
 1401سال  / 3شماره  /نهم سال                                 DOR: 20.1001.1.24234575.1401.9.3.6.1                                            ی   تآبزیان زین 

53 

 :یمرورمقاله 

 

 ها بر روی تغییر جنسیت، تکثیر و پرورش آبزیان کاربرد ترکیبات گیاهی و فیتواستروژن
 

 

 1فاطمه عزیزی نژاد جولندان  ،1نژادحامد پاک، 1، کیمیا عالئی1*علی حاجی بگلو

 

 

*Email: alihajibeglou@gmail.com 

 
 

 ، ایران گرگاننشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،  گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیالت و محیط زیست، دا-1

 

 1400آبان    تاریخ پذیرش:                            1400شهریور    تاریخ دریافت:

 

 چکیده

زا  خود باعث عوامل استرس  نیشده است که ا  ی کشت متراکم ماه  جادیمنجر به ا  یماه  یتقاضا برا  شی و افزا یپرورش ماه  عیتوسعه سر

و   یریشگیپ  یبرا  یاطور گسترده  به  ییایمیحال، استفاده از مواد ششده است. تا به  یماریخطر ابتال به ب  دیتشد  ،جهیو در نت  یماه  یبرا

ها(  یمقاوم باکتر  یهاهیسو  جادی)ا  ست یز  طیمتعدد بر مح  یاثرات منف  یدارا  ییا یمیش  یاستفاده از داروها  یاست، ول  هدرمان استفاده شد

کوچک    اسیدر مق  یدهندگان ماهپرورش  یبرا  ژه یوبه  ی به آسان  ییدارو  یاهیگ  باتیباشد. ترکیها( مجمع در بافتن )تانساو سالمت  

کاربرد هستند،  دسترس  آسا در  طب  نآنها  دوستدار  تجز  عتیبوده،  آن  ریپذ  هیو  از  اخیی جاهستند.  ز  راًیکه  از   یادیتوجه  استفاده  به 

 ت، یجنس رییدر تغ ییدارو اهانیمقاله به کاربرد گ نیشده است، لذا در ا ییایمیش یهاهورمون ی برا ین یزگیعنوان جا به یاهیگ باتیترک

 استفاده شده است.  یامطالعه از روش کتابخانه نیشود. در ایاشاره ماز جمله ماهیان زینتی  یمختلف ماه یهاو پرورش گونه ریتکث

 

 ت، تکثیر و پرورشجنسیییر فیتواستروژن، عصاره گیاهی، تغ کلیدی: کلمات
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 مقدمه 
  ی نیبا ارزش پروتئ  ار یاز منابع بس  ی کی  ی التیش  داتیو تول  یماه 

  . (۱3۹4  ،یوجوهر  ی انسان است )فتح اله  یسالمت   یبرا  د یو مف
مهره   تیجنس  رییتغ بدر  تطابق  عدم  و    پیفنوت  نیداران، 

داران خون سرد، مهره  ر یو سا  ی در ماه  است.  یکیژنت  تیجنس
بهیم  تیجنس  رییتغ گاه  ی هورمون  ی مارهایت  لهیوستواند    ی و 

به )  ءالقا  نیز  ی طیمح  یمارهایت  لهیوساوقات   Baroillerشود 

and D’Cotta., 2016).  دهه گ  یهادر  از   اهانیگذشته 
افزا  به  ییدارو ب  شیمنظور  برابر  در  ارتقایماریمقاومت    ءها، 
غ   سمیمکان اختصاص  یراختصاصیدفاع  م  یو    د کردن یاستفاده 

(Chakrabarti and Rao, 2006; Harikrishnan et al., 

بنابرا2011 محرک  ،نی(  از    ن یزیگیجا  یمنیا  یهااستفاده 
شکیوتیبیآنت  یبرا  یمناسب مواد  واکسن  یی ایمیها،  مو  ی ها 
  ی هااستفاده از محرک  .Ghasemi pirbalouti, 2009))  باشد 

ال در سنها  متعدد آ  یهاتیبا توجه به مز  یاهیگ  نشابا م  یمنیا
  است  افتهی یپرور  یآبز  قاتیدر تحق   یاژهیو  گاه یجا  ،ریاخ  ی ها
(.(Dugenci et al., 2003  افزا  یمنیا  کیتحر  یبررس  ش یو 

  ی هافراورده  زیها به دنبال تجویمارینسبت به ب  یمقاومت ماه 
گ بس  ،ی اهیمختلف  تحق  یاریهدف  گرف  قاتیاز    است   تهقرار 

(.(Christybapita et al., 2007; Divyagnaneswari et 

al., 2007 ی هااز روش ی کی ی ماه یمنیا ستمیس ییبهبود کارا  
پ  ب  یریشگیمهم  تحریماریاز  و  م  کیها  ب  باشد. یرشد    ن یدر 
طب  ،یمنیا  یهامحرک به    ، یاهیگ  یهاعصاره  ژهیوبه  یعیانواع 

مورد    ترشیب  راًیاخ  ،ستیز  طیو مح  ی کمتر به ماه  بیعلت آس
( و با داشتن ۱3۹8همکاران،    و  یسماسلع  زارتوجه بوده است )

م فعال  تغذی مواد  و  رشد  محرک  عنوان  به  غذا    هیتوانند  به 
   . (Lee and Gao, 2012) شوند اضافه انیماه
عنوان گ   ی اهان یگ  ، ی طور کل  به شوند  یشناخته م  یی دارو  اهیبه 

پ    ن یشود که ایم   رهیساخته و ذخ  یاژهیآنها مواد و  کریکه در 
دارا نظر   هستند.  یددمتع  خواص  یمواد  مورد  موثره  ماده 

اندام در  است  گ  یمختلف  یهاممکن  ر  اهیاز  ساقه،    شه،یمانند 
با توجه به داشتن    ییدارو  اهانی گ  گردد.  رهیذخ  ...و    وهیبرگ، م

به  یی ایمیش  باتیترک متابول  که  گ  هیثانو  یهاتیعنوان    اه ی در 
م )گیساخته  ن یتر  ا، ده یئآلکالو  دها، یپنوئیتر   دها، یکوزیلیشود 

فالونوئ و  نونیک  دها، یها،  زدارای    ، (...ها  قب  یادیخواص    ل یاز 
باکتر و   ،یضد  رشد    روس،یضد  محرک  و  انگل  ضد  قارچ،  ضد 

ماه  باشند.یم پرورشسختو    انیدر    یی هاگزارش  یپوستان 
گ  یمبن اثر  تحر  ییدارو  اهانیبر  افزا  کیبر  وزن،    شیاشتها، 
باکت  ،یمنیا  ستمیس  کیتحر ضد  ضد    ،یرخواص  انگل،  ضد 

 (Reverter et al., 2014).و ضد استرس وجود دارد    روسیو
م  نیا ناشیخواص  فعال  ی تواند  مواد  وجود  همچون   ی از 

ساپونتانن  دها،یپنوئیتر  دها،یآلکالوئ گلنیها،    دها، یکوسیها، 
یی  دارو  اهانیدر گ  یروغن  یها و اسانس  دهایها، استروئکیفنول

 ,Citarasu, 2010; Chakraborty and Hancz)  باشد 

ندرت  شود که بهیباعث م  یاهی عصاره گ  یتنوع مولکول  .(2011
ا دارو  جادیباعث  م  ییمقاومت  شوندکروبیدر   نیهمچن  .ها 

 کیسنتت  یبه نسبت داروها  یی دارو  اهانیحاصل از گ  باتیترک
تجزراحت  ;Logambal et al., 2000).)  د شونیم  هی تر 

Blumenthal et al., 2000; Olusola et al., 2013   
ا از  مرور  نیهدف  ترک  لیپتانس  یمعرف   ،یمقاله    بات یکاربرد 

آبز  ی اهیگ ا  به  یپروریدر  برابر    جادیعنوان عوامل  در  مقاومت 
و   تیجنس   رییتغ  ،یمنیا  ستمیمحرک رشد، محرک س  ،یماریب

برا  نیگزیجا هورمون  جیرا  باتیترک  یمناسب    یی ایمیش  یهاو 
 باشد. یم
 
 اهتواستروژنیف
  ی صورت ساختار  هستند که به  ی اهیگها مشتقات  تواستروژنیف

  .پستانداران دارند  ولیبتا استراد-۱۱مشابه استروژن    یعملکرد
فعال  ،نیبنابرا گروه  جادیا  یاستروژن  یهاتیقادرند    ی هاکنند. 

اتواستروژنیف  جیرا گنانیکومستان و ل  دها،یزوفالونوئیها شامل 
م  باشند. ی ها م و   نیستئیجن)  دها یزوفالونوئیاروه  گ  ن یا  انیدر 

شده  (،نیدزیدا هستندتواستروژنیف  نیترشناخته   ها 
(.(Gabriel et al., 2015 

ف   دها، یزوفالونوئیا  لیاز قب  ییهاتواستروژن یثابت شده است که 
  بات یترک ریبا سا  سهیها در مقاها و کومستانگنانیل دها، یفالونوئ

مکان  ی اهیگ و  عملکرد  نظر   ی هاهورمون  هیشب  عمل  سمی از 
  ست یو آگون  یآروماتاز  یهاعنوان بازدارنده  و به  هستند  یجنس

از طر  Das et)ها  در سلول  ژناسترو  یرسپتورها  قیاستروژن 

al., 2012)    ا  کنندمیعمل از  توانند از ساخت یم  قیطر  نیو 
طور    توانند بهیم  ،نیبنابرا  کنند.ها ممانعت  استروژن  تیفعال  ای

ا بلوغ در ماه  ریخأ ت   ای  تیجنس  رییتغ  ءلقابالقوه سبب    ان یسن 
از    یریتوانند با جلوگیها متواستروژنیف  ،گریبه عبارت د  شوند.
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فعال و  درگ  ی هام یآنز  تیسنتز  متابول  ریمشخص    سم یدر 
 ریی را تغ  یاستروژن و آندروژن داخل  کیولوژیب  تیاستروژن، فعال

غلظت   Gabriel et al., 2015).)دهند   ر،  باالت  ی هادر 
بهتواستروژنیف است  ممکن  آگون  ها    روژن است   یهاستیعنوان 

آروماتاز    کنند.  آروماتاز عمل  ت یممانعت از فعال  قیاز طر  یداخل
برا  میآنز استراد-۱۱  دیتول  یمسئول  با    ولیبتا  بوده که مرتبط 
ها تا  تواستروژنیباشد. اثرات فی م  یتخمدان در ماه  زیتما ندیفرا
پا  یحد مولکول  یعیطب  یاتاره ساخ  یداریبراساس  وزن   یو 

م  نییپا اجازه  آنها  به  که  غشایآنهاست  از  عبور   یسلول  ءدهد 
آنز  کنند با  و    دهند واکنش    یاستروژن  ی هارنده یگو    ها م یو 

استروژن پاسخ  سبب  )  یمتعاقبا   ,.El-Sayed et alشوند 

2012).  
گ  یکی مواد  ترک  نیگزیجا  یاهیاز  از   یاهیگ  یهیثانو  باتیکه 

و خانواده  یاریبسله  وسیبه  بوده  بعض   اهانیگ  از  از   یو 
دریب اگرچه نیساپون  ،شوندیم  د یتول  یی ایمهرگان  هستند.  ها 

برا  ت،یفعال  نحوه مناسب  ماه  یهاگونه  یغلظت    ، ی مختلف 
ت زمان  به  مار یمدت  روش  ج  یریکارگو  صورت    ا ی  رهی)به 

بیورغوطه  ساپونشی(  با  یهانیتر  هنوز    شود،   نییتع  دی فعال 
گزنیونساپ  جا  نیگزیجا  یبرا  یمناسب  نهیها  به    یشدن 

ت  یعیطب  ای  کیسنتت  یهاهورمون  تیجنس  رییتغ  یمارهایدر 
  نکهیا  تینها  در   Cotta'D.(Baroiler and (2016 ,هستند

ف است  داراتواستروژنیممکن  استروژن    یها  مشابه    ا یاثرات 
)پ  باشند  داشته  استروژن  ضد   همکاران،  و  یرتیح  کانیاثرات 

۱4۰۰). 
 

محرک   یی دارو  اهانیگ  ر یتاث و  اشتها  محرک  عنوان  به 
 رشد 

که در صورت استفاده در    وجود دارند  یمتعدد  یی دارو  اهان یگ
اثرات    اند. وزن شده  ش یاشتها و افزا  کیباعث تحر  ی پرورش ماه
افزودن رژ  ی مواد  ماه  یی غذا  م یدر  عملکرد  است    ی بر  با  ممکن 

گونه  توجه دو  ، یماه  یهابه  مااندازه  از   تیوضع  ،ی فزودنده 
متفاوت    طیمح  طیشرا  ای   یماه   کیولوژیزیف  ،یاهیتغذ کشت 

(  ۱3۹۱وهمکاران )  یمیابراه  .(Dugenci et al., 2003باشد )
رشد   ی هاشاخص ر( بAllium sativum) ریبا افزودن اسانس س

تغذ )  انیماه  لیف  هیو  پرورشHuso husoجوان    افتند یدر  ی( 
  ش یوزن، افزا  ش یافزا  ه،یتغذ شد،  ر  یهاکه باعث بهبود شاخص

تول  نیباالتر  ،یچاق  بیضر و   شود.یم  نیپروتئ  دینرخ    نوبهار 
( افزودن سطوح مختلف۱3۹۲همکاران  با  پودر س  ی(  خام   ریاز 

غذا افزا  یبه  درصد  که  کردند  گزارش  شده   وزن  شیفرموله 
ضر و  بیبدن،  در    ، یچاق  بیضر  ژه،یرشد  روزانه  رشد  درصد 

ب   هیتغذ  انیماه جشده  س  ۱/5  یحاو   رهیا   شیافزا  ریدرصد 
است. و  داشته  )  نوبهار  تاث۱3۹۲همکاران    اهان یگ  یخوراک  ری( 

سZingiber officinale)  لیزنجب  ییدارو گزنه   ری(،  و 
(Urtica dioicaم به  را  بر شاخص  ۱  زانی(  غذا  -درصد وزن 

و گزارش   یبررس  ی( پرورشHuso huso)  ی ماه  لیرشد ف  یها
 ره یدر ج   (Zingiber officinale)  لینجبکردند و استفاده از ز

تواند در زمان  یمنیز    (Huso huso)  جوان  انیماه  لیف  ییغذا
مع و  افزا  نیمحدود  ا  شیباعث  واحد  نیرشد  گردد.    ی گونه 

افزود و    یپرورش  یماه   لیف  رهیرا به ج  لی( عصاره زنجب۱3۹4)
 وزن شده است. شیاظهار کرد باعث افزا

 

 ت یجنس رییغت   بر  ییدارو  اهانیگ  ر یتاث
Müller  ی ها( گزارش کردند که در غلظت۲۰۰4همکاران )  و  

آگونتواستروژنیف  ن،ییپا عنوان  به  عمل   یهاستیها  استروژن 
که  یم و    شوند میمتصل    یاستروژن  یهارندهیگبه  کنند 

تکث  ریدرگ   یهاژن  ی سیرونو  یفاکتورها سلول،  رشد  و    ریدر 
القا  زیتما Ghamati  (۲۰۱۱ )ه  انجام شد  قیتحق  کنند.یم  ءرا 

خصوص عصاره   در  از  تاث  استفاده  نرساز  یریخارخاسک    ی بر 
نداشت.نیرنگ  یآالقزل  یماه  همکاران   و  Zhang  کمان، 

گ۲۰۰۲) از  استفاده  که  کردند  گزارش  باعث    اهی(  خارخاسک 
نرساز  تیجنس   رییتغ ماه   یو   Clarias)  ییقایآفر  یگربه 

gariepinus)    .شدTzchori  ادند  ان د( نش۲۰۰4همکاران )  و
ج ماده  نیستیجن  یحاو  رهیکه  ماهنسبت  مار  در  را    ی های ها 
همکاران   و   Cekدهد.  ی م  ش یافزا  (Anguilloidei)  جوان

گ۲۰۰۷) اثر    بر را    (Tribulus terrestris)خارخاسک    اهی( 
گوپی  ماه  تیجنس   رییتغ   ی بررس  (Poecilia reticulata)ی 

ا  جینتا  .کردند که  داد  نسبت    نیترشیب  باعث   اهیگ  نینشان 
ماه   8۰نر    یجنس در  است.   یگوپ   یدرصد    و   Zhang  شده 

( تاث۲۰۰۲همکاران   ایسو  تواستروژنیف  نیستئیجن  ری( 
(Glycine soja)    ماهرا  Oryzias)   یژاپن  یمداکا  ی در 

javanicusسطح    ش یکه باعث افزا  افتندیدر  و  کردند   ی( بررس
E2 ها شده است. پالسما در ماده 
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 ی منیبه عنوان محرک ا  ییودار  اهانی گ  ریتاث 
داده   نشان  متعدد  که  مطالعات    ک یمونولوژیا  ی پارامترهااست 

تجو از  گ  زیپس  تزر  اهیعصاره  شکل  صفاق  قیبه    ا ی  یداخل 
ماه  یخوراک ماه  افتهی بهبود    ، ی در  افزا  ی و  درمان،    ش یتحت 

  ی هانیپروتئ  شیافزا  ،یتوزیفاگوس  تیفعال  م، یزوزیل  تیفعال
)گلوبول آل  نیپالسما  استنیبومو  داده  نشان  را  چه    ،(    در اگر 

مکان  یاریبس موارد،  ف  یهاسمیاز  پاسخ  در   کیولوژیزیمسئول 
 (.Reverter et al., 2014) ناشناخته است یماه 

Binaii  و  ( گزنه ۲۰۱4همکاران  مختلف  سطوح  افزودن  با   ) 
(Urtica dioica)  جوان  ان یماه  لیف  رهیبه ج  (Huso huso)  

در   یداریهفته، تفاوت معن  4از  بعد  اظهار کردند که    یپرورش
  ن یمنوگلوبولیو ا  یانفجار تنفس  م، یزوزیل  رینظ  ی منیا  یپارامترها

نشد برخ  یول   ، مشاهده  مقاد  ی در  زمان   باال  ر یمواقع  مدت  و 
 Akramiالزم است.    یمنیا  یها محرک  یاثر بخش  یبرا  یطوالن

)  و پ ۲۰۱5همکاران  پودر  مختلف  سطوح  افزودن  با    از ی( 
(Allium cepa)  ی  ماه  لیف  رهیج  به(Huso huso)  یپرورش 

  ی خون  یهاتواند شاخصیم  ازی کردند که استفاده از پودر پ   انیب
ا بخشد.  یمنیو  بهبود  ماه  یمنیا  یرهایمتغ  ش یافزا  را    انی در 
پ   هیتغذ پودر  با  م  ازیشده  آنتیرا  اثرات  به   یدانیاکس  یتوان 

فالونوئ به  که  داد  نسبت    (،نیکوئرست)آن    یاصل  د یمربوط 
غ م راد  رفعالیوجب  اکس  یهاکالیکردن  -یم  ژنیآزاد 

( ۲۰۰۹همکاران )  و  Dorucu (Teyssier et al., 2001).شود
 یآالدر قزل  یمنی( را بر پاسخ اNigella sativa)  دانه  اهیاثر س

بررس  (Oncorhynchus mykiss)  کماننیرنگ قرار   یمورد 
سرم و    نیوتئپر  ت،یهماتوکر  زان یدادند و مشاهده کردند که م

ا ج  نی منوگوبولیکل  است.  یداریمعن  شی افزا  رهی در   داشته 
و عصاره۱3۹۱)فیروزبخش    امیرخانی  اثر  اتانولی    ( 

ناش   (Ocimum basilicum)نحایر عفونت  برابر  از   یدر 
ه معمولی  ال یدروفیآئروموناس  کپور     (Cyprinus carpio)در 

  د، یل سفگلبوگرفتند که تعداد    جهیقرار دادند و نت  یبررسمورد  
هماتوکر پروتئ  نیهموگلوب  ت،یقرمز،  گلوبول  نیکل،  و    نیسرم، 

ج  نیآلبوم ر  یحاو  رهیدر    یریگچشم  شیافزا  حانیعصاره 
باالتر و  و  نیداشته  رشد  برابر    ترینبیش  نرخ  در  مقاومت 

Aeromonas hydrophila  گرم بر  یلیم  ۲۰۰  یحاو  رهیدر ج
ر  لوگرمیک گردنیز    حانیعصاره  پور حسن  است.  دهیمشاهده 
 Zingiber)  لیبا افزودن سطوح مختلف عصاره زنجب  (۱3۹4)

officinale)  رژ   بیان   (Huso huso)ی  ماه   لی ف  ییغذا  میدر 
شاخص بهبود  باعث  که    ی فاکتورها  یبرخرشد،    یهاکردند 

تعد   نیا  شود. یم  یمنیا عنوان   لیزنجب  یکنندگ   ل یعمل  به 
ا مربوط   (Gingerol)فعال آن    ستیز  بیبه ترک  یمنیمحرک 

فعال که  القا  Interleukin-6  تیاست  از  یم  ءرا    سویی،کند. 
دل  (Zingiber officiale)  لیزنجب آنت  لیبه   ی خواص 
بهبالقوه  یدانیاکس تضع  اش  کننده  ف یعنوان  نابود  و  کننده 
در    یاحتمال  یحفاظت  سمیمکانبه عنوان  و    دیسوپراکس  کالیراد

فته شده  ر گرر نظد  یو کشندگ  یخودخودبه   یتیمقابل مسموم
 (. ۱3۹4؛ اکرمی، Gabor et al., 2012) است

  
 نگلابه عنوان ضد قارچ و   ییدارو  اهانیاستفاده از گ

  یبرا  ییدارو  اهانیدر رابطه با کاربرد گ  یادیاگرچه مطالعات ز
ب با  اما    انیآبز   یقارچ  یهایماریمبارزه  است،  نشده  گزارش 

)  و  یموسو ارز۱385همکاران  به    ی نیگزیجا   تیلقاب  یابی( 
اکال  یجا  به   )camaldolensis dehnh)  ۱پتوسیاسانس 

تفر  نیگر  تیماالش قزلخیدر   یآالگاه 
نت   (Oncorhynchus mykiss)کماننیرنگ و   جهیپرداختند 

ا که  ضداسانس   نیگرفتند  قدرت  در    یتوجهقابل  یقارچ ها 
  ی برا  ی خوب  نیگزیتواند جایداشت و م  نیگرتیبا ماالش  سهیمقا
 . باشدآن 
 یومیآکوار  انیخصوص در ماهبه  انیماه  یهایماریاز ب  یاریبس

ش ا  یهایماریب  ، columnaris شامل  نیریآب    ک، یآبشش، 
پوس و  باله  ی دگیورم،  راه  یک یشوند.  یم  جادیا  ... ها    ی هااز 

استفاده از محصوالت تجارمبارزه با انگل   یبرا  یشنهادیپ    ی ها 
 .(Chitmanat et al., 2005است ) ییدارو اهانی با گ یدیتول

 Fridmanتریگرم در ل  ۱( نشان دادند که  ۲۰۱4همکاران )  و 
س برا  ،(Allium sativum)  ر یعصاره  مناسب  با    یدوز  مقابله 

ناش مونوژن  یعفونت  ماه از  در   Poecilia)ی  گوپ   یها 

reticulata)  همچن مطالعه    نیاست.  همکاران   و  Militzدر 
  تواند می  Allium sativum))  ری( نشان داده شد که س۲۰۱3)
برابر    یدارو  کیعنوان  ه  ب در   Monogeneaموثر 

neobenthamia  ماه آسیس  ی در   Lates)ییایباس 

calcarifer)   ردیمورد استفاده قرار گ. 

 
1 Eucalyptus 
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5۷ 

 ی اهیگ  یها استفاده از عصاره  یهاروش
آبز به  یاه یگ  یهاعصاره  یپروریدر  است  صورت   ممکن 
 یورو غوطه  قید. تزرشون  فاده است  یورغوطه  ا ی  قیتزر  ،یخوراک
گ  یریکارگبه  ی هاروش   نیموثرتر عصاره    ان یماه  یبرا  ی اهیاز 

باال، کار فشرده و    نهیهز  لیدل ها بهروش  نیاست. ممکن است ا
نباشد. اگرچه   ی عمل  اردمو  یاریدر بس  ی ماه  یاسترس برا  جادیا

خوراک اما    یکمتر  ریتاث  یروش  ماهی  دارد  در    ند یفراچون 
شود که تعداد  یامکان فراهم م   نیشود، ایمجام  ه انجذب آهست

هزیماه از    یادیز و  کار  استرس،  با  ت  نهیها    . شوند  ماریکمتر 
به  ن یا  ،نیبنابرا روش مناسب   یپروریطور بالقوه در آبز  روش 

مختلف    یدوزها.  (۱3۹6همکاران،    بگلو ویباشد )حاجیم  یرت
اندازه به    ت کهثبت شده اس  یی غذا  میدر رژ  یاه یگ  یهاعصاره

از استفاده بستگ  ستمیعصاره، س  ،یماه  دارد    یپرورش و هدف 
 . (۱3۹5همکاران،  )نژاد مقدم و 

 
 هاتواستروژنیها و فمشکالت استفاده از عصاره 

عصاره آبز  ی اهی گ  یهاکاربرد  با    یپروری در  و  بوده  محدود 
  یی شناسا  یهامشکالت شامل روش  نیهمراه است. ا  یمشکالت

روشاهژنتواسترویف عصاره   ،یریگعصاره  ی ها،  )آلانواع    ، یها 
  هر گونه   یمضر و موثر برا   ی(، دوزها یدروالکلی و ه  یالکل  ،یآب

آبز  یماه  مکان  ،یپروریدر  کاربرد،  رده  سمیروش  اثرات  عمل، 
ف  یها ستمیس  بر  ی اهی گ  یهاعصاره  ایها  تواستروژنیمختلف 
مانند    کیولوژیزیف  یندهایفراسایر  و    یماه   یدمثلیتول  یها

پروتئ  یهاهورمون  ،یانرژ  سمیمتابول بازگشت  و  ی م  نیرشد 
 (. Gabriel et al., 2015باشد ) 

 

 ی ریگجهینت 
از آبز  تیبا توجه به اهم ارزش   ل یبه دل  انیروز افزون استفاده 

از راه   یکیعنوان    به  دمثلیمهار تول  ایآن، کاهش    یباال  ییغذا
مناسب    تیفیبا کگوشت    دیتول  ،ی رشد ماه  زانیم  شیافزا  یها

از    داریپا  یپروریبه آبز  یابیپرورش جهت دست  نهیبه  تیریو مد
آبز صنعت  مهم  افزایم  یپروریاهداف  کنار  در  تا    ش یباشد 

سودآور  دیتول  النیب مح  یاحتمال  بیآس  نی ترکم  ،یو    ط یبه 
به  ستیز را  انسان  بسو  باشد.  داشته  موثره    یاریهمراه  مواد  از 

استخراج    اهانیتوان از گیم  ،شوند یفته مکار گرکه در داروها به
  ی اهیگ ی هاها و عصاره تواستروژنیاستفاده از ف ی اینمود و از مزا

آلودگ مح  ی مانند  استفاده   ستیز  طیکمتر  آبز  و  در    یآسان 
  ی هاعصاره  زیتجو  یبرا  یاستانداردساز  باشد.مینیز  ی  پرور

  ش، یزماآ  یبرا  یترشیمطالعات ب  ،نیبنابرا  .وجود ندارد  ی اهیگ
روش اصول  کردن  عصاره،    ،یریگعصاره  ی هااستاندارد  مقدار 

تجو تع  زیروش  کم  نییو  گونه  یاه ی گ  یهاعصاره  یاثرات  در 
 است. ازیمورد ن  یپروریمختلف در آبز یها
 

 منابع 
تنگستان  ، ی میابراه عل  ، ی ع.،  و   .ا  ، یی کال  یدوغ  زادهیر.، 

پ.،   س  .۱۳۹۱زارع،  اسانس  محتلف  سطوح   ریاثر 
(Allium sativum)  بیو ترک  هیرشد، تغذ  یهابر شاخص  
پرورش  (Huso huso)  ی ماه  ل یالشه ف  ییایمیش .  یجوان 

در فنون  و  علوم  دوره    ییایمجله  شماره۱۱خرمشهر،   ،4  ،
 .۱-۱۲صفحات 
از گیاهان دارویی در آبزی پروری   .۱۳۹۴اکرمی، ر.،   استفاده 

)مط به شیمیایی  داروهای  برای  جایگزینی  العه  عنوان 
وردی: فیل ماهی پرورشی(. فصلنامه علوم تکثیر و آبزی م

 .۱۹-۲8، صفحات  ۷، شماره3پروری، دوره
  ی عصاره اتانولتاثیر    .۱۳۹۱و فیروزبخش، ف.،    .امیرخانی، ن

ر رو  (Ocimum basilicum)   حانیبرگ    یفاکتورها  یبر 
  ی و مقاومت در برابر عفونت ناش  ییایمیوشیب  ،یرشد، خون
باکتر  Aeromonas)  الیدروفیهموناس  آئر  یاز 

hydrophila)  ماه بچه  معمول  یدر   Cyprinus).یکپور 

carpio)  علوم    ی کارشناسنامه  نپایا دانشگاه  ارشد، 
 .۷۱6-۷۲4صفحات   ،یسار یعیطب بع و منا یکشاورز

 . ا  ،ی فراهان  ی س.، مخلص آباد  ،ی ف.، سقاو ،یرتیح  کانیپ
س.،   درافشان،  د  انی ماه  دیتول.  ۱۴۰۰و  جنس     ر تک 

مزاروش  ،یپرور  یزآب و دورنماتیمحدود  ا،یها،  .  یآت  یها 
پژوهش آبز  هینشر  ، یمقاله  ،  ۹دوره    ران،یا  یپرور  یعلوم 

 . 48-68ص ، ص۱شماره 
استفاده    .۱۳۹۶و سوداگر، م.،    .حاجی بگلو، ع.، هاتفی، ش

فیتواستروژن عصارهاز  و  جنسیت  ها  تغییر  در  گیاهی  های 
ا بین  کنفرانس  اولین  در  فناوریلمللی  ماهی.  نوین  های 

ص آمل،  ،  ۱-۷  صعلوم، 
https://civilica.com/doc/673464. 
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م.،   پور،  زنجب  یخوراک  زیتجو  ریتاث  .۱۳۹۴حسن   لیعصاره 
(Zingiber officinale)  سرم و   یمیوشیب  یهابر شاخص

. یپرورش  (Huso huso)   ی ماه  ل یف  یمنیا  یپارامترها
ش  یکارشناس  انامهی پا عال  الت،یارشد  آموزش    یموسسه 
 .۱-55  صخزر محمودآباد، ص یرانتفاع یغ 

اله کاربردها  یمرور  .۱۳۹۴ع.،    ، یو جوهر  .ت  ، یفتح    ی بر 
تکث  یی دارو  اهان یگ آبز  ریدر  پرورش  هماانیو    ن یب  ش ی. 

صفحات    کرج،   ،یدر کشاورز  یکاربرد  یپژوهش ها  یالملل
۱۱-۱ ،https://civilica.com/doc/457408 . 

س.، ناظریان   ع.،   ، سلماسیزارع   میرقائد  ،  و طاهری  ع.   ،
زاده  س.م.، ابراهیم  مؤثره    .۱۳۹8  ،  ماده  تأثیر  بررسی 

( زردچوبه  فاکتورهای  Curcuma longa Lگیاه  بر   )
( جوان  ماهی  فیل  جله  م(.  huso  Husoهماتولوژی 

دامپزشکیتح دوره  قیقات  شماره  ۷4،  صص۲،   ،  ۲۰8-
۱۹۹. 

  . ۱۳۹۵ر.،    ، ی و صفر  ، ی م.، جعفر  مانپور، ینژاد مقدم، ش.، ا
گ تول  ییدارو  اهانیکاربرد  مهار  ماه  دیدر   ی ریمس  ،یمثل 

آبز   یبه سو ب  نی. دومداریپا  یپرور  یتوسعه   ن یکنفرانس 
کشاورز  نینو  یهاده یا  یالملل و   ستیز  طیمح  ،یدر 
  ،۱-۱3ص  ص  ل،یاردب  ،یشگرگرد

https://civilica.com/doc/527535. 

قل ز.،  کنعان  ینوبهار،  جعفر  .ح  ، یپور    . ۱۳۹۲ح.،    ان، یو 
خوراک  ریتاث بر   (Allium sativum)   ریس  یپودر 

شناس  یپارامترها ف  یخون  رشد   Huso)  یماه   لیو 

huso)نشر دوره    ،یکاربرد  ی شناس  ی ماه   ی هاهش پژو  هی. 
 . 3۹-48 صص، 3، شماره۱
زنجب  یخوراک  زیتجو  یبررس  . ۱۳۹۴ا.،    ،یواحد  لیعصاره 
(Zingiber officinale)  شاخص رشد،  عملکرد    یهابر 

آنز  یخون  ( Huso huso)  یماه   لی ف  کیمتابول  یهامیو 
پایپرورش ش  یکارشناس  انامهی.  آزاد    الت،یارشد  دانشگاه 
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Abstract 

The rapid development of fish farming and the increasing demand for fish have led to the dense 

cultivation of fish, which in turn has caused stressors for fish and thus increased the risk of disease. 

until now, the use of chemicals has been widely used for prevention and treatment, however, the use 

of chemical drugs has several negative effects on the environment (creation of resistant strains of 

bacteria) and human health (accumulation in tissues). Medicinal plant compounds are readily 

available, especially for small-scale fish farmers, they are easy to use, nature friendly and 

degradable. Since there has been a lot of attention recently to the use of plant compounds as a 

substitute for chemical hormones, therefore, in this article, the use of medicinal plants in sex 

reassignment, reproduction and breeding of different species of fish is mentioned. In this study, the 

library method has been used. 
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