فصـلنامه علـمی -پژوهـشی بیولوژی کاربردی

تأثیر پربیوتیک اینولین بر عملکرد تولیدمثلی ،تکامل گناد ،هماوری و نسبت جنسی
در ماهی زبرا ()Danio rerio
مهدیه فدایی راینی ،1احسان احمدی فر .2و طیبه عنایت غالمپور

3

 .1مجتمع آموزش عالی سراوان
 .2گروه شیالت˓ دانشکده منابع طبیعی˓ دانشگاه زابل˓ ایران
 .3گروه شیالت ،دانشگاه پیام نور  ،صندوق پستی  ،16361-3963تهران ،ایران

(تاریخ دریافت9394/09/52 :؛ تاریخ پذیرش)9394/99/02 :

چکیده

کلیدواژگان
پرﺑﻴﻮتﻴﻚ ایﻨﻮﻟﻴﻦ ،عﻤﻠﻜرد تﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ،ﻣاهﻲ زﺑرا داﻧﻴﻮ ،ﻧسﺒت جﻨسﻲ.

 نویسنده مسئول ،رایانامهfadaimahdiye@yahoo.com :

دوره ششم ،شماره اول ،بهار ( 59صفحات )14-14

اﻣروزه ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒت ﺑرﺧﻲ پروﺑﻴﻮتﻴﻚها و پرﺑﻴﻮتﻴﻚها در افﺰایﺶ رﺷﺪ و ﻧﻴﺰ افﺰایﺶ ﻣﻘاوﻣت در ﺑراﺑر ﺑﻴﻤاري ها در آﺑﺰیان ﺑه ﺧﻮﺑﻲ آﺷﻜار
ﺷﺪه اﺳت .اﻣا در زﻣﻴﻨه ﻧﻘﺶ پروﺑﻴﻮتﻴﻚها و پرﺑﻴﻮتﻴﻚها در فﻌاﻟﻴتهاي تﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣاهﻴان ﺑه ویﮋه در ﻣاهﻴان زیﻨﺘﻲ ،ﻣﻄاﻟﻌات اﻧﺪﻛﻲ اﻧﺠام
ﺷﺪه اﺳت .ﻟذا در ایﻦ آزﻣایﺶ اﺛر پرﺑﻴﻮتﻴﻚ تﺠاري ایﻨﻮﻟﻴﻦ ﺑر عﻤﻠﻜرد تﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ،تﻜاﻣل گﻨاد و ﻧسﺒت عﻤﻠﻜرد تﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ،روﻧﺪ تﻜاﻣل گﻨاد
و ﻧسﺒت جﻨسﻲ در ﻣاهﻲ زﺑرا داﻧﻴﻮ ( )Danio rerioﻣﻮرد آزﻣایﺶ قرار گرفت .در ایﻦ تحﻘﻴق یﻚ جﻴره غذایﻲ پایه ﺑه عﻨﻮان جﻴره ﺷاهﺪ ()T0
و ﺳه جﻴره غذایﻲ آزﻣایشﻲ ﺷاﻣل ﺳه ﺳﻄح ایﻨﻮﻟﻴﻦ  )T2( 5 ،)T1(9و  )T3( 3درصﺪ در ﺳه تﻜرار ﻣﻨظﻮر ﺷﺪ و ﺑچه ﻣاهﻴان پس از ﺷروع
تغذیه فﻌال ﺑه ﻣﺪت هشت هفﺘه (تا زﻣان ﺑﻠﻮغ :ﻣﻴاﻧگﻴﻦ وزن 9/76 :گرم ،ﻣﻴاﻧگﻴﻦ طﻮل 2/4 :ﺳاﻧﺘﻴﻤﺘر) ﺑا جﻴره هاي آزﻣایشﻲ تغذیه ﺷﺪﻧﺪ.
در ایﻦ آزﻣایﺶ عﻤﻠﻜرد تﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ در ﻣاهﻲ زﺑرا داﻧﻴﻮ از ﻧﻘﻄه ﻧظر قﻄر تخم ،هﻤاوري ﻣﻄﻠق ،ﻧسﺒت جﻨسﻲ الروهاي حاصﻠه ،ﺷاﺧص
گﻨادوﺳﻮﻣاتﻴﻚ ،تﻌﺪاد الرو ،درصد ﺑﻘاي ﺑچه ﻣاهﻴان و روﻧﺪ تﻜاﻣﻠﻲ گﻨاد ﻣﻮرد ﺑررﺳﻲ قرار گرفت .ﻧﺘایج آزﻣایﺶ ﻧشان داد ﻛه در تﻴﻤارهاي
پروﺑﻴﻮتﻴﻜﻲ ،عﻤﻠﻜرد تﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﺷاﻣل قﻄر تخم ،ﺑﻘاي الروها ،هﻤاوري ﻣﻄﻠق ،ﺷاﺧص گﻨادوﺳﻮﻣاتﻴﻚ ،طﻮل و وزن الروها در تﻴﻤار  T2و
 T3ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲداري ﺑﻴشﺘر از ﺳایر تﻴﻤارهاي آزﻣایشﻲ ﺑﻮد ( .)P<0.05هﻤچﻨﻴﻦ ﻧﺘایج ایﻦ تحﻘﻴق ﻧشان داد ﻛه پرﺑﻴﻮتﻴﻚ ایﻨﻮﻟﻴﻦ تﺄﺛﻴر ﻣﻌﻨﻲ
داري ﺑر ﻧسﺒت جﻨسﻲ در ﻣاهﻲ زﺑرا داﻧﻴﻮ ﻧﺪارد ( .)P>0.05ﺑر طﺒق ﻧﺘایج ﺑافت ﺷﻨاﺳﻲ گﻨاد ،اﺳﺘفاده از ایﻨﻮﻟﻴﻦ در جﻴره غذایﻲ ﺳﺒب تسریع
در روﻧﺪ تﻜاﻣل گﻨاد در ﻣاهﻲ زﺑرا ﻣﻲگردد.
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ﭘﺮورش ماﻫﯿان زینﺘﯽ را مﯽ ﺗوان یﮑﯽ از
ﭘﺮﺳودﺗﺮیﻦ ﺻنایﻊ در دﻫهﻫاي اﺧﯿﺮ نام ﺑﺮد .ماﻫﯿان
زینﺘﯽ در آﺳﯿا و در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬـان در ﺣـال رﺷد و
ﺗوﺳﻌه مﯽ ﺑاﺷد ﺑطوریﮑه ارزش ﺻادرات ماﻫﯿان زینﺘﯽ
در آﺳﯿا و در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬان در ﺣال رﺷد و ﺗوﺳﻌه
مﯽﺑاﺷد ( .)22از ﺟمله ﺑا اﻫمﯿﺖﺗﺮیﻦ ﮔونهﻫاي ماﻫﯿان
آب ﺷﯿﺮیﻦ در ﺻنﻌﺖ ﺗﺠارت ماﻫﯿان آﮐواریومﯽ ماﻫﯽ
زﺑﺮا دانﯿو اﺳﺖ ﮐه ﺑه ﻋلﺖ رنﮕﺒندي و ﺧطوط زیﺒا روي
ﺑدن و ﺷﮑﻞ ﺑدن داراي ارزش اﻗﺘﺼادي مـﯽ ﺑاﺷد
(.)22
ﭘﺮﺑﯿوﺗﯿک اینولﯿﻦ ﺳﺒب اﻓﺰایﺶ ﻋملﮑﺮد ﺗولﯿدمﺜلﯽ
از ﻗﺒﯿﻞ ﻗطﺮ ﺗخم ،ﺑقاي الرو ،ﻫماوري مطلق ،ﺷاﺧص
ﮔنادي ،طول الرو و وزن الروﻫا ﮔﺮدید ولﯿﮑﻦ ﺑﺮ روي
نسﺒﺖ ﺟنسﯽ ماﻫﯿان ﺗاثﯿﺮ مﻌنﯽ داري نداﺷﺖ
( .)P>0.05در زمﯿنه نقﺶ ﭘﺮﺑﯿوﺗﯿک ﻋملﮑﺮد
ﺗولﯿدمﺜلﯽ ماﻫﯿان مطالﻌات اندﮐﯽ یاﻓﺖ ﮔﺮدید .ﺑه
دلﯿﻞ اثﺮ ﭘﺮﺑﯿوﺗﯿکﻫا ﺑﺮ یونﻫا ،آنﺰیمﻫا ،اﺳﯿدﻫاي
ﭼﺮب و  ...ﺑدن ﮐه ﻫمﮕﯽ ﻋواملﯽ موثﺮ ﺑﺮ ﻋملﮑﺮد
ﺗولﯿدمﺜلﯽ مﯽ ﺑاﺷند ،لﺬا ﺑﺮرﺳﯽ ﺷاﺧصﻫاي
ﺗولﯿدمﺜلﯽ ماﻫﯿان ﺟﻬﺖ ﺗولﯿد ﺑﯿﺸﺘﺮ الرو و یا اﻓﺰایﺶ
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑازماندﮔﯽ آنﻬا ﺗا مﺮﺣله ﺑازاري و در نﺘﯿﺠه
اﻓﺰایﺶ ﺑﻬﺮه وري اﻗﺘﺼادي ارزﺷمند ﺧواﻫد ﺑود .ﺑه
طورﮐلﯽ نوع ﺗﺮﮐﯿﺒات ﻏﺬایﯽ ماﻫﯿان ،ﺑه ویﮋه ﭼﺮﺑﯽ،
ﭘﺮوﺗئﯿﻦ ،اﺳﯿدﻫاي ﭼﺮب ،ویﺘامﯿﻦ  ،Eاﺳﯿد آﺳﮑورﺑﯿک
و ﮐاروﺗنوﺋﯿدﻫا نقﺶ ﺑسﯿار مﻬمﯽ ﺑﺮ روي ﻓﺮایندﻫاي
مﺮﺗﺒﻂ ﺑا ﺗولﯿد مﺜﻞ ﺷامﻞ :ﺑلوغ ﮔنادﻫا ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔامﺖ
ﻫا ،ﻋملﮑﺮد ﺗخم ریﺰي ،لقاح ،ﺗخم ﮔﺸایﯽ و ﺗﮑامﻞ الرو
ماﻫﯽ دارند ( 21و .)21
ﺗوﺳﻌه روز اﻓﺰون آﺑﺰيﭘﺮوري در ﺑسﯿاري از مناطق
دنﯿا منﺠﺮ ﺑه اﻓﺰایﺶ درﺧواﺳﺖ و اﺳﺘﻔاده از مواد
ﺷﯿمﯿایﯽ ﺟدید ﺷده اﺳﺖ ﺑهطوري ﮐه در ﺳالﻫاي
اﺧﯿﺮ ﺑسﯿاري از مواد ﺷﯿمﯿایﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺒات ﺻنﻌﺘﯽ از

ﺟنﺒهﻫاي اﻗﺘﺼادي و دامنه ﺳﻼمﺘﯽ طﺒقهﺑندي و در
آﺑﺰيﭘﺮوري اﺳﺘﻔاده ﺷده اﺳﺖ ( .)8ایده ﺟدیدي ﮐه در
ایﻦ راﺑطه مطﺮح ﺷده ،اﺳﺘﻔاده از ﭘﺮوﺑﯿوﺗﯿک ،ﭘﺮي
ﺑﯿوﺗﯿک و ﺳﯿﻦ ﺑﯿوﺗﯿک در ﺟﯿﺮه ﻏﺬایﯽ ماﻫﯽ مﯽ ﺑاﺷد
( 8و  .)21اینولﯿﻦ یک ﮐﺮﺑوﻫﯿدرات ﮔﯿاﻫﯽ ﻏﯿﺮﻗندي
ﭘلﯽ ﺳاﮐاریدي اﺳﺖ ﮐه داراي ﻓﯿﺒﺮ محلول ﺑوده و از
ﮔﯿاﻫان مخﺘلﻔﯽ (نظﯿﺮ ﺳﯿﺮ ،ﭘﯿاز ،ﺳﯿب زمﯿنﯽ ،ﺗﺮه
ﻓﺮنﮕﯽ ،ﮔندم ،موز ،ﮔﻞ ﮐوﮐب و ﮐاﺳنﯽ) ﺑا درﺟه
ﭘلﯿمﺮیﺰاﺳﯿون مﺘﻔاوت ﺑه دﺳﺖ مﯿآید .اﮔﺮﭼه اینولﯿﻦ
یک ﻓﯿﺒﺮ طﺒﯿﻌﯽ در ﺟﯿﺮه ﻏﺬایﯽ ماﻫﯿان نﯿسﺖ ولﯽ
ﺑواﺳطه ﺧواص ﭘﺮﺑﯿوﺗﯿﮑﯽ آن در ﺗحﺮیک ﺑاﮐﺘﺮیﻬاي
مﻔﯿد روده و ﺗوﻗف رﺷد ﺑاﮐﺘﺮیﻬاي مضﺮ ،اﺳﺘﻔاده از آن
در آﺑﺰي ﭘﺮوري ایده ﺟالب ﺗوﺟﻬﯽ مﯿﺒاﺷد (.)20
ﻋلﯿﺮﻏم ﺗحقﯿقات نسﺒﺘاً زیادي ﮐه در زمﯿنه ﺗﺄثﯿﺮ
ﭘﺮﺑﯿوﺗﯿک ﻫا ﺑﺮ روي ﭘارامﺘﺮﻫاي رﺷد ،ﺑقا و مقاومﺖ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻋوامﻞ ﺑﯿماریﺰا در ماﻫﯿان انﺠام ﺷده اﺳﺖ ،اما در
زمﯿنه ي ﺗﺄثﯿﺮ آنﻬا ﺑﺮ روي ﻋملﮑﺮد ﺗولﯿدمﺜلﯽ ماﻫﯿان و
ﺑه ویﮋه ماﻫﯿان زینﺘﯽ ﺗحقﯿقات ﺑسﯿار ﮐمﯽ وﺟود دارد
( .)22در واﻗﻊ ﺗحقﯿقات در ایﻦ زمﯿنه ﻫنوز در اﺑﺘداي
راه ﺑوده و در ایﻦ ﺗحقﯿق ﺑا ﺗوﺟه ﺑه نﯿازي ﮐه در راﺑطه
ﺑا اطﻼﻋات مﺮﺑوط ﺑه نقﺶ ﭘﺮﺑﯿوﺗﯿک ﻫا در ماﻫﯿان
زینﺘﯽ اﺣساس مﯽ ﺷود ،اثﺮ ﭘﺮﺑﯿوﺗﯿک ﺗﺠاري اینولﯿﻦ
روي ﻓاﮐﺘورﻫاي مخﺘلف ﺗولﯿد مﺜلﯽ در ماﻫیان زینﺘﯽ
زﺑﺮا دانﯿو مورد ارزیاﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .از ایﻦ رو ،ﻫدف از
مطالﻌه ﺣاضﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ مقدار مناﺳب اینولﯿﻦ در ﺟﯿﺮه
ﻏﺬایﯽ ﺑچه ماﻫﯿان زﺑﺮا دانﯿو ( )Danio rarioﺑه منظور
ﺗاثﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋملﮑﺮد ﺗولﯿدمﺜﻞ ،ﺗﮑامﻞ ﮔنادﻫا و نسﺒﺖ
ﺟنسﯽ در ایﻦ ماﻫﯽ مﯽ ﺑاﺷد.
مواد و روش کار
ﺗحقﯿق ﺣاضﺮ در مﺮﮐﺰ ﺗحقﯿقات آﺑﺰيﭘﺮوري ﺷﻬﯿد
ﻓضلﯽ ﺑﺮآﺑادي دانﺸﮕاه ﻋلوم ﮐﺸاورزي و مناﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ
ﮔﺮﮔان انﺠام ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﻬﺖ انﺠام آزمایﺶ ،مولدیﻦ
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جدول  -1ﺗﺠﺰﯾﻪ جﯿﺮه ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺎﻫﯽ زبﺮا دانﯿو ( )Danio rerioبﺮ اﺳﺎس
درﺻد وزن ﺗﺮ

ترکیبات

مقدار

درﺻد ﭘﺮوﺗئﯿﻦ
درﺻد ﻓﯿﺒﺮ
درﺻد ﭼﺮﺑﯽ
درﺻد ﺧاﮐسﺘﺮ
انﺮژي(ﮐالﺮي/ﮔﺮم)
رطوﺑﺖ

22/02
2/2
28/00
22/02
0218/21
8/22

جدول  -2داﻣنﻪ ﺗغﯿﯿﺮات خصوﺻﯿﺎت فﯿﺰﯾکﯽ و شﯿمﯿﺎﯾﯽ آب
آکوارﯾومﻫﺎ در طول دوره ﭘﺮورش در ﺗحقﯿق حﺎضﺮ
pH

1±0/2

اکسیژن محلول
()ppm
ﺗﯿمار
ﺗﮑﺮار

نیتریت
0/221
0/218

سختی

دما

سطح

کل

()ºC

معنی دار

1/102
_

0/000
_

0/010
0/082

)×200وزن ﺑدن  /وزن ﮔناد(= ﺷاﺧص ﮔنادي :راﺑطه ()2
)×200وزن ﺑدن  /وزن ﮐﺒد(=ﺷاﺧص ﮐﺒدي :راﺑطه ()2

روش تجزیه و تحلیل
آنالﯿﺰ آماري ﺑا ورود داده ﻫاي ﺑه دﺳﺖ آمده ﺑـه
ﺻﻔحات ﮔسﺘﺮده اﮐسﻞ انﺠام ﮔﺮدید .در نﺮم اﻓﺰار
اﮐسﻞ مﯿانﮕﯿﻦ داده ﻫا محاﺳﺒه ﺷد .ﺳپس در نﺮم اﻓﺰار
 SPSSاﺑﺘدا ﭘﺮاﮐنﺶ نﺮمال داده ﻫا ﺑا اﺳﺘﻔاده از آزمون
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ماﻫﯽ زﺑﺮا دانﯿو ( )Danio rarioاز مﺮﮐﺰ ماﻫﯿان زینﺘﯽ
اﺳﺘان ﮔلسﺘان ﺗﻬﯿه ﺷدند .ﺟنس نﺮ و ماده ﺑﺼورت
ﺟداﮔانه در آﮐواریوم ﻫایﯽ ﺑا اﺑﻌاد (00×00×10
ﺳانﺘﯿمﺘﺮ) ﺑا دماي  22درﺟه ﺳانﺘﯿﮕﺮاد ،ﭘﯽ – اچ
مﻌادل  7±0/2ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘند و ﭘس از دو ﻫﻔﺘه ﺳازﮔاري
ﺑا ﺷﺮایﻂ ﻓﯿﺰیﮑﯽ و ﺷﯿمﯿایﯽ محﯿﻂ آزمایﺸﯽ ،در
آﮐواریوم ﻫاي ویﮋه ﺗخمﺮیﺰي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘند .ﭘس از
ﮔﺬﺷﺖ  08ﺳاﻋﺖ ،مولدیﻦ از آﮐواریوم ﻫاي ﺗخمﺮیﺰي
ﺧارج ﺷدند و ﺗخم ﻫا ﭘس از ﮔﺬﺷﺖ  12ﻫچ ﺷدند.
ﺟﻬﺖ انﺠام آزمایﺶ ،ماﻫﯿان در ﻗالب  0ﺗﯿمار و ﻫﺮ
ﺗﯿمار ﺑا  0ﺗﮑﺮار در نظﺮ ﮔﺮﻓﺘه ﺷدند و در ﻫﺮ آﮐواریوم
 00ﻋدد الرو ﺑطور ﺗﺼادﻓﯽ ،ﻗﺮار داده ﺷد .ﺗغﺬیه الروﻫا
ﭘس از ﺟﺬب  12درﺻد ﮐﯿسه زرده ﺑا زرده ﺗخم مﺮغ و
ﺳپس ﺑا ناﭘلﯽ زﺋوﭘﻼنﮑﺘونﻫاي ریﺰ و ﭘس از آن ﺗغﺬیه
ﺑا ﻏﺬاي ﺑﯿومار ﮐه ﺑا اینولﯿﻦ (ﺑا دوزﻫاي ( 0ﮔﺮوه
ﺷاﻫد) 2 ،ﮔﺮم  2 ،ﮔﺮم و  0ﮔﺮم ﻏنﯽ ﺷده ﺑود ،ﺻورت
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑچه ماﻫﯿان یک ماﻫه مدت ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘه ﺑا
ﺟﯿﺮه ﻫاي آزمایﺸﯽ ﺗغﺬیه ﺷدند .ﺟﻬﺖ ﺳاﺧﺖ ﺟﯿﺮه
ﻏﺬایﯽ ،ﭘﺮﺑﯿوﺗﯿک اینولﯿﻦ در ﺣﺠم  200مﯿلﯽ لﯿﺘﺮ آب
و  0ﮔﺮم ژالﺗﯿﻦ ﮐه در آن ﺣﻞ ﺷده ﺑود ،اضاﻓه ﮔﺮدید
و ﺑﺮ روي ﺟﯿﺮه ﻏﺬایﯽ اﺳپﺮي ﺷد و ﺳپس ﺗا زمان
ﺧﺸک ﺷدن ﺟﯿﺮه ﻏﺬایﯽ در مﻌﺮض ﻫواي آزاد ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و در داﺧﻞ ﮐﯿسه ﻫاي ﭘﻼﺳﺘﯿک در یخچال
نﮕﻬداري ﺷدند .ﺗمام مﺮاﺣﻞ ﺳاﺧﺖ ﻏﺬا در مورد ﺟﯿﺮه
ﮔﺮوه ﺷاﻫد نﯿﺰ انﺠام ﺷد و ﻓقﻂ اینولﯿﻦ ﺑه ﻏﺬاي ﮔﺮوه
ﺷاﻫد اضاﻓه نﮕﺮدید .ﺟﯿﺮه ﻫاي ﻏﺬایﯽ مورد نظﺮ ﭘس از
آماده ﺳازي ﺑﺮاي ﺣﺼول اطمﯿنان از ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﺮﮐﯿب
ﺗقﺮیﺒﯽ ﺑه آزمایﺸﮕاه منﺘقﻞ و مﯿﺰان ﭘﺮوﺗئﯿﻦ ﺑا
اﺳﺘﻔاده از روش ﮐﺠلدال ،ﭼﺮﺑﯽ ﺧام مطاﺑق ﺑا روش
ﺳوﮐسله و رطوﺑﺖ ،ﻓﯿﺒﺮ ،ﺧاﮐسﺘﺮ ،ﮐﺮﺑوﻫﯿدرات نﯿﺰ ﺑه
روش اراﺋه ﺷده ﺗوﺳﻂ ) AOAC (1990اندازه ﮔﯿﺮي
ﺷدند (ﺟدول  .)2در ﻫﺮ ﮐدام از آﮐواریومﻫا یک ﻫﯿﺘﺮ
( 200وات) ﺟﻬﺖ ﮐنﺘﺮل دماي آب نﺼب ﮔﺮدید .در
طول دوره آزمایﺶ ﺧﺼوﺻﯿات ﻓﯿﺰیﮑﯽ و ﺷﯿمﯿایﯽ آب

ﺑﺼورت روزانه اندازه ﮔﯿﺮي ﺷد و مﯿانﮕﯿﻦ ایﻦ
ﺷاﺧصﻫا در ﺟدول ﺷماره  2ﺑطور ﺧﻼﺻه آمده اﺳﺖ.
ﺗغﺬیه ماﻫﯿان ﺑﺼورت دﺳﺘﯽ و روزانه  0ﺑار و ﺑه مﯿﺰان
 1-20درﺻد وزن ﺑدن در ﮐﻞ دوره ﭘﺮورش مﺘغﯿﺮ ﺑود.
ﺟﻬﺖ ﺣﻔظ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب 00 ،درﺻد ﺣﺠم آب آﮐواریوم
ﻫﺮ  2روز یﮑﺒار ﺗﻌویض ﮔﺮدید .ﺷاﺧص ﮔنادي ( )GSIو
ﺷاﺧص ﮐﺒدي ( )HSIاز رواﺑﻂ ( )2و ( )2محاﺳﺒه
ﮔﺮدیدند .نسﺒﺖ ﺟنس نﺮ ﺑه ماده ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑا ﺗﻌداد
ﮐﻞ ماﻫﯿان نﺮ مﺘولد ﺷده در ﮐﻞ دوره آزمایﺶ ﺗقسﯿم
ﺑﺮ ﺗﻌداد ﮐﻞ ماﻫﯿان ماده مﺘولد ﺷده در ﮐﻞ دوره
آزمایﺶ (.)0
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 Kolmogorov-Smirnovﺑﺮرﺳﯽ و ﺳپس ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ
وﺟود یا ﻋدم وﺟود اﺧﺘﻼف مﻌنﯽ دار از نقطه نظﺮ
ﺷاﺧص ﻫاي محاﺳﺒه ﺷده ﺑا اﺳﺘﻔاده از آنالﯿﺰ واریانس
یک طﺮﻓه ( )One Way-ANOVAو آزمون دانﮑﻦ
( )Duncanدر ﺳطح مﻌنﯽ داري  0/02اﺳﺘﻔاده ﮔﺮدید.

نتایج
در ﺟدول  0نﺘایﺞ مﺮﺑوط ﺑه ﻋملﮑﺮد ﺗولﯿدمﺜلﯽ
مولدیﻦ ماﻫﯽ زﺑﺮا دانﯿو را در ﮔﺮوهﻫاي آزمایﺸﯽ
مخﺘلف نﺸان مﯽ دﻫد.

جدول  -3ﻋمﻠکﺮد ﺗوﻟﯿدﻣﺜﻠﯽ ﻣوﻟدﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ زبﺮا دانﯿو در ﮔﺮوهﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ

شاخصهای تولیدمثلی
ﻗطﺮ ﺗخم
ﺑقاي الروي ﺗا ﺟﺬب ﮐﯿسه زرده
ﻫماوري مطلق
ﺷاﺧص ﮔنادي
طول الرو (مﯿلﯿمﺘﺮ)
وزن الرو (مﯿلﯽ ﮔﺮم)
نسﺒﺖ ﺑچه ماﻫﯿان ماده ﺑه نﺮ

گروه شاهد ()T0

تیمار )T1( 1

0/12±0/02 ab
0/20±0/00 b
10/2±0/2 b
82/0±2/0 c
202/22±11/00 b 011/12±02/12 c
2/11±0/00 b
2/22±0/02 c
2/2±0/00 b
2/2±0/02 c
2/2±0/022 b
2/2±0/020 c
0/00±0/10 a
0/08±0/12 a

تیمار )T2( 2

تیمار )T3( 3

0/10±0/02 a
11/2±2/1 b
211/02±22/1 a
2/08±0/02a
1/0±0/02 a
2/12±0/021 a
0/08±0/10 a

0/12±0/00 a
11/2±2/0 a
211±21/0 a
2/82±0/00a
1/1±0/02 a
2/2±0/012 a
0/02±0/12 a

در ﻫﺮ ردیف ﺣﺮوف انﮕلﯿسﯽ مﺘﻔاوت نﺸانﮕﺮ اﺧﺘﻼف مﻌنﯽدار مﯽﺑاﺷد (.)P<0.05

100 X
100 X

شکل  -1ﮔﺮوه کنتﺮل :ﺳﻠوﻟهﺎي بﺰرگ (ﺳﻪ ﺳﻠول قﺎبل ﻣﺸﺎﻫده)
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮحﻠﻪ ﺳوم رﺳﯿدﮔﯽ جنسﯽ و ﺳﻠول کوچکتﺮ (ﺳﻠول

فصـلنامه علـمی -پژوهـشی بیولوژی کاربردی

دﯾگﺮ) در ابتداي ﻣﺮحﻠﻪ دوم رﺳﯿدﮔﯽ جنسﯽ ﻣﯽ بﺎشد
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100 X

شکل  -3اﯾنوﻟﯿﻦ  1درﺻد :اووﺳﯿت ﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮحﻠﻪ ﺳوم
رﺳﯿدﮔﯽ جنسﯽ و ابتداي ﻣﺮحﻠﻪ چهﺎر رﺳﯿدﮔﯽ جنسﯽ

100 X

شکل  -2اﯾنوﻟﯿﻦ  2درﺻد :ﺳﻠوﻟهﺎي بﺰرگ (ﺳﻪ ﺳﻠول قﺎبل
ﻣﺸﺎﻫده) در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮحﻠﻪ ﺳوم رﺳﯿدﮔﯽ جنسﯽ و ﺳﻠوﻟهﺎي

شکل  -4اﯾنوﻟﯿﻦ  3درﺻد :اووﺳﯿت ﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮحﻠﻪ ﺳوم و

کوچکتﺮ در ابتداي ﻣﺮحﻠﻪ ذوم رﺳﯿدﮔﯽ جنسﯽ

ابتداي ﻣﺮحﻠﻪ چهﺎرم رﺳﯿدﮔﯽ جنسﯽ

تأثیر پربیوتیک اینولین بر عملکرد تولیدمثلی ،تکامل گناد ،هماوری و ...

بحث

دوره ششم ،شماره اول ،بهار ( 59صفحات )14-14

مطالﻌات نﺸان مﯽ دﻫد ﮐه از ﺟمله مﻬم ﺗﺮیﻦ
محﺼوالت نﻬایﯽ مﺘاﺑولﯿسم ﭘﺮﺑﯿوﺗﯿک ﻫا ﺗوﺳﻂ
ﺑـاﮐﺘﺮي ﻫـاي مﻔﯿـد روده اي ،اﺳﯿدﻫاي ﭼـﺮب مﯽ
ﺑاﺷند ﮐه از مﺆلﻔه ﻫاي اﺳاﺳﯽ در زرده ﺳازي و ﺑلوغ
اووﺳﯿﺖ ﻫا مﯽ ﺑاﺷند .ﺑه ﻋـﻼوه مﺘاﺑولﯿسـم
ﭘﺮﺑﯿوﺗﯿـکﻫا ﺗوﺳـﻂ ﺑاﮐﺘﺮي ﻫاي مﻔﯿد روده اي ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺗولﯿد اﺳﯿدﻫاي ﭼﺮب ،در اﻓﺰایﺶ ﺟﺬب مواد مﻌدنﯽ
و ﺳنﺘﺰ ویﺘامﯿﻦ ﻫا ﺑویﮋه ویﺘامﯿنه ﻫاي ﮔﺮوه  Bﮐه در
ﺗولﯿد الروﻫاي ﺳالم و ﮐاﻫﺶ ﺗلﻔات مﺆثﺮ اﺳﺖ ،در
ﮐاﻫﺶ یا ناﺑودي ﺑاﮐﺘﺮي ﻫاي مضﺮ روده اي از طﺮیق
رﻗاﺑﺖ ﻏﺬایﯽ یا رﻗاﺑـﺖ در مﮑان ﭼسﺒﯿدن در روده
ﺗوﺳﻂ ﺑاﮐﺘﺮي ﻫاي مﻔﯿد نقﺶ ﺑسﯿار مﻬمﯽ دارند ﺷود
( 1و  .)22در واﻗﻊ ﺑلوغ اووﺳﯿﺖ ﻫا مسﺘلﺰم انﺘقال
مناﺑﻊ ﭼﺮﺑﯽ ﺑه درون اووﺳﯿﺖﻫا مﯽﺑاﺷد ( .)20ﺑسﺘه ﺑه
نوع ﮔونه ماﻫﯽ منﺒﻊ ﭼﺮﺑﯽ مورد نﯿاز ﺑﺮاي ﺑلوغ
اووﺳﯿﺖ مﯽ ﺗواند از ﭼﺮﺑﯽ ذﺧﯿﺮهاي ﺑدن و یا ﭼﺮﺑﯽ
ﺑدﺳﺖ آمده از ﻏﺬا ﺗﺄمﯿﻦ ﺷود ( 1و  .)22در ایﻦ
آزمایﺶ ارﺗﺒاط مﻌنﯽ داري ﺑﯿﻦ ﺗﻌداد الرو مﺘولد ﺷده
و وزن مولدیﻦ ماده وﺟود داﺷﺖ .در واﻗﻊ ایﻦ مﯽ ﺗوان
اینﮕونه ﺑﯿان داﺷﺖ ﮐه مﻌموال زمانﯽ ﮐه یک ماﻫﯽ
رﺷد ﺑﻬﺘﺮي دارد ﺑه اﺣﺘمال ﺧﯿلﯽ زیاد ﻓاﮐﺘورﻫاي
مﺮﺗﺒﻂ ﺑا ﺗولﯿد مﺜﻞ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑلوغ زودﺗﺮ اووﺳﯿﺖ ،نﺮخ
ﺑاالﺗﺮ زرده ﺳازي ،ﻋملﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﺗخمﺮیﺰي و اندازه ي
ﺗخم ﺑﺰرﮔﺘﺮ نﯿﺰ در آنﻬا ﺗحﺖ ﺗﺄثﯿﺮ ﺷﺮایﻂ مناﺳب ﺑدن
ماﻫﯽ ﻗﺮار ﺧواﻫند ﮔﺮﻓﺖ و در ﮐﻞ ﻋملﮑﺮد ﺗولﯿدمﺜلﯽ
ﺑﻬﺘﺮي از ﺧود نﺸان مﯽ دﻫند ( 28و .)22
نﺘایﺞ ﺗحقﯿق ﺣاضﺮ نﺸان داد ﮐه مﯿﺰان ﺑازماندﮔﯽ
الروﻫا ﺗا مﺮﺣله ﺟﺬب ﮐﯿسه زرده در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫاي
آزمایﺸﯽ اﺧﺘﻼف مﻌنﯽ داري وﺟود دارد ﺑطوریﮑه
ﺑاالﺗﺮیﻦ درﺻد ﺑازماندﮔﯽ در الروﻫاي ﺗﯿمار T3
مﺸاﻫده ﮔﺮدید (( )P<0.05ﺟدول  .)0ﻫمچنﯿﻦ اﺣﺮاري
( )2012اﻋﻼم نمود ﮐه ﺳطوح مخﺘلف ﭘﺮﺑﯿوﺗﯿک
اینولﯿﻦ ﺑﺮ مﯿﺰان ﺑقاي الروﻫاي ﺣاﺻله در ماﻫﯽ ﭘﻼﺗﯽ

و دم ﺷمﺸﯿﺮي ،داراي ﺗاثﯿﺮ ﻗاﺑﻞ مﻼﺣظهاي در مقایسه
ﺑا ﮔﺮوه ﺷاﻫد (ﺟﯿﺮه ﻓاﻗد ﭘﺮﺑﯿوﺗﯿک) مﯽ ﺑاﺷد ﮐه ﺑا
نﺘایﺞ ﺗحقﯿق ﺣاضﺮ روي ماﻫﯽ زﺑﺮا دانﯿو مطاﺑقﺖ دارد
ﺑطوریﮑه در ﺗحقﯿق ﺣاضﺮ نﯿﺰ ﺑقاي الروﻫاي ﺣاﺻله ﺗا
مﺮﺣله ﺟﺬب ﮐﯿسه زرده در ﺗﯿمارﻫاي ﺣاوي اینولﯿﻦ
ﺑطور مﻌنﯽ داري ﺑاالﺗﺮ از ﮔﺮوه ﺷاﻫد ﺑود (.)P<0.05
ولﯿﮑﻦ ایﻦ نﺘایﺞ ﺑا یاﻓﺘه ﻫاي مطالﻌات اﮐﺮمﯽ و
ﻫمﮑاران ( 2018و  ،)2088مﻬاﺟﺮ اﺳﺘﺮآﺑادي و
ﻫمﮑاران ( ،)2081ﻓﺮﺣﯽ و ﺳوداﮔﺮ (،)2010
 Yousefianو ﻫمﮑاران ( )2022ﻫمخوانﯽ ندارد.
ﺑناﺑﺮایﻦ مﯽﺗوان اﻇﻬار نمود ﮐه ﭘﺮﺑﯿوﺗﯿک اینولﯿﻦ
مﯽﺗواند ﻋملﮑﺮد ﺗولﯿدمﺜلﯽ را در ماﻫﯿان اﻓﺰایﺶ یاﺑد.
ﺑطوریﮑه ﺗحقﯿق ﺣاضﺮ نﺸان داد در ﺻورت وﺟود
اینولﯿﻦ در ﺟﯿﺮه ﻏﺬایﯽ ،ﻗطﺮ ﺗخم ﺑطور مﻌنﯽ داري
اﻓﺰایﺶ مﯽ یاﺑد (( )P<0.05ﺟدول .)2
اﺣﺮاري ( )2012ﺑﯿان نمود ﮐه ﭘﺮﺑﯿوﺗﯿک اینولﯿﻦ ﺑﺮ
مﯿﺰان ﮐه اﻓﺰودن ﺳطوح مخﺘلف ﭘﺮﺑﯿوﺗﯿک اینولﯿﻦ ﺑه
ﺟﯿﺮه ي ﻏﺬایﯽ ﺑاﻋﺚ اﻓـﺰایﺶ ﻋملﮑﺮد ﺗولﯿد مﺜلﯽ از
ﻗﺒﯿﻞ ﻫماوري نسﺒﯽ در ماﻫﯽ ﭘﻼﺗﯽ و ﻫماوري نسﺒﯽ و
ﺷاﺧص ﮔنادوﺳوماﺗﯿک در ماﻫﯽ دم ﺷمﺸﯿﺮي ﺷده
اﺳﺖ .ﺑطوریﮑه ﺑقاي الروﻫاي ﺣاﺻله در ماﻫﯽ ﭘﻼﺗﯽ و
دم ﺷمﺸﯿﺮي ،ﺑطور ﻗاﺑﻞ مﻼﺣظه اي در مقایسـه ﺑا
ﮔﺮوه ﺷاﻫد (ﺟﯿﺮه ﻓاﻗد ﭘﺮﺑﯿوﺗﯿک) ﺑاالﺗﺮ ﺑود ﮐه ﺑا نﺘایﺞ
ﺗحقﯿق ﺣاضﺮ ﻫمخوانﯽ دارد.
ﻋسﮕﺮي ( )2012ﺑا مطالﻌه ﺳطوح مخﺘلف
ﭘﺮﺑﯿوﺗﯿک ایمونووال ﺑﺮ ﮐارایﯽ ﺗولﯿدمﺜلﯽ ماﻫﯽ آنﺠﻞ
نﺸان داد ﮐه در ﺗﯿمارﻫاي ﭘﺮﺑﯿوﺗﯿﮑﯽ ،ﻫماوري مطلق و
ﺷاﺧص ﮔنادوﺳوماﺗﯿک ﺑاالﺗﺮ از ﮔﺮوه ﺷاﻫد ﺑود .ایﻦ
محققﯿﻦ ﺑﯿان نمودند ﮐه ﺑه ﮐارﮔﯿﺮي ایﻦ ﭘﺮﺑﯿوﺗﯿک
ﺗاثﯿﺮي ﺑﺮ مﯿﺰان ﺑقاي الروﻫاي ﺣاﺻله ﺗا مﺮﺣله ﺟﺬب
ﮐﯿسه زرده ندارد ﮐه ﺑا یاﻓﺘه ﻫاي مطالﻌه ﺣاضﺮ
مطاﺑقﺖ ندارد زیﺮا در ﺗحقﯿق ﺣاضﺮ ﺑا اﻓﺰایﺶ دوز
اینولﯿﻦ در ﺟﯿﺮه ﻏﺬایﯽ ،ﺑقا الروﻫا اﻓﺰایﺶ یاﻓﺖ
(.)P<0.05
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اﺣﺮاري ( )2012ﮐه اﻓﺰودن ﭘﺮﺑﯿوﺗﯿک اینولﯿﻦ ﺑه
ﺟﯿﺮهي ﻏﺬایﯽ ﺑاﻋﺚ اﻓﺰایﺶ ﻋملﮑﺮد ﺗولﯿد مﺜلﯽ از
ﻗﺒﯿﻞ ﻫماوري نسﺒﯽ در ماﻫﯽ ﭘﻼﺗﯽ ( Xiphophorus
 )maculatusو ﻫماوري نسﺒﯽ و ﺷاﺧص
ﮔنادوﺳوماﺗﯿک در ماﻫﯽ دمﺷمﺸﯿﺮي ( Xiphophorus
 )helleriﺷده اﺳﺖ .ایﻦ محقق ﺑﯿان نمود ﮐه درﺻد
الروﻫاي ﺣاﺻله و ﻫماوري نسﺒﯽ مولدیﻦ ماده در
ماﻫﯿان دم ﺷمﺸﯿﺮي در ﺗﯿمار  2درﺻد ﺑاالﺗﺮ از
ﺗﯿمارﻫاي  0/2و  2/2درﺻد ﺑود ( .)P<0.05ﻓاﮐﺘورﻫاي
درﺻد ﺑقاي ﺑچه ماﻫﯽ و ﺷاﺧص ﮔنادوﺳوماﺗﯿک در
ماﻫﯿان دم ﺷمﺸﯿﺮي در ﺗﯿمار  2درﺻد ﺑاالﺗﺮ از ﺗﯿمار
ﺷاﻫد ﺑود ( Gioacchini .)P<0.05و ﻫمﮑارارن ()2020
ﺑا ﺗغﺬیه ماﻫﯽ ﮔورﺧﺮي ﺑا ﺟﯿﺮه ﻫـاي ﺣـاوي Lb.
( rhamnosusﺑه مﯿﺰان  CFU106در ﮔﺮم) ﺑه مدت 20
روز  ،مﺸاﻫده نمودند ﮐه اووالﺳﯿون ﺗخم ﻫا ﺑطورمﻌنﯽ
داري اﻓﺰایﺶ یاﻓﺖ .ﻫمچنﯿﻦ ایﻦ محققﯿﻦ مﺸاﻫده
نمودند ﮐه نﺮخ ﺗﻔﺮیﺦ ﺑاالﺗﺮ و ﺗﮑویﻦ ﺟنﯿنﯽ ﺳﺮیﻌﺘﺮ در
ماﻫﯿان ﮔورﺧﺮي ماده ﺗغﺬیه ﺷده ﺑـا Lb. rhamnosus
در مقایسه ﺑا ﮔﺮوه ﺷاﻫد مﺸاﻫده ﮔﺮدید ،ﺑطوریﮑه
ﺗﻔﺮیﺦ در ماﻫﯽ ﻫاي ﺗغﺬیه ﺷده ﺑا ﭘﺮﺑﯿوﺗﯿک  0ﺳاﻋﺖ
زودﺗﺮ از ﮔﺮوه ﺷاﻫد اﺗﻔاق اﻓﺘاد .در ارﺗﺒاط ﺑا اثﺮات
ﮐارﮔﯿﺮي  Lb. rhamnosusروي ﺗﮑویﻦ ﺗخمدان ،نﺘایﺞ
دﺳﺖ ﺑه دﺳﺖ آمده موید اثﺮات مﺜﺒﺖ آن ﺑﺮ ﻓازﻫاي
رﺷد و رﺳﯿدﮔﯽ ﺑود ﮐه ﺑا نﺘایﺞ ﺗحقﯿق ﺣاضﺮ
ﻫمخوانﯽ دارد.
ﻫمچنﯿﻦ مطالﻌات ﺑاﻓﺖ ﺷناﺳﯽ ﺗخمدان ماﻫﯿان
ﺗﯿمار ﺷده ﺑا ﭘﺮوﺑﯿوﺗﯿک اﻓﺰایﺸﯽ در ﻓولﯿﮑول ﻫاي
درﺣـال زرده ﺳازي نﺸان داد ( 20و  .)22ﺗحقﯿقات
انﺠام ﺷده نﺸان دادند اووﺳﯿﺖ ﻫاي ماﻫﯿان ماده
ﺗغﺬیه ﺷده ﺑا ﭘﺮوﺑﯿوﺗﯿک مﯿﺰان ﺑاالﺗﺮ  GVBDداﺷﺘند
ﮐه ﺣاﮐﯽ از نقﺶ ﺗحﺮیکﮐنندﮔي  Lb. rhamnosusﺑﺮ
ﻓاز رﺳﯿدﮔﯽ ﻓولﯿﮑولﻫا مﯽ ﺑاﺷد ( Gioacchini .)20و
ﻫمﮑاران ( )2020ﮔﺰارش ﮐﺮدند ﮐه ﺗغﺬیه مولدیﻦ
ماده ﺑـا ﭘﺮوﺑﯿوﺗﯿک  Lb. rhamnosusﺳﺒب ﺟلوﮔﯿﺮي از

آﭘوﭘﺘوزیس ﻓولﯿﮑولﯽ و ﺑﻬﺒود ﺑقاي ﻓولﯿﮑولﯽ مﯽ ﮔﺮدد
( .)Gioacchini et al., 2013در ﺗحقﯿق ﺣاضﺮ نﺘایﺞ
ﺑاﻓﺖ ﺷناﺳﯽ نﺸان داد ﮐه ماﻫﯿان ﺗغﺬیه ﺷده ﺑا ﺟﯿﺮه
ﻏﺬایﯽ ﺣاوي اینولﯿﻦ داراي ﺗخمک ﻫایﯽ ﺑا مﺮﺣله
رﺳﯿدﮔﯽ ﺟنسﯽ ﺑاالﺗﺮ ﺑودند ﺑطوریﮑه ماﻫﯿان در یمار
 T3داراي ﺗخمﮑﻬایﯽ ﺑا مﺮﺣله رﺳﯿدﮔﯽ ﺟنسﯽ.......
ﺑودند در ﺣالﯿﮑه ﺗﯿمار ﺷاﻫد در مﺮﺣله  2رﺳﯿدي
ﺟنسﯽ ﺑود.
ﺑﺮ طﺒق نﺘایﺞ ﺗحقﯿق ﺣاضﺮ ،ﭘﺮﺑﯿوﺗﯿک اینولﯿﻦ ﺑﺮ
روي نسﺒﺖ ﺟنسﯽ ماﻫﯿان ﺗاثﯿﺮ مﻌنﯽ داري نداﺷﺖ
( .)P>0.05ﻫمچنﯿﻦ ﮔﺰارﺷﯽ از ﺳایﺮ محققﯿﻦ مﺒنﯽ ﺑﺮ
نقﺶ ﭘﺮﺑﯿوﺗﯿک ﻫا ﺑﺮ روي نسﺒﺖ ﺟنسﯽ در ماﻫﯿان
مﺸاﻫده نﺸده اﺳﺖ .ﮐه ﺑا نﺘایﺞ ﺣاﺟﯽ ﺑﮕلو ()2081
ﻫمخوانﯽ دارد .ﺑه نظﺮ مﯽرﺳد ﺑه ﮐارﮔﯿﺮي
ﭘﺮوﺑﯿوﺗﯿکﻫا در ﺟﯿﺮه ﻏﺬایﯽ مولدیﻦ اثﺮات مﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ
ﺗولﯿد مﺜﻞ ماﻫﯿان آﮐواریومﯽ دارد .اﮔﺮﭼه مﮑانﯿسم
ﻫایﯽ ﮐه ﺑه وﺳﯿله آنﻬا ﭘﺮوﺑﯿوﺗﯿک ﻫا ﺑاﻋﺚ ﺑﻬﺒود
ﻋملﮑﺮد ﺗولﯿد مﺜلﯽ مﯽ ﺷوند ﺗا ﺣد ﮐمﯽ ﺷناﺧﺘه ﺷده
اند.
نتیجه گیری
در مﺠموع ،نﺘایﺞ ﺗحقﯿق ﺣاضﺮ ﺣاﮐﯽ از آن اﺳﺖ
ﮐه اﺳﺘﻔاده از اینولﯿﻦ در ﺳطوح مورد مطالﻌه ،ﺗاثﯿﺮ
مﺜﺒﺖ و مﻌنﯽ داري ﺑﺮ اﻓﺰایﺶ ﻋملﮑﺮد رﺷد و ﺗغﺬیه
ماﻫﯽ زﺑﺮا دانﯿو دارد .از ایﻦ رو مﯿﺘوان اینﮕونه ﺑﯿان
نمود ﮐه اﺳﺘﻔاده از دوز  0درﺻد اینولﯿﻦ و دوزﻫاي
ﺑاالﺗﺮ از آن مﯿﺘواند در ﺑﻬﺒود ﻋملﮑﺮد رﺷد و ﺗغﺬیه
ماﻫﯽ نقﺶ مﺜﺒﺖ و ﺗاثﯿﺮﮔﺬاري داﺷﺘه ﺑاﺷد و در ﺟﻬﺖ
ﮐاﻫﺶ ﻫﺰینه ﻫاي ﭘﺮورﺷﯽ و ﺟایﮕﺰیﻦ مناﺳﺒﯽ ﺑﺮاي
مﮑمﻞ ﻫاي ﻏﺬایﯽ ﺷﯿمﯿایﯽ ،ﮔﺰینه اي مناﺳب و
مقﺮون ﺑه ﺻﺮﻓه مﯽ ﺑاﺷد .ﺑناﺑﺮایﻦ ﭘﯿﺸنﻬاد مﯽﮔﺮدد ﺗا
از ﭘﺮﺑﯿوﺗﯿک اینولﯿﻦ در ﺟﻬﺖ ﺑلوغ و ﺗﮑامﻞ ﮔنادﻫاي
ﺳایﺮ ماﻫﯿان و ﺑخﺼوص ﮔونه ﻫایﯽ ﮐه داراي ﺑلوغ
دیﺮرس مﯽ ﺑاﺷند نﯿﺰ اﺳﺘﻔاده ﮔﺮدد.
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