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 چكيذه

لؿرٕز  ثرط ؾربذشبض    زض جيرطٜ وٙشرطَ    زضنس 5/0ٚ  25/0، )نفط زض ؾغٛح ٔرشّفسأثيط ٘ٛوّئٛسيس جيطٜ 

 26/12±001/0ثرب ٔيربٍ٘يٗ ٚظٖ    Salmo trutta caspius ،ضٚزٜ زض ثچٝ آظاز ٔبٞي زضيربيي ذرعض  ٔرشّف  ٞبي

 35ثرب سرطاوٓ شذيرطٜ ؾربظي     آة قيطيٗ ِيشطي  300ٌطزيس. آظٔبيف زضٖٚ ٔربظٖ  ٞفشٝ ثطضؾي 8 ثؼس اظٌطْ 

جٟز ثطضؾي سأثيط ٘ٛوّئٛسيس ثرط ؾربذشبض ثركرٟبي ٔرشّرف     دطٚضـ  ٜٔبٞي ا٘جبْ قس. زض دبيبٖ زٚضٝ ثچ لغؼٝ

لغؼٝ ثچٝ ٔبٞي نيس ٚ ثالفبنّٝ جٟز ا٘جبْ اػٕبَ ثبفز قٙبؾي زض ثٛئٗ فيىؽ ٚ درؽ اظ   6ضٚزٜ اظ ٞط سيٕبض 

ٗ  4عي ٔطاحُ لبِت ٌيطي، ثطقٟبي  ئرٛظيٗ ض٘رً آٔيرعي ٚ    ا-ٔيىطٚٔشطي اظ آٟ٘ب سٟيٝ ٚ ؾذؽ ثب ٕٞبسٛوؿريّي

ثطضؾي ٌطزيس٘س. ٘شبيج ثطضؾيٟبي ثبفز قٙبؾي ثؼُٕ آٔسٜ زض لؿٕز زٚاظزٞٝ ٘كبٖ زاز وٝ سيٕبضٞربي حربٚي   

  ثط عَٛ دطظ، ضربٔز ػضّٝ ٚ ظيط ٔربط زاضز P<05/0٘ٛوّئٛسيس زض ٔمبيؿٝ ثب سيٕبض قبٞس، سأثيط ٔؼٙي زاضي )

آٔس. ٔكبثٝ ٕٞيٗ ٘شبيج زض ضٚزٜ ٔيرب٘ي   ثٝ زؾز زضنس 25/0اٖ ثبفز ػضّٝ زض سيٕبض ٚ حساوثط عَٛ دطظ ٚ ٔيع

زض   P<05/0)ٚ ا٘شٟبيي ٘يع ٔكبٞسٜ ٌطزيس، ٚ زض ثيٗ سيٕبضٞبي حبٚي ٘ٛوّئٛسيس ثيكشطيٗ سرأثيطار ٔؼٙري زاض   

زضنس ثٛز. ِصا ثٝ ٘ظط ٔي ضؾس افعٚزٖ ٔمرساض   25/0افعايف عَٛ دطظ، ٔيعاٖ ثبفز ػضّٝ ٚ ظيط ٔربط ٔطثٛط ثٝ 

٘ٛوّئٛسيس ٔي سٛا٘س سأثيطار ٔثجز لبثُ سٛجٟي ضٚي ضقس ٚ ثبظؾبظي ثبفز ضٚزٜ زاقشٝ ٚ قربيس ثرب    زضنس 25/0

 ٘مف ٟٕٔي زض ضقس ثچٝ ٔبٞيبٖ زاقشٝ ثبقس. ثشٛا٘س افعٚزٖ ثٝ ؾغٛح جصثي ضٚزٜ، 
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 . مقذمه0

ـ آثعيبٖ اظ فؼبِيشٟبي الشهربزي  سىثيط ٚ دطٚض

اظ ؾربَ  ثب اضظـ ٔحؿٛة ٔي قٛز ثٝ عرٛضي ورٝ   

ا٘شظربض  ٚ  زضنس زاقشٝ 9/8٘طخ ضقس ٔؼبزَ  1970

 وٝ ايٗ ضٚ٘س زض زٞٝ حبضرط ٔريالزي ٘يرع    ٔي ضٚز

 ,FAO)زاقرشٝ ثبقرس    افرعايف لبثرُ ٔالحظرٝ اي   

2004.  

يىي اظ فبوشٛضٞربي ٟٔرٓ زض درطٚضـ آثعيربٖ،     

ٛزٜ ٚ سغصيرٝ اي ورٝ ثشٛا٘رس    سغصيٝ ٔٙبؾت آٟ٘رب ثر  

ٔٙبؾرت ٟٔيرب    ثٝ عٛض٘يبظٞبي ٔشبثِٛيه ٔٛجٛز ضا 

وٙس ثؿيبض ٔٛضز سٛجٝ لرطاض ٌطفشرٝ اؾرز. يىري اظ     

سطويجبر ٟٔٓ سغصيٝ اي، ٘ٛوّئٛسيسٞب ٔي ثبقٙس وٝ 

زض ٚاوٙكٟبي ؾِّٛي زذبِز زاقشٝ ٚ ٘مف ٟٕٔري  

 Liزض ٚظبيف ؾربذشبضي ٚ سٙظيٕري ثرسٖ زاض٘رس )    

and Gatlin, 2006  ٘ٛوّئٛسيررس ٞررب ٕٞررٛاضٜ زض .

ؾررَّٛ ؾررٙشع، سجعيررٝ ٚ ثبظيبفررز ٔرري قررٛ٘س. زض  

ؾبِٟبي اذيط اؾشفبزٜ اظ ٘ٛوّئٛسيس زض جيرطٜ ٞربي   

غصايي ثٝ زِيرُ سمٛيرز ؾيؿرشٓ ايٕٙري، افرعايف      

ٚ ٔرثثط   ، ثٟجٛز ويفيز ٌٛقزؾغح جصة زض ضٚزٜ

ثٛزٖ زض ٔشبثِٛيؿٓ اؾيس چطة ثؿيبض ٔرٛضز سٛجرٝ   

 . اظ جّٕٝ Li and Gatlin, 2006لطاض ٌطفشٝ اؾز )

ؾررِّٟٛبي ٟٔررٓ زؾررشٍبٜ ٌررٛاضـ ٔرري سررٛاٖ ثررٝ   

ؾِّٟٛبي اليٝ ٔٛوٛؾي اقبضٜ وطز وٝ ايرٗ ؾرِّٟٛب   

ثررب سٛجررٝ ثررٝ ٔشبثِٛيؿررٓ ؾررِّٛي ٚ حجررٓ ثرربالي  

ٕٞچٙريٗ ٘يربظ ثربالي آٟ٘رب ثرٝ       ،ٚاوٙكٟبي ؾرطيغ 

ظطفيز ثؿريبض ٔحرسٚزي ثرطاي ؾرٙشع      ،٘ٛوّئٛسيس

يرٝ ٘ٛوّئٛسيرس اظ   ٘ٛوّئٛسيس زاض٘س. زض ايٗ ؾِّٟٛب سٟ

آٟ٘ب ثؿيبض  عجيؼئٙجغ ذبضجي ثطاي ا٘جبْ ٚظبيف 

ثرب    .Boza, 1998; Li et al., 2004ٟٔرٓ اؾرز )  

 ا٘جبْ قسٜ زض ٔٛجٛزار ٔرشّف سحميمبر ثٝ سٛجٝ

اي ٘مررف ٞرربي ٔشبثِٛيرره  ضا٘ٛوّئٛسيررس جيررطٜ ز 

ٖ   ٔشؼسزي اظ جّٕٝ  ثٟجٛز قبذم ٞبي ايٕٙري ثرس

 ؾؼٝ ٔيىطٚفّرٛض سٛ ،افعايف ضقس ، )شاسي ٚ اوشؿبثي

افرعايف ٔمبٚٔرز ثرٝ     ثٟجٛز ويفيز ٌٛقرز،  ،ضٚزٜ

ـ      ،ثيٕبضي  ،افرعايف ؾرغح جرصة زؾرشٍبٜ ٌرٛاض

ٓ   أىبٖ  اؾرٕعي، ٔرثثط    افرعايف سٛا٘ربيي زض سٙظري

ٚ دررطٚسئيٗ، افررعايف  ٔشبثِٛيؿررٓ چطثرري ثررٛزٖ زض

 ،ثٟجررٛز دبؾرررٟبي اؾررشطؼ ،جررصة آٞررٗ زض ضٚزٜ

وبٞف ضبيؼبر وجسي، انالح ػّٕىطز وجس ٚ ثيربٖ  

 ؛1387)ٔحٕٛزي،  ٖ قبذهٟبي ايٕٙي ٔي ثبقسغ

 ;Li and Gatlin, 2006 ;1387اٚالز ٚ ٕٞىربضاٖ،  

Boza, 1998; Andres-Elias et al., 2007; 

Burrells et al., 2001a; Burrells et al., 

2001b.  

ٚ  Ortegaٞرربي ا٘جرربْ قررسٜ سٛؾررظ  ثطضؾرري

ٚ ٕٞىرربضاٖ  Uauy  ٚ ٕٞچٙرريٗ 1995ٕٞىرربضاٖ )

ٚ  Bustamanteٛـ نررررحطايي،  ، زض ٔرررر1990)

ٚ ٕٞىرربضاٖ  Borda  زض ذررٛن، 1994ٕٞىرربضاٖ )

٘كرربٖ زاز٘ررس وررٝ  sae bream  زض ٔرربٞي 2003)

 لؿرٕز ٞربي  ٘ٛوّئٛسيس سأثيط ٔؼٙي زاضي ثط ضقرس  

 ٔرشّف ثبفز ضٚزٜ زاضز.

زؾشٍبٜ ٌٛاضـ ٔبٞيبٖ اؾشرٛا٘ي ثؿشٝ ثٝ ٘ٛع 

ٔرشّفي سمؿيٓ  لؿٕز ٞبيضغيٓ سغصيٝ اي آٟ٘ب ثٝ 

ٔي قٛز وٝ ٞط ثرف ٔٛضفِٛٛغي ٚ ؾربذشبض  ثٙسي 

 . ضٚزٜ Loretz, 1995)ثربفشي ذربل ذرٛز ضا زاضز    

آظاز ٔبٞيبٖ اظ ٘ظرط ضيررز قٙبؾري ثرٝ ثركرٟبي      

ٔكرهرري قرربُٔ ٔررطي، ٔؼررسٜ، زٚاظزٞررٝ، ضٚزٜ   

اثشسايي، ضٚزٜ ٔيب٘ي ٚ ضٚزٜ ا٘شٟربيي سمؿريٓ قرسٜ    

زؾشٍبٜ ٌٛاضـ ٔحُ ٞضرٓ   ،زض آظاز ٔبٞيبٖ اؾز.

يٓ يٖٛ ٚ سؼربزَ آة ٚ ٕٞچٙريٗ   سٙظ ٚ جصة غصا،

 ؾسي زض ٔمبثُ ٞجْٛ ػٛأرُ ثيٕربضيعا ٔري ثبقرس    

(Jutfelt, 2007 .   ثررررف اثشرررسايي ضٚزٜ ػٕرررسسب

 ,Loretzٔؿئَٛ جصة ٔرٛاز غرصايي ٔري ثبقرس )    

1995; Collie; Ferraris, 1995 جصة يٖٛ ٚ آة ، 

زض عررَٛ ضٚزٜ ٚ ثيكررشط زض ضٚزٜ ا٘شٟرربيي ضخ ٔرري 

زض يمبر ٘كبٖ زازٜ ورٝ   . سحمLoretz, 1995زٞس )

آظاز ٔبٞيبٖ آ٘بزضٚٔٛؼ )ثؼٙرٛاٖ ٔثربَ آظاز ٔربٞي    

زضيبي ذعض  زض عي سغييط قىُ دربض ثرٝ اؾرِٕٛز    

)زض آة قرررريطيٗ  سغييررررطار ديچيررررسٜ اي زض  
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، ثيٛقيٕي ٚ ضفشبض ٔبٞي ضيرز قٙبؾيفيعيِٛٛغي، 

جٟز آٔبزٜ ؾبظي آثعي ثرطاي ظ٘رسٌي زضيربيي ضخ    

  McCormick and Saunders, 1987)ٔري زٞرس   

وررٝ ٘كرربٍ٘ط ٘مررف اؾبؾرري ايررٗ ا٘ررساْ زض سٙظرريٓ 

سغصيرٝ ٚ ٔشؼبلرت آٖ جرصة ٔرٛاز     اؾٕعي اؾرز.  

غصايي، ظ٘سٌي ٚ حيبر ضا زض حيٛا٘ربر ٔيؿرط ٔري    

ؾبظز ٚ ٘بچربضا  دري آٔرسٞبي فيعيِٛٛغيره ذٛاٞرس      

زاقز. افعايف سٛجٝ جٟب٘ي ثٝ افرعٚزٖ ٘ٛوّئٛسيرس   

 Burrellsٞب زض جيطٜ ٔبٞيبٖ ثٛؾيّٝ ٌعاضـ ٞربي  

ٝ 2001a,bٚ ٕٞىبضاٖ ) ثرب ٌرعاضـ      ثٛجٛز آٔس ور

سحميمبر زض ايٗ ظٔيٙٝ قىُ سبظٜ اي  ايٗ ٔحمميٗ

 . سحميمربر  Li and Gatlin, 2006) ثٝ ذٛز ٌطفز

ضٚي چٍٍٛ٘ي اثطار ٔثجز ٘ٛوّئٛسيرسٞب زض ؾرغح   

 ,.Burrells et alضقس ٔبٞيبٖ ٔحسٚز ٔري ثبقرس )  

2001a; Burrells et al., 2001bٔرربٞي آظاز .  

 9يىري اظ    Salmo trutta caspius)زضيربي ذرعض   

زض   Salmo trutta)ظيطٌٛ٘ررٝ لررعَ آالي لٟررٜٛ اي 

جٟبٖ اؾز. ايٗ ظيطٌٛ٘ٝ زض ثيٗ ظيطٌٛ٘ٝ ٞبي لعَ 

اؾرز.  ٚظٖ  آالي لٟٜٛ اي زاضاي ثعضٌشطيٗ ا٘ساظٜ ٚ

ٔٛؼ  ٚايٗ آثعي اظ ٔبٞيبٖ ثرٛٔي ٚ ٟٔربجط )آ٘ربزض   

ٚ قيالسي زضيبي ذعض ٔي ثبقس وٝ اظ اضظـ غصايي 

ػٕرسٜ زض   ثٝ عرٛض ايٗ ٔبٞي  ثباليي ثطذٛضزاض اؾز.

جٙٛة زضيبي ذعض زض ؾٛاحُ ايطاٖ ٚجٛز زاقشٝ، ٚ 

ثسِيُ وبٞف شذبيط آٖ زض زضيب سالـ ٞب زض جٟز 

ثبظؾرربظي آٖ آغرربظ ٚ ٕٞچٙرريٗ سٛؾررؼٝ دررطٚضـ   

اضظـ الشهربزي ثربالي    ٔهٙٛػي قطٚع قسٜ اؾز.

ب ٔرربٞي آظاز ذررعض ٚ وررٓ قررسٖ شذرربيط آٖ زض زضيرر

سالـ زض جٟز ثٟجٛز دطٚضـ ثچٝ ٔبٞيبٖ لجرُ اظ  

ضٞبؾبظي ضا افرعايف زازٜ اؾرز. سحميمربر ا٘جربْ     

قسٜ ضٚي اثطار ٘ٛوّئٛسيس جيرطٜ زض ثچرٝ ٔبٞيربٖ    

آظاز ذررعض ٔثيررس، افررعايف ضقررس لبثررُ ٔالحظررٝ   

ٕٞچٙيٗ سرأثيطار ٔثجرز زض    ٚ  1387)ٔحٕٛزي، 

ضقس ثركٟبي ٔرشّف ثبفرز ويؿرٝ ٞربي )اٚالز ٚ    

  ٔي ثبقس. ثب سٛجٝ ثٝ ٔٛاضز اقبضٜ 1387ٕٞىبضاٖ، 

قسٜ ٚ ٘يع ػسْ ثطضؾي اثرطار ٘ٛوّئٛسيرس ثرط ضٚي    

ثبفرز ضٚزٜ آظاز ٔربٞي زضيربي     لؿرٕز ٞربي  ؾبيط 

ذرعض، سحميرك حبضرط ثررب ٞرسع ٔغبِؼرٝ سغييررطار      

ؾبذشبضي زٚاظزٞٝ، ضٚزٜ ٔيرب٘ي ٚ ضٚزٜ ا٘شٟربيي زض   

 اثط ايٗ ٔبزٜ افعٚز٘ي ا٘جبْ ٌطزيس.

 

 مواد و روش هب .2

ٔؼشجط ا٘جربْ قرسٜ    كٟبياثشسا ثب سٛجٝ ثٝ آظٔبي

زض ز٘يب ٔجٙي ثط اؾشفبزٜ اظ ٔىُٕ حبٚي ٘ٛوّئٛسيس 

وٝ زاضاي اؾشب٘ساضزٞبي الظْ ثرطاي ا٘جربْ وبضٞربي    

سحميمررررربسي اؾرررررز، ٔىٕرررررُ ادشيٕرررررٖٛ   

(Chemoforma,Augst Switzerland   ثررب زضنررس

 زضنس، حبٚي: 3/17ذّٛل 

Cytidine-5-monophosphate (CMP), 

Disodium uridine-5-monophosphate 

(UMP), adenosine-5-monophosphate 

(AMP), disodium inosine-5-monophosphate 

(IMP), disodium guanidine-5-

monophosphate (GMP،    قٙبؾربيي ٚ اظ عطيرك

قطوز زض ايطاٖ )قطوز سرٛضاٖ سرٛ     ٕ٘بيٙسٌي ايٗ

ٍ٘يٗ ثب ٔيبٔٛضز ٘ظط ٔبٞيبٖ  ثچٝ .ذطيساضي ٌطزيس

درطٚضـ ٔبٞيربٖ    ٚ ٌطْ اظ وبضٌربٜ سىثيرط   12ٚظ٘ي 

ؾررطزآثي قررٟيس ثرربٞٙط والضزقررز دررؽ اظ عرري   

ي فبيجطٌالؼ ػّٕيبر ضلٓ ثٙسي سٟيٝ قس٘س. سب٘ىٟب

لجرُ اظ شذيرطٜ    جٟرز درطٚضـ،   ٔشط ٔىؼجري  3/0

وبٔال  ضسػفٛ٘ي، ؾرذؽ ثرب آة    ثچٝ ٔبٞيبٖ ؾبظي

 ضرسػفٛ٘ي  ٕٞچٙريٗ جٟرز  قؿشكٛ زازٜ قرس٘س.  

ٚ  اؾرشفبزٜ قرس   زضنرس  4ٔحَّٛ ٕ٘ره   اظٔبٞيبٖ 

ِيشرط  ثرٝ    250ؾذؽ زض زاذرُ سب٘ىٟرب )آثٍيرطي    

زض ٞط سب٘ه لطاض ٌطفشٙس. ثٝ زِيرُ   لغؼٝ 35سؼساز 

زض حبِرز  ؾربػز   24 ثٝ ٔسرحُٕ ٚ ٘مُ ٔبٞيبٖ 

، ثرٝ ٔرسر يره    ٍٟ٘ساضي قسٜ ٚ ؾرذؽ  ٌطؾٍٙي

ٖ  ثٝ ٔٙظٛض ؾبظٌبض ٝيدبٞفشٝ ثب جيطٜ  سغصيرٝ   ٕ٘رٛز

ؼيريٗ قرسٜ،   س سيٕبضٞبيسٛجٝ ثٝ  ثب زض ازأٝقس٘س. 

% 5/0ٚ  %25/0حؾغ 2 زض ادشيٕٖٛ افعٚز٘ي غصايي

ثرٝ ػٙرٛاٖ   اضبفٝ ٌطزيس. سيٕربض ؾرْٛ    ٝيدبثٝ جيطٜ 
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ٝ  زض ٘ظرط ٌطفشرٝ قرس ورٝ     ير طٜ دبيٌطٜٚ قبٞس )ج

فطِٔٛجٙسي جٟز . ٔيعاٖ ٘ٛوّئٛسيس نفط زضنس ثٛز

 LINDO) جيررطٜ ٔبٞيرربٖ اظ ٘ررطْ افررعاض ِيٙررسٚ  

Systems Inc. Chicago, IL, USA ٚ     ثط اؾربؼ

اظ ؾرِّٛع، ضٚغرٗ    ٔٛاز اِٚيٝ زاذّي اؾشفبزٜ ٌطزيس.

ٔبٞي ٚ درٛزض ٔربٞي ثرطاي سٟيرٝ جيرطٜ ٞربيي ثرب        

٘يشطٚغٖ ٚ ِيذيس يىؿبٖ زض ثريٗ سيٕبضٞرب اؾرشفبزٜ    

  . 2ٚ  1قس )جساَٚ 

ٚػررسٜ زض  5ثچررٝ ٔبٞيرربٖ زض ثررٝ ٔيررعاٖ غررصازٞي 

ٚ  ا٘جربْ قرس. ٔرسفٛع    18، 15، 13، 11، 8ؾبػبر 

زيٍط ٔٛاز ثبليٕب٘سٜ ٞط ضٚظ اظ ٔربظٖ ؾريفٖٛ ٔري   

ظيؿز ؾٙجي ٔبٞيبٖ ٞط زٚ ٞفشٝ يه ثربض  ٌطزيس. 

 1ثب زلرز   ٌطْ ثطاي ؾٙجف ٚظٖ ٚ 01/0ثب زلز 

 ٔيّي ٔشط ثطاي عَٛ وُ ا٘جبْ قس.

 2ثٝ ٞط يه اظ ٔرربظٖ   ،جٟز سأٔيٗ اوؿيػٖ 

 ،ػسز ؾًٙ ٞٛا وٝ ثٝ ٔٙجرغ ٞرٛازٜ ٔشهرُ ثٛز٘رس    

بيف زض يه ؾبِٗ ؾطدٛقريسٜ ثرب   ٘هت ٌطزيس. آظٔ

ؾبػز سربضيىي   8ؾبػز ضٚقٙبيي ٚ  16زٚضٜ ٘ٛضي 

ٞفشٝ ا٘جبْ قرس. ا٘رساظٜ ٌيرطي ػٛأرُ      8ثٝ ٔسر 

ٔيررعاٖ  ٚ  pHويفرري آة، ٕٞچررٖٛ زٔرربي آة،  

ثبض زض ٞفشٝ ا٘جبْ ٌطفرز. زض ورُ زٚضٜ    2اوؿيػٖ 

زضجرٝ ؾرب٘شي    14-16آظٔبيف ٔيرعاٖ زٔربي آة   

يّي ٌطْ ثط ِيشط ٚ ٔ 5/7-5/8ٌطاز، ٔيعاٖ اوؿيػٖ 

pH  زض ٘ٛؾبٖ ثٛز. 8/7-2/8آة 

لغؼرٝ ثچرٝ    6ٞفشٝ، اثشسا سؼرساز   8ثؼس اظ عي 

ٝ   ثطاي ٞط سيٕبض ٔبٞي بٖ ٔبٞير  )ٔيربٍ٘يٗ ٚظٖ ثچر

ؾرب٘شي   51/13±44ٌطْ ٚ عرَٛ   001/0±12/26

ٌرطْ ٌرُ    75)ٔمرساض   ثب ػهبضٜ ٌرُ ٔيرره  ٔشط  

 ثيٟررٛـِيشررط آة ٔرّررٛط ٌطزيررس   4ٔيررره زض 

ٚ ثرٝ   ؾشٍبٜ ٌرٛاضـ آٟ٘رب ذربض    ز ٌطزيسٜ، ؾذؽ

ؾبػز زض ٔحَّٛ ثٛئٗ سثجيز قرس٘س )زض   24ٔسر 

ايٗ ٔطحّٝ ؾؼي قس حسالُ ؾٝ ٕ٘ٛ٘رٝ ٞرٓ ٚظٖ ٚ   

 ٞٓ ؾبيع اظ ٞط سيٕبض ثطضؾي ٌطزز . ثؼس اظ سثجيرز، 

ٝ ثرف زؾشٍبٜ ٌٛاضـ ) 3 ، ضٚزٜ ٔيرب٘ي ٚ  زٚاظزٞر

اظ ٕٞرسيٍط جرسا قرسٜ ٚ ثرطاي      ثسلز ضٚزٜ ذّفي 

دؽ اظ قؿشكٛي ٔىطض ثرب   قس٘س.ازأٝ وبض ا٘شربة 

 95% ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب زض اِىُ اسبَ٘ٛ ٞربي  70اِىُ اسبَ٘ٛ 

زضنس ٚ ٟ٘بيشب  سٛؾظ اِىُ ثٛسبَ٘ٛ آثٍيرطي   100ٚ 

 3قس٘س. ٕ٘ٛ٘ٝ ٞرب درؽ اظ لرطاض ٌيرطي ثرٝ ٔرسر       

ؾبػز زض ٌرعيّٗ ثرٝ ٔٙظرٛض دبضافيٙرٝ ورطزٖ، زض      

زاذُ آٖٚ زض دبضافيٗ ٔبيغ لطاض زازٜ قس٘س ٚ درؽ  

ثررٝ   Merck, Germanyدرربضافيٗ ) اظ آٖ سٛؾررظ

نٛضر عِٛي ٚ ػطضي لبِت ٌيطي قس٘س. اظ ثّرٛن  

ٔيىطٚٔشرط سٛؾرظ    4ٞب ثطـ ٞربيي ثرٝ ضرربٔز    

ٔيىطٚسْٛ ؾبذز قطوز زيس ؾجع سٟيٝ قس. الٟٔرب  

زضجرٝ   37دؽ اظ ٍٟ٘ساضي زض زاذُ آٖٚ زض زٔبي 

ؾب٘شي ٌرطاز ٚ درؽ اظ آٖ دربضافيٗ ظزايري سٛؾرظ      

ضً٘ آٔيرعي  ائٛظيٗ -ٕٞبسٛوؿيّيٌٗعيّٗ ثٝ ضٚـ 

ٔرٛضز   Microsقسٜ ٚ سٛؾظ ٔيىطٚؾرىٛح ٘رٛضي   

 ,.Gil et alٔغبِؼٝ ٚ ػىؿرجطزاضي لرطاض ٌطفشٙرس )   

1986; Carver, 1994 .     جٟرز ثطضؾري ضرربٔز

ٚ عَٛ دطظٞب  ٔربطػضال٘ي، ظيط ٚ  عجمبر ٔربعي

زض ٔمغغ  50×اظ ػىؿٟبي سٟيٝ قسٜ ثب ثعضٌٕٙبيي 

 Image Tool  2.00اظ ٘رطْ افرعاض   ٚ عرِٛي  ػطضري 

اظ  ٚ عرِٛي  ٔمغغ ػطضي 30اؾشفبزٜ ٌطزيس. سؼساز 

ٞط سيٕبض ثطاي ثطضؾي ٞبي ثبفز قٙبؾري اؾرشفبزٜ   

 ٌطزيس٘س.

 Excelثرطاي آ٘ربِيع آٔربضي ٚ     SPSS٘طْ افعاض 

ثررطاي ضؾررٓ ٕ٘ٛزاضٞررب اؾررشفبزٜ ٌطزيررس. اظ آظٔررٖٛ 

Shapir-wilk    ٖثطاي ثطضؾي ٘طٔبَ ثٛزٖ يرب ٘جرٛز

سٛجرٝ ثرٝ ٘طٔربَ ٘جرٛزٖ     زازٜ ٞب اؾشفبزٜ قس، ٚ ثب 

ثرطاي ٔمبيؿرٝ    Kruskal-Wallisزازٜ ٞب اظ آظٖٔٛ 

 ٖ ثرطاي ٔمبيؿرٝ     Mann-Whitneyوّي ٚ اظ آظٔرٛ

 چٙسٌب٘ٝ اؾشفبزٜ ٌطزيس.
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  سطويت جيطٜ ؾبذشٝ قسٜ ثطاي ثچٝ ٔبٞيبٖ آظاز زضيبي ذعض زض سيٕبضٞبي ٔرشّف. 1جسَٚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a 
Pars Kilka Corporation., Iran 

b
 Merck Corporation., Germany 

c
 Unit kg

-1
 of diet: Vitamin A, 1200000 

IU; D3, 400000; E, 30 IU; K3, 1200mg; C 5400mg; H2, 200mg; B1,200mg; B2,  3600mg;  B3, 7200mg; 

B5, 9000mg; B6, 2400mg; B9, 600mg; B12,4mg; antioxidant 500mg Career up to 1 kg. 
d
 Unit kg

-1
 of 

diet: Fe, 4500 mg; Cu, 500  mg; Co, 50 mg; Se, 50 mg; Zn, 6000 mg; Mn, 5000 mg; I, 150 mg; choline 

chloride, 150000 mg; to 1 kg.
 e
 Khorak-Dam Abzian Corporation, Iran.

 f 
Garmab Shimi Corporation, Iran. 

 

 

 

 . سجعيٝ سمطيجي جيطٜ دبيٝ ٔٛضز اؾشفبزٜ ثطاي سغصيٝ ثچٝ ٔبٞيبٖ آظاز زضيبي ذعض2جسَٚ 

 ٔيعاٖ )زضنس  ٘ٛع سطويجبر

 82/50 دطٚسئيٗ

 1/17 چطثي

 5/12 ضعٛثز

 1/10 ذبوؿشط

 48/9 وطثٛٞيسضار

ا٘طغي لبثُ ٞضٓ )ويّٛ وبِطي ثط 
 ويٌّٛطْ  *

3948 

   

 %5/0 %25/0 دبيٝ جيطٜ )%   زٞٙسٜ سكىيُ اجعاي

 a 4/69 4/69 4/69ٔبٞي دٛزض

 b 13 13 13زوؿشطيٗ

 a 3 3 3ٔبٞي ضٚغٗ

 e 75/2 75/2 75/2 ؾٛيب ضٚغٗ

 d 4 4 4ٔؼس٘ي ٔىُٕ

 c 3 3 3ٚيشبٔيٙي ٔىُٕ

 C e 1/0 1/0 1/0 ٚيشبٔيٗ

 e 25/0 25/0 25/0لبضچ ضس

 f 1 1 1فؿفبر وّؿيٓ زي

g 0 25/0٘ٛوّئٛسيس ٔىُٕ  5/0  

 100 100 100 جٕغ
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 نتبيج .9

ٔرُ اظ ٕ٘ٛ٘رٝ ٞرب    زؾشٍبٜ ٌرٛاضـ ثهرٛضر وب  

ذرربض  ٌطزيررسٜ ٚ ثررب اؾشطيٛٔيىطٚؾررىٛح )ِررٛح   

ٔرشّف ِِٛٝ ٌٛاضـ  لؿٕز ٞبيػىؿجطزاضي قس. 

قبُٔ ٔطي، ٔؼرسٜ، ضٚزٜ اثشرسايي )زاضاي ؾربوٟبي    

 -1ديّٛضيه ، ضٚزٜ ٔيب٘ي ٚ ضٚزٜ ا٘شٟبيي زض قرىُ  

a  ٚ1- b .آٚضزٜ قسٜ اؾز 

 

 

 
  ، ٚ عجمبر ٔرشّف ؾِّٛي ضٚزٜ زض يه ٔمغغ ػطضي اظ آa   ٚbٖ-1ىُ ؾبذشبض ضٚزٜ زض آظاز ٔبٞي زضيبي ذعض )ق .1قىُ 

زض ثطضؾي ثبفز قٙبؾي ثركٟبي ٔرشّف اظ جّٕٝ دطظ ٞب، ٔربط، ظيط  ائٛظيٗ .- ، )ضً٘ آٔيعي قسٜ ثب ٕٞبسٛوؿيّيٗ  c-1)قىُ  

  .c -1ٔربط، ػضّٝ ٚ ؾطٚظ ٔكبٞسٜ ٚ زض سيٕبضٞبي ٔرشّف ٔمبيؿٝ ٌطزيس٘س )قىُ 

 

  2.00طي ثؼٕرُ آٔرسٜ ثرب ٘رطْ افرعاض     ا٘ساظٜ ٌي

Image Tool  ٗزض ثرف زٚاظزٞٝ ٘كبٖ زاز ٔيبٍ٘ي

  زض >05/0pٔؼٙرري زاض ) ثررٝ عررٛض عررَٛ دطظٞررب  

طٜ ير سيٕبضٞبي ٘ٛوّئٛسيس ٘ؿجز ثٝ ٌطٜٚ قربٞس )ج 

ثيكشط ٔي ثبقس، ٚ ثيكرشطيٗ ٔيربٍ٘يٗ عرَٛ    ٝ  يدب

% 25/0دررطظ )ٔيّرري ٔشررط  زض سيٕرربض ٘ٛوّئٛسيررس    

  .3 ، )قىa ،b  ٚcُ- 2ٔكبٞسٜ ٌطزيس )قىُ 

ثطضؾي سهبٚيط ٚ ٕٞچٙريٗ ٘شربيج  ثرٝ زؾرز     

آٔسٜ ٘كبٖ زاز وٝ افعٚز٘ري غرصايي حربٚي ٞرط زٚ     

غّظررز ٘ٛوّئٛسيررس سررأثيط ٔثجررز ٔؼٙرري زاضي     

(05/0p<ٔرربط زض لؿرٕز   ػضّٝ ٚ ظيط    ثط ضقس

زٚاظزٞٝ زاضز وٝ ايرٗ زض سهربٚيط ٌطفشرٝ قرسٜ ثرب      

ُ  ، )a ،b  ٚc- 2ٔيىطٚؾىخ ٘ٛضي )قىُ    4 قرى

% 25/0اثرطار ٔثجرز ٘ٛوّئٛسيرس    آقىبض ٔي ثبقرس.  

 % ثيكشط ثٛز.5/0حشي ٘ؿجز ثٝ 
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 a ،d -2ؾبذشبض ثبفز ثركٟبي ٔرشّف ضٚزٜ ٚ اثطار ٘ٛوّئٛسيس ضٚي آٟ٘ب زض ثچٝ آظاز ٔبٞي زضيبي ذعض، سيٕبض قبٞس )قىُ .2قىُ 

 ٚg 2% ٘ٛوّئٛسيس )قى25/0ُ ، سيٕبض- b ،e  ٚh 2% )قى5/0ُ  ٚ سيٕبض-  c ،f  ٚi.  2ٔميبؼ سهبٚيط: سهبٚيط- a ،b  ٚc ،20 

 ٔيىطٚٔشط. g ،h  ٚi ،60 -2ٔيىطٚٔشط ٚ سهبٚيط  d ،e  ٚf ،40 -2ٔيىطٚٔشط، سهبٚيط

 

 
ثطـ ثطضؾي قسٜ  زض سيٕبضٞبي ٔرشّف ثط   30زض ٔمبعغ ػطضي ٚ عِٛي )  mm)ٔمبيؿٝ ٔيبٍ٘يٗ عَٛ دطظ زٚاظزٞٝ  . 3قىُ 

 اضبفٝ قسٜ ثٝ جيط٠ وٙشطَ.اؾبؼ زضنس ٘ٛوّئٛسيس 
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ثطـ   30ٔمبيؿٝ ٔيبٍ٘يٗ ضربٔز ٔجٕٛع عجمبر ظيط ٔربط ٚ ػضّٝ زٚاظزٞٝ )ٔيىطٖٚ  زض ٔمغغ ػطضي ٚ عِٛي ) .4قىُ 

 ثطضؾي قسٜ  زض سيٕبضٞبي ٔرشّف ثط اؾبؼ زضنس ٘ٛوّئٛسيس اضبفٝ قسٜ ثٝ جيط٠ وٙشطَ.

 

ٞبي ثؼُٕ آٔسٜ ضٚي ثطقرٟبي عرِٛي    ثطضؾي

٘كبٖ زاز وٝ زض ايٗ ثررف ٘يرع جيرطٜ     ضٚزٜ ٔيب٘ي

  >05/0pٞبي حبٚي ٘ٛوّئٛسيس سأثيط ٔؼٙي زاضي )

 ، d ،e  ٚf -2ثط ضقس عِٛي دطظ زاقشٝ ا٘رس )قرىُ   

  . 5قىُ )

 

 
ثطـ ثطضؾي قسٜ  زض سيٕبضٞبي ٔرشّف ثط   30  زض ٔمبعغ ػطضي ٚ عِٛي )mmٔمبيؿٝ ٔيبٍ٘يٗ عَٛ دطظ ضٚزٜ ٔيب٘ي ) .5قىُ

%  ٚ وٕشطيٗ ٔيعاٖ زض سيٕبض قبٞس 25/0ثيكشطيٗ ٔيعاٖ عَٛ دطظ زض سيٕبض   ّئٛسيس اضبفٝ قسٜ ثٝ جيط٠ وٙشطَ.اؾبؼ زضنس ٘ٛو

 ٔكبٞسٜ ٌطزيس.

 

ط ئجٕٛع ضربٔز ػضّٝ ٚ ظيط ٔربط زض سهبٚ

سٟيٝ قسٜ اظ ٔمبعغ عِٛي ضٚزٜ ٔيب٘ي ثرب اؾرشفبزٜ   

ثطضؾرري ٌطزيررس.  Microsاظ ٔيىطٚؾررىٛح ٘ررٛضي 

% 25/0يٕبض حبٚي ٘ٛوّئٛسيرس  ٘شبيج ٘كبٖ زاز وٝ س

 زاضاي ثيكشطيٗ ضربٔز ٔي ثبقرس. زض ايرٗ سيٕربض   

ثرٝ   %5/0حشي ٘ؿجز ثٝ سيٕربض   ٔربطػضّٝ ٚ ظيط 

،  d ،e  ٚf -2)قرىُ  ٔؼٙي زاضي ثيكشط ثرٛز   عٛض

عَٛ دطظ زض لؿرٕز ضٚزٜ ا٘شٟربيي ٘يرع      .5قىُ)

ثطضؾي ٌطزيرس ٚ ٘شربيج ٘كربٖ زاز زض ايرٗ ثررف      

ٔيّري   533/0بض قربٞس  ٔيبٍ٘يٗ عَٛ دطظ زض سيٕر 

ٚ زض  ٔيّي ٔشرط  860/0زضنس  25/0ٔشط، زض سيٕبض 

ٔيّي ٔشط ٔري ثبقرس ورٝ     766/0زضنس  5/0سيٕبض 

ايررٗ ٘شرربيج ٘كرربٖ زٞٙررسٜ اذررشالع ٔؼٙرري زاض    

(05/0p<   ٗسيٕبض ٔي ثبقس. 3ثي 
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ثطـ ثطضؾي قسٜ  زض   30)ٔمبيؿٝ ٔيبٍ٘يٗ ضربٔز ظيط ٔٛوٛؼ ٚ اليٝ ػضال٘ي )ٔيىطٖٚ  زض ٔمبعغ ػطضي ٚ عِٛي  .6قىُ

 سيٕبضٞبي ٔرشّف ثط اؾبؼ زضنس ٘ٛوّئٛسيس اضبفٝ قسٜ ثٝ جيط٠ وٙشطَ.
 

ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ اظ ٘شبيج ٔكررم اؾرز زض ايرٗ    

ثرف ٘يع ٕٞب٘ٙرس ثررف زٚاظزٞرٝ ٚ ضٚزٜ ٔيرب٘ي،     

% ثيكشطيٗ ٔيربٍ٘يٗ عرَٛ ضا زاضا ٔري    25/0سيٕبض 

٘ٛوّئٛسيررس ضقررسي زض حررس   %5/0سيٕرربض  ثبقررس.

ز ٚ وٕشرطيٗ ٔيرعاٖ ضقرس زض سيٕربض     ٔشٛؾظ زاق

 ، )ٕ٘رٛزاض  g ،h  ٚi -2قبٞس ٔكبٞسٜ ٌطزيس )قىُ 

5 .  

 

 

 

 
ثطـ ثطضؾي قسٜ  زض سيٕبضٞبي ٔرشّف ثط اؾبؼ زضنس   30  زض ٔمبعغ ػطضي ٚ عِٛي )mmٔمبيؿٝ ٔيبٍ٘يٗ عَٛ دطظ ) .7 قىُ

 ٘ٛوّئٛسيس اضبفٝ قسٜ ثٝ جيط٠ وٙشطَ.

 

زاز وررٝ  ٘كرربٖثطضؾرري سهرربٚيط سٟيررٝ قررسٜ  

ػضّٝ ٚ ظيرط ٔرربط زض ضٚزٜ    ٘ٛوّئٛسيس ثبػث ضقس

 . g ،h  ٚi -2ا٘شٟرربيي ٘يررع ٔرري ٌررطزز )قررىُ     

ٕٞچٙيٗ ٔمبيؿٝ ٔيبٍ٘يٗ زازٜ ٞبي حبنُ اظ ٘رطْ  

 ،ٔيىطٚٔشرط  49) قربٞس    ImageTool 2.00 افعاض 

زضنرررس  5/0ٔيىطٚٔشرررط،  567/87زضنرررس  25/0

زالِز ثط ٚجٛز اذشالع ٔؼٙي  ٔيىطٚ ٔشط  333/60

ثطضؾي ايٗ لؿٕز اظ زاض زض ثيٗ سيٕبضٞب ٔي ثبقس. 

زضنررس ثيكررشطيٗ   25/0ضٚزٜ ٘كرربٖ زاز سيٕرربض  

ُ ٔيبٍ٘يٗ ضا ثٝ ذٛز اذشهبل زازٜ اؾز )   .6 قرى

ٔيبٍ٘يٗ عَٛ دطظ، ضربٔز ػضّٝ ٚ ظيط ٔرربط زض  

 3ثٝ عٛض ذالنرٝ زض جرسَٚ    سيٕبض ٔٛضز ثطضؾي 3

 اقبضٜ قسٜ اؾز.

 

 . بحث و نتيجه گيري4

حبضط ٔيربٍ٘يٗ ٚظٖ ٚ عرَٛ ثچرٝ    زض سحميك 

ٔبٞيرربٖ زض دبيرربٖ ٞفشررٝ ٞكررشٓ زض سيٕرربض قرربٞس، 

زضنررس ٘ٛوّئٛسيررس ثررٝ 0/5 زضنررس ٚ  25/0ؾررغح 
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، ٌررطْ 42/25±44/0، ٌررطْ 92/20±44/0سطسيررت 

، 0/11±13/1ٔيرربٍ٘يٗ عررَٛ ٚ  ٌررطْ 29/0±77/22

ورٝ ٕٞرب٘غٛض ورٝ    ثٛز،  13/5±0/12ٚ  14/1±0/001

زضنرس   25/0بض ٔالحظٝ ٔي قٛز سفربٚر ٚظٖ زض سيٕر  

٘ؿررجز ثررٝ ٌررطٜٚ قرربٞس لبثررُ سٛجررٝ ٔرري ثبقررس  

ْ  26/12 ±0/ 001ٚظٖ اثشرساي زٚضٜ  )ٔيبٍ٘يٗ  ٌرط

ٔغبِؼبر ٘كربٖ زازٜ اؾرز ورٝ اضربفٝ      .ٔي ثبقس 

 وطزٖ ٘ٛوّئٛسيس جيطٜ ؾجت حفظ ٚ اثمبي ٔمرساض 

RNA  اظ آ٘جربيي   زض ؾَّٛ ٞبي وجسي ٔي قٛز ٚ

  rRNA) %  اظ ٘رٛع 85وجرس ) RNA  ورٝ ثيكرشط  

RNA     اضربفٝ ورطزٖ    ضيجٛظٚٔي اؾرز احشٕربال  ثرب

٘ٛوّئٛسيس جيطٜ ؾٙشع دطٚسئيٗ افعايف ٔؼٙي زاضي 

 . ثؼالٜٚ ايٗ Perez et al., 2004)ضا ٘كبٖ ٔي زٞس 

فطضيٝ ٔغطح قسٜ اؾز وٝ اثط افعايف ضقس ٔشرأثط  

اظ ثّغ غصايي ؾطيغ سط، وٝ سطاٚـ ٔٛاز غرصايي ثرٝ   

  .Li et al., 2004آة ضا وبٞف ٔي زاز، ٔي ثبقس )

 

 

 

 
ثطـ ثطضؾي قسٜ  زض   30ٔمبيؿٝ ٔيبٍ٘يٗ ضربٔز ظيط ٔٛوٛؼ ٚ اليٝ ػضال٘ي )ٔيىطٖٚ  زض ٔمبعغ ػطضي ٚ عِٛي ). 8 قىُ

 سيٕبضٞبي ٔرشّف ثط اؾبؼ زضنس ٘ٛوّئٛسيس اضبفٝ قسٜ ثٝ جيط٠ وٙشطَ.

 

 

 ٌٛاضـػسزي  ثٝ زؾز آٔسٜ اظ ثطضؾي ثركٟبي ٔرشّف ِِٛٝ  ٔيبٍ٘يٗ ٞبئمبيؿٝ . 3جسَٚ 

  قبٞس ٛوّئٛسيس٘ زضنس 25/0 سيٕبض ٛوّئٛسيس٘ زضنس /5 سيٕبض

 ٔيبٍ٘يٗ ٔجٕٛع ػضّٝ ٚ ظيط ٔربط زٚاظزٞٝ )ٔيىطٖٚ  328 560 426

 ٔيبٍ٘يٗ ٔجٕٛع  ػضّٝ ٚ ظيط ٔربط ضٚزٜ ٔيب٘ي )ٔيىطٖٚ  96 126 112

ٔيبٍ٘يٗ ٔجٕٛع ػضّٝ ٚ ظيط ٔربط ضٚزٜ ا٘شٟبيي  49 87 60

 )ٔيىطٖٚ 

 ٔيبٍ٘يٗ عَٛ دطظ زٚاظزٞٝ )ٔيّي ٔشط ٔطثغ  28/0 54/0 39/0

 ٔيبٍ٘يٗ عَٛ دطظ ضٚزٜ ٔيب٘ي )ٔيّي ٔشط ٔطثغ  29/0 56/0 41/0

 ٔيبٍ٘يٗ عَٛ دطظ ضٚزٜ ا٘شٟبيي )ٔيّي ٔشط ٔطثغ  5/0 98/0 7/0
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اثطار ٔثجز ٘ٛوّئٛسيس جيرطٜ ضٚي ثّرغ غرصا ٚ    

 Rumsey etاقشٟب زض ثبؼ زٞبٖ ثعضي ٚ لعَ آال )

al., 1992    ٘يع ٌعاضـ قسٜ اؾرز. اثرط ٘ٛوّئٛسيرس  

جيطٜ ثط فّٛض ضٚزٜ، ٔطفِٛٛغي ضٚزٜ، وبٞف اؾشطؼ 

ٚ جرربشة قرريٕيبيي ثررٛزٖ ٘ٛوّئٛسيررسٞب اظ جّٕررٝ  

زاليُ ٔطسجظ ثب سأثيطار ٔفيس ٘ٛوّئٛسيس جيطٜ ٔري  

ثبقس. ِصا ٔي سٛاٖ ٌفز ورٝ ٘ٛوّئٛسيرس ٕٞرطاٜ ثرب     

ثرطاي  سٛؾؼٝ ضقس زض ضٚزٜ ٔبٞي آظاز ذعض ظٔيٙٝ ضا 

جصة ثٟشرط ٚ سؼرسيُ ػٕرُ آ٘عيٕٟربي ٔرشّرف ٚ      

ٞٛضٟٔٛ٘بي زضٖٚ ضيع آٔبزٜ ٔري ؾربظز. ٕٞچٙريٗ    

اقبضٜ قسٜ ورٝ فرطاٞٓ ورطزٖ ٔمربزيط ٔرٛضز ٘يربظ       

فيعيِٛٛغيه اظ ٘ٛوّئٛسيسٞب زض جيرطٜ ٞربي غرصايي    

ثٝ زِيُ ظطفيز ؾٙشعي ٔحسٚز ثؼضي ثبفز ٞربي  

 deٔكرم، ٞعيٙٝ ا٘طغسيه ٘بوربفي ثرطاي ؾرٙشع    

novoجبزالر ايٕٛ٘ٛ ا٘سٚوطايٙي، سؼسيُ اٍِٛٞبي ، س

ثيبٖ غٖ ثٝ ذهٛل ثيربٖ غٖ آ٘رعيٓ ٞربي ٔؿريط     

salvage   ُ٘ظيط ٞيذٌٛعا٘شيٗ ٌٛا٘يٗ فؿرفٛضيجٛظي

سطا٘ؿفطاظ ٚ آز٘يٗ فؿفٛضيجٛظيُ سطا٘ؿفطاظ، ضا ؾجت 

ثب سٛجرٝ ثرٝ       .Li and Gatlin, 2006 ٔي ٌطزز )

٘شرربيج وؿررت قررسٜ زض سحميررك حبضررط ٚ ٘شرربيج   

ؼبر اقبضٜ قسٜ ٔي سٛاٖ ٌفز ورٝ ٘ٛوّئٛسيرس   ٔغبِ

 ثررٝ عررٛضجيرطٜ )ثررٝ ٔيررعاٖ ٔكرررم  ٔري سٛا٘ررس   

ٔؿررشميٓ سغييررطار ثرربفشي زض ضٚزٜ ايجرربز وٙررس ٚ  

ٕٞچٙيٗ ثٝ عٛض غيط ٔؿشميٓ ثط ضفشبض سغصيرٝ اي ٚ  

اػٕبَ ٔشبثِٛيره اثرط ٌصاقرشٝ ٔيرعاٖ ضقرس ثچرٝ       

 ٔؼٙي زاضي افعايف زٞس. ثٝ عٛضٔبٞيبٖ ضا 

شؼرررسزي ضٚي اثرررطار اٌطچرررٝ سحميمررربر ٔ

٘ٛوّئٛسيررس جيررطٜ ثررط ؾرربذشبض زؾررشٍبٜ ٌررٛاضـ   

دؿشب٘ساضاٖ نرٛضر ٌطفشرٝ، سؼرساز سحميمربر ضٚي     

ٔبٞيبٖ ثؿيبض ٔحرسٚز ٔري ثبقرس. سرأثيطار ٔثجرز      

٘ٛوّئٛسيس جيرطٜ ثرط ثبفرز ضٚزٜ حيٛا٘ربر اّٞري ٚ      

 ,Uauyذرربٍ٘ي ٘ظيررط، ثٟجررٛز ٔيىطٚفّررٛض ضٚزٜ ) 

1990; Carver, 1994   زض  ، افعايف ؾرغح ٔرربط

 ، سؿرطيغ ضقرس ٚ سٕربيع    Li et al., 2004ٔرٛـ ) 

ضٚزٜ، افعايف فؼبِيز آ٘رعيٓ ٞربي ثررف حبقريٝ     

ٚ افعايف عَٛ دطظٞب زض   brush border)ٔؿٛاوي 

  ثررٝ اثجرربر ضؾرريسٜ اؾررز. Uauy, 1990ٔررٛـ )

ٚاوٙف ٞبي ٔطفِٛٛغيه ٔجطاي ٌٛاضقي ا٘ؿبٖ ٞب 

ٚ حيٛا٘بر ظٔيٙي ثٝ ٘ٛوّئٛسيس جيطٜ قبُٔ افعايف 

فبع دطظٞب، افعايف ضربٔز زيٛاضٜ ضٚزٜ ٔيرب٘ي ٚ  اضس

ذّفي افعايف سؼساز ؾَّٛ ٞبي دطظٞرب ٔري ثبقرس    

(Borda et al., 2003 . Bustamante   ٖٕٞىربضا ٚ

  افعايف اضسفربع دطظٞرب ٚ سؼرساز ؾرِّٟٛبي     1994)

زضنررس زض  25ٝ ٔيررعاٖ ا٘شطٚؾرريز ضٚزٜ اي ضا ثرر 

ذٛوٟبي سغصيٝ قسٜ ثرب ٘ٛوّئٛسيرس زض ٔمبيؿرٝ ثرب     

ٚ ٕٞىربضاٖ،   Burrells ٜٚ قبٞس ٔكبٞسٜ وطز٘س.ٌط

(2001aاِٚيٗ ثبض ٚاوٙف ٞربي ٔطفِٛٛغيره      ثطاي

ضا   Salmo salar) ضٚزٜ ٔبٞي آظاز اليب٘ٛؼ اعّرؽ 

ثٝ ٘ٛوّئٛسيسٞبي جيطٜ ثطضؾي ٚ ٘كربٖ زاز٘رس ورٝ    

اضسفبع ٔيبٍ٘يٗ چيٗ ذٛضزٌي ضٚزٜ )عَٛ درطظ  زض  

لؿررٕز ٞرربي لررسأي، ٔيررب٘ي ٚ ذّفرري ٕٞچٙرريٗ 

حز وُ ضٚزٜ ٔبٞيربٖ سغصيرٝ قرسٜ ثرب جيرطٜ      ٔؿب

زاضاي ٘ٛوّئٛسيس ثٝ عٛض ٔؼٙي زاضي ثيكشط اظ ٌطٜٚ 

ٚ ٕٞىرربضاٖ،  Bordaقرربٞس ٔرري ثبقررس. ٕٞچٙرريٗ 

 Sparus)  ٘شبيج ٔكبثٟي ضا زض ؾيٓ زضيبيي 2003)

aurata       جٛاٖ ٌرعاضـ وطز٘رس. زض ٔغبِؼرٝ حبضرط

ِِٛٝ ٌٛاضـ قربُٔ عجمرٝ ٔرربط،     ؾبذشبض سيذيه

ػضّٝ ٚ ؾطٚظ زض ثچٝ ٔبٞيبٖ آظاز ذرعض   ظيط ٔربط،

ٔكبٞسٜ ٌطزيس. ٕٞچٙيٗ زض ثطضؾي سهربٚيط ثبفرز   

قٙبؾي ٔكرم ٌطزيس ورٝ ٕٞب٘ٙرس ويؿرٝ ٞربي     

 ، ٘ٛوّئٛسيرس ثرط   1387ديّٛضيه )اٚالز ٚ ٕٞىبضاٖ، 

ثركٟبي زٚاظزٞٝ، ضٚزٜ ٔيب٘ي ٚ ضٚزٜ ا٘شٟبيي سأثيط 

ٔثجز زاضز ٚ ٘شبيج لجّي سأثيط ٔثجز ثط ضقس ثبفرز  

ؿٝ ٞبي ديّٛضيه ضا سأييس ٔي وٙس. ثسٖٚ قره  وي

افعايف ؾغح جصة زض ضٚزٜ ثٝ عطيك ٔرشّف ٔري  

سٛا٘س ٔيعاٖ جصة ٔٛاز غصايي ضا ؾجت قرسٜ ٚ ثرٝ   

ٕٞطاٜ ؾبيط سغييطار ؾبذشبضي ٚ فيعيِٛٛغيره ورٝ   

ايٗ ٔبزٜ ٔي سٛا٘س ا٘جبْ زٞس ؾجت افرعايف ضقرس   
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ٔبٞيبٖ ٔٛضز ثطضؾري ٌرطزز. ثطضؾري ا٘جربْ قرسٜ      

  ٚ ٕٞچٙرريٗ 1995ٚ ٕٞىرربضاٖ ) Ortegaسٛؾررظ 

Uauy ( ٖ٘يررع ٘كرربٖ زاز وررٝ  1990ٚ ٕٞىرربضا ، 

٘ٛوّئٛسيس سأثيط ٔؼٙي زاضي ثرط ثركرٟبي ٔرشّرف    

ضٚزٜ زض ٔٛـ نحطايي زاضز. ٘شبيج ٔغبِؼرٝ اثرطار   

٘ٛوّئٛسيس جيطٜ ثط ضقس ٔبٞي آظاز ٘كربٖ زازٜ ورٝ   

ٔؼٙرري زاضي  ثررٝ عررٛض٘ٛوّئٛسيررس ٔيررعاٖ ضقررس ضا 

 . زض ثطضؾيٟبي 1387ٔحٕٛزي، افعايف ٔي زٞس )

  ٘يرع  1387ثؼُٕ آٔسٜ سٛؾرظ اٚالز ٚ ٕٞىربضاٖ )  

حساوثط ضقس ثبفز ويؿٝ ٞبي ديّٛضيره زض سيٕربض   

%  ٔكرربٞسٜ ٌطزيررس.  25/0حرربٚي ٘ٛوّئررٛ سيررس ) 

ٕٞب٘غٛض وٝ زض ثبال اقبضٜ قس اعالػبر ٔطثرٛط ثرٝ   

ؾٙشع ٚ ٔشبثِٛيؿٓ ٘ٛوّئٛسيس زض ٟٔطٜ زاضاٖ دؿرز  

ٟٔطٌرربٖ ٕٞچررٖٛ ؾرررز  سررط ٘ظيررط ٔرربٞي ٚ ثرري

دٛؾشبٖ ثؿيبض ٔحسٚز اؾز. زض ايٗ ظٔيٙٝ حشي زض 

٘ظطيٝ ٞبي ٔطثٛط ثٝ ؾٙشع ٚ ٔشبثِٛيؿٓ ٘ٛوّئٛسيس 

ذرربضجي زض ا٘ؿرربٖ ٚ ؾرربيط دؿررشب٘ساضاٖ زض ثطذرري 

 ,.Perez et alٔرٛاضز اذرشالع ٘ظرط ٚجرٛز زاضز )    

وّي سحميمربر ثرٝ ػٕرُ آٔرسٜ      ثٝ عٛض  أب 2004

ٔىٕررُ ٘ٛوّئٛسيررس  ٘كرربٖ زازٜ وررٝ اضرربفٝ وررطزٖ

ذرربضجي اثررطار ٔثجشرري ضٚي فيعيِٛررٛغي اضٌررب٘يعْ 

 . Ortega et al., 1995ٞرسع ذٛاٞرس ٌصاقرز )   

٘ٛوّئٛسيررس جيررطٜ زض دؿررشب٘ساضاٖ اثررطار ٔفيررس    

فيعيِٛٛغيه ٚ سغصيٝ اي قبُٔ اثطار ٔفيس ثط ضقس، 

ضٚزٜ، ٚظبيف فّٛض ٌٛاضـ،  ؾيؿشٓ ايٕٙي، زؾشٍبٜ

ٝ ثيٕربضي ضا  وجس، ٔشبثِٛيؿرٓ چطثري ٚ ٔمبٚٔرز ثر    

 ;Burrells et al., 2001a)٘كرربٖ زازٜ اؾررز  

Burrells et al., 2001b  ثب سٛجٝ ثٝ ٘شبيج وؿرت . 

آٔرسٜ اظ   ثرٝ زؾرز   قسٜ زض ٔغبِؼٝ اذيط ٚ ٘شربيج  

ؾبيط ٔغبِؼبر ٔي سٛاٖ ٌفز وٝ ٘ٛوّئٛسيرس جيرطٜ   

)ثٝ ٔيعاٖ ٔكرم ٚ ٔغبثك ثرب ٔيرعاٖ ديكرٟٙبزي    

اػٕربَ   قطوز سِٛيرس وٙٙرسٜ ورٝ زض ايرٗ سحميرك     

ٌطزيس  ٔي سٛا٘س ثبػرث ثرطٚظ سغييطاسري زض جٟرز     

ثٟجٛز ؾربذشبض ثربفشي زض ثركرٟبي ٔرشّرف ِِٛرٝ      

ٌٛاضـ ٌطزيسٜ ٚ ؾجت افعايف ضا٘سٔبٖ جصة ٔٛاز 

غصايي ٌطزز. ٕٞچٙيٗ ثرٝ عرٛض غيرط ٔؿرشميٓ ثرط      

ضفشبض سغصيرٝ اي ٚ اػٕربَ ٔشبثِٛيره اثرط ٌصاقرشٝ      

ٔؼٙري زاضي   ثرٝ عرٛض  ٔيعاٖ ضقس ثچرٝ ٔبٞيربٖ ضا   

 افعايف زٞس.
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