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رشد  یهاشاخص یبر برخ (سوماتوتروپین) اثرات حمام کوتاه مدت هورمون رشد

 (Oncorhynchus mykiss) کماننیآال رنگه رشد قزلیدر مراحل اول یمنیو ا
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 ، ایرانگرگان ،طبیعی منابع و كشاورزی علوم نشگاهدا ،زیست محیط و شیالت دانشكده ،آبزیان پرورش و تكثیر گروه -8
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 چکیده

كمان در سه مرحلهه  آال رنگینهای ایمنی ماهی قزلهای رشد و پارامترتعیین عملكرد هورمون رشد بر برخی شاخص منظوراین تحقیق به

 گرم بر لیتهر هورمهون سهوماتوتروپین   میلی 8و  5/0، 8/0صفر، های تیمار با غلظت 4. آزمایش شامل فتجام گراننورس ماهی تخم، الرو و بچه

درصهد هیووكلریهت سهدیم قهرار      005/0ثانیهه در غلظهت    85جهت نفوذ پذیری، تیمارهای مختلف به مدت د. قبل از حمام با هورمون رشد، بو

تا رسیدن به وزن حدود به مخازن منتقل و ها  نمونهدر ادامه  .داده شدندهورمون رشد حمام  تلفمخهای غلظتبا  دقیقه 5سوس به مدت ؛ گرفتند

ماهیانی كهه   8/0در تیمار غلظت  (44/0 ±001/0)ضریب تبدیل غذایی  ترینداری شدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد كه پاییننگه گرم5/8

مشهاهده شهد   نهورس  مهاهی  دنبال آن در مرحله الرو و سوس در مرحلهه بچهه  ه شاهده شد و بدر مرحله تخم تحت حمام هورمون قرار گرفتند، م

(05/0>P.)  مرحله تخم بیشترین  8/0در تیمار شاهد مشاهده شد. ضریب رشد ویژه نیز در تیمار  (53/0 ±007/0)باالترین ضریب تبدیل غذایی

( در گهروه  99/9 ±8/0)كم ترین ضریب رشد ویژه همچنین  (.P<05/0) بوددار و با گروه شاهد اختالف معنی(؛ 77/9 ±07/0)میزان را داشت 

مشاهده  در مرحله تخمتحت حمام هورمون  در ماهیان 5/0و  8/0( در غلظت های 5 ±8/0بیش ترین میزان فعالیت لیزوزیم )شاهد مشاهده شد. 

ن میزان ایمونوگلوبولین در ماهیانی كه در مرحله تخم تحهت حمهام   همچنی .(P<05/0بود )دیگر شد كه به طور معنی داری باالتر از تیمارهای 

نتایج نشان دادند كهه هورمهون رشهد در تخهم     (. P<05/0داری بیش تر از سایر تیمارهای آزمایشی بود )هورمون رشد قرار گرفتند به طور معنی

 . داشتس نورماهی كمان عملكرد بهتری نسبت به مرحله الرو و بچهآال رنگینزده قزلچشم

 

 .یمنیهای رشد، اكمان، شاخصآالی رنگینهورمون رشد، قزل :کلیدیکلمات 
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 مقدمه

ن گونهه یتهر از مههم  یكمان یكنیآال رنگقزل یماه

پهرورش   یبهاال بهرا   یان، با ارزش اقتصادیآزاد ماه یها

ان را بهه  یه د آبزیزان تولیاز م یبوده و بخش بزرگ یجهان

ن ی(. اAzewedo et al., 2004دهد )یخود اختصاص م

ش تهر نقها    یدر به  یپرورشه  یبه عنوان گونه اصهل  یماه

ز از یه ران نیه ن این بیباشد. در ایجهان در حال پرورش م

 یبرخوردار اسهت. در حهال حاضهر مهاه     یاژهیگاه ویجا

و  یط بهوم شهناخت  یل شهرا یه كمهان بهه دل  نیرنگ یآالقزل

ع، اساس یو رشد سر یطیست محیط زیبا شرا یسازگار

دهههد  یل مهه ییههص صههنعت در حههال توسههعه را تشههك    

(Partridge et al., 2008از نظر تول .)انه، ید بهاالی سهال  ی

كننده و پهراكنش مناسهب   برای مصرف یت دسترسیقابل

دهنههدگان و مصههرف ن پههرورشیادی بههیههت زیههاز اهم

از  یكههی(. 8935ان، یمیكننههدگان برخههوردار اسههت )سههل 

رش در ، پههروین مهاه یههمشهكالت موجههود در پهرورش ا  

، ین مرحلهه از زنهدگ  یاست كه در ا یه زندگیمرحله اول

)حهاجی   همهراه اسهت   ییرشد كند بوده و با تلفات بهاال 

 Planas and؛ بههه نقههل از:  8937بگلههو و سههوداگر،  

Cunha, 1998) .     هورمون رشهد یها سهوماتوتروپین یهص

پوتید ضروری بهرای رشهد و تكامهل طبیعهی در همهه      پلی

ریهز و یهص   ههای درون ن هورمونتریداران، از مهممهره

ههای  داران در سهلول هورمون پروتئینهی اسهت. در مههره   

شهود  سوماتوتروف غده هیووفیز تولید و از آن ترشح می

تحقیقههات نشههان داده اسههت كههه   (.8938)عبههدان نههژاد، 

از  كننده اصلی رشد سوماتیص پهس هورمون رشد تنظیم

سیم، تمهایز  های آنابولیكی مثل: تقتولد، تحریص فرآیند

 باشهد و توسعه سلولی، رشد اسكلتی و سنتز پروتئین مهی 

(Goodman et al., 1993).     ایهن هورمهون در تحریهص

(، كههارایی تبههدیل غههذا  Higgs et al., 1975اشههتها )

(Markert et al., 1997)  ذخیهره چربهی ، (Sheridan, 

(، متابولیسههم  Matty, 1962(، حفههن نیتههرو ن ) 1986

(  Foster et al., 1991) ر سطح بافتپروتئین و انر ی د

(. همچنین این هورمون، رشد Matty, 1962نقش دارد )

 San andروده و قابلیهههت هرهههم را افهههزایش داده )

Farmanian, 1992)  ههههای و در تعهههدادی از فراینهههد

فیزیولو یكی كه وابسته بهه رشهد نیسهت از قبیهل: تنظهیم      

(، Riley et al., 2003اسهمزی در ماهیههان آو شهور )  

( و عملكههرد Bjornsson, 1997تنظههیم بلههوس جنسههی ) 

، تولیههدمثل،  (Yada et al., 2001سیسههتم ایمنههی ) 

ههای اكولهو یكی رفتهاری    دگردیسی و تكوین و پارامتر

مانند: اشتها، رفتارهای اجتماعی، شكار، حمله و فهرار از  

(. Waters et al., 1999شههكارچی مشههاركت دارد )

گلسهیریدها و  جزیه  تهری  هورمون رشد باعه  افهزایش ت  

های چربهی در صهورت تعهادل منفهی     اكسایش در یاخته

ها در صورت تعدیل مثبت انر ی انر ی و ساخت چربی

ت یه های چربی و در نهاو كم رشدی )هیووتروفی( یاخته

شهود  منجر بهه كهاهش انهر ی ذخیهره شهده در بهدن مهی       

(Eiseman et al., 1986ا .)ن هورمون همچنین جذو ی

دههههد یاكسهههایش گلهههوكز را كهههاهش مههه  گلهههوكز و 

(Neathery et al., 1991 .)ش یر افههزایههمطالعههات اخ

كمهان تحهت   نیرنگه  یآالقزل یژن در ماهیمصرف اكس

دانهد  ین مفههوم مه  یاز ا یدرمان با هورمون رشد را حاك

بهر   یشهتر یص بیه اثهرات آنابول  یكه هورمهون رشهد دارا  

ن یه اعهالوه بهر    .(Seddiki et al., 1995) ن اسهت یپروتئ

ای كلسههیم را افههزایش و در هورمهون رشههد جههذو روده 

 یها شده كه در برخنتیجه موجب افزایش رشد استخوان

 ,Boyd and Baumanوانهات گهزارش شهده اسهت )    یح

ق هورمهون  یه بعالوه گزارش شده است كهه تزر  (.1989

ش رشهد  یسهبب افهزا   گورخری یرشد مصنوعی در ماه
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 نیهمچنه ؛ (Biga et al., 2005) دیه گرد ین مهاه یه در ا

تیالپیها موزامبیهص   مهاهی  بهه   یتزریق هورمون رشد گاو

(Oreochromis mossambicus و مهههاهی قهههزل ) آال

( رشد عرهالنی  Oncorhynchus mykissكمان )رنگین

 ,.Leedom et al., 2002; Biga et alرا تحریهص ) 

و  Jhingan. باعهه  افههزایش ایمنههی مههاهی شههدو  (2005

ش میهزان  یهورمون رشد افهزا تزریق ( با 1009همكاران )

كمههان در برابههر   آال رنگههین زنههده مانههدن مههاهی قههزل   

Artificial vibriosis      را اثبههات و بیههان نمودنههد كههه

تواند به عنهوان تقویهت كننهده سیسهتم     یهورمون رشد م

 (. Jhingan et al., 2003ایمنی استفاده شود )

ونیه ون یها كور یه ه كوریه ر كردن الینفوذپذتاكنون 

 ان گهزارش شهده اسهت   یه گونهه از ماه  نیچند در ییزدا

(Lynch et al., 1989 .)اسههتفاده از پههذیری با نفههوذ

و راحت و در مدت زمان  ار ارزانیم بسیت سدیووكلریه

 یهان استفاده از غلظتیبنابرا. ردیگیصورت م یكوتاه

 یریپهذ نفهوذ  ین انتخاو بهرا یتواند بهتریكم خطر آن م

 ساز ،یمنیاكه نی(. نظر به اCabrita et al., 2003باشد )

 در محافظهت  یبهرا  وانهات یح یكیولهو  یزیف مههم  كار و

 اسهت  یداخله  هموستاز و تعادل نیتام و هاعفونت مقابل

(Saho, 2004 )و میزوزیه ل مثهل  یمهمه  ههای مولكهول  و 

 یمنه یا سهتم یس ههای شهاخص  از تعدادی نیمونوگلوبولیا

 عوامهل  بهه  پاسهخ  از یشاخصه  عنهوان به اغلب باشند؛یم

 شهوند یمه  شهناخته  مهاری یب برابر در مقاومت و زااسترس

(Iacono et al., 1980)كهه  نیه ن بها توجهه بهه ا   یهمچنه  ؛

ن فههاكتور در یتههرن و شههاخصیتههررشههد بههه عنههوان مهههم

شههود )مشههجور و  ید محسههوو مهه یههش بههازده تولیافههزا

 بهه  دارانمههره  همهه  مانند انیماه در( و 8938همكاران، 

 یعصهب  سهتم یس دستور به شده آزاد یهاهورمون واسطه

رد یههگیرشههد صههورت مهه  هورمههون جملههه از زیههردرون

(Riley et al., 2002)و یولو یزیف نهیزم در قاتیتحق ؛ 

بخصههوص آزاد  هههایمههاه درهورمههون رشههد  یمیوشههیب

 گسهترش  حهال  در سهرعت  بهه  ریه اخ یهاسال درماهیان 

 منظوره چند هورمون صی عنوان بههورمون رشد . است

 جهذاو  و دهیه چیپ ارتباطهات  كهه  شودیم ظاهر یماه در

 بها . دارد وجهود  آن یكیولو یب مختلف یهاعملكرد نیب

 كمهان، نیرنگ آالقزل یماه به یبررس نیا كردن محدود

 یكیولهو  یب عملكهرد  از یجهامع  اطالعات كه است دیام

 یبهرا  یاعمهده  تیاهم كه ییهایماه یبرا هورمون نیا

 یمهاه  پهرورش  و یتجار یریگیماه ،یحیتفر یریگیماه

 رو نیه ا از(. Bjornsson, 1997) دیه آ دسهت  بهه  دارنهد، 

 تخهم،  در هورمهون  نیه ا عملكهرد  نییتع به حاضر مطالعه

 بها  شهده  ریپهذ نفوذ كماننیرنگ آالقزل یماهبچه و الرو

 یمنه یا و رشهد  یهها شاخص یبرخ بر میسد تیووكلریه

 .پردازدیم
 

 ها مواد و روش

 یواقهع در روسهتا   ین ماهیزر همزرعق در ین تحقیا

مهاه از آذر   1آباد كتول به مدت یگل شهرستان علنیزر

مرحلهه از   9ش در یصهورت گرفهت. آزمها    8937 یتا د

كمهان )تخهم چشهم   نیآال رنگه قزل یماه یمراحل تكامل

( انجههام شههد. هههر مرحلههه نههورس یمههاهزده، الرو و بچههه

گهرم بهر   یله یم 8و  5/0، 8/0 یهامار با غلظتیت 9 یدارا

ن یه ا یتر هورمون رشد و یص گهروه كنتهرل بهود. بهرا    یل

 LGاز شركت یب انسانیش، هورمون رشد نوتركیآزما

chem  م از شههركت مههر  یت سههدیههووكلریكههره و ه

 ه شد.یآلمان ته

ش با یمورد آزما یهاابتدا محلول :یمحلول ساز

تهر هورمهون رشهد    یگهرم بهر ل  یله یم 8و  5/0، 8/0غلظت 

(Zhong et al., 2016و همچن )غلظت  ین محلول دارای
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( Cabrita, 2003م )یت سههدیههووكلریدرصههد ه 005/0

 آماده شد 

زده قهزل چشهم تخهم  عدد 500تعداد  مرحله اول:

ه در یه ثان 85كمان در روز اول ابتهدا بهه مهدت    نیآال رنگ

قرار  یریپذم جهت نفوذیت سدیووكلریه 005/0محلول 

 5ده و به مدت گرفته، سوس با آو مقطر شستشو داده ش

ذكههر شههده هورمههون رشههد قههرار  یهههاقههه در غلظههتیدق

ها مجددا بها آو مقطهر شستشهو و بهه سهبد     گرفتند، تخم

 یان آو و هههوادهیههجر یدارا ییایههفرنیتههراف كال یههها

 منتقل شدند.

مهار تعهداد   یههر ت  ین مرحله برایدر امرحله دوم: 

كمهان در  نیآال رنگه خ شده قزلیعدد الرو تازه تفر 500

ه در محلههول یههثان 85ر گرفتههه شههدند. ابتههدا بههه مههدت نظهه

ر و بعههد از یپههذم نفههوذیت سههدیههووكلریدرصههد ه 005/0

هورمون رشد منتقهل و   یهاشستشو با آو مقطر به حمام

قه دوباره با آو مقطهر شستشهو و بهه    یدق 5مجددا پس از 

 سبدها انتقال داده شدند.

مهار تعهداد   یههر ت  ین مرحله برایدر امرحله سوم: 

در مرحله شنای  كماننیآال رنگقزل یماهعدد بچه 500

گهرم را قبهل از   یله یم 847حهدود   ین وزنه یانگیبا م فعال

درصهههد  005/0ن بههها غلظهههت  یه آغهههازیهههشهههروغ ت ذ

ر و بعهد از  یپهذ ه نفهوذ یثان 85م به مدت یت سدیووكلریه

 8و  5/0، 8/0 یههها شستشههو بهها آو مقطههر در غلظههت   

م و مجهددا بها آو   قهه حمها  یدق 5هورمون رشد به مهدت  

 مقطر شسته و به سبدها انتقال داده شدند.

دن بهه  یها در هر سه مرحلهه تها زمهان رسه    ماریه تیكل

بها   ییایه فرنیتهراف كال  یهاگرم در سبد 5/8وزن حدود 

شده و روزانهه بهه    یدارمنظم نگه یان آو و هوادهیجر

 1 یبه صورت دست یدرصد وزن توده زنده ماه 6زان یم

 یغذادهتجاری روز با خورا   60ه مدت بار در روز ب

 شدند.

 یابیههارز یبههرا رش  د: یه  اش  اخص یابی  ارز

بهه منظهور   هر هفهت روز  ها ماریه تیرشد كل یهاشاخص

 یزان غهذا یو محاسبه م یو وزن یروند رشد طول یابیارز

 یو تهرازو  ±08/0س بها دقهت   یله كهول یوسه از بهه یمورد ن

تلفات در ههر   شدند. یومتریب ± 008/0با دقت  یتالیجید

له پنس جمهع یوسبه یكیزیسه مرحله روزانه به صورت ف

ش شهاخص یان آزمها یه د و در پایه و شمارش گرد یآور

ر یه ز یهها رشد در هر مرحلهه بها اسهتفاده از فرمهول     یها

 . (Taylor et al., 2006)مورد محاسبه قرار گرفتند 
غههذایی ضههریب تبههدیل    (FCR)=    مقههدار غههذای خههورده

/شده لید بیوممیزان تو×800  

/LnW2- LnW1 =(SGR) نههرر رشههد ویههژه   طههول دوره  
آزمایش×800  

افزایش وزن بدن درصد =( W2- W1/ W1)×800 

W1=(گرم)  وزن نهایی (گرم)=W2 وزن اولیه    

ها با استفاده از عصاره ش ماهییان دوره آزمایدر پا

گهرم در لیتهر بیههوش    میلهی  800گل میخهص بها غلظهت    

در محههل  یمههاه آو و موكههوس روی پوسههت  ،شههده

ق قطهع  یه ری از طریات خونگیری پا  شده، عملیخونگ

به منظور  (.Houstton, 1997) صورت گرفت یساقه دم

 5/8 ن سرم خون،یمونوگلوبولیم و ایزوزیزان لیم یبررس

خته شهد و بها   ینه ریر هواریال غیبه داخل وخون  یس یس

 و  شهد؛ یفیقهه سهانتر  یدق 5قه بهه مهدت   یدور در دق 9000

د یجدهای م خون جدا و با سمولر در اپندروفسوس سر

. انهدازه (Jalali hajiabadi et al., 2009ختهه شهد )  یر

بهها اسههتفاده از  یف سههنجیههم بههه روش طیزوزیههل یریههگ

(. Ellis., 1990دستگاه اسوكتروفتومتر صورت گرفهت ) 

ن بها اسهوكتوفتومتر بهه    یمنوگلوبهول یزان ایه م یریه اندازه گ

 انجام شد.( Siwicki and Anderson, 1993روش )
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مربو  به  یهال دادهیه و تحلیتجز ها:آنالیز داده

گهر از  یشهات د یرشهد و تمهام آزما   یهارات شاخصییت 

 One way) طرفهه صیه انس یه ه واریه ق آزمهون تجز یطر

ANOVA) مارهها بها اسهتفاده از    ین تیانگین بیسه میو مقا

range test Duncanآزمون دانكن )
,
s multiple  انجهام )

 5دار در سهطح  وجود یا عدم وجود اخهتالف معنهی  شد. 

در محهیط   18نسخه  SPSSدرصد با استفاده از نرم افزار 

 ویندوز انجام شد.
 

 جینتا

رشهد   یهها و شهاخص  یسنجستیج حاصل از زینتا

كمهان نشهان داد وزن و طهول    نیآال رنگه ان قهزل یماهبچه

كه در مرحلهه تخهم بها هورمهون رشهد       یانیدر ماه یینها

ه یه كه در مرحله الرو و ت ذ یانیاز ماه شدند،داده حمام 

. شههدند بیشههتر بههودن حمههام هورمههون رشههد داده یآغههاز

كهه   یانیدر ماه 8/0مار یدر ت یین وزن و طول نهایشتریب

قههرار گرفتنههد  یمههار هورمههونیدر مرحلههه تخههم تحههت ت 

مشهاهده   یین وزن نهها یشهتر ین بید؛ همچنه یمشاهده گرد

و  8و  5/0 یمارهها یم، بها ت مرحله تخه  8/0مار یشده در ت

ن و یه آغهاز یه مراحهل الرو، ت ذ  یمارهایه تین كلیهمچن

، امهها (P<05/0)دار داشههت یمهار شههاهد اخههتالف معنه  یت

 یمارهها یمرحلهه تخهم و ت   یمارهها یگر تیبا د ییطول نها

را  یدارین اخهتالف معنه  یه آغهاز یو ت ذ یمراحل الرو

شهاهد  آن بها گهروه   اخهتالف  امها   (،P>05/0)نشان نداد 

 .(8)جدول  (P<05/0)دار بود یمعن

 

 ار(یانحراف مع ±ن یانگیمار و مراحل مختلف رشد )میص تیرشد به تفك یهاشاخص یریگج حاصل از اندازهینتا :8جدول

مراحل 

 شیآزما

غلظت 

هورمون رشد 

گرم بر  میلی)

 (لیتر

 ییوزن نها

 (گرم میلی)

 ییطول نها

 (متر سانتی)

ش وزن یدرصد افزا

 بدن

ب رشد یضر ییل غذایب تبدیضر

ژه)درصد در یو

 روز(

53/80 ±8039 0 شاهد  c 39/9  ± 05/0 c 13/640 ± 49/41  d 53/0 ± 007/0 a 99/9 ± 8/0 c 
       

 

 تخم
8/0 8401± 51/80  a 66/4  ± 85/0 a 75/169 ± 89/45  a 44/0 ± 001/0 c 77/9 ± 07/0  a 

5/0 8991± 03 /85  b 56/4  ± 88/0 a 77/731 ± 77/57  abc 47 /0 ± 009/0  c 64/9 ± 8/0 ab 

8 8911 ± 58/94 b 46/4  ± 85/0  ab 17/115 ± 3/49 ab 46/0 ± 08/0 c 70/9 ± 73/0 ab 
      

 

 الرو
8/0 8164 ± 87/16  c 8/4  ± 16/0  bc 18/754 ± 15/17 bc 5/0  ± 09/0  b 57/9  ± 05/0  b 

5/0 8153 ± 89 c 9/4  ± 8/0 abc 99/735 ± 88/51  abc 43/0 ± 0041/0  b 68/9  ± 03/0  b 

8 8161 ± 51/41  c 8/4 ± 8/0 bc 71/745 ± 9/94  bc 5/0  ± 083/0 b 55/9  ± 06/0  b 
       

 

 یماهبچه
8/0 8165 ± 71/41  c 96/4  ± 15/0  ab 03/743 ± 66/41  bc 5/0 ± 83/0  b 56/9  ± 06/0  b 

5/0 8114± 11 c 86/4  ± 19/0  bc 96/747 ± 66/41  bc 58/0  ± 08/0  b 55/9  ± 03/0 b 

8 8141 ± 10/10  c 97/4 ± 4/0  ab 14/749 ± 05/84 c 5/0  ± 003/0  b 55/9  ± 01/0  b 

 .(P>05/0)دار ندارند یاند تفاوت معناعدادی كه با حروف یكسان نشان داده شده
 

 ±89/45)ش وزن بهههدن ین درصهههد افهههزا یشهههتریب

تر هورمهون رشهد   یگرم بر لیلیم 8/0در غلظت  (75/169

مرحلهه الرو   یمارهها یبا ت در مرحله تخم مشاهده شد كه

ین با گروه شاهد اختالف معنین و همچنیه آغازیو ت ذ

 یمارهها یبها ت  8/0مهار  ین تی، اما  به (P<05/0)دار داشت 

تر در همان مرحله تخهم اخهتالف   یگرم بر لیلیم 8و  5/0
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ل یب تبهد ین ضهر ی. بهتر(P>05/0)دار مشاهده نشد یمعن

مرحلهه تخهم    8/0مهار  یژه در تیه ب رشهد و یو ضر ییغذا

 ییل غهذا یب تبهد یكهه ضهر  نیه مشهاهده شهد. بها وجهود ا    

 یمارهها یمار شده در مرحله تخم بها ت یان تیمربو  به ماه

دار ین و شهاهد اخهتالف معنه   یه آغازیمرحله الرو و ت ذ

گهرم  یله یم 8و  5/0 یهها مهار ی، اما بها ت (P<05/0)داشت 

دار نداشهت  یهورمون رشد در مرحله تخم اختالف معنه 

(05/0<P)071/0) ییل غههذایب تبههدین ضههریشههتری. ب± 

( در 99/9 ±8/0)ژه یههب رشههد وین ضههری( و كمتههر53/0

ماریمار شاهد مشاهده شد. در هر دو شاخص مذكور تیت

ز بها گهروه شهاهد    یه ن نیه آغهاز یه مرحلهه الرو و ت ذ  یها

 یهها ن غلظتی، اما ب(P<05/0)دار داشتند یاختالف معن

دار وجهود نداشهت   ین دو مرحله اختالف معنیمختلف ا

(05/0<P) (8. )جدول 

زان یههج بدسههت آمههده از سههنجش مینتهها یبهها بررسهه

ن یشهتر یم سهرم خهون مشهاهده شهد كهه ب     یزوزیه ت لیفعال

نیآال رنگه قهزل  یسرم خهون مهاه  لیزوزیم ت یزان فعالیم

( 5 ±8/0)زان یه تر به میگرم در لیلیم 8/0مار یكمان در ت

مرحلههه تخههم تههر یگههرم در لیلههیم 5/0مههار یو سههوس در ت

 یمرحلهه الرو  یهاماریمار شاهد و تیمشاهده شد كه با ت

(؛ به P<05/0)دار داشتند ین اختالف معنیه آغازیو ت ذ

م یزوزیه ت لیه زان فعالیه ن میشتریدر هر سه مرحله ب عالوه

ج ینتهها ی(. بررسهه1مشههاهده شههد )جههدول 8/0در غلظههت 

ن نشهان داد  یمونوگلوبهول یزان ایه م یریگحاصل از اندازه

( گهرم در  78/9 ± 053/0)ن پهارامتر  یزان این میشتریه بك

تهر )مرحلهه تخهم(    یگهرم در ل یله یم 8تر در غلظت یلیدس

 8/0و  5/0 یهها مهار یب در تیه هورمون رشد بود و به ترت

مرحلهه الرو بهود،    یهها مهار یمرحله تخم و به دنبال آن ت

ن مرحله یمختلف ا یهان در غلظتیمونوگلوبولیزان ایم

اما اختالف آن بها  (، P>05/0)دار نداشت یناختالف مع

. (P<05/0)دار بود ین معنیه آغازیمرحله ت ذ یمارهایت

ن یمونوگلوبهول یزان ایه از نظر م یشیآزما یهاماریت یتمام

 (P<05/0)دار داشههتند یمههار شههاهد اخههتالف معنهه یبهها ت

 .(1)جدول 
 

انحراف   ±نیانگیمار و مراحل مختلف رشد )میص تیم به تفكیزوزیت لیفعال ن ویمونوگلوبولیزان ایم یریگج حاصل از اندازهینتا: 1جدول

 ار(یمع

یلیغلظت هورمون رشد )م شیمراحل آزما

 تر(یگرم بر ل

 م یزوزیت لیفعال

 (لیتریلیم بر میكروگرم)

 ن یمونوگلوبولیا

 (تریلی)گرم در دس

8/0 ±9 0 شاهد  b 113/0 ± 05/0 j 
    

 

 تخم

8/0 5± 8/0  a 03/9 ± 90/0  b 

5/0 4/4 ± 53/0  a 17/9 ± 06/0  b 

8 9/9 ± 9/0  b 78/9 ± 05/0  a 
    

 

 الرو

8/0 5/9 ± 96/0  b 19/1 ± 89/0  c 

5/0 3/1 ± 44/0  b 7/1 ± 05/0  c 

8 1/1 ± 4/0  b 71/1 ± 06/0  c 
    

 

 یماهبچه

8/0 4/9 ± 1/0  b 97/1 ± 09/0  d 

5/0 1/9 ± 16/0  b 16/8 ± 07/0  e 

8 1/9 ± 95/0  b 97/8 ± 07/0  f 

 .(P>05/0)دار ندارند یاند تفاوت معناعدادی كه با حروف یكسان نشان داده شده
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 بحث

ج حاصل از حمام كوتهاه مهدت تخهم،    یبر اساس نتا

ر شهده بها   یكمان نفوذ پذنیآال رنگقزل یماهالرو و بچه

ن سهه مرحلهه تخهم، الرو و بچهه    یم از بیت سدیووكلریه

را نشهان داد. در   یتهر مطلهوو  جی، مرحله تخهم نتها  یماه

ش وزن بهدن و  ی، درصد افهزا ییشاخص وزن و طول نها

در  8/0زان در غلظههت یههن میشههتریژه، بیههب رشههد ویضههر

ب ین ضههرین كمتههریمرحلههه تخههم مشههاهده شههد؛ همچنهه 

مار مشهاهده شهد. بها وجهود     ین تیز در همین ییل غذایتبد

ش در یج بدسهت آمهده از آزمها   یكهه در مجمهوغ نتها   نیا

بهتهر   یمهاه گروه تخهم از مرحلهه الرو و بچهه    یمارهایت

و  ییل غهذا یب تبهد یضر یج حاصل از بررسیبود، اما نتا

ز بها  یه نمهاهی   و بچهه ژه در دو مرحلهه الرو  یه نرر رشهد و 

دار داشهتند، امها در شهاخص     یگروه شاهد اختالف معن

ن یه ج اینتها  د.یه روند مشاهده نگردنیا ییوزن و طول نها

ا یههالپیت یم شههده در مههاهانجهها یهههایق بهها بررسههیههتحق

(Martinez et al., 1966مههاه ،)ص یههآزاد آتالنت ی

(Bjornsson et al., 1997كوههههور معمههههول ،)ی 

(Chatakondi et al., 1995 ( كوور علف خهوار ،)Lin 

et al., 1995خته )ی(، سالمون ترارSundstrom et al., 

2004; Devlin et al., 2001; Du et al., 1992 و )

( گهزارش  Gahr et al., 2008كمهان ) نیگه آال رنقهزل 

ی هانمورهوجهز    شدن رمورهو شدند مطابقت داشهت. 

، تئینهاوپر متابولیسم تنظیمدر  كه ستا متابولیكی

ای ت ذیهر فتاو ر شتهدا نقش هاچربیو  هاراتكربوهید

 كه سته اشدن داده نشا. هددیار مههههقرر یتههههاث تحترا 

 گیری درم ز یحانوی آن در هاهگیرندو  شدن رمورهو

ای بره نگیز ی و انرا باالنس، ت ذیهر فتار تنظیمدر 

ال میگدو آ هیووكمپس، هیووتاالمو نظیرا غذف مصر

ن مورهو كه داردد جول وحتماا یند و امیشو یافت

 ینا طریقای را از ت ذیهر فتار برد خوات ثرا شدر

كنههد ی( اعمههال مهه CNSی )مركز عصبی سیستم حیانو

(Azain et al., 1995.)      افهزایش میهزان رشهد مهاهی در

اثر هورمون رشد )افزایش وزن و طول( احتماالً به دلیهل  

افههزایش كههارایی تبههدیل غههذایی اسههت كههه مكانیسههم     

ای احتمالی آن شامل به حركت در آوردن چربی ذخیره

سهازی  بدن برای تامین انر ی و تهاثیر مثبهت بهر پهروتئین    

ش یافههزا(. Denger and Hawryshym, 2001اسهت ) 

ل یه رسهد بهه دل  یاز هورمهون رشهد بهه نظهر مه      یوزن ناش

و  (Björnsson., 1994ش اشههتها ) یاز افههزا  یبهه یترك

 Markert et al., 1977) ل خههورا یش تبههدیافههزا

;Garber et al., 1995; Gill et al., 1985)  .اسهت  

ش یقات نشهان داده اسهت كهه هورمهون رشهد افهزا      یتحق

وان یه ه حیه زه ت ذیه جهه انگ ینتو در یانهر   یدهنده تقاضا

شههود یش رشههد مههیاسههت كههه بههه دنبههال آن باعهه  افههزا

(Johnsson et al., 1996) ش سهنتز  یبها افهزا  ن ی؛ همچنه

DNA را  یهها، رشهد سهلول   ز سلولیم و تمایزان تقسیو م

و  Johnsson (.Yada et al., 1999كنهد ) یص مه یه تحر

هورمهون رشهد    یق درون صفاقی( با تزر8336همكاران )

سهطو   كمان اذعهان داشهتند كهه    نیآال رنگقزل یبه ماه

RNA   ت یریق مههدیه ن از طریو بهه دنبههال آن سهنتز پههروتئ

ش سهرعت  یابد و باعه  افهزا  ییش میهورمون رشد افزا

یآال مه قهزل  یدر ماه ییل مواد غذایرشد در وزن و تبد

اشهتها  آنها نشان داد كه  یحاصل از بررس یهاداده شود.

ق یه كمهان بها تزر  نی رنگآالقزل یت رقابت در ماهیو قابل

ج حاصهل  ینتها  ی. در بررسه ابدییش میهورمون رشد افزا

تنها در غلظهت م یزوزیت لیزان فعالیز سرم خون میاز آنال

دار یمرحله تخم با شهاهد اخهتالف معنه    5/0و  8/0 یها
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و بعههد از آن  8/0مههار ین مقههدار در تیداشههت كههه بههاالتر

مهار  ین در تیولمونوگلوبه یزان ایه ن میشتریبود. ب 5/0مار یت

ن یه گرم در مرحله تخم مشهاهده شهد. در ا  یلیم 8غلظت 

هر سهه مرحلهه، در ههر سهه غلظهت بها        یمارهایفاكتور ت

ن اخههتالف در یشههتریدار داشههتند بیشههاهد اخههتالف معنهه

مرحلهه الرو و   یمارهها یمرحله تخهم؛ سهوس ت   یمارهایت

ن گهزارش شهد.   یه آغازیمرحله ت ذ یمارهایبعد از آن ت

و   Yadaیهههان مطالعههه بهها یافتههه یههل از اج حاصههینتهها

م از یزوزیههد لیههش تولیبههر افههزا ی( مبنهه1004همكههاران )

م در سهرم خهون بها    یزوزیت لیش فعالیها و افزالینوتروف

نیآال رنگه هورمهون رشهد بهه قهزل     یق درون صهفاق یتزر

 گرم مطابقت داشهت. هورمهون رشهد    100كمان با وزن 

سیسهتم   یكهرد ههای عمل موجب افزایش بسیاری از جنبه

اختصاصهههی؛ شهههود از جملهههه: دفهههاغ غیهههر ایمنهههی مهههی

ههای  سیتوتوكسیص، فاگوسیتیص، همولیتیص و فعالیهت 

هها را بهه عنهوان    همچنین تولید ایمونوگلوبهولین . لیزوزیم

 سرولوپالسمین كند و سطحنوغ خاصی از دفاغ فعال می

دهههد.  ن را بههه عنههوان پههروتئین فههاز حههاد افههزایش مههی  

مهاهی بهه   های بهدن در بسیاری از بافت هورمون رشد نیز

 بیهان شهده اسهت    ههای لنفهی  خصوص در اندام و سهلول 

(Yada et al., 2004.) ههای هیووفیزكتهومی   مهاهی  تیمار

سطو  ایمونوگلوبولین را در ماهی با هورمون رشد  شده

ت یه دست نخهورده نگهه داشهت، ایهن نشهان دهنهده اهم      

ه اسهت  یه پا یبهاد ید آنته یحفن و تول یهورمون رشد برا

(Yada et al., 1999    همچنین نتهایج بدسهت آمهده در .)

 پلههت حههاوی ایههن مطالعههه بهها نتههایج حاصههل از كاشههت  

ای مطابقهت داشهت   آال قهوههورمون رشد در ماهی قزل

دار سهطح پالسهمایی هورمهون    كه باعه  افهزایش معنهی   

رشههد گردیههد كههه بهها میههزان ایمونوگلوبههولین پالسههما     

 یمهاه  یزكتهوم یووفیه  كه نجاآ . ازهمبستگی مثبت داشت

در  ایمونوگلوبههولینباعهه  كههاهش سههطو  نیههز آال قههزل

ترشهح كننهده    یهها تین تعهداد لكوسه  یگردش و همچنه 

 ,.Yada et alشههود )در خههون مههی ایمونوگلوبههولین

هورمههون رشههد در ل نقههش یههكههه احتمههاال بههه دل(. 2004

ههها در تیلكوسهه یون درون سههلولیفراسههیص پرولیههتحر

 (.Sakai et al., 1996باشهد ) آال مهی قهزل  یخهون مهاه  

احتماال هورمون رشد باع  ت ییرسطو  ایمونوگلوبولین 

خون و میزان فعالیهت لیهزوزیم در مطالعهه حاضهر  شهده      

 یهورمهون رشهد بهر رو    یمطالعات اثهرات احتمهال   است

در مهاهی محهدود    یمنه یا عملكهرد ا یه  یبهاد  ید آنته یتول

ت هومهون  امالهستند. مطالعات بیشتری الزم است تا تعه 

جها  از آن .را با عملكرد سیستم ایمنی مشخص كند رشد

 یآالقزل یماه تخم، الرو و بچه بر شدن رمورهو ثرا كه

 لینای اوبر یریپذكمان به صورت حمام و با نفوذنیرنگ

در  مینهز ینای در امطالعهقرار گرفهت،   یر مورد بررسبا

ت رصوان یههگههر آبزیكمههان یهها دنیآال رنگههقههزل یمههاه

 مقایسه هاآن بارا  حاصل نتایجبتهههههههوان  تا ستا نگرفته

 نتایج تحقیق ینه از امدآ بدست نتایج نهایتكههههرد. در  

هورمههون رشههد در  یشههیافزا ثرا برمبنیرا  قبلیت تحقیقا

ن یمونوگلوبهول یرشد مورد مطالعه و مقدار ا یهاشاخص

   .كندمی تاییدم سرم را یزوزیت لیزان فعالیو م
 

 سپاسگزاری

دانیم كه از زحمهات تمهام   ر اینجا بر خود الزم مید

كسههانی كههه مهها را در انجههام ایههن تحقیههق یههاری نمودنههد  

 سواسگزاری نماییم.
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