولوژیک در مقایسه با قاره

  .برخوردارند
وضعی خشک در میـان دریـا و   فرهنگ دهخدا جزیره را م

زمینی در دریا که آب آن پایین آمده و خشـکی نمایـان شـده،    
از جزایر به عنوان قطعات خشـکی کـه بـر    . توصیف کرده است

هـا و دریاهـا، پـس از متـراکم      ها در قعر اقیـانوس  اثر آتشفشان
هـاي   انـد و گسـتره   شدن مواد مذاب بر روي هم تشـکیل شـده  

ج دریـا و حـوادث طبیعـی دیگـر از     خشکی که تحت تأثیر اموا
  .دریا جدا شده نیز نام برده شده است
گیـري   هاي درحال شـکل  جزایر بسیار کوچک مانند زمین

خوانـده   (Islet)سـاحلی   و جزایـر کوچـک   (Atoll)هـا روي آتل
در اصـطالح  به جزایر کوچک یا جزایر پست مرجانی، . شوند می

شـده در  تشـکیل جزیـره  . شـود  نیز گفته مـی  (Key)ملهمحلی 
خوانـده   (Eyot)ايجزایـر رودخانـه  ها نیـز   ها یا دریاچه رودخانه

جزایـر  هیچ اندازه استانداردي براي اینکـه جزایـر را از   . شودمی
  .ها جدا گرداند، وجود ندارد و قارهکوچک

  
  یراجز بنديتقسیم

اي، جزایــر  جزایــر قــارهه نــوع اصــلی از جزایــر وجـود دارد؛  سـ 
چنین جزایر مصنوعی نیـز بـه عنـوان    هم. مرجانیاقیانوسی و جزایر 

گروهـی از جزایـر بـه لحـاظ     .نوع جدیدي از جزایـر مطـرح هسـتند   
  .نامند الجزایر می دیگر را مجمعجغرافیایی مرتبط با یک

ایـن جزایـر در حقیقـت    : (Continental Island)اي جزایر قـاره 
. آیند باال میها کننده آنکه از آب احاطه هستند  قاره بستربخشی از 

عمـق حاشـیه یـک قـاره      هاي کم به همین خاطر این جزایر روي آب
مانند جزایـر گرینلنـد در   . متر قرار دارند 200تر از عمق کم معموالً

آمریکاي شمالی، باربادو در آمریکاي جنـوبی، ایرلنـد و سیسـیلی در    
ی، ذخیره رسـوب . ه در آسیا و تاسمانی در استرالیااروپا، سوماترا و جاو

جزایـر  . بینی مورفولـوژي ایـن جزایـر نیسـت     خوبی براي پیشعامل 
تـر و  درصد باریـک  40دلتایی با ذخیره رسوبی زیاد به طور میانگین 

جزیـره دلتـایی نیـز    پهنـاي  . انـد  اي ساحلی تر از جزایر جلگه کوچک
در مقابل، نیروي امواج . گردد اساس مکانیزم رشد جزیره تعیین میبر

سطح باال . شود مورفولوژي این جزایر محسوب مییک عامل مهم در 
اي سـاحلی یـک عامـل مهـم محسـوب       آمدن آب براي جزایر جلگه

ولی در جزایر دلتایی، فرونشینی و سـکون آب عامـل مهـم    شود،  می
دلتاي مـی سـی سـی پـی از ایـن نـوع       جزایر . هاستگیري آن شکل

واقـع در   ، مینـو و مجموعـه جزایـر    چنین جزایر آبادانهم. باشند می
تـوان   در اسـتان خوزسـتان را مـی   ) دارا، بونه، قبر ناخدا(خور موسی 

هاي  نمونه هایی از این جزایر در کشور نام برد که در دلتاي رودخانه
 از نظر جغرافیـایی  این نوع جزایر  انواع متعدد. اند کارون تشکیل شده

  :عبارتند از
 اي جزایر ریز قاره(Micro / Poly Island)  ع نـادري از  نـو که

و زمانی که یک قاره به قطعـات کـوچکی    هستنداي  جزایر قاره
  .گردند شود، ایجاد می تقسیم می

  جزایر سـدي(Barrier Island)    جزایـر رسـوبی  کـه در واقـع 
شـده  بـه وسـیله انباشـت رسـوبات حمـل      یافته هستندوتوسعه

که ناشـی از تجمـع ماسـه    شـوند  توسط جریان آب تشکیل می
این . هاي دریایی در کف قاره است وسیله جریان شده بهانباشته
در . دهنـد  درصد خط ساحلی جهان را تشـکیل مـی   15جزایر 

تشکیل این جزایر چهار الـزام شـیب، ذخیـره رسـوبی، نیـروي      
  . وجود دارد امواج و سطح باالآمدن آب دریا

  جزایر سدي دلتایی (Delta / Estuary Barrier Island)  که
و یـا  دلتـا  رسوبی هسـتند کـه در محـل     همان جزایر سدي یا

  . دهانه رودخانه هاي بزرگ تشکیل شده است
  جزایر سدي جلگه ساحلی(Coastal Plain Barrier Island) 

هـاي سـاحلی و   جزایر رسوبی هسـتند کـه در بخـش   نوع دوم 
تـر ایـن جزایـر در شـیب     بـیش .  شـوند اي تشـکیل مـی  جلگه

  . اي قرار دارند حواشی قاره کم
  جزایر پنهانی(Hidden Island)   نوعی از جزایر سـدي دلتـایی

اند و ممکن است در صورت حجم یـا سـرعت تغییـرات     موقتی
گوینـد و بـه لحـاظ    هـا مـی  جریان آب، ناپدید شوند که بـه آن 

بـا ایـن   . آفـرین هسـتند  ناوبري در مناطق ساحلی بسـیار خطر 
     وجود بسیاري از ایـن جزایـر دائمـی و داراي عمـري طـوالنی     
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توان بر روي سازه هاي بزرگ نظیـر   به طوري که می می باشند
 .فرودگاه ساخت

منشـأ   نظـر ایـن جزایـر از   :(Oceanic Island)اقیانوسـی جزایـر  
هـاي   هـا ندارنـد، بلکـه از فعالیـت     قـاره  بسـتر تشکیل، ارتبـاطی بـا   

کـره و ضـخامت پوسـته     آتشفشانی ناشی از حرکات صفحات سـنگ 
یافته، ناشی شوند و از پوسته اقیانوسی توسعه مرتبط با قاره ایجاد می

کـه   از این نوع جزایر شناخته شده اسـت اصلی چهار گروه . شوند می
  .در تمام مناطق اقیانوسی گسترش دارند

 جایی که یک صـفحه اقیانوسـی بـه    از این جزایر در  اول گروه
) گـرا مـرز صـفحات هـم   (رود صفحه اقیانوسـی دیگـري مـی   زیر

شوند مثل جزایر ماریانـا، ایـن گونـه جزایـر در اثـر       تشکیل می
  .گردند یابند و مرتفع می هاي آتشفشانی توسعه می فعالیت

 این جزایر در جایی که یک شکاف اقیانوسـی ایجـاد   گروه دوم
اغلـب  . گردنـد  شود، یعنی در مرز صفحات واگرا تشکیل می می

اقیانوسـی قـرار دارنـد داراي     جزایري که در امتداد پشته میـان 
هــاي آتشفشــانی  منشــأ آتشفشــانی اســت و در نتیجــه فــوران

مانند .اند اند و سپس سرد و متورم شده زیردریایی به وجود آمده
  . ترین جزیره آتشفشانی استکه بزرگ جزیره ایسلند

 رانـدگی صـفحه   جزایـر اقیانوسـی در محـل زیـر      سوم گروه
شود، پیدایش جزایر قوسی یکی  اقیانوسی به زیر قاره ایجاد می

به این ترتیب در جلوي قاره ابتدا گودال . هاي آن است از نشانه
اي از جزایــر آتشفشــانی بــا مشخصــات  و پــس از آن مجموعــه

هـاي   گـذاري و گـودال   هاي رسوب حوضه. شود میاي دیده  قاره
هـا  ها است که به مجمـوع آن تر از دیگر اختصاصات آنکوچک

بنـابراین جزایـر قوسـی، جزایـري     . شـود  جزایر قوسی گفته می
هـا وجـود    هاي اقیانوسی و قاره هستند که در حد فاصل گودال

دارد و با فعالیت شدید آتشفشانی همراهند، به نحوي که بیش 
مـواد  . اند هاي فعال دنیا در این جزایر واقع نیمی از آتشفشان از

گاه داسیت هـم  آتشفشانی این جزایر اغلب آندزیتی است و گه
  .شود در آن دیده می

 جزایر اقیانوسی، بـاالي نقـاط داغ  از گروه چهارم )Hot spot (
داغ، کـم و بـیش    یـک نقطـه  . گیـرد  یک آتشفشان شـکل مـی  

حرکت و در ارتباط بـا حرکـت صـفحه تکتونیـک بـاالي آن       بی
اي  بنابراین یک زنجیره از جزایر در نتیجه رانـش صـفحه  . است

هـاي زمـانی طـوالنی ایـن نـوع از       در طی دوره. شود ایجاد می
یابد و به وسیله تعادل ایزوستاتیک  جزایر سرانجام فرسایش می

حرکـت  . شوند یتأثیر قرار گرفته و به کوه دریایی تبدیل م تحت
اي از میان نقاط داغ، خطی از جزایر را در جهت حرکت  صفحه

در زیر سطح دریـا  کند، مثل جزیره هاوایی که  صفحه ایجاد می
  .یافته استتوسعه

این جزایـر از هـر دو گـروه جزایـر     :(Coral Island)جزایر مرجانی
شـوند کـه از موجـودات     اي و اقیانوسی از این جهت متمایز مـی  قاره

،  جی رانسایت علمی (گیرند  شکل می) هاي مرجانی سنگآب(نده ز
تـوان نـوعی از جزایـر اقیانوسـی نیـز       البته این جزایر را می). 2008
این جزایر معموالً جزایري هسـتند کـه بـه وسـیله سـاختار      . دانست

هاي مرجانی  سنگساختار آب. گیرند ها شکل می سنگمرجانی و آب
درجه شـمالی تـا    25طرف خط استوا از  در یک نوار گسترده در دو

درجه جنوبی کشیده شـده اسـت و بـه میـانگین دمـاي آب در       25
متر  50گراد نیاز دارد و اغلب زیر عمق درجه سانتی 25تا  20حدود 

هاي مرجانی به میزان زیادي وابسـته   سنگتوسعه آب. کند رشد نمی
ورشید هـم  نور خ. به شوري، شفافیت، آرامی آب و نور خورشید است

هاي زنـده و هـم بـه سـاختار      سنگگیري اسکلت بیرونی آب به شکل
هـاي وابسـته    ها از ساختار سنگگاه آب تکیه. کند ها کمک می مرجان
هاي زیـر آب جزایـر یـا اشـیاء مغـروق از       هاي دریایی تا شیب به کوه

هـا یـا    بنابراین عموماً در حاشـیه قـاره  . قبیل شناورها، متفاوت است
یک مرجان به سمت هوا بیرون بیاید اگر سطح . شوند فت میجزایر یا

حفـاظ   سـطح مـرده و بـی   . میـرد  موجود زنده آن خشک شده و مـی 
مرجانی سپس به عنـوان سـکویی بـراي تجمـع رسـوبات کـه بـراي        
حمایت زنـدگی گیـاهی و جـانوري مناسـب اسـت، بـه کـار گرفتـه         

ي و نیمـه  بنابراین جزایر نزدیک ساحل در مناطق گرمسـیر . شود می
هـاي مرجـانی بیـرون     سـنگ گرمسیري در سراسر جهان اغلب از آب

ــد آمــده ــل. ان ــه از    آت ــانی هســتند ک ــر مرج ــوعی از جزای ــز ن ــا نی ه
هاي مرجانی که روي یک جزیره آتشفشانی مغروق تشکیل  سنگ آب

داراي یـک کـوالب   شـکل   اي هـاي حلقـه   آتـل . شوند شده، ایجاد می
اي از این دسـته   اقیانوس هند نمونهجزایر مالدیو در . مرکزي هستند

  .جزایر است
اي  جزیـره مصـنوعی جزیـره   :(Artificial Island)جزایر مصنوعی

ساز طبیعی،  است که توسط انسان و بدون مداخله فرآیندهاي جزیره
هـاي موجـود یـا     این جزایر با توسعه یافتن آیلـت . شکل گرفته است

تـر  جزیـره بـزرگ   هاي زنده و یا ادغـام چنـدین   ساختن روي مرجان
توانند بـه صـورت سـاختارهاي شـناور      این جزایر می. شوند ایجاد می
هاي ساکن و یا ساختارهاي سنگی بـزرگ یـا چـوبی ایجـاد      روي آب

امـروزه جزایـر مصـنوعی بـا     . عمق دیده شـوند  هاي کم شده روي آب
گیرند کـه   عمق نیز شکل می هاي کم انباشتن رسوبات و خاك در آب

 20اي  نظیر این جزایر بـا بودجـه  . موسوم شده است به احیاي زمین
امـا بـه عقیـده    شـدن اسـت،    تکمیلري در دبی در حال بیلیون دال
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بهـاي سـنگینی را بـر    زیسـت سـاخت ایـن جزایـر     داران محیططرف
تنها ساحل مرجانی شناخته . فارس وارد کرده استاکوسیستم خلیج

هـاي سـاحلی    شده دبی طی این عملیات از بین رفته اسـت، آشـیانه  
یعی آب تغییـر  هاي طب اند، جریان شده تخریبهاي دریایی  پشت الك

هـاي شـفاف خلـیج     الي حاصـل از کـار، آب  ومسیر داده است و گل
برخـی از جزایـر    .و بـاتالقی کـرده اسـت    ت، پر کدور زیبا فارس را نا

جزایـر حاصـل از   . شـوند  مصنوعی با جدایی قطعه از زمین ایجاد می
بعضی . اي از آن است ها نمونه آبراهه یا زیر آب رفتن درهساخت یک 

اي اخیـر، انـواع جدیـدي از ایـن جزایـر را بـه        هاي توسعه از فعالیت
اندازه این جزایر نیـز بسـیار   . صورت سکوهاي نفتی ایجاد کرده است

اي  همیشه تشخیص جزیره طبیعی از مصنوعی کار ساده. متغیر است
ا مانع در داخل آب دریا ایجـاد شـود تـا    مثالً اگر نوعی سد ی. نیست

هاي آبـی را متوقـف کنـد و در     ماسه به حرکت درآمده در اثر جریان
اي ایجاد شود، تشخیص طبیعی یا مصـنوعی بـودن    نتیجه آن جزیره

  .این جزیره کار دشواري است
  

  هاي انحصاري جزایر ویژگی
ــه     ــبت ب ــردي نس ــه ف ــر ب ــک منحص ــارکرد اکولوژی ــر داراي ک جزای

بسـته بـودن   . هـا هسـتند   هـاي مشـابه خـود در خشـکی     یستماکوس
هاي خشکی جزایر باعث شده تا در روند تکامـل، سـیري    اکوسیستم

به همین جهت تمامی سطوح اکولوژیـک آن نـوعی   . خاص طی شود
دهنده تحـول و تکامـل    شوند که بازتاب شاخص زیستی محسوب می

از طرفـی  . دباشن بخش می هاي حیات فرآیندهاي اکولوژیک و سیستم
عمـق در   شـدن منـاطقی کـم   ار گرفتن در میان دریا باعـث مهیـا  قر

هـاي   سـنگ چـون آب هاي زیستی هم ها براي حضور بانکسواحل آن
هاي  مرجانی، بسترهاي علفی، جلبکی، محل زادآوري آبزیان و محیط

هـاي   شده است که از جمله زیسـتگاه  (Nursery ground)پرورشی
ــایی  ــالقوه جــاذب  محســوب مــیحســاس ســاحلی و دری شــوند و ب

وحش وي دیگر منابع طبیعی، ذخایر حیاتاز س. گران هستند طبیعت
هـاي   هاي کانی و شیالتی، در جزایر نیز باعث حضور فعالیت و فرصت

انسانی شده و در نتیجه توسعه، فشارهایی را بر محیط به دنبال دارد 
 نترییکی از مهم .هاي طبیعی منطقه اثر گذارد تواند بر جاذبه که می
هاي انحصاري جزایـر مربـوط بـه پوشـش گیـاهی و جـانوري        ویژگی

گیاهـان و جـانورانی کـه در جزایـر یافـت      . خاص این مناطق اسـت 
رسند، منحصر  شوند اغلب یک مجموعه منحصر به فرد به نظر می می

  . شوند به فرد از این نظر که در جاي دیگري یافت نمی
گی هر جزیره به عوامل مختلفی بستهاي موجود در  تعداد گونه

وسـعت، پســتی و بلنــدي، تنــوع  : دارد کـه ایــن عوامــل عبارتنــد از 

اي سرزمین اصـلی   ها، نزدیکی به سرزمین اصلی، غناي گونه زیستگاه
هـاي جدیـد و نـرخ     چنین تعادل حاصل بین نرخ استقرار گونـه و هم

ت جمعیـت  ظاهراً توزیع نادرس. است هاي استقرار یافته گونهانقراض 
در نتیجـه انـدازه    در جزایر در مقایسه با سـرزمین اصـلی تـا حـدي    

تر ، از طرفی حضور موجودات زنده در جزایر بیشکوچک جزایر است
ها براي زندگی در جزیره بستگی داشته از آنکه به توانایی سازشی آن

ها براي رسیدن به جزیـره وابسـته اسـت و    باشد، به قدرت انتشار آن
گـردد کـه تنـوع موجـوداتی کـه بـه طـور بـالقوه          عث مـی این امر با

توانند به یک جزیره مهاجرت نمایند بـه شـدت کـاهش یابـد، در      می
هـاي جزایـر وجـود     واقع چون امکان مهاجرت به بیرون بـراي گونـه  

ها ایجاد زیست آنندارد، انقراض یک گونه یک جاي خالی در محیط
به عنوان یـک مـانع در    کننده جزایر همنین آب احاطهچهم. کند می

مسیر حرکـت موجـودات زنـده بـه ویـژه پسـتانداران بـزرگ عمـل         
  . نماید می

ویژگی انحصاري دیگر زندگی در جزایر به مخاطرات زندگی در 
بایست  هاي موجود در جزایر می جمعیت. شود این مناطق مربوط می

ا زیست ریرات گاه به گاه محیطها قادر باشند تغی مانند سایر جمعیت
تـري از  زندگی در جزایر به چند دلیل مخاطرات بـیش . تحمل کنند

مدتی بر  بار و طوالنی ها دارد؛ اول آنکه آتشفشان، تأثیرات فاجعه قاره
هـا   از سوي دیگـر در قـاره  . گذارد زندگی در برخی از جزایر برجا می

توانـد بـه وسـیله مهـاجرت      انقراض تصادفی و موضعی یک گونه می
از ایـن رو یـک   . ه از مناطق اطـراف جبـران گـردد   اعضاي همان گون

اي در سـرزمین اصـلی خـود     تـري از منطقـه  جزیره تعداد گونه کـم 
  .خواهد داشت که داراي شرایط زیستی مشابه باشد

جزایر کشورهاي در حال توسعه و جزایري که جوامع کوچک را 
زیست و هـم بـراي    هاي جاذبی هم براي محیط کنند، پهنه تأمین می

ــک ضــعیف و  چو توســعه هســتند، هــمرشــد  ــین از نظــر اکولوژی ن
اندازه کوچک، منابع محدود، پراکنـدگی جغرافیـایی و   . پذیرند آسیب

دور بودن از بازار، این جزایر را از لحاظ اقتصادي به منـاطق محـروم   
حـال توسـعه، تمـامی    جزایر کوچک کشـورهاي در  . نماید تبدیل می

هاي نواحی سـاحلی را بـه    ارزهها و مب محیطی و رقابت مسائل زیست
صورت متمرکز در یک ناحیه محدود دارند و نسبت به گرمـاي کـره   

پذیرنـد و   زمین و افزایش و باال آمدن سطح آب دریاها بسیار آسـیب 
دلیـل  بـه همـین  . قلمرو خاکی روبـرو هسـتند  رفتن  با خطر از دست

 هـا و  تدابیر براي رشد و توسعه جزایر کوچک محدود اسـت و رقابـت  
هاي خاصی براي طراحی و اجـراي رشـد و توسـعه پایـدار در      مبارزه

چه مسلم است انجام هر فعالیتی که منجر به آن. شود ها دیده می آن
  .شود باید با دقت و مطالعه کافی صورت پذیرد توسعه در جزایر می
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  هاکلیاتی پیرامون مرجان
تـر از  مربع که کـم کیلومتر 284300هاي مرجانی با وسعت  سنگآب
پوشـانند، از   هـا و دریاهـاي جهـان را مـی    درصد سطح اقیانوس 2/0

هـاي دریـایی جهـان محسـوب شـده و سـاکن        ترین زیسـتگاه  متنوع
ساختار آهکـی  ه دلیلب. بـاشند استـوایی میهـاي استـوایی و نیمه آب

ـ وده، العاده باال ب و معماري خاص، تنوع زیستی در این مناطق فوق ه ب
هاي استوایی دومین زیسـتگاه غنـی جهـان را     گلطوریکه پس از جن

شــاخه جــانوري و گیــاهی کــه در     33از . دهنــد تشــکیل مــی 
شـاخه در ایـن منــاطق    30شود  هـاي دریـایی یـافت می زیستگـاه

میلیـون گـونــه    9شــود، بـیش از    زنـدگی کرده و تخمین زده مـی 
وجودات این م. هـا زندگی کنند گیـاهی و جـانوري در این زیستگـاه

 450اي بـیش از  تـرین جوامـع دریــایی بـــا تـــاریخچه      جزء مسن
  . انـد کشور جهـان پراکنـده 101میلیون ســال بوده و در 

درجـه   29تـا   23هــا  درجـه حـرارت منـاسب بـراي رشد آن
. بـاشد قسمت در هزار می 42تا  32گـراد و شـوري منـاسب  سـانتی

درصـد   90کـرده و  اي طبیعی عمله شکن ه عنوان موجاین مناطق، ب
طریـق مـانع از فرسـایش    نماینـد، و بـدین   امواج را جذب مـی  انرژي

ها که از فرسایش خـاك جلـوگیري    مشابه جنگل(گردند  سواحل می
استفاده در : برداري دیگر انسان از این منابع عبارت از بهره). کنند می

وعی، صنایع دارویی و پزشکی نظیر ساخت اسـتخوان و دنـدان مصـن   
هاي گردشـگري و جـذب گردشـگر و تجـارت ماهیـان       رونق فعالیت

زیست سـازمان ملـل   براساس گزارش برنامه محیط. بـاشد زینتی می
(UNEP)هاي مختلف،  ها در جنبه ، هر کیلومتر مربع از این زیستگاه

در حـالیکه . دالر آمریکـا دارد 600000تا  100000ارزشی معـادل 
حدود . شود هـا میپول صرف حفـاظت از آن دالر 775سـاالنه تنها 

گونه مرجان سخت در سراسر دنیـا وجـود دارد کـه اکثـر ایـن       800
  .شوند آرام یافت میهاي اقیانوس ها در آب گونه

هـاي سـخت در کشـورهاي     اي مرجـان  تـرین تنـوع گونـه   بیش
گونـه مرجـان در    500نو با بیش از  فیلیپین، اندونزي، مالزي و گینه

بسته به فارس یک پیکره آبی نیمه خلیج.این کشورها است هر یک از
کیلومتر در تنگـه   60کیلومتر تا  340کیلومتر و پهناي  1000طول 

متر  100متر وحداکثر عمق آن  35متوسط عمق آن . باشد هرمز می
قسمت در هزار و نوسـانات   50تا  28میزان شوري آن بین . باشد می

درجـه   40ر زمسـتان، تـا بـیش از    گراد د درجه سانتی 12دمایی از 
ایــن شــرایط منحصــربفرد .گــراد در تابســتان، متغییــر اســت ســانتی

ـ     محدودیت وجـود آورده و باعـث   ه هایی را بـراي جوامـع مرجـانی ب
هاي سخت ایـن منطقـه در مقایسـه بـا      اي مرجان کاهش تنوع گونه
گـردد تـا    از طرفی شـرایط فـوق سـبب مـی    . گردد اقیانوس هند می

سخت این منطقه، نسبت بـه سـایر نقـاط دنیـا شـرایط      هاي  مرجان
هـاي ایـن منطقـه در     طوریکـه مرجـان  ه حادتري را تجربه نموده، بـ 

  . تر هستندممقایسه با دیگر نقاط اقیانوس هند مقاو
 

  جزایر ایرانکلیاتی پیرامون 
ــی   ــران را م ــر ای ــی جزای ــور کل ــه ط ــر    ب ــته جزای ــه دو دس ــوان ب ت

سـرزمینی   جزایـر درون . تقسیم کـرد  سرزمینی و جزایر دریایی درون
مثـل  (اي  ها به دو دسته جزایـر دریاچـه  اساس محل قرارگیري آنبر

ــه    ــه ارومی ــر دریاچ ــایر جزای ــک،کبودان و س ــره اش ــر ) جزی و جزای
قابـل  ) مثل جزیره مینو یا آبـادان در اسـتان خوزسـتان   (اي  رودخانه

اکثریـت  اما جزایر دریایی ایران، جزایري هسـتند کـه   . تفکیک است
از لحـاظ منشـأ و   . ها در خلیج فارس و دریاي عمان قـرار دارنـد  آن

  :شوند پیدایش، این جزایر به سه دسته تقسیم می
این دسته از جزایـر از تجمـع پوسـته آهکـی     : جزایر مرجانی -

آبـی بـه    ها روي یک بلندي یا صـخره زیـر   هاي مرجان سنگآب
یش، فـارور،  ماننـد جزایـر کـ   . انـد  وجود آمده و ارتفـاع گرفتـه  

الگـرم،   فارورگان، هندورابی، خارك، خارکو، شـیف، جبـرین، ام  
  غربی بوشهر؛ عباسک و جزیره فارسی در جنوب

هـاي   این جزایر معمـوالً نـوك قلـه   :زایر تاقدیسی زاگرسیج -
رشته کوه زاگرس پست هستند که سر از زیر آب بیـرون آورده  

مثل . شوند و اغلب به شکل دایره و بیضی و یا کشیده دیده می
جزایر قشم، ابوموسی، تنـب بـزرگ و کوچـک، هرمـز، هنگـام،      

  الرك، الوان و سیري؛
در بخش غربی خلیج فارس به ویـژه  : جزایر دلتایی و رسوبی -

در محل ارتباط دهانه اروندرود به خلیج فارس مقادیر متنابهی 
یافتـه  هـا، رسـوب   ریز حمل شده توسط رودخانـه  از عناصر دانه

گیـري از سـطح آب بـه صـورت      تجمع و ارتفاع است که بر اثر
جزایر مثلثی شکلی که رأس آن به سمت سـاحل و قاعـده آن   

جزایـر شـعیبه، دارا و بونـه در    . اند سمت دریاست، شکل گرفته
تـرین جزایـر دریـایی    هاي مهم اند ویژگی خور موسی از این نوع

 :هاي جنوبی به اختصار معرفی شده است کشور در آب
در استان خوزستان هفت جزیره بزرگ و کوچک : اناستان خوزست

کیلـومتر   2796جزیره آبـادان بـا وسـعت    : وجود دارد که عبارتند از
اي محسـوب   ترین جزیره این استان و از نوع رودخانـه مربع که بزرگ

هـاي ارونـدرود و    آبادان به واسطه جریـان یـافتن رودخانـه   . شود می
کیلـومتر   8/17جزیـره مینـو بـا وسـعت     . شیر ایجاد شده استبهمن

. اي است و در رودخانه ارونـد رود قـرار دارد   مربع نیز از نوع رودخانه
هـاي فراوانـی بـراي تبـدیل بـه یـک منطقـه         این جزیـره از قابلیـت  
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کیلومتر مربع  1/1جزیره دلکش با وسعت . گردشگري برخوردار است
اي  د اهواز قرار گرفته و از نوع رودخانهدر رودخانه کارون زیر پل سفی

، 1هاي  به ترتیب با وسعت جزایر دارا، بونه، قبر ناخدا و مهنازو. است
موسی قرار دارند خلیج / کیلومترمربع در دهانه خور  3/2و  2/4، 7/1

از بـین تمـام جزایـر    . شـوند  و از نوع دلتایی و رسوبی محسـوب مـی  
ان و مینـو، مسـکونی و بقیـه    بـاد استان خوزستان فقـط دو جزیـره آ  

کدام از جزایر دریایی ایـن اسـتان ماهیـت    هیچ .مسکونی هستندغیر
رود که گروه ماهیـان منـاطق   نی نداشته و در نتیجه انتظار نمیمرجا

  .ها زیست کنندندر اطراف آمرجانی 
شبه جزیره لوزي شکل بوشهر از سه سمت محصـور  : استان بوشهر

اسـت و تنهـا از شـرق بـا خشـکی در      هاي خلیج فارس در میان آب
این ارتباط نیز در هنگام بیشینه مد و ایام طوفـانی  . ارتباط می باشد

سـنگ بسـتر   . گیـرد ه و چهار طرف بوشهر را آب فرا مـی غرقاب شد
باشـد کـه در   سنگ، مارن و سنگ آهـک مـی  جزیره بوشهر ماسهشبه

برخی نواحی آن یک الیه آهک لوماشـل سسـت در سـطح تشـکیل     
گـذاري در  دار بـه عنـوان نشـانه رسـوب    این آهک صدف. است شده

جزیره در این زمان شبه) Uplift(کواترنر بوده و دلیلی بر باالآمدگی 
، خـارکو،   هـاي خـارك   جزیـره بـه نـام    12در استان بوشهر . باشدمی

الگـرم، جزیـره    فارسی، عباسک، شیف، تهمادون، جبـرین، نخیلـو، ام  
. دان و جزیـره نگـین وجـود دارد    یره علفسیله، جز شمالی، جزیره ام

رنـگ  الکرم به شکل بومن و نخیلو مثلث شکل و جزیره امجزایر جبری
اي بوده لـیکن در برخـی نقـاط    هرسه جزیره داراي بافت ماسه. است

در استان بوشهر عالوه بر هفت جزیره نام . باشندداراي بافت گلی می
کـه تنهـا بـه وسـعت،      برده شده، پنج جزیره دیگـر نیـز وجـود دارد   

جزیـره شـمالی بـا وسـعت     . گـردد  ها اشاره میموقعیت و کاربري آن
اریش قرار جواري بندر ریگ در دهانه خورکیلومتر مربع در هم 19/0

جزیـره  . رسوبی و جـزر و مـدي اسـت   مسکونی، این جزیره غیر. دارد
کیلـومتري بنـدر دیـر،     23ر کیلومتر مربع د 78/0سیله با وسعت  ام

  .شـده منـد قـرار دارد   رود مند در محـدوده منطقـه حفاظـت    مصب
کیلـومتر   13/0جزیره نگـین بـا وسـعت    . رسوبی و جزر و مدي است

د، مربــع در دهانــه کانــال بوشــهر در شــرق خــور ســلطانی قــرار دار
 4/3دان بـا وسـعت   جزیـره علـف  . کونی و جزر و مدي اسـت مسغیر

بوشهر قـرار دارد،  متري  200و کیلومتر مربع در شرق خور سلطانی 
 4جزیـره عباسـک بـا وسـعت     . مسکونی، نظامی و صنعتی اسـت غیر

و شرق بنـدر بوشـهر    )مسکونی( مربع در جنوب جزیره شیفکیلومتر
در این میان جزایر خرگ  .مسکونی و جزر و مدي استقرار دارد، غیر
باشـند کـه از   رسـی تنهـا داراي سـاختار مرجـانی مـی     و خارکو و فا

اي هـ مهم بخش شمالی خلیج فـارس در محـدوده آب  هاي زیستگاه
  .باشندایرانی براي ماهیان مرجانی می

جزیره شامل جزایر قشم،  21در استان هرمزگان : استان هرمزگان
کــیش، الوان، الرك، هرمــز، فــارور، فارورگــان، هنــدورابی، ســیري، 
ابوموسی، تنب بـزرگ، تنـب کوچـک، شـیدور، هنگـام، جزایـر نـاز،        

ر میدانی، جزیره صخره بـزرگ، جزیـره شـیخ هنـدرابی،     الجزای مجمع
سور گلم و جزیره دو کوهان  -الجزایر جگین الجزایر گز، مجمع مجمع

این جزایـر عمـدتا داراي سـاختار مرجـانی هسـتند و از      . وجود دارد
هاي ارزشمند ماهیان و سایر آبزیان مرجـانی خلـیج فـارس    زیستگاه

جزیره ذکر شده،  14عالوه بر در استان هرمزگان .محسوب می شوند
تر از یک کیلومتر مربـع نیـز وجـود دارد    جزیره دیگر با وسعت کم 7

هـا  که در اینجا تنها به ذکر نام ایـن جزایـر و وسـعت و موقعیـت آن    
 9/0م با وسـعت  متري جنوب قش 600ناز در ه جزیر. شود بسنده می

 )و گـرده د( اي، جزیره دو کوهان مسکونی و صخرهکیلومتر مربع، غیر
کیلــومتر مربــع،  1/0م بــا وســعت کیلــومتري جنــوب قشــ 400در 
 150در  ) ابـو عیسـی  ( اي، جزیره صخره بزرگ مسکونی و صخرهغیر

کیلـومتر مربـع، غیرمسـکونی و     4/0متري غرب ابوموسی با وسـعت  
ر بـا  ندرابی در تنگه خوران بین الفت و خمیـ ااي، جزیره شیخ  صخره

ــع، غیر 1/0وســعت  ــومتر مرب ــدي و داراي  کیل مســکونی، جــزر و م
کیلـومتري بنـدر سـیریک،     15الجزایـر گـز در    رویشگاه حرا، مجمع

کیلومتر مربع، غیرمسکونی و جزر و  3/0مصب رودخانه گز با وسعت 
کیلومتري بندر جاسک  34سور گلم در -الجزایر جگین  مدي، مجمع

مسـکونی،  کیلومتر مربع، غیر 7/0ن با وسعت در مصب رودخانه جگی
 -الجزایر میدانی در خور آبکوهی دماغـه میـدانی   زر و مدي، مجمعج

مسـکونی و جـزر و   کیلـومتر مربـع، غیر   3/0ن با وسـعت  دریاي عما
  .مدي

در این استان تنها یک جزیـره بـه   : استان سیستان و بلوچستان 
کیلـومتر مربـع در    5/0با وسعت  )پردیس( شیطانصخره نام جزیره 

کیلومتري پسابندر واقع در دریاي عمـان وجـود دارد کـه ایـن      6/1
  .مسکونی استاي و غیر از نوع صخره جزیره

  
  منابع

. بررسی جزرومد در سواحل جنـوبی کشـور   .1386 ،.پ  آق تومان،
پروژه مدیریت نوار ساحلی، طرح مـدیریت یکپارچـه منـاطق    

نادر و کشتیرانی، مهندسـین مشـاور   ساحلی کشور، سازمان ب
 .صفحه 197 .جهاد تحقیقات و انرژي



 1394سال /2شماره /دومسال     آبزیان زینتی

11 

. نامه آماري استان هرمزگانسال.1390 ،اسالمی. فو ال .اسدي، ب
ریــزي، دفتــر آمــار و ســتانداري هرمزگــان، معاونــت برنامــها

 .ص256اطالعات، 
ــتانی،ا ــارس   . 1371،.لفافشارسیس ــیج ف ــدورابی خل ــره هن جزی

براي جانوران،مجلـه بنـدر و دریا،شـماره    زیستگاهی مناسب 
38 :48-51.  

جزیره ابوموسی و جزایر تنب بزرگ و .1374، .لفافشارسیستانی،ا
ــک  ــب کوچ ــارات وزارت امــور    . تن ــاپ و انتش ــه چ موسس

  .صفحه 87 .خارجه،چاپ دوم،تهران
انتشارات . شناخت استان هرمزگان .1378، .لفسیستانی، اافشار

  .صفحه 123. هیرمند
: 71جزایر خلـیج فارس،مجلـه پیـام دریا،شـماره     . 1377، )؟( نابی

47-52.  
ایران شگفت انگیزترین پدیده طبیعی؛بـاغی   جزایر.1385، )؟( نابی

  .27 -4: 154در دل دریا،مجله پیام دریا،شماره 
مجله بنـدر و   جزیره خفته دیروز در بستر زمان،.1373،.لفتوفان،ا

  .107-104:  50و  49دریا،شماره 
. شناسائی مقدماتی خزندگان جزیره قشم. 1383، .ه.م. داخته، س
 .دانشگاه نور. زیستنامه کارشناسی محیطپایان

جزایـر قوسـی و انـواع برخـورد صـفحات      . 1365 ،.زاده، عدرویش
  .10-4: 7شناسی،شماره مجله رشد زمین لیتوسفر،

مجلـه   جزایر قوسی چه مشخصاتی دارند،. 1366 ،.زاده، عدرویش
  .25-24: 10شناسی،شماره شد زمینر

تـن   49اي بـا  جزیـره : جزیـره هنـدورابی   .1365 ،.ت.رهنمایی، م
 .25-21): شهریور(80بندرو دریا، س دوم، ش . سکنه
جزیره کـیش و چشـم انـداز آینـده آن بـه      . 1365، .ت.رهنمایی،م

 .10-8: 9عنوان یک بندرآزاد،مجله بندر و دریا،شماره 
جغرافیـاي جزایـر   . 1385. نیروهاي مسـلح سازمان جغرافیایی 

انتشـارات سـازمان    ).کـیش، هنـدورابی  (ایرانی خلیج فارس 
 .صفحه 327.جغرافیایی نیروهاي مسلح،چاپ اول،تهران

جغرافیـاي جزایـر   . 1381 ،سازمان جغرافیایی نیروهاي مسـلح 
خارك،خارکو،شـــــیف،ام (ایرانـــــی خلـــــیج فـــــارس  

ســازمان جغرافیــایی انتشــارات ). الکرم،جبرین،نخیلو،فارســی
  .صفحه 421 .نیروهاي مسلح،چاپ اول،تهران

جغرافیـاي جزایـر   . 1381 ،سازمان جغرافیایی نیروهاي مسـلح 
انتشـارات سـازمان جغرافیـایی    ).سـیري (ایرانی خلیج فـارس 

  .صفحه 107 .نیروهاي مسلح،چاپ اول،تهران
جغرافیـاي جزایـر   . 1385 ،سازمان جغرافیایی نیروهاي مسـلح 

انتشـارات سـازمان    ).کـیش، هنـدورابی  (ج فارس ایرانی خلی
  .صفحه 347 .جغرافیایی نیروهاي مسلح،چاپ اول،تهران

مطالعه و ازیابی توان استان هرمزگان جهـت  . 1380 ،.پور، بسعید
هـاي  معرفـی جاذبـه  : 4گزارش فاز . وریسمتوسعه صنعت اکو

 . ص 249. طبیعی استان هر مزگان
منـابع گردشـگري طبیعـی    . 1387 ،کـار دانه. الف و .عابدینی، م

تیـر و  (45و  44نامه مسـافران، شـماره   دوفصل. جزیره هرمز
  .45-40):مرداد

  -مدیریت محیط زیست مناطق ساحلی کشـور  . 1389، .عوفی، ف
گزارش فاز اول، خلیج فارس و دریاي عمان، سازمان بنادر و 

  .صفحه 571دریانوردي، تهران، 
بیولـوژي جزایـر    -ویژگیهاي اکو. 1393مهردوست، . و م .عوفی، ف

 354ایرانی تنگه هرمز، سازمان منـاطق آزاد کشـور، تهـران،    
   . صفحه

. 1385وفـایی،  . و ف. ربانی ها، دانه کـار، الـف  . ، م.عوفی، ف
مـدیریت   –طرح مدیریت یکپارچـه منـاطق سـاحلی کشـور     

ران، محیط زیست سواحل، سازمان بنـادر و دریـانوردي، تهـ   
  .صفحه 398

جغرافیــــاي جزایــــر ایرانــــی خلــــیج . 1381 ،.گلــــوردي، ع
،انتشارات سازمان )کوچکبوموسی،تنب بزرگ و تنب ا(فارس
  .ایی نیروهاي مسلح،چاپ اول،تهرانیجغراف

هاي موقعیت جغرافیایی و بازرگانی جزیره. 1376 ،.نسب، ممرادي
  .76-74: 66فارور و هنگام،مجله پیام دریا،شماره 

گـزارش مطالعـات   .1386مهندسین مشاور پویا طـرح پـارس،  
زیست محیطی پروژه راه دسترسی دریایی و اسکله پشتیبانی 

مهندسین مشاور پویا طرح انتشارات  .و مسافري جزیره هرمز
  .صفحه 433، تهران، پارس

جاذبه هاي جزایـر جنـوب ایران،مجلـه پیـام     . 1377 ،.بخش، حنور
  .39-32: 67دریا،شماره 

دفتر مطالعات طـرح  . 1378وزارت کشور، استانداري هرمزگان، 
و توسعه، عمران جزایر، محیط زیست خلیج فارس و جزایـر،  

 .صفحه 439 .ویرایش اول
Bakus Gerald J. and et al., 1994.Coral Reef 

Ecosystem.Rotterdam: A. A. Balkema. 
Birkelland, C., 1996. Introduction to Life and Death 

of Coral Reefs. Chapman and Hills,New York.  
Bryant, D., Burke, L., McManus, J.and Spalding, 

M., 1998. Reefs at Risk: A Map-Based Indicator 
of Potential Treats to the World’s Coral Reefs. 
World’s Resource Institute/International Center 
for Living Aquatic Resource 
Management/United Nations Environment 
Program-World Conservation Monitoring 
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  حال و آینده : تغذیه ماهی با مکمل نوکلئوتید
  

  1، شهرام دادگر*1محمود حافظیه
  کشاورزي ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان کشور، شیالتی علوم تحقیقات موسسه -1

 
*jhafezieh@yahoo.com  

  
  1393اسفند : تاریخ پذیرش    1393 مهر :تاریخ دریافت

  

  چکیده
 سال گذشـته  25محدود به   ینتیان مختلف، استخوانی، خاویاري، سردابی، گرمابی، دریایی و زجیره غذایی ماهی ها درنقش نوکلئوتیدها و متابولیت

 سازيبهینه اي ماهی ورفتار تغذیهتاثیر بر نمودن غذا،  ها بر دلپذیرعالوه بر نقش موثر آن. آوري شده استآن جمع مورداطالعات کمی در و  بوده
هاي غذایی بر سیستم ایمنی و مقاومت بدن آبزیان پرورشی بـه  مینه غیرضروري، این نوکلئوتیدهاي بیرونی به عنوان مکملهاي آزیستی اسید سنتز

نه تنها نشان از بهبود  ،یافته استفاده از نوکلئوتیدها در جیره غذایی ماهیان پرورشی مولدتحقیقات انجام. انداز خود بجاي گذاشتهتاثیر مثبت  هابیماري
ر روده، هـا، تغییـر سـاختا   ماهیان داشته بلکه، از طریق تقویت مولدین به افزایش کیفیت الرو حاصـل از آن مراحل ابتدایی تکوین زیستی بچهد رش

هـاي حـاوي مکمـل    شـده بـا جیـره   ماهیان تغذیه . ها انجامیده استایمنی درونی و سازشی آنهاي ها و تلفیق پاسخافزایش تحمل نسبت به تنش
هاي فیزیولـوژیکی  گاه در پاسخثباتی گاه و بیرغم بیعلی. ندترمقاومو انگلی هاي ویروسی، باکتریایی عفونتطور عموم نسبت به ه یدي بنوکلئوت
چـه مطالعـات تغذیـه بـا      اگـر  .استه همراه داشته را ب ینتایج مثبتمنافع و ي مختلف،هااستفاده از مکمل نوکلئوتیدي در جیره غذایی ماهی ماهی،

کند، مشـاهدات حاصـل از   وکلئوتیدها در جیره غذایی آبزیان پرورشی با سئواالت اساسی بدون پاسخ مواجه و هنوز مراحل ابتدایی خود را طی مین
دالیـل  . زیست آبزیان پرورشی نقش دارنـد  در تضمین بهبودضروري رکیبات به عنوان مواد غذایی نیمهنتایج آزمایشات نشان داده است که این ت

هاي کرد انرژیایی سنتز، واکنش، هزینه)مثل لنفوئید( معینهاي شوند که براي سنتز برخی از بافتشده در خصوص این ادعا زمانی اثبات می وتزهیپ
با این  .یکی موجود الزم خواهند بودژهاي فیزیولوسطوح مشخصی از نوکلئوتیدها براي انجام فرآیند هاي بیان ژن،ریز و تلفیق طرحایمنی غدد درون

جذب، متابولیسم، تاثیر  هاي بیرونی بر ماهی منجمله در موضوعات گوارش، هضم وهاي زیادي در دانش فعلی کاربرد نوکلئوتیدوجود، هنوز شکاف
در خصـوص   تـر اطالعـات بـیش  . وجود دارند تولیدي ها وتلفیق ایمنوگلوبولینایمنوژندر بیان  به ویژهیکی ژها بر فرآیندهاي مختلف فیزیولونآ

نیاز است و به همین دلیل توصیه شده ها مورد مدت زمان مصرف و نوع مدیریت استفاده از این مکمل ،اسخ سن و اندازه آبزي، دوز مناسبارتباط پ
  . تري انجام شوداست در این خصوص تحقیقات بیش

  

  .، تغذیهنوکلئوتید، مکمل، آبزیان پرورشی  :کلمات کلیدي
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  مقدمه
هـاي فیزیولوژیـک و زیسـتی ضـروري از     ا داراي فعالیـت نوکلئوتیده

گـري در  جمله رمزگذاري و رمزگشایی اطالعـات ژنتیکـی، میـانجی   
بطـور   ولولی هسـتند  هـاي سـ  انرژي متابولیسمی و ارسال سـیگنال 

ــم ــه   ه ــان ب ــوآنزیم زم ــوان ک ــتریک و   عن ــذارهاي آلوس ــا، تاثیرگ ه
 ,Carver and Walker( شـوند هاي سلولی محسوب می آگونیست

1995; Cosgrove, 1998(.   با این وجود، نقش نوکلئوتیدهایی کـه
ها اسـت کـه مـورد    شوند، سالاز طریق جیره غذایی به بدن وارد می

اي انسـان یـا   هـ ها در مدلزیرا در زمان کمبود آنباشد، مناقشه می
و  شـده نمشاهده منفی هاي برجسته و عالئم کالسیک حیوانی، نقص

هـا بـه عنـوان موادغـذایی     از آن هاي گذشـته سال تا به همین دلیل
با این حال، این نگاه در طی تحقیقات . ه استشدغیرضروري یاد می

هـایی مواجـه شـده کـه نشـان داده      هاي اخیر با تنشمربوط به سال
ها به نقص عمکرد کبد، قلب، روده کوچک و فعالیت است کمبود آن

 Grimble and( هاي سیستم ایمنی خلل وارد نمـوده اسـت  بخش

Westwood, 2000a(.   ،اثرات تلفیقی نوکلئوتیدهاي جیره بر بلـوغ
هـاي ایمنوگلوبـولین و   کثیر، فاگوسیتوز ماکروفاژي، پاسخفعالیت و ت

 هـا در مـورد  چنین بیـان ژنـی سـیتوکینزهاي معـین لنفوسـیت     هم
هـاي  مکمـل  ).Gil, 2002( ها و حیوانات گزارش شـده اسـت   انسان

اي و تکـوین  خصوص در تحقیقـات کلینیکـی تغذیـه   نوکلئوتیدي به 
در کنـار  . باشـند غذاهاي فراسودمند انسانی بسیار حائز اهمیـت مـی  

ــم    ــی ه ــرایط کلینیک ــی در ش ــدهاي بیرون ــاربرد نوکلئوتی ــون ک چ
تقویــت  ه منظــوربــ یــا و) Grimble, 1996( هپــاتوکتومی جزیــی

 آمریکا يغذااداره دارو و ،در مادران باردارنوکلئوتیدي ترکیبات شیر 
سـت  نمـوده ا  و تجویز توصیه بسیاراستفاده از نوکلئوتیدها مکمل را 

)Aggett et al., 2003(. 

هـاي نوکلئوتیـدي جیـره    اگرچه اولین کـاربرد ارزیـابی مکمـل   
گـردد، تحقیقـات آن زمـان    بـاز مـی   1970غذایی ماهیان بـه دهـه   

 ندتتر بر اثرات جذب مواد شیمیایی ایـن ترکیبـات تاکیـد داشـ     بیش
)Mackie, 1973; Kiyohara et al., 1975; Mackie and 

Adron, 1978 .( توسعه جهانی کاربرد نوکلئوتیدها در تغذیه ماهیان
 اتفاق افتاد )a,b2001(و همکاران  Burrellsبعد از گزارش  پرورشی

نشان دادنـد مکمـل نوکلئوتیـدي جیـره غـذایی باعـث افـزایش         که
هاي باکتریایی، ویروسـی و انگلـی   تمقاومت سالمون ماهیان به عفون

چنین باعث بهبود تاثیر واکسیناسـیون و ظرفیـت تنظـیم    شده و هم
تا امـروز، همـواره تحقیقـات تـاثیر مثبـت       .ها خواهد شداسمزي آن

مکمـل شـده جیـره در مـدیریت سـالمت       ياستفاده از نوکلئوتیدها
اگــر چــه اغلــب ). 1جــدول (ماهیــان مختلــف را نشــان داده اســت 

مانده و تحقیقـات  هنوز در مرحله هیپوتز باقییحات پیشنهادي توض
سیستماتیک بر روي ماهیان تا کامـل شـدن راه درازي را در پـیش    

و  هـایی کـه اداره دارو  دلیـل محـدودیت  ه طی دهه گذشته و ب. دارد
هااعمـال  بیوتیـک در مصـرف آنتـی   غذاي آمریکا و کمیسـیون اروپـا  

ــدنمــوده ــات )Patterson and Burkholder, 2003( ان ، تحقیق
ــر روي آبزیــان بســیار مهــم جلــوه داده اســت  اي تغذیــه -ایمنــی  ب

)Gatlin, 2002( .    تحقیق روي نوکلئوتیدهاي غـذایی در مـاهی بـه
 هاي فیزیولـوژي و هاي بین تغذیه و پاسخمنظور نشان دادن واکنش

-هاي عملیاتی در کاهش اثر خطرات بیماريحل چنین اعمال راههم
. سـند رنظر میه بسیار ضروري ببزي پروري آنی در صنعت هاي عفو

طور مروري به ارزیابی دانش فعلی دانشمندان علـم  ه در این مقاله ب
اي درماهیـان و  هـاي تغذیـه  تغذیه و فیزیولوژي بـر روي نوکلئوتیـد  

چنـین آینـده   هم. مقایسه آن با حیوانات خشکی پرداخته شده است
  .قرار گرفته است این ترکیبات مورد نقد و بررسی

  
 مکمل جیره غذایی ماهیان) NT(هاي تحقیات انجام شده روي نوکلئوتید :1جدول 

  منابع  تاثیر  ماهی اندازه ابتدایی  گونه  طول دوره  دوز و رژیم  غذایی  شکل نوکلئوتید
گرم در هر کیلو گرم  5و 2  اس - آسکوژن

  غذا
  )1(  افزایش رشدو بقا  روزه 21  تیالپا هیبرید  هفته 16

افزایش تیتر آنتی بادي بعد از   روز 30  تیالپیا هیبرید  روز 120  گرم 5  آسکوژن
واکسیانسیون و افزایش پاسخ 

  میتوژنیک لنفوسیتی

)2(  

گرم بر حسب  5و  5/2، 62/0  آسکوژن
  وزن بدن در هر روز% 1

  )3(  افزایش رشد  گرم 163- 170  قزل آال رنگین کمان  روز 37

 03/0غذا گرم در کیلو گرم 2  اوپتیون
وزن بدن در  NT 2%درصد 

  هر روز

افزایش بقا حتی در معرض   گرم 217  قزل آال رنگین کمان  هفته 3
بیماري عفونی 

V.anguillarum  

)4(  
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  منابع  تاثیر  ماهی اندازه ابتدایی  گونه  طول دوره  دوز و رژیم  غذایی  شکل نوکلئوتید
 03/0گرم در کیلو گرم غذا 2

وزن بدن در % NT 1درصد 
  هر روز

افزایش بقا حتی در معرض   گرم 53-55  قزل آال رنگین کمان  هفته 2
  سالمونویروس کم خونی 

  

 03/0گرم در کیلو گرم غذا 2
وزن بدن در % NT 2درصد 

  هر روز

افزایش بقا حتی در معرض   گرم 100  کوهو سالمون  هفته 3
بیماري عفونی 

Piscirickettsia salmonis  

  

 03/0گرم در کیلو گرم غذا 2
وزن بدن در  NT 2%درصد 

  هر روز

    دریایی کاهش عفونت شیشک  گرم 60  سالمون آتالنتیک  هفته 3

 03/0گرم در کیلو گرم غذا 2  اپتیمون
وزن بدن  NT 5/ 1%درصد 

  در هر روز

هفته قبل از  3
هفته  5واکسیناسیون و 

  بعد از واکسیناسیون

افزایش تیتر آنتی بادي، کاهش   گرم  7/34±6/9  سالمون آتالنتیک
  مرگ و میر

)5(  

 03/0گرم در کیلو گرم غذا 2
وزن بدن % NT 5 /1درصد 

  ر روزدر ه

افزایش کلرید پالسماو افزایش   گرم 43±3  سالمون آتالنتیک  هفته 8
  رشد

  

 03/0گرم در کیلو گرم غذا 2
  NTدرصد 

    افزایش چین  روده  گرم 205  سالمون آتالنتیک  هفته 10

آنزیم هضم کننده 
RNA مخمر  

میلی گرم به ازاي هر  15
ماهی با از طریق فرو کردن 

  لوله در حنجره

 افزایش فاگوسیتوز، افزایش تنفس  گرم 100  معمولیکپور   روز 3
پشت سر هم، افزایش کمپلمان،  

  افزایش لیزوزیم، کاهش عفونت
A. hydrophila 

)6(  

قزل آال رنگین کمان   روز 120 نامشخص  اپتیمون
  همه ماده

، افزایش Bافزایش لنفوسیت   گرم 80- 100
، کاهش IPNمقاومت به ویروس 

  کورتیزول پالسما،

)7(  

 03/0گرم در کیلو گرم غذا 2  تیموناپ
تا حد سیري  NTدرصد 

  روزانه

تغییر بیان ایمنوژن در بافت هاي   گرم 9/120±1/5  توربوت  هفته 15
 مختلف

)8(  

گرم در کیلو گرم غذا با  5  آسکوژن پی
مقدار ثابت تا حد سیري 

  روزانه

داتیو افزایش تولید رادیکال  اکسی  گرم 1/7و  1/9  باس مخطط هیبرید  هفته 7
نوتروفیل، افزایش بقا بعد از چالش 

  Streptoccus iniaeبا 

  

(1) Ramadan and Atef,   1991- Chemoforma August, Switzerland 
(2) Ramadan et al., 1994-  Chemoforma August, Switzerland  
(3) Adamek et al., 1996 - Chemoforma August, Switzerland 
(4) Burrells et al., 2001a- Chemoforma August, Switzerland 
(5) Burrells et al., 2001b- Chemoforma August, Switzerland  
(6) Sakai et al., 2001 – Amano Seiyaku Co-op, Tokyo, Japan 
(7) Leonardi et al., 2003- Chemoforma August, Switzerland 
(8) Li et al., 2004a,b- Canadian Biosystem Inc. Calgary Canada 

    

  شیمی نوکلئوتیدهابیو
یک باز پورین یا پیرامیدین، یک قند ریبـوز   دارندهنوکلئوتیدها در بر

واژه . باشـند مـی  داکسی ریبـوز و یـک یـا چنـد گـروه فسـفر       -2یا 
نوکلئوتید در این متن نه تنها به شـکل خاصـی از ترکیبـات خـاص     

چنین به همه اشکالی که در بردارنده بازهاي بلکه هم ،شوداطالق می

بازهاي اصلی پورین شـامل  . گرددورین و پیرامیدین هستند باز میپ
آدنین، گوانین، هیپوگزانتین و گزانتین و نوکلئوتیدها از طریـق یـک   

کربن پنتـوز، جـایی    ’C-1نیتروژن و  n-8اتصال گلیکوسیدیک بین 
وجود ه ب ،شودفسفوریل استر می هاي یل با گروههیدروکس ’C-5که 
ن اصـلی نیـز شـامل    بازهـاي پیرامیـدی   .)Rudolph, 1994( آیدمی
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ها نیـز بـه   گیري نوکلئوتیدو شکل است و سیتوزیناوراسیل، تیمین 
  .باشدمیطریق مشابه گفته شده 

شوند و یا از طریق مجددا ساخته مییا ها ها و پیرامیدینپورین
 Rudolph, 1994; Carver( آینـد دست میه مسیرهاي بازیافتی ب

and Walker 1995; Grimble and Westwood, 2000a.( 
هاي پسـتانداران و از گلیسـین،   هاي پورین در سیتوزول سلولحلقه

اکسیدکربن با و دي تتراهیدروفولیت، و مشتقات آسپارتات، گلوتامین
کــه  حــال آن. دنشــواي ســاخته مــیورودي انــرژي قابــل مالحظــه

سیتوزول و  اکسیدکربن درها از آسپارتات، گلوتامین و ديپیرامیدین
احتمـاال همـین   . شوندهاي پستانداران ساخته میمیتوکندري سلول

هـاي بازیـافتی باعـث    مسـیر . مسیرها در ماهی نیـز عملکـرد دارنـد   
در . شوندداري از هوموستازي نوکلئوتیدي میحفاظت انرژیایی و نگه

تحقیقات بر روي پستانداران مشـخص شـده کـه مسـیرهاي مجـدد      
وجود دارند و ممکن است به طور مختلف  يهاتمتفاوتی در بین باف

ــی ــمعن ــیه داري ب ــت  وس ــا فعالی ــابولیکی ی ــات مت ــاي له احتیاج ه
هر چند ایـن اطالعـات در   . تاثیر قرار گرفته باشندفیزیولوژیکی تحت

هاي تجدید نوکلئوتید در گلبولمسیر . مورد ماهی نیاز به تایید دارند
طور ابتدایی به اسـتفاده  ه ان بها، قلب و مغز پستاندارقرمز، لنفوسیت

مشــخص شــده کــه   . از مســیرهاي بازیــافتی وابســته هســتند   
 نوکلئوتیدهاي رژیم غذایی باعث تعدیل متابولیسم نوکلئوتید کبـدي 

طور منحصـر  ه کبد ب). Lo´pez-Navarro et al., 1995( شوندمی
 کنـد قائات سریع مصرف نوکلئوتیـدي سـازش پیـدا مـی    لفرد به اه ب
)Grimble and Westwood, 2000a(   ــی از ــدام یک ــن ان و ای

ها براي ذخیره نوکلئوتید و حمل بین اندامی در جهت مترین اندا مهم
  .شودمحسوب میرفع نیازهاي فیزیولوژیکی 

  
هـاي  هـا و متابولیـت  هضم و جذب نوکلئوتید

  وابسته
 موجـود در تمـام غـذاهاي بـا منشـاء      هايه طور طبیعی نوکلئوتیدب

هـاي آزاد و اسـید نوکلئیـک    کلئوتیـد اهی بـه عنـوان نو  حیوانی و گی
طـور کلـی   ه در غذاها ب DNAو  RNAهاي غلظت. اندشناخته شده

 و Gil, 2002( .Clifford(هـا بسـتگی دارد   به چگـالی سـلولی آن  
Story )1976 (ها ومحتواي پورینRNA    در بعضی مـواد غـذایی از

 هاي خشـک لگوم هاي مختلف، غذاهاي دریایی وجمله گوشت اندام
نیـز محتـواي    .)Devresse )2000شده را تعیین و گزارش نمودنـد  

پیرامیـدین ترکیبـات   بازهاي پـورین و  ) هیدرولیز کامل بعد از(کلی 
هی به صورت کیک آرد ما %)4/1( چون آرد ماهیغذاهاي دریایی هم

عصاره  ،)0/%9(، مخمر )%8/2( هاي مایع ماهی، بخش)%4/0( فشرده
ــر  ــک ) 2%/3(مخم ــروتئین ت ــلولی و پ ــود %)1/2(س ــزارش نم . را گ

Rumsey ــاران و ــان د) 1992) همک ــه نش ــد ک ــل  %12-20ادن ک
کـه یـک    Saccharomyces cerevisiaeجو نیتروژن در مخمر آب

اسـتفاده   آبزیان موردسلولی است و به عنوان غذاي نوع پروتئین تک
و  پــورین بــه خصــوص بازهــاي RNAتوانــد بــا نیتــروژن مــی دارد،

اساس گزارش تحقیقـات  بر. ها ترکیب شودئوپروتئینپیرامیدین نوکل
   هـا  ، نوکلئـوپروتئین )Quan and Uauy, 1991( روي پسـتانداران 

هـاي نوکلئیـک تجزیـه    ها و اسـید ه وسیله آنزیم پروتئازها به پپتیدب
ـ اسید. شوند می هـاي نوکلئـاز بـه    ه وسـیله آنـزیم  هاي نوکلئیک نیز ب

هاي فسفات نوکلئوتیدها با آنـزیم  گروه. شودسته مینوکلئوتیدها شک
 قنـدها نیـز  . شـوند یی روده به نوکلئوسیدها منتقل مـی فسفاتاز قلیا

محصـول بازهـاي    وسـیله نوکلئوسـیدازها شکسـته و   ه ممکن است ب
ــ  نوکلئوســیدها و بازهــاي . دسـت آینــد ه پـورین آزاد و پیرامیــدین ب

مطالعـات بـر روي   . ندشوه وسیله مخاط روده جذب مینیتروژنوس ب
اي در هضـم و جـذب   نشان داد اختالفات خاص گونهانسان و موش 

هـاي  ها ترکیبی از نوکلئوتیدانسان. لئوتیدهاي بیرونی وجود داردنوک
ـ  که مـوش نوکلئوتیـد   حال آنکنند، حد واسط را جذب می  ههـا را ب

 ,Sonoda and Tatibana( کننـد هـا جـذب مـی   شکل نوکلئوسید

1978.(   
 ها در مـاهی تحقیقـات بسـیار   روي هضم و جذب نوکلئوتید بر

هـاي پروتئازهـا و   هـر چنـد موجودیـت و ویژگـی     باشـد، محدود می
 ایـن  با. در روده ماهی به خوبی مطالعه شده استآلکالین فسفاتازها 

 ها ماهی در نوکلئوتیدها  هضم براي آنزیم  ترین مهم نوکلئاز، وجود،
 بررسـی   آال قـزل  مـاهی  در وفقـط  فتهنگر قرار مطالعه مورد چندان

 هاي نوکلئوتید هضم ظرفیت بنابراین،  ،)Roald, 1978(  است شده
دو هیپوتز در مورد . است نشده مطالعه مختلف هاي ماهی در بیرونی

. دارنـد  نیـاز  هـا هاي بیرونی نوکلئوتیـد ها به مکملکه چرا ماهی این
Borda در شـکل   هائوتیدگزارش دادند که نوکل )2003( نو همکارا

د پایدار باشـند و بـه   نوکلئیک تمایل دارنو یا در شکل اسید آزاد غیر
است که نوکلئوتیدهاي شوند و بنابراین توصیه شده سختی هضم می

 حـال آن خوبی باالنس شـده باشـند،    باید بهزا براي شرایط تنش آزاد
ــه  ــاران  Burrellsک ــاران  و Lowو ) b2001(و همک ) 2003(همک
در  هاي بیرونـی ناسـب نوکلئوتیـد  تزي ارائه دادند کـه مقـدار م  هیپو

دف اگر هـ . بادي وجود داشته باشند غذاهاي تجاري استاندارد ماهی
پذیري هضم. از آن غذا رشد سریع ماهی تحت شرایط غیرتنش باشد

هاي نوکلئیک در ترکیبات غـذاي طبیعـی   یابی زیستی اسیدو دست
چون  هایی جو براي ماهیمخمر آب دریایی و یا چون منابع پروتئینی
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حفظ ، اسید نوکلدیک مخمر براي رشدتواند عصاره  آال میماهی قزل
مـورد اسـتفاده   ضروري هاي آمینه غیرنیتروژن و احتماال سنتز اسید

 )1978( Roald در مجمـوع . )Rumsey et al., 1992( قرار دهـد 
رنگـین کمـان   آالي ئازها مثل پروتئازها در ماهی قزلنشان داد نوکل

ها، چون لیگنوسولفوناتي محیطی هماه تاثیر آلودگیتوانند تحتمی
هضم و جذب نوکلئوتیـدها  دهد که  این موضوع نشان می. مهار شوند

تاثیر شرایط محیطـی و یافاکتورهـاي فیزیولوژیـک قـرار     بسیار تحت
غلظـت مناسـب نوکلئوتیـد در ترکیبـات غـذایی و میـزان در       . دارند

زه که به همان اندارست ها، دها براي ماهیزیستی آندسترس بودن 
در مـاهی و یـا اطالعـات بـر روي      هـا اطالعات در مـورد نوکلئوتیـد  

ـ  زا و آلـودگی ونگی اثرات  محیطی مثل عوامل تنشچگ ر هضـم  هـا ب
ـ . اندجذب نوکلئوتید کمبود دارند، ناشناخته مانده ه این موارد براي ب

ــهســت و دقیــق از دســت آوردن فهــم در ــزان عملکــرد تغذی اي می
ها مطالعه نوکلئوتیدها در ماهی بسیار بنیادین هستند و باید روي آن

  .و تحقیق انجام داد
  

اي تحریکـی تغذیـه   جذب شیمیایی و اثـرات 
  نوکلئوتیدهاي خوراکی

آور اشـتها به خوبی مشخص شده که نوکلئوتیدهاي معین به عنـوان  
بخـش مولکـولی   ) Mackie )1973. کننـد در پستانداران عمل مـی 

ــات   ــوتز داد کــه محتوی ــالیز نمــود و هیپ ــایین وزن اســکوئید را آن پ
هـاي  به عنـوان جـاذب   )inosine(و نوکلئوسید ) AMP(نوکلئوتید 

 Kiyohara. کنند شیمیایی براي حیوانات آبزي مثل البستر عمل می
هـاي  نیـز گـزارش نمودنـد کـه وجـود گیرنـده       )1975( و همکاران

 هـــاي مـــاهی پفـــی بـــه نوکلئوتیـــدهالـــبشـــیمیایی بـــر روي 
)AMP,IMP,UMP  وADP( هــاي الکتروفیزیولــوژیکی  بــا روش

کشف مهمی بر اثر جاذبی آزمایشات اولیه منتج به این . هدپاسخ می
و  Mackieنتایج  متعاقب آن توسـط   . ها در ماهی گردیدنوکلئوتید

Adron )1978 ( نوکلئوتیــد و نوکلئوســید انجــام و     47بــر روي
پتانسیل ترین و پربه عنوان مهم IMPخص گردید که اینوزین و مش

هـا  بر روي ماهیـان آزمایشـی آن   ايتغذیهچشایی هاي ترین محرك
هـاي  بـر روي حساسـیت  ) Hidaka )1987 و   Ishida .عمل نمود

 چشایی برخی ماهیان استخوانی دریایی از جمله خرگـوش مـاهی،   

isaki grunt،  amberjack, maaji jack mackerel kampachi 
آزمایشاتی انجام دادند که مشـخص  mackerel  masaba chub  و

هـاي مـورد مطالعـه     ترین نوکلئوتید براي همه گونـه  موثر UMPشد 
و  Rumseyدر مجموع . نیز موثر بدند IMPو  ADPاست، هر چند 

% 1/4و % 5/2هاي غذایی با  نشان دادند که مکمل )1992(همکاران 
RNA  ـ  % 17/2گـوانین یـا   % 85/1مخمر یا عصاره طـور   هگـزانتین ب
آالي  میزان جذب تجمعی غذا در مـاهی قـزل  دار باعث افزایش  معنی
  .اي شدند هفته آزمایش تغذیه 12کمان در طی  رنگین

هـاي بیرونـی    هـا بـه نوکلئوتیـد    پاسخ چشایی یا رفتاري مـاهی 
 Hidakaو  Rumseyتوسط این موضوع . واند خاص گونه  باشدت می

وکلئوتیدهاي خوراکی بر روي پاسخ چشـایی  نشان داد که ن) 1987(
کـه دیگـر ماهیـان     حال آنماهی تاثیر نگذاشت،  یا رفتاري خرگوش

اثـر  با این حال انتشـارات وابسـته  بـه    . استخوانی به آن پاسخ دادند
دهنـد   هاي مختلف نشان می بر روي ماهی IMPمحرکی اینوسین یا 

 و همکـاران Person-LeRuyet  .وار نیسـتند که چندان پایدار و است
گزارش نمودند که اینوسین خوراکی باعث افزایش رشد در ) 1983(

در نتایج آزمایش روري این گروه، الرو توربوت . شود  الرو توربوت می
که از مکمل غذایی بتائین و  اینوسین  تغذیه نمـود، نشـان داد کـه    

که فقط از مکمل بتائین داري نسبت به الروهایی  تر معنی رشد بیش
. به تنهایی یا اینوسین به تنهایی تغذیه نموده  بودند حاصـل گشـت  

حتی اگر از اینوسین و مقدار کم بتائین استفاده شود باز نتایج رشـد  
تري نسبت به دو سطح مناسب و بـا هـم ایـن دو نوکلئوتیـد      ضعیف

 بـا ایـن وجـود،   ). Me´tailler et al., 1983( دست خواهـد آمـد   هب
Ikeda  از ماهی ) 1991(و همکارانjack mackerel  به عنوان مدل

 ,IMP, GMP, UMP, UDPاستفاده نمودنـد کـه مشـخص شـد     

UTP    کـه   حـال آن . انـد  هـاي غـذایی   به عنـوان مـوثرترین محـرك
و سـایر  ) اینوسین، آدنـوزین، گوانـوزین و یوریـدین   ( هاي نوکلئوسید

 ,AMP, ADP, ATP, IDP, ITP, GDP, GTP(نوکلئوتیـدها  

xanthosine 5`-monophosphate, 3`- IMP, 3`-UMP, 2-

deoxy-IMP, allyltio-IMP) (  ــد ــی ندارن ــر محرک ــروز، . اث ام
و نـه اینوسـین،    IMPدهند فقط  گزارشاتی وجود دارند که نشان می

 jack mackerel )Ikeda etاثرات محرکی بر تغذیه ماهیانی چون 

al., 1991( ،  باس دهـان گشـاد  )Kubitza et al., 1997 ( دارنـد .
Kubitza گزارش نمودند که مکمل غذاي ) 1997( همکاران وIMP 

در غـذاي پایـه   ) گرم غذامیلی گرم به ازاي هر کیلو 2800ن با میزا(
 مـاهی بـاس دهـان گشـاد در     در %46سویا باعث افزایش جذب غذا 

بـا ایـن   . مقایسه با ماهی که از غذاي مکمل استفاده نکـرده، گردیـد  
جود، جذب غذا در ماهیان باس دهان گشاد کـه از سـویا و مکمـل    و

استفاده نموده بودند،  IMPگرم در کیلو گرم  میلی 5600یا   2800
شـان   مـاهی در غـذاي   پـودر  %10تر از ماهیانی بود کـه فقـط از    کم

این شاید بدان  دلیل باشد که موجـودات دریـایی   . استفاده شده بود
تري  بیش IMPبه نسبت غلظت ) ست شدهها پودر ماي در که از آن(
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مکمل شده در مقایسه باغذاي محتوي  IMPدارند و لذا، تاثیر مثبت 
تواند به عنوان کاندیـد   می IMP. پودر ماهی چندان زیاد نبوده است

گزینی کامل یـک   ها جاي اولیه جاذب غذایی در تحقیقاتی که در آن
خواهـد  ان انجـام  منبع پروتئینی به جاي پودر ماهی در غـذاي آبزیـ  

   .، معرفی گرددشد
  

هـاي   اي نوکلئوتیـد  معـده  –اي  تاثیرات روده
  جیره

اي بـر   چنـد گانـه   تاثـرا هـاي جیـره    نوکلئوتیـد نشان داده شده که 
هـا بـر    هاي زیستی از جمله نفوذ آن اي مدل معده –اي  سیستم روده

چنین مشـخص   هم. دارند عملکرد فیزیولوژي، ریختی و باکتریولوژي
ه طور توانند ب به تنهایی می AMPهاي جیره و یا که نوکلئوتید دهش

تکـوین  لولـه گـوارش شـوند     دار باعث افزایش رشـد و تمـایز    معنی
)(Uauy et al., 1990 . هاي  زخم این ترکیباتمشخص گردیده که

باکترهـاي   و بیفیـد بخشند و باعث تسـهیل   لوله گوارش را بهبود می
 ,Carver and Walker( شـوند  یش و روده مـ غالب در لولـه گـوار  

هاي ریختی در لوله گـوارش انسـان و سـایر حیوانـات      پاسخ. )1995
هـاي روده  هـاي جیـره باعـث افـزایش پرز     زي بـه نوکلئوتیـد   خشکی

)Uauy et al., 1990(،       افـزایش ضـخامت دیـواره ژوژنـوم و شـمار
بـا ایـن وجـود،    . اسـت شـده   Bueno et al., 1994)( پرزهـاي آن 
ماهیـانی کـه   ) GI( معده -رودههاي سیستم  روي پاسخ تحقیقات بر

اند خیلی معدود  ز مکمل نوکلئوتیدي استفاده نمودهدر جیره غذایی ا
بـراي  ) b2001(و همکـاران   Burrells. و محدود انجام شـده اسـت  

هاي حیره تی سالمون آتالنتیک به نوکلئوتیدهاي ریخ اولین بار پاسخ
در آن مطالعات، متوسط ارتفـاع  . دبافتی نشان دادنآزمایشات را طی 

دیستال روده و کـل سـطح روده    خوردگی پروکسیمال، وسط و چین
ـ    ماهی که  طـور    هاز مکمل نوکلئوتید در غذا اسـتفاده نمـوده بـود، ب

و همکـاران   Borda. دسـت آمـد  ه تر از گروه کنترل ب دار بیش معنی
  بـریم وان مـاهی  نیز گزارشات مشابهی را در مورد مرحله ج) 2003(

کامال مشخص است که نوکلئوتیـد جیـره اثـرات    . دریایی ارائه دادند
جاي خواهد گـذارد و از آجـا   رمثبتی بر سالمت روده ماهی از خود ب

اسـت   اي منطقهو  بودهروده عضو بسیار مهمی در سیستم ایمنی که 
شـوند، احتمـال تـاثیر آن بـر      که نوکلئوتیدهاي جیره در آن وارد می

بافـت لنفوئیـدي ایـن بخـش از سیسـتم گـوارش       مخاط مـرتبط بـا   
)MALT= mucosa associated lymphoid tissue (وجود دارد. 

در . البته اطالعات بر روي این بافـت در مـاهی بسـیار جزیـی اسـت     
ود وضعیت میکروفلور روده از مجموع، نوکلئوتیدهاي جیره باعث بهب

اگر چه . د شدباکترها در انسان و برخی حیوانات خواه و بیفیدجمله 
ها شناخته و  باکترها هنوز به عنوان یک پروبیوتیک در ماهی و بیفید

وتیـدهاي جیـره ببـر اکولـوژي     نوکلئ اند، احتمال تـاثیر  معرفی نشده
بسیار مهمی اسـت کـه   ها در سیستم گوارش ماهی موضوع  میکروب

  .ده مورد تحقیق قرار گیردنباید در آی
  

  ها یرشد ماههاي بر  تاثیر نوکلئوتید
شرایط معمـول و طبیعـی   ه طور کلی مشخص شده است که تحت ب

ــت       ــافی اس ــامال ک ــد ک ــت از رش ــراي حمای ــد ب ــنتز نوکلئوتی  س
)Gosgrovve, 1998(   نوکلئوتیـدي باعـث    هـاي  ، هـر چنـد مکمـل

حـال تغذیـه از غـذاهاي    انـد کـه در    هـایی شـده   افزایش رشد موش
ــوده  ــه ب ــد  کمپروتئین ــاران و هم  Gyorgy, 1971(. Borda(ان ک

یقات وابسته به کـاربرد نوکلئوتیـدها بـر الرو    با مرور بر تحق )2003(
یپـوتزي ارائـه نمودنـد کـه اسـتفاده بیرونـی از       ماهی بریم دریایی ه

پوسـتان بـه    هـا و سـخت   تواند به بهبود رشـد مـاهی   نوکلئوتیدها می
در آن تکثیـر بـاالي سـلولی    خصوص در مراحل ابتدایی زندگی کـه  

ــو ــدبیان ،داردد وج ــاران  Person-Le Ruyet. جام  )1983(و همک
متوسط وزن تقریبـا  (بوت چنین گزارشی دارند که در آن الرو تور هم

که از غذاي مکمل شده با اینوسین تغذیـه نمـوده   ) گرمی میلی 100
ــد ــرا ي غــذا  %3/1( بودن ــراي  %13/0روز و  6ب ــ) روز 45ب ه طــور ب
رل، بعـد از  گروه کنت دار از رشد افزایشی و بقا بهتري نسبت به معنی

نتایج  متعاقـب ایـن مطالعـه     .برخوردار بودندروز آزمایش تغذیه  55
% 77/0تغذیه از غذاي مکمـل شـده بـا    روز  20یا  10نشان داد که 

وزن (اینوسین نیز به افزایش بازه وزنی در الرو تربوت خواهد انجامید
پوتز این چنین هی )استمیلی گرم بوده  230ر ماهی تقریبا شروع ه

دلیل بهبود در جذب غذا ه ب اینوسینشده است که اثر افزایش رشد 
خصوص در مراحل ابتـدایی تغذیـه، در نتیجـه بهبـود در جـذب        به

تر غذا و در نتیجه کاهش نشـت غـذا در آب و متعاقـب جـذب      بیش
 Me´tailler( بهتر، نقش مهم آن در متابولیسم موجود خواهد بـود 

et al., 1983( .ــار ایدر ک ــین،ن ــده  اثرنوس ــوط افزاین رشــد مخل
 chemofomaمثل آسـکوژن محصـول   ( هاي نوکلئوتیدي متابولیت

Co., چــون الرو تیالپیــا  هــایی  گــاهی در مــاهی  گــاه )ســویس
)(Ramadan and Atef, 1991     آالي  و مرحلـه جـوان مـاهی قـزل

بـا ایـن    .مشاهده شده است Adamek et al., 1996)( کمان رنگین
تـر مراحـل جـوان و قبـل از بلـوغ       ه رشد در بـیش اثر افزایندوجود، 
  . Li et al., 2004a)( ها هنوز با سئوال و ابهام همراه است ماهی
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  نوکلئوتید و تولید مثل
هاي نوکلئوتیدي در  ترین استفاده کرد از مکمل شده  یکی از شناخته

بـا ایـن وجـود،    . گـردد  مورد تغذیه انسانی به مرحله کودکی باز مـی 
هـاي نوکلئوتیـدها در اسـتراتژي     روي استفاده از مکمل تحقیقات بر

. هـا، خیلـی محـدود اسـت     ها درست به اندازه ماهی مادري در انسان
Gonzalez-Vecino  اولــین مطالعــات تغذیــه ) 2004(و همکــاران

نشان دادنـد   ورا انجام  haddockنوکلئوتیدي در مرحله بلوغ ماهی 
از نوکلئوتیـد مکمـل در   اولین تغذیـه الرو حاصـل از مولـدینی کـه     

تـري نسـبت بـه     شان استفاده کـرده بودنـد از موفقیـت بـیش     غذاي
از والدینی کـه از جیـره پایـه تغذیـه نمـوده بودنـد        الروهاي حاصله

بقا الرو حاصل از مولدین . برخوردار بودند) بدون مکمل نوکلئوتیدي(
صل حا تر از بقا الرو بیش %30شده با مکمل نوکلئوتید حدود   تغذیه

وع، در مجمـ . از نوکلئوتید استفاده نکـرده بودنـد  از مولدینی بود که 
الرو حاصل از مولـدین تغذیـه شـده بـا     تکوین  لوله گوارش و اندازه 

حاصل از مولدین بـدون  تر از الرو  داري بیش ه طور معنینوکلئوتید ب
  . تغذیه با نوکلئوتید بود

  
  ذاتی اثر نوکلئوتید بر ایمنی

هـاي   ت آمده، مشخص گردید که نوکلئوتیـد دسه باساس اطالعات بر
 Grimble and(چون فاگوسیتوز  هاي ماکروفاژي هم جیره بر فعالیت

Westwood, 2000b; Gil, 2002 (هــاي  هــاي ســلول و فعالیــت
 ,.Carver et al( گـذارد  تـاثیر مـی  ) Killer cells( کشنده طبیعی

کلئوتیـدهاي  ه نوکـ ها نیز نشان داد  تحقیقات بر روي ماهی. )1990
توانند هم بر ترکیبـات سـلولی و هـم هورمـونی سیسـتم       بیرونی می

 نشـان دادنـد  ) 2001( و همکاران Sakai . ایمنی ذاتی تاثیر گذارند
مسـیرهاي  ( هـاي سـرم   ها باعث افزایش کمپلمـان  که این نوکلئوتید

چنین فاگوسیتوز و تولیدآنیون  هاي آنزیمی و هم و فعالیت) جایگزین
و  Li. شـوند  فاگوسیت سر کلیـه در کپـور معمـولی مـی    سوپراکسید 

دادنـد   نیز گزارشی ارائه دادنـد کـه در آن نشـان   ) 2004(همکاران 
از غـذاي مکمـل شـده بـا یـک      ماهی باس مخطـط هیبریـدي کـه    

تغذیـه   )کانادا -آلبرتا -محصول بیوسیستم Pآسکوژن (الیگونولئوتید 
تر از ماهیان  بیش نمود، محصول رادیکال اکسیداتیو نوتروفیل خونش

با این وجود، اثر نوکلئوتید جیره بر سیستم تنفسی . گروه کنترل بود
هاي سر کلیه در سالمون ماهیان هنوز نشان داده  نشده  سریع سلول

پیشـنهاد  ) Burrells et al., 2001a( .Devresse )2000( اسـت 
 تمسعنوان غذاهاي کلیدي براي سی هاي بیرونی به نمود که نوکلئوتید

روزه هاي ام این موضوع  با توجه به دانسته .ایمنی میگو قلمداد شوند
  . قرار گیردباید چندین بار مورد آزمون 

Low   اولـین گـزارش تغییـر در بیـان ژن     ) 2003(و همکـاران
کشف نمـود   ه داد وه وسیله مکمل نوکلئوتیدي را ارائایمنی القایی ب

طـور    هن لیزوزیم بـ چون بیا ایمنی خاص هم که ترکیبات سیستم غیر
مکمـل   ماهی توربوتی که از جیره حـاوي دار در طحال و کلیه  معنی

امـا هـیچ اثـري بـر روي     نوکلئوتید تغذیه نموده بود، کاهش یافـت،  
 Interleukin 1اینترلوکین یک بتا . هاي آن مشاهده نگردید آبشش

β شـده بـا مکمـل    دار در بیان کلیه ماهی تغذیـه   یک افزایش معنی
و تغییـر شـکل   ان داد، جـایی کـه بیـان ترانسـفرین     تیدي نشنوکلئو

 Low et(بدون تاثیر از آن نوکلئوتید گزارش گردید  β  فاکتور رشد

al., 2003 .(  
  

  ها بر ایمنی اکتسابی اثر نوکلئوتید
و محصـوالت ایمنوگلوبـولین    ها ها بر فعالیت لنفوسیت این نوکلئوتید

ــد ــاثیر دارنـ ــز تـ ــارا و Jyonouchi .نیـ  و) 1993و 1994(ن همکـ
Navarro  هـا   پیشـنهاد نمودنـد کـه نوکلئوتیـد    ) 1996(و همکاران

حداکثر اثر خود بر سیستم ایمنی با تعدیل محصوالت ایمنوگلوبولین 
نیز اولین مشاهدات ) 1994(همکاران  وRamadan .کنند اعمال می

 Chemoforma، آسـکوژن (بر اثر مکمـل نوکلئوتیـدي    خود را دال

Basal- Switzerland ( هـاي   اثرات پتانسیل ایمنی بر روي پاسخبا
ایمین حد واسط سلولی وهورمونی ماهی تیالپیا بعد از تزریق داخـل  

ــام  ــا حم ــالت و ی ــتن     عض ــراي کش ــالین ب ــا فرم ــتقیم ب ــی مس ده
Aeromonas hydrophila در  بـادي  تیترهاي آنتی .گزارش نمودند

مکمــل  نچـو  هــمبعــد از واکسیناسـیون درسـت    ماهیـان  تیمـاري  
تر از آن ماهیانی که از  بیشبسیار  ،دار ه طور معنیآسکوژن جیره و ب

هاي مشابه بر روي  پدیده. دست آمده غذاي پایه تغذیه کرده بودند، ب
 ,.Burrells et al( آالي رنگین کمان چون قزل دیگر گونه ماهیان هم

2001b; Leonardi et al., 2003(  و باس مخطط هیبرید)Li et 

al., 2004a( آمددست   هب .Burrells  و همکاران)b2001 ( مشاهده
هفتـه از غـذاي مکمـل     8که سالمون آتالنتیک که به مدت نمودند 

ـ  ،با نوکلئوتید تغذیه نمودندشده  ه طـور  در مقایسه با گروه کنترل، ب
ــی ــی معن ــول آنت ــاص در آن دار محص ــادي خ ــت  ب ــزایش یاف ــا اف . ه

Leonardi  دار  افزایش معنینمودند که گزارش  )2003(و همکاران
آالیی که از جیره غذایی مکمل بـا   تحریکی لنفوسیت در ماهیان قزل

بادي ماهی باس  تیتر آنتی. دست آمده بودند بشده  نوکلئوتید تغذیه
ــد از    ــد بع ــل الیگونوکلئوتی ــا مکم ــه شــده ب ــد تغذی مخطــط هیبری

بـر  سه برا  Streptococcus iniaeواکسیناسیون با فرمالین کشنده 
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. )Li et al., 2004a( دسـت آمـد  ه تر از گروه ماهیان  کنترل ب بیش
Low  هاي جیره  نیز کشف نمودند که نوکلئوتید) 2003(و همکاران

ــولین   ــان ایمنوگلوب ــزایش بی ــال Mباعــث اف ــزیم  و ژن فع ــده آن کنن
هـا در   بیـان آن ریکامبیناز در آبشش و طحال ماهی توربوت شده اما 

لـی  هاي عملکرد هنوز از نظر عم رچه مکانیسماگ .را کاهش دادکلیه 
  عنـوان  ها ممکن است بتواننـد بـه   مشخص نشده است، این نوکلئوتید

و بنابر این  مورد استفاده  قرار گیرند) داروي دهانی( آجودانت دهانی
 )b2001(و همکاران  Burrells. تاثیر واکسیناسیون را افزایش دهند
مرگ و میر در سالمون  %2به  6ز استراتژي واکسیناسیون و کاهش ا

کاري  تحقیقات بر روي دست. کشف کرد ند ماهیان واکسینه شده را
گیري از نوکلئوتید بیرونی نتایج پایداري را در  ایمنی اکتسابی با بهره

بـا ایــن وجـود، تحقیقــات    . هـاي مختلــف ماهیـان  نشــان داد   گونـه 
همراه بـا تضـمین    تري در این موضوع الزم است تا  نتایج کامال بیش
  . باشد

  
  هاي تنشی ها بر پاسخ اثرات نوکلئوتید

ه در مـــورد اثـــرات مثبـــت  یکــی از هیپوتزهـــاي پذیرفتـــه شــد  
شـرایط   درزاهـا   تنشعوامل هاي جیره در ماهیان، ارتباط  نوکلئوتید

و  بـیش از حـد  ازدحـام  پروري چون کیفیت پایین آب،  طبیعی آبزي
ها بیش از  وکلئوتیداز به  افزایش ننی که جایی ههاي ناشی از جاب تنش

به عبارت  بهتر ( ها وجود داشته طبیعی در غذا آن ه طورچه که ب  آن
را ) هاي بیرونـی از طریـق مکمـل نمـودن در غـذا      افزودن نوکلئوتید

 ,.Burrells et al., 2001b; Low et al (کامال نشـان داده اسـت   

ــل ). 2003 ــی از محتم ــم  یک ــرین مکانیس ــرد  ت ــاي عملک ــت  ه مثب
هاي جیره بـر روي سیسـتم ایمنـی مـاهی اثـرات مهـاري        نوکلئوتید

همکـاران   Burrells. شـود  یزولی است که در اثر تنش آزاد میکورت
)b2001(  هاي جیـره   نوکلئوتیداولین هیپوتز خود را در خصوص اثر

تنظیم اسمزي و رشد افزایش تحمل تنش و ایجاد ظرفیت  که باعث
از غـذاي مکمـل شـده بـا     تالنتیکـی کـه   بهینه در سالمون مـاهی آ 

دهـی   نوکلئوتید در مقایسه با گروه ماهیان کنترل و بعد از یک تنش
ایـن هیپـوتز تـا    . حاد با انتقال ماهی به آب دریا شدند، ارائه نمودنـد 

کـه نشـان دادنـد    ) 2003(و همکـاران   Leonardiقبل از کارهـاي  
خـون در   ش سـطح کـورتیزول سـرم   هاي جیره باعث کاه کلئوتیدنو

روز تغذیـه و   90-120کمـان بعـد از    آالي رنگـین  ماهیان سالم قزل
ـ    طـور    هماهیانی که با ویروس نکروز پانکراسی عفونی شـده بودنـد، ب

هاي  کاهش اثر تنش مرتبط با نوکلئوتیداین  .کلی پذیرفته نشده بود
ها در ماهیانی کـه بـا عامـل     جیره منتج به افزایش تحمل به بیماري

مطالعـات بعـدي    با این وجود،. ه شده بودند گردیدانج دادبیماري چ

ماهی درام قرمز نتیجـه معکـوس   ر آزمایشگاه بر روي مرحله جوان د
 Li( در بر داشت زیرا تغییرات فاحشی در بین افراد ماهیان نشان داد

and Gatlin, unpublished data( .  موضـوع تــاثیر و   لـذا هنـوز
هاي  ر مسیر سیگنالی مرتبط با پاسخی بهاي بیرون درگیري نوکلئوتید

زاهاي مختلف اثرات خاص روي متابولیسـم   که آیا تنش اینتنشی یا 
   .استمانده  ن دارند یا نه، شناخته نشده باقینوکلئوتید ماهیا

  
  زا هاي بیماري ها و مقاومت به عفونت نوکلئوتید

 سنجی ماهیان در این و تحقیقات ایمنی و مقاومت در مورد مطالعات
از طـرف دیگـر مارکرهـاي    خصوص هنوز اطالعات کمی وجود دارد، 

ها به  آنی که در ماهیان  مشخص کننده سطح تحمل زیستی مناسب
این، بقا بنابر. اند ه دست نیامدهزایی باشند هنوز خوب ب عوامل بیماري

گیري مقاومت  هنوز به اندازه زاي معین بعد از چالش با عوامل بیماري
هاي  هایی وجود دارد که نوکلئوتید گزارش. شود می به بیماري بسنده
در برابـر عوامـل   هـا   توانند به افزایش مقاومت ماهی مکمل جیره می

و  زایی چون عوامل ویروسی، باکتریایی و انگلی منـتج شـوند   بیماري
  در نهایت  نشان داده شـده کـه توصـیه اسـتفاده از ایـن  ترکیبـات      

  .استه جا بوده سالم ب پروري بیوشیمیایی در مدیریت آبزي
Burrels  و همکاران)a2001 (     مشـاهده نمودنـد کـه در یـک

 =ISAروزه بــر روي ماهیـانی کــه بـا عامــل عفـونی     56آزمـایش  

Infectious salmon Anemia  آلوده شده بودند، در سالمون ماهی
هفته از غذاي مکمل شده با نوکلئوتید استفاده  2آتالنتیکی که فقط 

که سالمون  حال آن است، دهبو %7/35مرگ و میر  ل میزانکنموده 
در مرگ و میر اختالف . مرگ و میر نشان دادند% 48ماهیان کنترل 

  .دار بود روز نیز کامال معنی 45روز و  39 بعد از بین دو گروه تیماري
Leonardi ه در آن نیز گزارشی دارنـد کـ  ) 2003(همکاران  و

ــزل ــه شــده  آالي رنگــین مــاهی ق ــره مکمــلکمــان تغذی ــا جی دار  ب
ویروس تزریقی  روز در معرض عامل عفونی 60نوکلئوتیدي که براي 

IPN = Infectious Pancreatic Necrosis که  بقا یافتند حال آن
از غذاي پایه اسـتفاده نمـوده بودنـد همگـی     ماهیان در معرضی که 

   .مردند
نیـز  بر عوامل عفونی باکتریایی مختلـف  افزایش مقاومت در برا 

 Burrells et(  از جملـه سـالمون ماهیـان   مورد ماهیان مختلف  در

al., 2001a( ،کپور معمولی )Sakai et al., 2001( ،   بـاس مخطـط
و  Burrells  .گـزارش شـده اسـت   ) Li et al., 2004a( هیبریـد 

آالي  قـزل  دهـی  گزارش نمودند که بعـد از حمـام  ) 2001(همکاران 
عفـونی  یدي خورده با عامل دار نوکلئوت کمانی که غذاي مکمل رنگین

Vibrio anguillarum  کـه در   حال آنوده، ب %31مرگ ومیر فقط
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هایی که در معرض بیماري بوده وفقط از غـذاي پایـه و مکمـل     گروه
     مصـرف نمودنـد، ایـن میـزان مـرگ و میـر       ) β-glucan( بتاگلوکان
هایی زیادي  اگرچه تفاوت. محاسبه شده است %43و  %49به ترتیب 

با مکمل نوکلئوتید و تیمـار تغذیـه   هاي تغذیه شده  ن تکرار تیماربی
توانـد روپوشـی بـر وجـود      ه با غذاي پایه وجـود داشـته کـه مـی    شد

اسـتفاده از نوکلئوتیـدها بـه عنـوان     هر حال   هاختالفات باشد، ولی ب
تـر از گـروه کنتـرل و     دار ر بهتـر و معنـی  مکمل از نظر عملکرد بسیا

. خـود را نشـان دادنـد    کان استفاده نموده بودنداز بتا گلوگروهی که 
Burrells  و همکاران)a2001( چنین نشان دادند کـه سـالمون    هم

کـه یـک نـوع       Piscirickettsia salmonis کوهو آلـوده شـده بـا   
% 8/78نتیجه . است g-proteobacteriaریکتزیا مانند درون سلولی 

 آندست آمـد حـال   ده با غذاي پایه مرگ و میر در ماهیان تغذیه ش
مکمـل   يااي کـه بـا غـذ     و میـر در ماهیـان آلـوده     که میزان مـرگ 

هر چند مکانیسـم آن  .بود% 9/46توکلئوتیدي تغذیه شده بودند تنها 
بـا   )2001(و همکـاران   Sakai. هنوز کامـل شـناخته نشـده اسـت    

گذاري سوسپانسیون نمکی نوکلئوتیدي درون دهان ماهی کپـور   لوله
بـه  ) گـروه کنتـرل  (اده از مقدار مسـاوي دکسـترین   استفیا معمولی 

ــانی و تز  ــورت ده ــا  ص ــومی ب ــق درون پریتونی ــی 1/0ری ــر  میل لیت
تعیـین تعـداد    بـه  A. hydrophilaسـلولی   3×107سوسپانسـیون  

سـاعت بعـد از تزریـق     12و  8، 4، 2باکتري در خون، کبد و کلیـه  
وکلئوتیـد،  هاي تیمار شده بـا ن  در خون، کلیه و کبد ماهی. پرداختند

ـ   12از حتی بعد  A. hydrophilaگونه سلول  هیچ ه ساعت چـالنج ب
بـد ماهیـان گـروه    اگر چه شمار بـاکتري در خـون و ک  . دست نیامد

در مورد مرحله جوان باس . بود cfu 1×103  لیتر کنترل در هر میلی
هفته قبـل از در معـرض بیمـاري     8یا  7مخطط هیبریدي که براي 

گرفتن با غذاي مکمل دار نوکلئوتیدي تغذیـه   قرار S. iniaeعفونی 
در آزمـون   %13در آزمـون اول و   %3( شده بود، میزان مرگ و میـر 

که در ماهیانی که فقط از غذاي پایه  کاهش نشان داد حال آن) دوم
در ازمـون  % 40 و در آزمـون اول  %20تغذیه نموده بودند این میزان 

شـده بـا مکمـل    ذیـه  مـرگ و میـر در ماهیـان تغ   . آمددست  هدوم ب
زا قـرار   طور ثانویه در معرض ایـن عامـل بیمـاري   ه نوکلئوتیدي که ب

گروه کنتـرل کـامال کـاهش     % 83 بود که نسبت به %52داده شدند 
کــه بــاکتري جــا  آن از ).Li et al., 2004( دار نشــان داد معنــی
 وتواند مسیرهاي مختلفی براي ایجـاد عفونـت داشـته     زا می بیماري

، )Ellis, 1999( گانـه خواهـد بـود   ایمنی میزبان نیز چند هاي  پاسخ
تواند بسیار متفـاوت   مینوکلئوتیدي بیرونی  هاي محافظتی مکانیسم

  . باشند

هاي باکتریایی و ویروسـی، نوکلئوتیـدهاي    یزای در کنار بیماري
چون شپش  مههایی  مار انگلدار باعث کاهش ش طور معنی  هغذایی ب

 ,.Burrells et al(انـد   آتالنتیـک شـده   ایی در سـالمون مـاهی  یرد

2001 .(Burrells )2001 (که تغذیه ماهیان با غـذاي   گزارش نمود
حاوي مکمل نوکلئوتیدي همراه با مصرف سیپرمترین بر روي مرحله 

گذارد و لذا باعث کاهش  تکوین اولیه چالیموس شپش دریایی اثر می
لی بیمـاري  شمار شپش قبل از پیش مولدي شده که خود عامل اصـ 

این، نتایچ تجربیات و آزمایشات مختلف نشان بنابر. انگلی ماهی است
هـاي نوکلئوتـد باعـث افـزایش مقاومـت       داده که استفاده از مکمـل 

این پدیده ممکـن  . شود ها می ا در برابر شمار زیادي از پاتوژنه ماهی
پروري بسیار  هاي آبزي منظور کنترل بیماري ها به است در کاربرد آن

  . هم جلوه نمایدم
  

  رف، مدیریت زمان و نوع نوکلئوتیدمیزان مص
 هاي ایمنـی اسـت   تعیین دوز مصرف از اولین موارد مدیریت محرك

)Sakai, 1999 .(  بهترین دوز نوکلئوتید مصرفی هنوز چندان مـورد
در مـورد دوز  ) 2001(و همکـاران   Sakai. است مطالعه قرار نگرفته

ــه  ــی ب ــد بیرون ــب نوکلئوتی ــور  مناس ــاژ   منظ ــودن ماکروف ــال نم فع
اي  حیوانــات تـک معــده  .گزارشــاتی ارائـه دادنـد  کننـده   فاگوسـیتوز 

یر بـاالي نوکلئوتیـد را   تواننـد مقـاد   نمـی طور معمول ه زي ب خشکی
زیرا در اثر متابولیسم پورین زیاد، مقادیر باالیی اسـید  مصرف کنند، 

ثـرات  توانـد ا  آید که سمی اسـت و مـی   ه دست میاوریک در خون ب
 غـذایی بـه همـراه داشـته باشـد     مـواد  منفی روي متابولیسم سـایر  

)(Rumsey et al., 1992  .    گـرم پـورین و    4بـراي مثـال مصـرف
توانـد سـطح    تر از آن مـی  سطح ایمن است و بیشپیرامیدین در روز 

با  .Devresse, 2000)( اسید اوریک را باال برده و تولید نقرس نماید
تواننـد   هایی چن سالمون و باس دریایی می این وجود در مورد ماهی

با مزیـت  ح باالي اسید نوکلئیک و یا مخمر تري به سطو تحمل بیش
 ,.al., 1985; Rumsey et al( انزم یوریکاز کبـدي داشـته باشـند   

1992; Oliva-Teles and Goncalves, 2001  (Kinsella et. 
Rumsey  گزارش دادند که عصـاره  ) 1992(و همکارانRNA 
آالي  غـذا باعـث کـاهش رشـد در مـاهی قـزل      % 1/4 مخمر بیش از

مطالعات جدیدتر نشان دادند که کاهش رشـد  . شود مان نمیک رنگین
در مـاهی   )غـذا % 10بـه میـزان   ( باکتریـایی  RNAناشی از عضـاره  

و افـزایش خاکسـتر الشـه    کمان با افزایش اوره سرم  آالي رنگین قزل
      و %5/2در سـطح   RNA کـه عصـاره   حـال آن  .ماهی مرتبط اسـت 

 Tacon and(اي بر رشد را نخواهد داشت  غذا چنین اثر کاهنده % 5

Cooke, 1980(.  ،بــا ایــن وجــود Adamek  و همکــاران)1996( 
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گرم آسکوژن بر کیلوگرم غـذا باعـث    5/2و  62/0ه گزارش نمودند ک
کمان خواهـد   آالي رنگین ر ماهی قزلوري غذا د افزایش رشد و  بهره

بر هر کیلوگرم غذا به کـاهش رشـد    گرم آسکوژن 5که  د حال آنش
روز تغذیـه شـده،    37چنین در ماهی طالیی کـه   در این ماهی و هم

یـابی بـه دوز بهینـه     ال دستنبد هاین مجموعه مطالعات ب. منتج شد
از نظـر آمـاري   یدي در ماهیان مختلف بوده هر چنـد  مصرف نوکلئوت

شاید هم نیاز به مطالعـات  . جام گیرندتري ان باید مطالعات بیش هنوز
مصـرفی   سـازي دوز نوکلئوتیـد   عیین مکانیسم مولکولی براي بهینهت

  . باشد
ی دیگر از موارد مهم کـاربرد  سازي یک مدیریت رژیم براي بهینه

مصرف طوالنی . شوند پروري محسوب می هاي ایمنی در آبزي محرك
ـ    گلیکان و لوامیسول میپپتیدومدت  ه اثـرات جـانبی   توانـد منجـر ب

پرورشی گردنـد  ناخواسته بر رشد و یا مقاومت به بیماري در ماهیان 
)Matsuo and Miyazano, 1993; Li et al., 2004b .( در همین

زمان شاهد قطعی وجود ندارد که نشان از سودمندي زمان اسـتفاده  
و همکـاران   Leonardiبا این وجود، . از نوکلئوتید جیره داشته باشد

ماهی  Bهاي  نمودند که پاسخ میتوژنیک لنفوسیتمشاهده  )2003(
روز  60بعـد از  تـاثیر نوکلئوتیـد جیـره     کمـان تحـت   آالي رنگین قزل

روز هـیچ اثـري از خـود     120که بعد از  حال آن. تغذیه قرار گرفتند
 Pماهی باس مخطط هیبرید تغذیه شـده بـا آسـکوژن    . نشان ندادند

یچ نشانی از افزایش ایمنی ذاتـی  هفته ه 16مکمل شده با غذا براي 
از جمله محصول رادیکـال اکسـیداتیو نـوتروفیلی، لیـزوزیم سـرم و      

هاي سـر کلیـه    محصول آنیون سوپراکسید درون و بین سلولی سلول
اي تغذیه با همـان غـذا مشـابهت     هفته 8نشان ندادند که با نتایج  را

هـد کـه   د نتایج این آزمایش نشان می). Li et al., 2004a( نداشت
زمان مصرف نوکلئوتید نیز باید مدیریت شود با این وجود، تحقیقات 

دوز و مدت ( ها خصوص ضروري است تا اثر نوکلئوتیدجامعی در این 
ـ  بر ایمنی و مقاومت در برابر بیماري) زمان مصرف . دسـت آیـد  ه ها ب
استفاده مخلوط نوکلئوتیدها بسنده شـده  تر تحقیقات به  امروزه بیش

در  شکل باز آزاد آدنین. IMPجز در مورد اینوسین و ه ته بالب ،است
ـ  اسـت،  ناخواسته ) %54/1(جیره غذایی  طـور جـدي باعـث    ه زیـرا ب

و افزایش مـرگ   دادن نیتروژن  کاهش جذب غذا، بازه وزنی، از دست
که، سـایر   حال آنکمان خواهد شد،  آالي رنگین و میر در ماهی قزل

و ) درصـد  17/2(، گزانتین )درصد 85/1(بازهاي پورین مثل گوانین 
 ,.Rumsey et al( اثرات منفی نداشتند) درصد 94/1(هیپوگزانتین 

افـزایش سـطوح   تواند به  ها می اثر سمیت آدنین براي سلول .)1992
cAMP تحقیقات بیشتر در خصوص اثرات . وابسته باشد بین سلولی

هتـر  اسـت تـا در درك ب  صی نوکلئوتیدهاي متنوع مورد نیـاز  اختصا
  .کننداستفاده از نوکلئوتیدها کمک 

  
  تحقیقات آینده

اولین مالحظـات در تحقیقـات    انتخاب منابع مناسب نوکلئوتیدي از
هـا در   تر انتشارات بـر روي نوکلئوتیـد   امروزه، بیش. آینده خواهد بود

مورد استفاده در غذاي ماهیان در محصوالت تجاري ثبت شده است 
هنوز طور عام  هها ب و نرخ انواع نوکلئوتیدسته به غلظت اطالعات واب و

است تا ارزیابی کمی و یا  لذا خیلی سخت .هستنددسترس غیرقابل 
به عنوان مثال، مخمري (هاي مکمل شده  اي اثرات نوکلئوتید مقایسه
مهــم کــه یــک منبــع    Saccharomyces cerevisiaeچــون 

ختلـف  هـاي م  منی در گونـه هاي ای بر روي پاسخ، )نوکلئوتیدي است
اطالعـات  آوري و یـا   این، فقدان فرآیند عمل بنابر. ماهی صورت گیرد

هـا   که اگر نوکلئوتیـد  جزیی در مورد این محصوالت براي تعیین این
) الیگو نوکلئوتیـدي ( نوکلئوتیدي یا پلی در شکل مونو نوکلئوتیدي و

راسـاس  ب. نماینـد  تـر مـی   خیلـی سـخت  را کـار  باشـند   وجود داشته
ــات حاصــل  ــات خشــکیاطالع ــد از حیوان ــو نوکلئوتی ــا و  زي، مون ه

اثـرات  . موجودات هسـتند مختلفی بر ها داراي تاثیرات  نوکلئوتید پلی
هــاي باکتریــایی و یــا پرایمــر     ایمنــی الیگونوکلئوتیــد حــرك م

 ,.Laing et al( آزمایشـگاه  شـرایط  اولیگوداوکسـی نوکلئوتیـد در  

1999; Meng et al., 2003(    ی داراي و در شـرایط محـیط طبیعـ
سـت، هـر   نشان داده شده ا )Tassakka and Sakai, 2002( ماهی

هاي اخیر  اگر چه تالش. ها از مخمر نبودند چند این اولیگو نوکلئوتید
کننـده    ها دلگرم نوکلئوتیدي بر روي ماهی هاي در کشف تاثیر مکمل

به عنـوان  ها  ئوتیدانتخاب منابع نوکل به ویژهها،  ، بهبود در روشاست
  .کند در آینده تحقیقات جلوه نمایی می ضرورتیک 

ابع نیتروژنـی  طور آزمایشی نه تنها به عنوان منه ها ب نوکلئوتید
اسـاس  هاي غذایی مورد استفاده قرار گرفته، بر بلکه به عنوان محرك

ترین هدف اسـتفاده   اطالعات و دانش امروزي، مدیریت سالمت مهم
با این وجود، . شود مداد میزي پروري قلها در صنعت آب از این مکمل

انجام شده و در حال انجام، بر روي دوز مصرف، مدیریت و تحقیقات 
خصــوص در  هنــوع نوکلئوتیــد مصــرفی  بســیار محــدود  بــوده و بــ

نیازمنـد   ،پذیري از شرایط اکولوژي و فیزیولوژي موجـود هـدف   تاثیر
/ نبر روي پاسخ احتمالی ستحقیقات . باشند می تر تحقیقات پیشرفته

هـاي   در زمان پیش مولـدي بـه نوکلئوتیـد    به خصوصماهی، اندازه 
هـاي   دندر مجموع، فرآی. کنند جیره غذایی هنوز چندان کفایت نمی

. قـرار گیرنـد  تـر   ها باید  مورد مطالعه دقیـق  هضم و جذب نوکلئوتید
وسـط  تواننـد ت  تـر مـی   ها که راحت حداقل شکل یا اشکال نوکلئوتید
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ید مورد پـایش قـرار گیرنـد و سـپس در بوتـه      شوند باها هضم  ماهی
ــرار گیرنــد   ــایش ق ــورد حساســیت  ) Grimble )2001. آزم در م

کننـده بـر    مواد غذایی محرك، بـه عنـوان تـاثیر   هاي مختلف  ژنوتیپ
مورفیسـم محصـول سـیتوکین پـیش ازالتهـاب بحـث و        ژنتیک پلی

وجـود   ها هر چند این چنین اطالعاتی در مورد ماهی. بررسی نمودند
د، با ایـن وجـود بـه خـوبی ثابـت شـده کـه تـاثیرات  ژنتیـک          نندار
هاي فیزیولوژیـک مثـل تولیـد     مورفیسم روي رشد و برخی پاسخ پلی

شـف و  اگر چه این موضوع براي ک. دنوجود دار لیزوزیم توسط ماهی
توانـد دلیلـی بـر     هاي ژنتیکی مـی  بررسی بسیار سخت است، تفاوت

هاي مختلـف   ها بر عملکرد کلئوتیدهاي متنوع در خصوص اثر نو یافته
  .ها باشند ماهی

تواننـد در مسـیرهاي سـیگنالینگ     هاي بیرونـی مـی   نوکلئوتید
تـاثیر  . سـنتزي عمـل کننـد   سلولی درست مثل ترکیبات غـذایی بیو 

هاي  برداري ژنی در سلول ها در دسترس بر روي نرخ نسخه نوکلئوتید
) 1992و  1990(و همکـاران    Walshبافت پوششـی روده توسـط   

هـاي روده   البته همین گزارشات در مـورد سـلول  . گزارش شده است
 ,Valde´s et al., 2000; Sa´nchez-Pozo and Gil(توسـط  

 cis-actingپاسخ  اختصاصی عنصـر  . رش شده استنیز گزا) 2002
چـون   فوریبوزیل هیپوگزانتین هـم ساز ف چون آنزیم ترانسقر همها  ژن

هاي در  نوکلئوتیدکه به عیین ویژگی شده اتصالی به خوبی تپروتئین 
به ). Walsh et al., 1990, 1992( باشند دسترس بسیار حساس می

هـاي   هاي مختلف در بیـان ژن  لترناتیوآمنظور دقت و جامعیت درك 
هاي مختلف ماهی، تکـوین و کـاربرد    هاي مختلف و اندام خاص بافت

سـت  ت و ضـروري ا ابزار جدید در بیولوژي مولکولی بسیار حائز اهمی
ها در ماهی  اي حاصل از نوکلئوتید تا بتواند تاییدي بر ادعاهاي تغذیه

هایی را کـه در آن تحقیقـات    مثال) 2003(و همکاران  Low. باشند
پیشـرفت در    .نمودنـد دنبـال انجـام آن باشـند، ردیـف     ه آتی باید ب

کننـده   هاي قدرتمند آنالیز  ها در بهبود تکوین ابزار افشاي ژنوم ماهی
ي تاثیرات مختلف نوکلئوتیـد  روشنایی بر روچون میکروآراي که  هم

هـاي   بااین وجود، تـالش . کننده خواهد بود اندازد، بسیار کمک ها می
هاي منابع اصلی این علـم   این موارد مورد نیاز است تا پایهزیادي در 
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  چکیده 
. شـد ماهی قرمز حوض طی مدت هشت هفته انجام اي تغذیههاي این تحقیق با هدف بررسی تأثیر پودر پیاز خوراکی بر رشد، بازماندگی و شاخص

 16/1±09/0ماهیان با میانگین وزن اولیـه  . یومار افزوده شددرصد به ازاي هر کیلوگرم جیره تجاري ب 5/1و  1، 5/0، 0در سطوح مختلف پودر پیاز
داري در تفاوت معنی. بقا مورد بررسی قرار گرفتند و انتهاي دوره آزمایش عملکرد رشد تغذیه در. گرم در مخازن توزیع و تا حد سیري تغذیه شدند

. درصد پودر پیاز نسبت بـه سـایر تیمارهـا بهتـر بـود      5/0ر تیمار اگرچه کارایی رشد و تغذیه دو تغذیه بین تیمارها وجود نداشت،  عملکرد رشد
درصد پودر پیاز مشـاهده   5/0ترین درصد بازماندگی در تیمار بیش). >05/0P(درصد پودر پیاز بدست آمد  5/0مانی در تیمار ترین نرخ زنده بیش

رسد بهترین عملکرد رشد و کارایی تغذیه مربوط ماهیان به نظر می در مجموع.  )>05/0P(داري نشان داد ه نسبت به تیمار شاهد تفاوت معنیشد ک
 . باشددرصد پودر پیاز می 5/0تغذیه شده با جیره حاوي 

  
 .، ماهی قرمزرشد، تغذیه، بازماندگیپودر پیاز،  :کلمات کلیدي
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  مقدمه
 چنـین هـم  فعالیـت،  ایـن  از ناشـی  درآمـد  مـاهی،  تقاضاي افزایش

 و فرهنگـی  دالیـل  و حیـوانی  هـاي روتئینپ سایر بر ماهی ارجحیت
 .اسـت  کرده تسریع پروري راآبزي صنعت رشد) سالمتی (بهداشتی

 اثـرات  حـداقل  داراي و سـودآور  و مـؤثر  بایـد  پـروري آبزي صنعت

با متراکم شـدن صـنعت    ).Ebrahimi, 2006(باشد  محیطی زیست
هاي عفونی و غیرعفونی نیز در حال گسـترش  پرورش ماهی، بیماري

بیوتیـک و مـواد   باشند، به طوري که هر ساله مقادیر زیادي آنتیمی
گیرد ها مورد استفاده قرار میشیمیایی به منظور کنترل این بیماري

هـاي محیطـی و   هـاي مقـاوم بـه درمـان، آلـودگی     که ایجاد باکتري
 ,.Cermelli et al(ماندگی در ماهی را به دنبال داشته اسـت   باقی

تر براي مبارزه هاي پایینداران ردهنند دیگر مهرهها ماماهی). 2008
زا عمدتاً به سیسـتم ایمنـی غیراختصاصـی متکـی     با عوامل بیماري

مواد محرك ایمنی نیـز در زمـان مواجهـه بـا انـواع عوامـل       . هستند
زا قـادر بـه تقویـت سیسـتم ایمنـی غیراختصاصـی و حتـی        استرس

کنون در یمنی که تاامواد محرك. باشندسیستم ایمنی اختصاصی می
شـامل مـواد سـنتتیک ماننـد     انـد،  ار گرفتـه آبزیان مورد استفاده قر

و سـاکاریدها  مشتقات باکتریایی، پلیلوامیزول، مواد بیولوژیک مانند 
باشـند  چنین ترکیبات حیوانی و گیاهی مـی اي همفاکتورهاي تغذیه

)Cermelli et al., 2008 .(یلدل به گیاهان دارویی ساالنه مصرف 

 در مصـنوعی  داروهاي به )پاتوژن(زا بیماري عوامل مقاومت افزایش

 اخیر هايسال در توسعه حال در کشورهاي نیز و اروپایی کشورهاي

 ).Ghasemi Pirbalouti, 2009( است داشته گیريچشم پیشرفت

 و باشـد نمـی  سریع سنتی صورت به دارویی گیاهان با درمان اگرچه
 بـا  اما نباشد، مناسب چندان گیرهمه ايهبیماري براي است ممکن

 ارزش چـون هم عواملی دلیل به طبیعی و گیاهی داروهاي حال این

 بـر  تخریبـی  اثـرات  نداشتن ها، آن تولید بودن هزینهکم و اقتصادي

 داروهاي جانبی عوارض بودنکم ،)ارگانیک داروهاي(زیست  محیط

 نسـبی  مقاومت ادایج عدم شیمیایی، داروهاي با مقایسه در گیاهی

 برخـی  درمـان  بـودن انحصاري گیاهی، داروهاي به زابیماري عوامل

 رابطه در بالینی مختلف تجربیات وجود و دارویی گیاهان با هابیماري

 و ارزش از دارویی ارزشمند منابع این تا شده منجر دارویی گیاهان با
 ,Ghasemi Pirbalouti(باشند  برخوردار درمان در خاصی جایگاه

 از خـانواده   )Allium cepa(خـوراکی بـا نـام علمـی     پیاز  ).2009

Alliaceae  و از تیره سوسنیان)Liliaceae (گیـاهی  پیاز .باشدمی 

 هـاي گـل  شکل، اياستوانه و توخالی هايبرگ داراي ساله، دو است

 ارتفـاع  تـا  آن ساقه بنفش بوده و و سفید هايرنگ به و شکل کروي
% 63/13پـودر پیـاز حـاوي     ).,Zargary 1996(رسـد  مـی  یک متر

% 18/14خاکسـتر،  % 56/14فیبـر،  % 18/24چربی، % 9/2پروتئین، 
گـرم   100کالري انرژي خام در هـر   84/162عصاره عاري از ازت و 

 ترکیبات داراي این گیاه .)Hafez et al., 2011(ماده خشک دارد 

 ئرسـتین، کو آدنـوزین،  پکتـین،  ها،پروستاگالندین جمله از مختلفی

 و چـرب  اسـیدهاي  بیـوتین،  و E, B6 B2 ,B1 ,C, هـاي ویتـامین 

 ).Corzo-Martinez et al., 2007(است  ضروري آمینه اسیدهاي
قـارچی،  ضـد  باکتریـایی، ضـد  اثـرات  داشـتن  علت به پیاز از استفاده

 اکسیدانیآنتی و سرطانیضد لیپید، و کلسترول ضد آترواسکلروز،دض

 تواندمی خواص این است، شده توصیه هایماريب از بسیاري درمان در

 یعنـی  آن اصـلی  فالونوئیـد  بـه  مربـوط  اکسـیدانی آنتـی  اثـرات  بـه 

 آزاد هـاي رادیکال کردن غیرفعال موجب که باشد مربوط کوئرستین

 مـاهی قرمـز   ).(Ola-Mudathir et al., 2008 شـود مـی  اکسیژن
ماهیـــان از خـــانواده کپـــور ) Carassius auratus( حـــوض

)(Cyprinidae اي شبیه باشد و به لحاظ شرایط زیستی و تغذیهمی
ــولی   ــور معم ــت ) Cyprinus carpio(کپ  Vesogh and(اس

Mostageer, 1995 .( ماهی قرمز با فرهنگ و عقاید مردم در سراسر
تکثیـر و  . باشـد جهان عجین شده و از نظر اقتصادي بسیار مهم مـی 

سـین  تزئینـی سـفره هفـت    پرورش این ماهی به منظور تامین ماهی
داري ماهی قرمز در آکواریم چندین مندان به نگه نوروزي و نیز عالقه
تـر احسـاس   یافته و نیاز بـه آن هـر سـال بـیش     سال است که رونق

این مـاهی بـه علـت    . Imanpoor and Kamali, 2006)(شود  می
تحمل باال نسبت به شرایط محیطی سخت، سـازگاري بـاال و تشـابه    

هـاي کپورماهیـان،   فتی، تشریحی و فیزیولوژیکی به دیگر گونهزیاد با
 Alishahi and)(گـردد  به عنوان مدل آزمایشـگاهی انتخـاب مـی   

Mesbah, 2012 .که پودر پیاز بـه عنـوان یـک محـرك     نظر به این 
، لـذا در ایـن   )Cho and Lee, 2012(ایمنی شـناخته شـده اسـت    

ازماندگی ماهی قرمز مورد تحقیق تأثیر این افزودنی گیاهی بر رشد، ب
  .بررسی قرار گرفت

  
  مواد و روش کار

پژوهشـکده  هفته در  هشتبه مدت  92فروردین  31این پژوهش از 
 و اولیـه  سـازگاري  از پـس  .المللـی هـامون انجـام شـد    تـاالب بـین  

آزمـایش،   در اسـتفاده  مـورد  دستی غذاي با ماهیان دهی بچه عادت
گرم در  16/1±09/0یانگین وزن ماهی قرمز با مبچه عدد 180تعداد 

عـدد در هـر آکواریـوم توزیـع      15لیتري با تـراکم   70آکواریوم  12
جهت تأمین هوادهی و نیاز اکسیژنی ماهیـان بـه هـر یـک از     . شدند

. مخازن یک سنگ هوا که به منبع هواده متصـل بـود نصـب گردیـد    
شـهرك  (همیشک  پودر پیاز مورد استفاده در این آزمایش از شرکت
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. پودر پیاز خالص بـود % 100تهیه شد که حاوي ) آبادعتی عباسصن
این تحقیق با استفاده از طرح کامالً تصادفی در چهـار تیمـار و سـه    

هـا ابتـدا غـذاي    براي تهیه جیره. طراحی شد تکرار به ازاي هر تیمار
دیجیتـال بـا   توسـط تـرازو   ) چربـی % 15پـروتئین و  % 8/38(مار بیو

. کـن، پـودر و نـرم شـد    و توسط مخلـوط گرم وزن گردید 01/0دقت
 Cho(درصـد   5/1و  1، 5/0، 0سپس پودر پیاز در سطوح مختلف 

and Lee, 2012 (        بـه جیـره اضـافه و کـامال مخلـوط شـد، سـپس
به مخلوط حاصـل  ) سی سی به ازاي هر کیلوگرم 500(مقداري آب 

مخلوط حاصـله  . پذیر در آمداضافه شد تا به شکل خمیر نرم و شکل
متر منتقل گردید، سـپس  گوشت خانگی با چشمه یک میلیخبه چر

هاي خشک هاي به دست آمده در دماي اتاق خشک شدند، پلتپلت
داري گـراد نگـه   درجـه سـانتی   -20شده تا زمـان مصـرف در دمـاي   

اساس مشـاهدات و مـدت زمـان مصـرف غـذا      بر(غذادهی . گردیدند
ــان  ــط ماهی ــیري  ) توس ــد س ــا ح ــده ت ــ و در دو وع ــام گرف . تانج

ــک  زیســت ــت و  ســنجی ماهیــان هــر دو هفتــه ی ــار صــورت گرف ب
گیري وزن و طول به ترتیب با استفاده از ترازوي دیجیتـال بـا    اندازه
جـام گرفتـه و   متـر ان کش با دقت یـک میلـی  گرم و خط 01/0دقت 

هـاي رشـد نظیـر    اساس این اطالعات شاخصاطالعات ثبت شد و بر
درصد در (ویژه ن، نرخ رشد ن، درصد افزایش وزن بدافزایش وزن بد

اي شامل ضریب تبدیل غذایی، تعیین گردید، پارامترهاي تغذیه) روز

هاي مرسوم اساس فرموله شده روزانه، کارایی غذا نیز برغذاي خورد
تجزیـه و تحلیـل بـر روي    ). Lin and Shiau, 2005(محاسبه شد 

از گی تغذیـه و بازمانـد  هاي مربوط به تغییرات معیارهاي رشـد،  داده
و مقایسـه  ) ANOVA(طرفـه  طریق آزمـون تجزیـه واریـانس یـک    

یا  ووجود  .ساس آزمون دانکن صورت گرفتامیانگین بین تیمارها بر
افزار درصد با استفاده از نرم 5در سطح دار عدم وجود اختالف معنی

SPSS )05/0مقـادیر   انجام گرفت و) 05 .9ي نسخهp <  دار معنـی
 .تلقی گردید

  
  نتایج 
ارهـاي رشـد   تأثیر سطوح مختلف پودر پیاز بر معی: هاي رشدشاخص

در تیمارهاي تغذیه شـده  . ارائه شده است )1(ماهی قرمز در جدول 
با پودر پیاز وزن نهایی، افزایش وزن بدن، درصد افـزایش وزن بـدن،   

و افـزایش بیـومس نسـبت بـه تیمـار      ) درصد در روز(نرخ رشد ویژه 
). <05/0P(داري مشاهده نشد ختالف معنیشاهد افزایش یافت، اما ا

نسبت به شـاهد اخـتالف   درصد پودر پیاز  5/0تولید نهایی در تیمار 
 5/0چنین افزودن پودر پیاز بـه میـزان   هم ).P>05/0(دار بود معنی

داري درصد به جیره درصد بقا را نسبت به گروه شاهد به طور معنـی 
  .)P>05/0(افزایش داد 

  
 هفته پرورش 8ماهیان قرمز تغذیه شده با پودر پیاز در تیمارهاي مختلف طی )انحراف معیار ±میانگین (رشد يها شاخص :1جدول 

  درصد پودر پیاز 5/1  درصد پودر پیاز 1  درصد پودر پیاز 5/0  شاهد  تیمار          شاخص                

  gr(  a18/0±23/1 a71/4±18/1  a10/0±13/1  a57/7±12/1(وزن اولیه 
  gr( a41/1±89/2 a16/0±36/3  a65/5±17/3  a30/0±99/2(زن نهایی و

  gr(  a19/0±65/1  a15/0±18/2  a38/4±03/2  a34/0±86/1(افزایش وزن بدن 
  a70/35±35/136  a65/12±35/184  a86/19±85/180  a94/38±93/166 درصد افزایش وزن بدن

  a24/0±42/1  a07/7±74/1  a11/0±72/1  a23/0±62/1 )درصد در روز(نرخ رشد ویژه 
  gr( a79/3±39/22  a74/0±58/31  a80/0±53/29  a20/5±96/27(افزایش توده زنده 

  a89/5±4/90  b00/0±100  ab6/4±5/96  ab6/6±5/96 درصد بقا
  gr( a23/2±02/39  b10/2±73/48  ab06/3±98/45  ab59/4±67/44(تولید نهایی 

  ).P>05/0(اختالف معنی داري دارند اعدادي که در هر ردیف داراي حروف غیر مشابه هستند
  

نتایج این مطالعـه نشـان داد افـزودن سـطوح     : ايهاي تغذیهشاخص
اي نظیـر میـزان   هـاي تغذیـه  مختلف پودر پیاز باعث بهبود شـاخص 

گـردد  غذاي مصرفی روزانه، ضریب تبـدیل غـذا و کـارایی غـذا مـی     

ي داري بـین تیمارهـا  اما از لحـاظ آمـاري تفـاوت معنـی    ) 2جدول(
  .)<05/0P(مختلف مشاهده نشد 
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  هفته پرورش 8تیمارهاي مختلف طی  ماهیان قرمز تغذیه شده با پودر پیاز در) انحراف معیار ±میانگین (هاي تغذیه  شاخص: 2جدول 

  درصد پودر پیاز 5/1  درصد پودر پیاز 1  درصد پودر پیاز 5/0  شاهد  تیمارشاخص                       

  a60/0±19/3  a82/2±46/2  a48/4±55/2  a38/0±67/2 اییضریب تبدیل غذ
  a89/9±21/4  a15/0±51/4  a10/0±31/4  a12/0±24/4  درصد غذاي خورده شده روزانه

  a56/5±32/0  a07/7±40/0  a41/1±39/0  a24/8±38/0 )درصد(کارایی تغذیه 
  ).P>05/0( اعدادي که در هر ردیف داراي حروف غیر مشابه هستند اختالف معنی داري دارند

  
  بحث
داد که افزودن پودر پیـاز  دست آمده از مطالعه حاضر نشان ه نتایج ب

رصـد جیـره توانسـت    د 5/0هاي آزمایشی به ویژه در سطح به جیره
قرمـز   شد، تغذیه و بازماندگی خونی ماهیهاي رباعث بهبود شاخص

اغلـب پارامترهـا بجـز    داري در چـه تفـاوت معنـی    اگر. حوضی شود
تـوان  دلیل این بهبود را می. ده نگردیدگی بین تیمارها مشاهبازماند

هاي گیاهی منجمله پیـاز  اصیت ضدباکتریایی موجود در عصارهبه خ
ربط داد که تاثیر مثبتی بر روي تعـادل میکروبـی دسـتگاه گـوارش     

ورهاي رشد متعاقب بهبود فاکت). Levis et al., 2003(داشته است 
ا عالوه بر اثر مستقیم ماده موثره ایـن  هاي غذایی رتجویز این مکمل
اختصاصـی  ها بر تحریک ایمنـی غیـر  توان به اثر آنمواد بر رشد، می
اکتورهاي ایمنی ماهی بـه صـورت   چرا که بهبود ف ماهی نسبت داد،

 Iwama and(گـردد  رشد ماهی را نیز باعث میمستقیم بهبود غیر

Nakanishi, 1996 .(یج تحقیق ما افزودن سـطوح  در شباهت با نتا
کپور پرورشی منجر درصد به جیره ماهی 2و  1،  5/0مختلف صفر ، 

درصـد   5/0به افزایش عملکرد رشد و کارایی تغذیه در جیره حاوي 
داري در مقایسه با گروه شـاهد  چه تفاوت معنی پودر پیاز گردید اگر

 تحقیقولی برخالف نتایج ) 1392برزگر خاندوزي، (مشاهده نگردید 
داري بـین تیمارهـا در طـول دوره    ما از نظر بازماندگی تفاوت معنی

افـزودن سـطوح   ). 1392برزگـر خانـدوزي،   (پرورش مشاهده نشـد  
یـاز در هـر کیلـوگرم جیـره     درصد پـودر پ  2،  1، 5/0مختلف صفر، 

آالي رنگین کمان نشان داد که پودر پیاز جیره تاثیري بـر  ماهی قزل
باعث بهبـود برخـی پارامترهـاي تغذیـه اي       افزایش رشد نداشت اما

میزان بقا در تیمارهاي تغذیه شده . همانند ضریب تبدیل غذایی  شد
داري نسبت بـه  پودر پیاز جیره داراي کاهش معنی با سطوح مختلف

). 1392نیـا،  اکبري(رخالف نتایج تحقیق ما بود گروه شاهد بود که ب
یتــــونی در مــــاهی کفشــــک ز ) Lee )2012و  Choنتــــایج 

)Paralichthys olivaceus (   یـاز در  نشـان داد اسـتفاده از پـودر پ
هاي رشد و بقاي این داري روي مشخصهجیره این ماهی تاثیر معنی

نسبت به ماهیـان  ) فاقد پودر پیاز(ماهی ندارد و تیمار غذایی شاهد 

تغذیه شده با سطوح متفاوت پودر پیاز عملکرد بهتري در میزان وزن 
دسـت آمـده از   ه که با نتایج بـ  ب رشد ویژه و بقا داشتندنهایی، ضری

هـاي  دلیل ایـن تفـاوت در گـزارش   . خوانی نداشتتحقیق حاضر هم
ـ    ود را مـی موج ه، شـرایط محیطـی پـرورش، نـوع     تـوان بـه نـوع گون

سـازي و  مـاهی در پاسـخ بـه نحـوه آمـاده      سازي و تاثیر گونـه  آماده
 ,Cho and Lee(ربـط داد  فرآوري گیاه پیاز و نحوه استفاده از آن 

پیاز در جیره نسـبت بـه   پودر % 5/1در تحقیق حاضر سطح ). 2012
ه نمایش گذاشت گردید و تري را بتر آن عملکرد ضعیفسطوح پایین
رود که که غلظت باالي آلین موجـود در پیـاز منجـر بـه     احتمال می

شود که این مسئله ممکن است به ایـن دلیـل    بهبود رشد ماهی نمی
رسـد، بـا متابولیسـم    سولفید آلکیل بیش از حد به روده می د که باش

طبیعی تداخل یافته و در نتیجه کـاهش رشـد و حتـی در مـواردي     
رسـد کـه تحریـک    از سوي دیگر به نظـر مـی  .شودمیمرگ را باعث  

رشـد داشـته باشـد،     ایمنی در سطوح باال ممکن است اثر مخالف بر
هـاي  رشد انـدام  وها باديآنتی تري براي سنتززیرا مواد مغذي بیش

دسـترس   شود،بنابراین مواد مغـذي قابـل  توزیع می ایمنی، مصرف و
در شباهت با  .(Hevener et al.,1999)یابد بـراي رشـد کاهش می

با % 1ضایعات سیر را در دوز   Fo et al., (1990)نتایج تحقیق ما؛  
و ) Ctenopharyngodon idellus(خـوار  کپـور علـف  غذاي مـاهی 

کپور معمولی در سیستم کشت توأم مخلوط کردند و مشاهده کردند 
دالیل اثـر پیـاز   . ماه تولیدمثل و نرخ تغذیه بهبود یافت 3که پس از 

بر بهبود صفات رشد و عملکردي را به مواردي از جمله اثر تحریکـی  
تشـدید   این فرآورده بر دستگاه گوراش و فرآینـد هضـم، تحریـک و   

مغـذي  ، افـزایش کـارایی اسـتفاده از مـواد    ي گوارشیهاترشح آنزیم
خوراك، افزایش کارایی کبد، افزایش اشتها بـه دلیـل بهبـود عطـر و     

توان نسـبت داد و در عـوض   واردي از این قبیل میم طعم خوراك و
چـون ناکـافی بـودن مـواد     عدم بهبود صفات فوق نیز به عواملی هـم 

دت اسـتفاده یـا روش   فعال گیاهی مورد استفاده، ناکـافی بـودن مـ   
نادرست استفاده از مواد، تراکم و غلظت نامناسب مواد مورد استفاده، 

موارد مشـابه   شرایط خاص و پاسخ متفاوت حیوانات مورد آزمایش و
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فـزایش  ا حاضـر در تحقیـق  ). Teyssier et al., 2001(آن ربط داد 
 در پیاز نسـبت شده با سطوح مختلف پو بازماندگی در ماهیان تغذیه

اکسیدانی مربوط به فالونوئید توان به اثرات آنتیبه گروه شاهد را می
اصلی آن یعنی کوئرستین نسـبت داد کـه موجـب غیرفعـال کـردن      

چنین این ماده تـاثیر محرکـی   هم.شودهاي آزاد اکسیژن میرادیکال
 Teyssier( برد ارد و نتیجتا بقا را باال مید بر افزایش سیستم ایمنی 

et al., 2001 .(کـه اسـت  چنین در ایـن راسـتا گـزارش شـده     هم 

و  سـیر  ماننـد  )Spices( گیاهان چاشـنی  از شده مشتق هاياسانس
 مصـرف  گیاهـان  این استفاده شوند، رشد بهبود براي توانند پیاز می

 دهنـد مـی  افـزایش  آروماتیک هايداشتن ویژگی دلیل به را خوراك
.(Hertrampf, 2001) Hafez et al., 2011  رش کردنـد کـه   گـزا

بهترین ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه و وزن نهایی در تیمار 
جیـره   درصد پودر پیاز در هر کیلوگرم 6درصد پودر سیر و  4حاوي 

داري بـین تیمارهـا وجـود داشـت     مشاهده گردیـد و تفـاوت معنـی   
(Metwally et al., 2009) .   در مـــاهی تیالپیـــاي نیـــل

)Oreochromis niloticus (هـاي حـاوي   جیـره  ارش کردند کهگز
باعـث  ) سیر طبیعی، روغن سیر و پودر سـیر (سیر به اشکال مختلف 

چنـین  هـم . افزایش رشد و در صد بقا نسبت به تیمار شـاهد گردیـد  
Temitope, 2012    اظهار کرد تیمارهاي غذایی حاوي سیر نسـبت

 چنین افـزایش بقـا  شاهد باعث بهبود پارامترهاي رشد و هم به تیمار
 Alyو   Aly et al., 2008. در ماهیان انگشت قـد تیالپیـا گردیـد   

and Mohamed, 2010  و  10سـیر را در سـطوح     2010در سال
ی تیالپیـا افزودنـد و افـزایش    گرم بـه هـر کیلـوگرم جیـره مـاه      20

ماه  8ولی پس از ، داري را پس از یک و دو ماه مشاهده نکردند معنی
اي رشد مشاهده کردند و تاکید کردند داري را پارامترهافزایش معنی

بـا  . که مقادیر باال و مدت زمان طوالنی براي افزایش رشد الزم است
توان بیان نمـود کـه   ت انجام شده میتوجه به نتایج حاصل از مطالعا

تواند اثـر  گیاهی وابسته به گونه پرورشی می هاي ایمنیتاثیر محرك
برخـی  . داشـته باشـد   مثبت روي عملکرد رشـد آبزیـان  مثبت یا غیر

برابـر سـیر    14گزارشات حاکی از آن است که میزان کوئرستین پیاز 
بـا وجـود گزارشـات متعـدد     . Gorinstein et al., 2008)(اسـت  

، در ایـن  باشـد اه سیر که هم خانواده بـا پیـاز مـی   تحریک ایمنی گی
درصـد توانسـت باعـث افـزایش رشـد،       5/0تحقیق پیـاز در سـطح   

. در ماهی کپور معمولی شوداي د فاکتورهاي تغذیهزماندگی و بهبوبا
هـاي  درصد جیره از جنبه 5/0پودر پیاز در سطح  بنابرین استفاده از

اقتصادي تاثیر مثبت در تغذیه و ایمنی ماهی قرمز حوضی  تولیدي و
با توجه به دالیل مختلف از جمله عدم مشاهده تاثیر سوء بر  داشته و

هـاي پـائین   سهولت مصرف، هزینه ف،در طول مصر هاسالمتی ماهی
  .باشدقابل توصیه می داخلی کامال عملی وو امکان تولید تهیه 
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بـر   (.Allium cepa L)   تـاثیر پـودر پیـاز    .1392 ،.نیا، ناکبري
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  چکیده
 Barbus lacertaاز گونـه  نمونه  يتعداد ،شد اجرا1389تا  1384 هايایران طی سالهاي داخلی بررسی تنوع زیستی ماهیان آب تحقیقاتی پروژه

اصلی جهـت   عنوان وسیله از دستگاه الکتروشوکر به .شدند صیدشود ران که زیستگاه اصلی آن محسوب میایغرب و غرب شمال در مناطق شمال،
هاي مورفومتریک و آزمایشگاه منتقل شده و فاکتورشده در فرمالین به  صورت تازه و یا تثبیته دست آمده ب ههاي بنمونه. شد ها استفادهصید نمونه

-د هر دو گونه اندازهنسبت در مور 11فاکتور مورفومتریک و مریستیک و تعداد  24ها تعداد ر این بررسید. شدند گیري و شمارشمریستیک اندازه

اندازه جثه، شکل ظاهري، رنگ و نقش و نگارهاي موجود بر روي بدن، این گونه جهت استفاده به صورت مـاهی   با توجه به. شدبررسی و گیري 
  .باشدمی زینتی و آکواریومی مناسب

  
  .، ماهی زینتیفاکتورهاي مورفومتریک و مریستیک ،Barbus lacerta :کلیدي کلمات
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  مهمقد
داري ماهیـان زینتـی در گذشـته جنبـه     استفاده از آکواریـوم و نگـه  

ولی در حـال حاضـر در اکثـر کشـورها از     ، تجمالتی و تفننی داشت
هـا مرسـوم شـده    داري ماهیان آکواریومی در خانوادهجمله ایران نگه

هـاي  هاي داخلی کشـور تعـدادي از گونـه   در منابع متنوع آب. است
یـاب وجـود دارنـد کـه     کـم  گ و نقـش و بعضـا  بسیار زیبا با تنوع رن

 رامـین و دوسـتدار،  ( به عنوان ماهیان زینتی معرفی شوند توانند می
از جنس سس ماهیان و متعلق بـه   Barbus lacertaگونه  ).1393

هـاي  در نقـاط مختلـف ایـران بـا نـام      .باشدماهیان می خانواده کپور
 پـر هزرد ،)نمازنـدرا (زردك قلمـی   .شـود محلی مختلف شناخته می

 مـاهی چهـار شـاخ    ،)کرمانشـاه ( کژ ،)آذربایجان( مغارچین ،)گیالن(
این گونه در منـاطق   ).لرستان( و شاه ماهی )چهارمحال و بختیاري(

یـابی  غربی ایران خصوصا در برخی از نقاط استان لرستان قابل دست
ریز را اشغال نموده و است و مناطق نسبتا وسیعی از چند حوضه آب

دو  .رسد که از شرایط زیسـتی مناسـبی برخـوردار اسـت    ر مینظه ب
بستر در پـراکنش ایـن مـاهی اثـر      جنس سرعت جریان آب وعامل 

  ).1392اسدي،( قابل توجهی دارند
هـاي بـومی   مطالعه و بررسی حاضر در راستاي شناساندن گونه

تري به صنعت پرورش ماهیان زینتـی بـه منظـور ایجـاد تنـوع      بیش
هـاي  جاي برخی از گونهه هاي بومی بکردن گونه زیناي و جایگگونه

  .غیربومی انجام شده است
  

  مواد و روش کار
 ابع اصـلی در منـاطق شـمال،   هـا در منـ  در این بررسی صید نمونـه 

وسـیله دسـتگاه الکتروشـوکر بـه عنـوان      ه ایران ب غرب غرب وشمال
کیلووات برق بـا جریـان مسـتقیم و     7/1وسیله اصلی صید با قدرت 

 ).Nielson, & Johnson, 1983( شـد  ولت انجام 300-400ولتاژ 
شـرایط ماننـد بـاال بـودن      در بعضی از موارد به علت مناسب نبـودن 

عمق زیاد آب، شیب تند و سرعت زیاد آب  محلول، هايغلظت نمک

جاي دستگاه الکتروشوکر، از ابزار دیگري مانند تور سالیک و تـور  ه ب
  ).iZalewsk,1986( دعمل آمه گوشگیر استفاده ب

صـورت  دست آمده اغلب با استفاده از یخدان بـه  ه هاي بنمونه
ها در در بعضی از موارد نیز نمونه .شدندتازه به آزمایشگاه منتقل می

هـاي  در آزمایشـگاه فاکتور  .شـدند تثبیت مـی  %10محلول فرمالین 
اطالعـات  . شـدند گیـري و شـمارش   مورفومتریک و مریستیک اندازه

اهی در سـنجی دو گونـه مـ   هـاي زیسـت  دست آمده از بررسیخام ب
وارد شده و سپس عملیات پـردازش صـورت گرفتـه     xcelEافزار  نرم

 11جداول صفات نسبی به تعداد  SPSSافزار با استفاده از نرم .است
در این جدول براي هر گونـه مقـادیر    .نسبت براي هر گونه تهیه شد

معیار صفات ریختـی محاسـبه و    میانگین، حداکثر، حداقل و انحراف
  .وارد شده است

  
  نتایج

باشـد و پوشـیده از   شکل بدن این ماهی نسبتا باریک و کشـیده مـی  
راي تعـداد زیـادي   هایی با اندازه کوچک بوده و سـطح بـدن دا  فلس
لکه هاب تیره بر روي باله پشتی و بالـه دمـی    .باشد هاي تیره میلکه

رنگ بدن در سـطح پشـتی   . شوندبه تعداد زیاد و به وضوح دیده می
در پهلوها به رنگ سبز زیتونی و انتهاي باله هـا بـه رنـگ     سبز تیره،

ها متوسط لب. دهان زیرین و اندازه آن کوچک است.باشدنارنجی می
بـر  . باشـد تا ضخیم بوده و لب پائین اغلب داراي زائده گوشـتی مـی  

 10نبی عدد فلس، در باالي خط جا 61 -65روي خط جانبی اغلب 
هـا دو  سـبیلک . گـردد عدد فلس مشاهده می 7 -9عدد و پائین آن 

اي و اغلـب از نظـر ضـخامت متوسـط     جفت بوده و به شکل اسـتوانه 
و تعداد خارها بر روي تیغه  عدد 40هاي بدن تعداد مهره. شندبا می

عدد شعاع منشعب  8معموال تعداد . باشندعدد می 13 -14آبششی 
تعـداد   عدد شعاع منشعب در بالـه مخرجـی،   5 تعداد در باله پشتی،

عــدد شــعاع  8اي و تعــداد شــعاع منشــعب در بالــه ســینه 15 -16
ردیفی و به  3هاي حلقی دندان. منشعب در باله شکمی وجود دارند

 .باشندمی 2.3.5 -5.3.2فرمول 
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Barbus lacerta Heckel,1843 
DIII-IV/8   AII/5-6   L.L 57-69 

  
  Barbus lacertaگونه  سنجیزیستدست آمده از ه هاي بهاي مختلف برخی از دادهنسبت نمایش :1جدول
  انحراف از معیار  میانگین  حداکثر  حداقل  دامنه  تعداد  نسبت

T.L/H.L  38  19/1  03/4  22/5  39/4  24/0  
T.L/Body.D  38 19/1  76/4  95/5  24/5  32/0  

T.L/Pc.L  38 84/2  10/5  93/7  14/6  65/0  
H.L/Snout.L  38 60/0  09/2  69/2  46/2  14/0  

H.L/D.Spine.L  38 32/1  35/1  67/2  67/1  38/0  
A.L/D.Spine.L  38 70/0  94/0  64/1  25/1  19/0  

H.L/Eye.D  38 13/4  67/2  80/6  75/4  14/1  
1H.L/BarbL  38 37/4  30/3  67/7  27/5  12/1  
2H.L/BarbL  38 92/4  75/2  67/7  09/4  09/1  

A.L/D.L  38 37/0  67/0  04/1  88/0  13/0  
A.L/Body.D  38 51/0  64/0  14/1  90/0  14/0  

  
هـا و برخـی از   هـاي میـانی و فوقـانی رودخانـه    این ماهی در قسمت

هاي باال دست رودخانه که کند و معموال قسمتها زندگی میچشمه
بسـتر   .دهـد تند و اکسـیژن کـافی اسـت تـرجیح مـی      داراي جریان

 Hpکند سنگالخی بـوده و  ها زیست میمناطقی که این گونه در آن
ان و تخم پوستسخت از حشرات آبزي،.باشدآب نیز معموال قلیایی می
  .نمایدو الرو ماهیان تغذیه می

  
  بحث و نتیجه گیري

 180هاي موجود ماهیان آب شیرین در ایـران در حـدود   تعداد گونه
ها از خانواده کپور ماهیـان بـوده و   حدود نیمی از آن .باشندگونه می

باشند میهاي داخلی کشور ایران و بومی اغلب این ماهیان خاص آب
موجـودات  محافظت از  ست وا هاکه این موضوع دلیلی بر اهمیت آن

. 1378رامـین،  (نمایـد  را امري ضروري و بسیار مهـم مـی   یاد شده
Saadati, 1977 .( داري ایـن ماهیـان بـه    عالوه بر این، حفظ و نگـه

  Winfield(باشـد  لحاظ ذخیره ژنتیکی داراي اهمیت زیـادي مـی  

and Nelson,1991.(  
هـاي آب  ترین گونهیان متعلق به خانواده کپورماهیان اصلیماه

هـاي  هاي آب شـیرین از رودخانـه  شیرین بوده و در انواع اکوسیستم
هـاي راکـد و منـابع    آب چشمه، ها،بزرگ و کوچک گرفته تا دریاچه

ماهیان گرما دوسـت بـوده و بخـش     این. زمینی حضور دارندآبی زیر
در  .کننـد و مجـاور آن زنـدگی مـی    ها در مناطق اسـتوایی اعظم آن
هاي جغرافیایی باالتر حرکت کنـیم  که هرچه به طرف عرض صورتی

هـاي جغرافیـایی شـمالی بـه     ها کاسته شـده و در عـرض  از تنوع آن
خانواده کپور  .)Berg, 1949(شوند وسیله آزاد ماهیان جایگزین می

بـوده و   هـاي ماهیـان  ترین خـانواده ترین و مهمماهیان یکی از بزرگ
 .)Nelson, 2006(باشند گونه می 2070جنس و  194داراي 

گونـه   78جـنس و   36خانواده کپور ماهیـان در ایـران شـامل    
-Luciobarbus: هـاي آن عبارتنـد از  ترین جنسباشند که مهم می
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Barbus- Capoeta-Chalcalburnus- Cyprinus- Leusiscus- 

Iranocypris Rutilus- Schizothorax-Squalius.     بـا توجـه بـه
اي خانواده کپورماهیان در ایـران، در تمـام منـابع    تعداد و تنوع گونه

. هاي خلیج فارس و دریاي عمان حضـور دارنـد  آبی کشور به جز آب
با در نظر گرفتن عوامل مـوثر در پـراکنش ماهیـان از یـک طـرف و      

طـور طبیعـی وجـود دارنـد از طـرف دیگـر         موانع جغرافیایی که به
هاي مختلف از نظر پراکنش جغرافیایی وضـعیت  ده تا گونهموجب ش

ها داراي پـراکنش  که بعضی از گونه به طوري. متفاوتی داشته باشند
هاي آبریـز حضـور دارنـد ماننـد     وسیعی بوده و تقریبا در اکثر حوضه

Capoeta damascina - Carassius  auratus Squalius 

cephalus.  ش جغرافیـایی محـدودي   هـا پـراکن  برخی دیگر از گونـه
داشته و تنها در قسمت کوچکی از یک حوضـه آبریـز حضـور دارنـد     

کـه در بخـش     Iranocypris typhlops- Aspius voraxماننـد 
  Schizothoraxکنند و گونـه  محدودي از حوضه دجله زندگی می

zarudnyi  کندکه در قسمت محدودي از سیستان زندگی می. 
به عنوان ماهی زینتی معرفـی شـده   اي که در این بررسی گونه

تـرین  باشد کـه اکثـرا داراي بـیش   میمتعلق به خانواده کپورماهیان 
غرب ایران داشته و  غرب وشمال میزان پراکندگی در مناطق شمال،

ریز کشور شـامل حوضـه آبریـز دریـاي     هاي آبدر تعدادي از حوضه
فـت  ریـز دجلـه یا  حوضـه آب  حوضـه آبریـز دریاچـه ارومیـه و     خزر،
ــوقی و مســتجیر( شــوند مــی  ,Coad,1996a,1996b.، 1388، وث

توان از آن که بـا شـرایط اکولوژیـک کشـورمان کـامال      و می) 2014
  .سازگاري دارد به شکل ماهی آکواریومی استفاده نمود

  
 منابع

بررســی عوامــل محیطــی مــوثر و ضــروري در  .1392، .ه اســدي،
ــاهی  ــراکنش م ــه تو Barbus lacertaپ ــابندر رودخان  .تک

نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشـاورزي و منـابع   پایان
  ص60.طبیعی گیالن

. شناسایی و تعیین پراکنش باربوس ماهیان ایران .1378. رامین، م
  . هشتمین کنفرانس سراسري زیست شناسی ایران

هاي بومی جدید از جـنس  گونه .1393، .م دوستدار،و  .م رامین،
Aphanius صنعت ماهیـان تزئینـی ایـران    جهت معرفی به. 

  .صفحه 8 .3شماره  .آبزیان زینتیمجله 
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  هاي غذایی میکروبی بر تکثیر ماهیان زینتیاثرات مکمل
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  چکیده

هاي  عه، انجام تحقیقات در زمینه جنبهو توس همگام با این رشد .صنعت آبزي پروري تجاري و تزئینی طی دهه اخیر رشد و توسعه فراوانی داشته است
هـاي غـذایی میکروبـی شـامل     ان در زمینه اثـرات مکمـل  لعات فراوعلی رغم انجام مطا. اهمیت است مختلف تکثیر و پرورش ماهیان زینتی حائز

ثرات احتمالی و مکانیسم اثـر  ها بر کارایی رشد، ایمنی و مقاومت در برابر بیماري ماهیان مطالعات محدودي در زمینه ابیوتیکها و سینپروبیوتیک
هـا بـر   کتایج مطالعات انجام شده در زمینه اثرات پروبیوتین. هاي غذایی میکروبی بر عملکرد تولید مثلی ماهیان زینتی صورت پذیرفته استمکمل

، ماهی دم شمشیري سـبز  )Poecilia sphenops(، مولی )Poecilia reticulate(هاي شیرین مانند ماهی گوپی هاي آبعملکرد تولید مثلی گونه
)Xiphophorus helleri( ماهی پلتی ،)Xiphophorus maculates (هـا بـر   اثرات مثبت استفاده از پروبیوتیـک از  و یا ماهی گورخري حاکی

گرچه هنوز مکانیسم ا. باشداي و فرآیندهاي تولید مثلی میود ارتباطی بین میکروبیوتاي رودهاین نتایج نشان دهنده وج. عملکرد تولید مثلی بوده است
  .ت بیشتري استها بر عملکرد تولید مثلی به خوبی تبیین نشده است و نیازمند مطالعااثر پروبیوتیک

  
  .مکمل میکروبی، تکثیر، آبزي پروري، ماهی زینتی: کلیدي کلمات
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  مقدمه
صنعت آبزي پروري در سالیان اخیر رشـد و توسـعه فراوانـی داشـته     

که نرخ رشد ساالنه آن بیشـتر از سـایر صـنایع بـوده اسـت      طوري هب
)FAO, 2014( .  تکثیر و پرورش ماهیان زینتی نیز به دلیل اهمیـت
در ایـن راسـتا   . قتصادي باالي آن توسعه چشمگیري داشـته اسـت  ا

پروري تجـاري و یـا زینتـی    هاي آبزي که به منظور آبزيتعداد گونه
ــه افــزایش اســت  مــورد پــرورش قــرار گرفتــه ــه ســرعت رو ب ــد ب ان

)Firouzbakhsh et al., 2011( . از این رو انجام تحقیقات کاربردي
و پـرورش ماهیـان آکواریـومی از    هاي مختلف تکثیر در زمینه جنبه

جمله کارایی رشد، افزایش مقاومت و پاسخ ایمنی و نیـز بیوتکنیـک   
در  ).Hoseinifar et al., 2015b( رسـد تکثیر ضروري به نظر مـی 

هـاي  خصوص مکمـل ه هاي غذایی و بسالیان اخیر استفاده از مکمل
ی غذایی میکروبی در جیره غذایی ماهیان پرورشـی تجـاري و تزئینـ   

هـاي غـذایی میکروبـی عمـدتا شـامل      مکمل. مورد توجه بوده است
. )Ringø et al., 2014(باشـد  هـا مـی  بیوتیـک ها و سینپروبیوتیک
کـه   ندهـا هسـت   ها یـا محصـوالتی از آن   ارگانیزم ها، میکرو پروبیوتیک

انـواع مختلفـی از   . اثرات مفیـدي بـر سـالمتی میزبـان خـود دارنـد      
ــرو ــگ میکــ ــا آلــ ــا )Tetraselmis(هــ  ,Phaffia(، مخمرهــ

Saccharomyces(هـــاي گـــرم مثبـــت  ، بـــاکتري)Bacillus, 

Carnobacterium, Enterococcus, Lactobacillus, 

Lactococcus, Micrococcus, Streptococcus &Weissella (
ــاکتري ــی   و ب ــرم منف ــاي گ  ,Aeromonas, Alteromonas(ه

Photorhodobacterium, Pseudomonas & Vibrio (عنـوان  هب
دسـته  . )Irianto and Austin, 2002( انـد شده سیپروبیوتیک برر
ها هستند که شامل مواد غذایی هاي غذایی پربیوتیکدیگر از مکمل

هاي موجود در غیر قابل هضم براي میزبان هستند که توسط باکتري
اي مصرف شده و سبب افـزایش تعـداد و غالبیـت    میکروبیوتاي روده

 شـوند  می) هاي اسید الکتیکمانند باکتري(قوه مفید هاي بالباکتري
)Hoseinifar et al., 2014( .      سـین بیوتیـک بـه اسـتفاده تـوام از

محققین بسیاري اثرات مثبت . شودپروبیوتیک و پربیوتیک اتالق می
هاي غذایی میکروبی را بر کارایی رشد، ایمنـی و مقاومـت در   مکمل

 ;Hoseinifar et al., 2015a( برابـر بیمـاري گـزارش کـرده انـد     

Ringø et al., 2014( .هاي کـه اخیـراً در تحقیقـات    یکی از جنبه
گـذاري  و مکانیسـم اثر  مورد توجه بوده است تعیین اثرات احتمـالی 

بـا  . هاي غذاي میکروبی بر تکثیر ماهیـان زینتـی بـوده اسـت    مکمل
توجه به اهمیت این موضوع به عنوان یـک راهبـرد جالـب توجـه در     

ـ  ر ماهیان زینتی در این مقاله مروري یافتهتکثی طـور   ههاي موجـود ب
 . انداجمالی مورد بحث و بررسی قرار گرفته

هاي غذایی میکروبی مکمل به کارگیرياثرات 
  تزئینی  بر تولید مثل در ماهیان

هـا در  هاي غذایی میکروبی و بـه ویـژه پروبیوتیـک   استفاده از مکمل
اي در بوده است و تحقیقات گسترده طی دهه اخیر بسیار مورد توجه

متمرکز بر تعیین  این تحقیقات عمدتاً. خصوص صورت پذیرفته است
هاي رشد، پاسخ ایمنی و مقاومت در اثرات و مکانسیم اثر بر شاخص

مندي زیاد به اسـتفاده از  برابر بیماري بوده است ولی علی رغم عالقه
محدودي در زمینـه  ها در صنعت پرورش ماهی، مطالعات پروبیوتیک

 ها بر تولیـد مثـل ماهیـان صـورت پذیرفتـه اسـت      اثرات پروبیوتیک
)Ghosh et al., 2007( .  ــتفاده از ــرات اس ــات اث ــن مطالع در ای

هـاي  ها در جیره غـذایی بـر عملکـرد تولیـد مثلـی گونـه      پروبیوتیک
، مـولی  ) Poecilia reticulate(هاي شیرین مانند ماهی گوپی  آب

)Poecilia sphenops( مــاهی دم شمشــیري ،)Xiphophorus 

helleri(   مـاهی پلتـی ،)Xiphophorus maculates (   و یـا مـاهی
 Ghosh et al., 2007, Abasali and( گورخري بررسی شده است

Mohamad, 2010, Gioacchini et al., 2010.(   
ولدین مانند چربـی، پـروتئین، اسـیدهاي چـرب،     اجزاء جیره م

توانند اثرات شگرفی در مراحـل مختلـف   ئید میها و کاراتنوویتامین
، لقاح، تفـریخ تخـم و توسـعه الرو داشـته     همآوري تولید مثل مانند

زارش شده است که همچنین گ. )Izquierdo et al., 2001(باشند 
هـاي گیـاهی در جیـره    ها، مکملبیوتیکها، آنتیبکارگیري هورمون

ع میکروبـی و فعالیـت   تواند اثرات زیادي بر جوامـ می غذایی مولدین
 ,Nayak, 2010( آنها در دسـتگاه گـوارش مولـدین داشـته باشـند     

Sullam et al., 2012( .ها ظر می رسد مکانیسم اثر پروبیوتیکبه ن
تغذیه ماهیـان مولـد    ها نیز به همین دلیل بوده وبر تولید مثل ماهی

 توانند سـبب بازسـازي و تقویـت تـوازن    ها در جیره میبا پروبیوتیک
میکروبی روده شده و از طریق افـزایش مـواد معـدنی در دسـترس،     

ها بـر تولیـد   هاي گوارشی مهم و یا متابولیتها و تولید آنزیمویتامین
اگرچه میـزان  . )Holzapfel et al., 1998(مثل ماهیان موثر باشند 

آمـده   به دستمقاالت موجود در این زمینه محدود است، ولی نتایج 
دهنده نشان مشخص، به طورار امیدوارکننده بوده و تا این زمان بسی

ها بـر فرآینـدهاي تولیـد مثلـی     پروبیوتیک به کارگیرياثرات مثبت 
  .باشدمولدین ماده می
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هـاي  ها بر  تولید مثل گونـه اثرات پروبیوتیک
  زاماهیان تزیینی زنده

منـدان زیـادي دارد   هـاي زینتـی کـه عالقـه    یکی از انواع مهم ماهی
اولین مطالعـه در خصـوص بکـارگیري    . هاي زنده زا می باشند ماهی

) 2007(و همکاران  Ghoshهاي زنده زا توسط پروبیوتیک در ماهی
 Bacillusدر ایـن مطالعـه اثـرات بـاکتري پروبیـوتیکی      . انجام شد

subtilis  جدا شده از روده کپور مریگال)Cirrhinus mrigala ( بر
ز ماهیان زینتی زنده زا شامل گوپی، عملکرد تولید مثلی چهار گونه ا

سـطوح اسـتفاده شـده    . مولی، دم شمشیري سبز و پلتی بررسی شد
، 5×  106، 5×  105سـطح،   4هـا  باکتري پروبیوتیک در جیره ماهی

نتایج این مطالعه نشان . باکتري به ازاي گرم بود 5× 108و  5×  107
ــی   ــود معن ــک ســبب بهب ــتفاده از پروبیوتی ــه اس ــاخص دار داد ک ش

هـا  گنادوسوماتیک و همآوري و تخمریزي ماهیان ماده در همه گونه
هاي  ها در همه گونههمچنین بررسی طول و وزن بچه ماهی. شودمی

داري بیشـتر از گـروه شـاهد    معنـی  به طورتغذیه شده با پروبیوتیک 
عالوه بر این تلفات و بد شکلی بچه ماهیان در تیمار تغذیه شده . بود

آمده نشـان   به دستبررسی آماري نتایج . یک کاهش یافتبا پروبیوت
داد که اثرات مثبت پروبیوتیـک وابسـته بـه دوز نبـود و اسـتفاده از      
مقادیر بیشتر، لزوما منجر به عملکرد تولید مثلی بهتري در مولـدین  

) 2011(همچنین در مطالعه دیگري عباسـعلی و محمـد   . گردد نمی
یک تجـاري پریمـاالك، متشـکل از    اثرات استفاده از مخلوط پروبیوت

هاي بیفیدوباکتریوم ترموفیلوم، الکتوباسیلوس نسبت مساوي باکتري
اسـیدوفیلوس، الکتوباســیلوس کـازئی، انتروکوکــوس فیســیوم را در   

پس از بیست و شش هفته تیمار بـا  . جیره ماهی پلتی بررسی کردند
درصـد   14/0و   09/0، 04/0(هـاي مختلـف   پروبیوتیک بـا غلظـت  

. ها مشاهده شدبهبود شاخص گنادوسوماتیک در مولدین ماده) جیره
هـا تغذیـه شـده بـا     آمـده از مـاده   بـه دسـت  هـاي  عالوه بر این الرو

ــا   پروبیوتیــک طــول و میــزان بازمانــدگی بیشــتري را در مقایســه ب
هرچنـد از نظـر وزن و میـزان    . الروهاي گـروه شـاهد نشـان دادنـد    
ار پروبیوتیک و شـاهد مشـاهده   بدشکلی تفاوت معنی داري بین تیم

  .نشد
  

ها بر تولید مثل مـاهی گـور   اثرات پروبیوتیک
  خري

عنوان ماهی زینتی، بـه دلیـل دارا   هماهی گورخري عالوه بر اهمیت ب
هاي مناسب بسیاري مانند شناسایی کامل توالی ژنومی، بودن ویژگی

سهولت پرورش، سـایز کوچـک و مراحـل الروي کوتـاه مـدت یـک       
دار مدل عالی جهت مطالعات ژنتیکی انسانی، مطالعات م مهرهارگانیز

 ,Keller and Murtha, 2004( آیدتولید مثلی و تکاملی بشمار می

Penberthy et al., 2002.(    در برخــی از مطالعـات اخیـر اثــرات
 Lactobacillus rhamnosus )Synbiotec Srlپروبیوتیک تجاري 

لی این ارگانیزم مدل بررسی شده بر عملکرد تولید مث) ساخت ایتالیا
آمــده در ســطوح مولکــولی،  بــه دســتاگرچــه هنــوز نتــایج . اســت

ماکرومولکولی و فیزیولوژیک کامل نیستند ولی اطالعـات زیـادي را   
هاي احتمالی اثر پروبیوتیک ها بر عملکرد تولید درخصوص مکانیسم

  .دهندمی به دستمثلی 
 Lb. rhamnosusتغذیه ماهی گورخري با جیره هـاي حـاوي   

داري معنـی  به طـور روز  10به مدت ) در گرم CFU 106به میزان (
. )Gioacchini et al., 2010(ها شـد  سبب افزایش اووالسیون تخم

همچنین نرخ تفـریخ بـاالتر و تکـوین جنینـی سـریعتر در ماهیـان       
مشـاهده گردیـد،    Lb. rhamnosusگورخري ماده تغذیه شـده بـا    

سـاعت   4هاي تغذیه شده با پروبیوتیـک  ر ماهیکه تفریخ د طوري هب
. )Gioacchini et al., 2010(زودتـر از گـروه شـاهد اتفـاق افتـاد      

اي مولدین ماده تغذیه شده با پروبیوتیـک  بررسی میکروبیوتاي روده
دهنده  ی بر کشت و غیرمبتنی بر کشت نشانبا استفاده از روش مبتن

ــی  ــاالي  تغییراتـ ــطوح بـ ــوص سـ ــاي روده و بخصـ   در میکروبیوتـ
Lb. rhamnosus هاي تحت تیمار بـود  در ماهی)Gioacchini et 

al., 2011( .   همچنین بررسی جوامع باکتریایی روده بـا اسـتفاده از
 ها نـه تنهـا قـادر بـه    نشان داد که پروبیوتیک PCR-DGGEروش 

ه مدوالسیون باشند بلکه قادر بتشکیل کلونی در دستگاه گوارش می
کـه تغییـر مشخصـی در جوامـع     طـوري  هجوامع میکروبی هستند؛ بـ 

میکروبی و به خصوص افزایش حضور یـک بـاکتري اسـید الکتیـک     
در . مشـاهده شـد   Streptococcus thermophilesدیگـر بـه نـام    
روي تکوین تخمدان،  Lb. rhamnosus به کارگیريارتباط با اثرات 

ت مثبت آن بر فازهاي رشد و رسیدگی آمده موید اثرا به دستنتایج 
با هاي تیمار شده ن مطالعه بافت شناسی تخمدان ماهیهمچنی. بود

سـازي نشـان داد   زردههاي درحـال  پروبیوتیک افزایشی در فولیکول
)Gioacchini et al., 2011, Gioacchini et al., 2010( . بعالوه

داري در عنیافزایشی م) p 19  )cyp19aبررسی بیان ژن سیتوکروم 
گروه پروبیوتیک نشان داد که این ژن کـد کننـده آنـزیم دخیـل در     
تبدیل نهایی تستوسترون به اسـترادیول در تخمـدان و ویتیلـوژنین    

)vtg (    و ایزوفرم آلفـا گیرنـده اسـترادیول)erα (  باشـد در کبـد مـی 
)Gioacchini et al., 2011( .قات انجـام شـده نشـان دادنـد     تحقی

یان ماده تغذیه شـده بـا پروبیوتیـک میـزان بـاالتر      هاي ماهاووسیت
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GVBD    ــک ــش تحریـ ــاکی از نقـ ــه حـ ــتند کـ ــدگیداشـ   کننـ
 Lb. rhamnosus   ــول ــیدگی فولیک ــاز رس ــر ف ــی ب ــا م ــد ه باش
)Gioacchini et al., 2010(.  

آمـده از مطالعـات صـورت پذیرفتـه در سـطح       به دسـت نتایج 
روبیوتیـک  مولکولی در ناحیه تخمدان ماهی هـاي تغذیـه شـده بـا پ    

هـایی کـه فـاز رسـیدگی را     هاي کد کننده سیگنالافزایش بیان ژن
 Ihr ،20β-hsd ،mprβ ،cyclinماننـد ژن هـاي   (کنند تحریک می

B ،activinβA1  وsmad2( هـاي کـد   ، را همراه با کاهش بیـان ژن
ماننـد  (شـوند  کننده فاکتورهایی کـه مـانع رسـیدگی اووسـیت مـی     

tgfβ1 ،gdf9   وbmp15 (ن دادنشــا .Gioacchini  و همکــاران
 .Lbگزارش کردند که تغذیه مولدین ماده بـا پروبیوتیـک   ) 2013(

rhamnosus  سبب جلوگیري از آپوپتوزیس فولیکولی و بهبود بقاي
  .)Gioacchini et al., 2013(گردد فولیکولی می

 

  killifishاثرات پروبیوتیک بر تولید مثل 
که تنها یک مطالعه به بررسی اثرات مرور منابع انجام شده نشان داد 

المبــاردو و . پرداختــه اســت killifishپروبیوتیــک بــر تولیــد مثــل 
را در سـطح   Lb. rhamnosusاثرات پروبیوتیـک  ) 2011(همکاران 

106 CFU   به ازاي گرم در جیره غـذاییkillifish   بررسـی کردنـد .
ـ   killifishنتایج این مطالعه نشان داد کـه تغذیـه مولـدین      .Lbا ب

rhamnosus دار همــآوري بــه مــدت ده روز ســبب افــزایش معنــی
و مقادیر باالتر شاخص ) افزایش دو برابري در مقایسه با گروه شاهد(

) افزایش پانزده درصدي در مقایسه با گـروه شـاهد  (گنادوسوماتیک 
ــد  .Lbاگرچــه بکــارگیري . )Lombardo et al., 2011( گردی

rhamnosus   ـ داري بـر سـرعت   دین اثـر معنـی  در جیره غذایی مول
داري در طور معنیهتکامل جنینی نداشت، میزان بازماندگی جنین ب

آمـده از   به دسـت تیمار پروبیوتیک افزایش یافت همچنین الروهاي 
مولدین تحت تیمار با پروبیوتیک میزان وزن و طول کل بیشتري در 

بیوتیـک  با ایـن حـال اسـتفاده از پرو   . مقایسه با گروه شاهد داشتند
 ,.Lombardo et al(اثري چشمگیري بر بازماندگی الروها نداشت 

2011(.  
 

  جمع بندي و چشم انداز آینده
          براسـاس مطالعـاتی کـه در بـاال بیـان شـد بـه نظـر مـی رسـد کــه           

ها در جیره غذایی مولدین اثـرات مثبتـی بـر    کارگیري پروبیوتیکه ب
هـایی کـه بـه    رچـه مکانیسـم  اگ. تولید مثل ماهیان آکواریـومی دارد 

ها باعث بهبود عملکرد تولید مثلی مـی شـوند   وسیله آنها پروبیوتیک

) 2011(و همکـاران    Gioacchini.تاحد کمی شناخته شده اسـت 
بیـان   PCR-DGGEآمـده از   بـه دسـت  هـاي  براساس تفسیر یافته

اي، کردند احتماال سـواي از اثـرات مسـتقیم بـر میکروبیوتـاي روده     
همچنـین  . باشـد هـا نمـی  ک مستقیماً در ارتباط با تخمدانپروبیوتی

همین محققین نشان دادند که در هـر دو سـطح گوارشـی و مغـزي     
شود دار بیان ژن لپتین میاستفاده از پروبیوتیک سبب افزایش معنی

ــاي    ــرژي و کارکرده ــدي در هموســتازي ان ــک هورمــون کلی کــه ی
 دهنـد کـه پروبیوتیـک    این نتایج نشـان مـی  . باشدنورواندوکراین می

سـازي یـک هورمـون    غیر مسـتقیم از طریـق فعـال    به طورتواند می
  . متابولیک قوي مانند لپتین عمل کند

ــه  ــه مطالع ــاس وســیع در در حــال حاضــر هیچگون اي در مقی
هاي مهم تجاري که مواجه با اختالالت عملکرد تولیـد  خصوص گونه

 بـه دسـت  نتـایج   .مثلی در شرایط اسارت هستند، انجام نشده اسـت 
اي را بـراي مطالعـات آینـده در خصـوص     آمده از این مطالعات پایـه 

همچنین با توجه . آورداي عملکرد تولید مثلی فراهم میبهبود جیره
هـایی در زمینـه اثـرات    بایسـت پـژوهش  خالء تحقیقاتی موجود، می

. پروبیوتیک بر عملکرد تولید مثلی و توسعه گناد ماهی نر انجام شود
حاکی از اهمیت میکروبیوتـاي   مجموع نتایج مطالعات انجام شدهدر 

امر است موید این اي در فرآیندها و عملکرد تولید مثلی است و روده
یک راهبرد جدیـد در   به عنوانتواند ها میکه استفاده از پروبیوتیک

  . بهبود عملکرد تولید مثلی مورد توجه قرار گیرد
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Abstract 
During the last decade, aquaculture was among the fastest growing industry. Along with this growth 
and expansion, performing research projects on various aspect of ornamental fish aquaculture is of 
high importance. In spite of the extensive research on the effects of microbial dietary supplements 
include probiotics and synbiotics on growth performance, immune response and disease resistance, 
there is limited information regarding the possible effects and the mode of action of microbial 
dietary supplements on reproductive performance of ornamental fish. The results of previous 
studies regarding the effects of probiotics on reproductive performance of fresh water species like 
guppy (Poecilia reticulate), Mexican molly (Poecilia sphenops), green swordtail (Xiphophorus 
helleri), southern platyfish (Xiphophorus maculates) and zebrafish revealed beneficial effects of 
probiotics on reproductive performance. These results hint at a relationship between intestinal 
microbiota and the process involved in reproduction. However, the mechanism by with probiotics 
affect the reproductive performance has not been elucidated yet and merit further research. 
 
Keywords: Microbial dietary supplements, Reproduction, Aquaculture, Ornamental fish. 
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Abstract 
According to the achievements of research project titled as: Biodiversity of inland water fish species 
of Iran (2005-2010) some specimen of Barbus lacerta Heckel, 1843 obtained from main rivers of 
North, Northwest and West of Iran by using of electrofishing as the main method for sampling. 
Obtained samples were fixed in formalin 10% and then transferred to laboratory. About 24 
morphometric and meristic factors as well as 11 ratios of these two species were studied. 
Concerning to small size, beautiful colors, bars and pigments in mentioned fishes, it could be 
introduce to fish farmers as new aquarium fish. 
 
Keywords: Barbus lacerta, Morphometric and Meristic factors, Ornamental fish. 
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Abstract  
This study investigated the Onion Powder (OP) supplementation in the diet of the Gold fish 
(Carassius auratus) on the growth; survival rate and feed efficiency that were carried out in eight 
weeks experimental period. Fish averaging 1.16 ± 0.09 g were randomly stocked into aquarium. 
Four experimental diets were prepared to contain onion powder at the concentrations of 0, 0.5, 1 
and 1.5% for diets. In order to adapted to experimental condition. The optimal growth performance 
and feed efficiency were observed in fish fed the 0.5% onion powder diet. The highest survival rate 
in fish fed the 0.5% onion powder diet compared with the control (P<0.05). In conclusion, it can be 
suggested that dietary inclusion of 0.5% onion powder could be effective at improving growth and 
feed efficiency of Goldfish. 
 
Keywords: Goldfish, Onion powder, Growth, Survival rate. 
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Abstract 
The roles of nucleotides and metabolites in diets of bony, sturgeon, cold, warm and ornamental 
fishes have been sparingly studied for over 25 years. Beside possible involvement in diet 
palatability, fish feeding behavior and biosynthesis of non-essential amino acids, exogenous 
nucleotides have shown promise most recently as dietary supplements to enhance immunity and 
disease resistance of fish produced in aquaculture. Research on dietary nucleotides in fishes has 
shown they may improve growth in early stages of development, enhance larval quality via 
broodstock fortification, alter intestinal structure, increase stress tolerance as well as modulate 
innate and adaptive immune responses. Fishes fed nucleotide-supplemented diets generally have 
shown enhanced resistance against viral, bacterial and parasitic infections. Despite occasional 
inconsistency in physiological responses, dietary supplementation of nucleotides has shown rather 
consistent beneficial influences on various fish species. Although nucleotide nutrition research in 
fishes is in its infancy and many fundamental questions remain unanswered, observations thus far 
support the contention that nucleotides are conditionally or semi-essential nutrients for fishes, and 
further exploration of dietary supplementation of nucleotides for application in fish culture is 
warranted. Hypothesized reason(s) associated with these beneficial effects include dietary provision 
of physiologically required levels of nucleotides due to limited synthetic capacity of certain tissues 
(e.g. lymphoid), inadequate energetic expenditure for de novo synthesis, immunoendocrine 
interactions and modulation of gene expression patterns. However, currently there are numerous 
gaps in existing knowledge about exogenous nucleotide application to fish including various aspects 
of digestion, absorption, metabolism, and influences on various physiological responses especially 
expression of immunogenes and modulation of immunoglobulin production. Additional information 
is also needed in regard to age/size-related responses and appropriate doses and timing of 
administration. Thus further research in these areas should be pursued. 
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Abstract 
The islands have a unique ecological function similar to the terrestrial ecosystems. Islands led to the 
evolution of terrestrial ecosystems which is closed, during the specific satiety. Therefore all kind of 
ecological levels are biological indicators that reflect the evolution of ecological processes and 
systems are life-giving. Besides being in the midst of the sea, causing shallow coastal areas prepare 
them for the presence of biological databases such as coral reefs, beds of plants, algae, and aquatic 
breeding area is farmed environments including coastal and marine habitats are sensitive and 
potentially attract tourists. In general, the Iranian islands can be divided into two categories: the 
islands inland and offshore islands. Islands based on the location of the two islands, lake and river 
islands are indivisible. But offshore Islands in the Persian Gulf and Oman Sea, with the majority of 
them. In terms of the origin and genesis, the islands three coral reefs, deltaic sediment, and divided 
the Zagros anticline. The coral reefs of coral reefs on a long accumulation of calcareous shell or 
underwater reefs have been created and height. This area is one of the most important and the main 
habitat of aquatic organisms, especially fish collection encompasses as saltwater ornamental fish 
(marine) are of immense value. 
 
Keywords: Island ecosystems, Ecology of coasts, Valuable habitats, Coral reefs, Marine ornamental 
fishes. 
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Abstract 
Garra rufa are freshwater fish that originate from the river basins of the Middle East. Its sucking 
mouth has an expanded lower lip that forms a round or oval sucking pad, which has sharp 
keratinised edges used for scraping food from the surface of submerged rocks and logs. This 
feeding method is the basis for their use in foot spa treatments, because the fish remove superficial 
scaly patches that develop on the skin of patients. There are different opinions about accuracy of 
fish therapy, but to demonstrate the negative and positive aspects of this method, more researches 
are needed, and the possibility of infections transfer should be revised. The purpose of this article is 
study of fish therapy by Garra rufa. 
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