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چکيده 
مواد معدنی به عنوان يکی از مهمترين اجزاء 
جيره غذايی آبزيان، در فعاليت های حياتی از 
جمله شکل گيری استخوان، نگهداری سيستم 
عملکرد  اسيد-باز،  تعادل  تنظيم  کلوييدی، 
ها  هورمون  جمله  از  زيستی  فعال  ترکيبات 
و سالمت  مثلی  توليد  عملکرد  و  ها  آنزيم  و 
در  مهمی  نقش  روی،  عنصر  می باشند.  مهم 
موجودات  زيستی  فعاليت های  از  بسياری 
زنده بازی می کند و به عنوان عنصر کمياب 
ضروری يا ريز مغذی تعريف می شود. اين عنصر 
معدنی برای رشد و متابوليسم، بهبود زخم ها 
و عملکرد سيستم ايمنی، توليد مثل و مهار 
راديکال های آزاد اکسيژن در حيوانات ضروری 
می باشد. نقش روی در ساختمان پروتئين ها 
نيز شناخته شده است و تعداد زيادی آنزيم 
به اين عنصر جهت انجام فعاليت های خود نياز 
دارند. افزودن عناصر ريزمغذی از جمله روی 
به جيره غذايی گونه های مختلف آبزيان در 
بسياری از عملکردهای آبزيان از جمله رشد، 
تأثيرگذار  بسيار  و ساز  و سوخت  توليد مثل 
می باشد. اين اثرات می تواند شامل تغييرات 
گسترده بر ميزان لقاح و بازماندگی و رشد نتاج 
استفاده  بررسی  به  اين مطالعه  باشد.  حاصل 
از ريزمغذی روی در جيره غذايی و  عملکرد 
اساس  بر  است.  پرداخته  آبزيان  توليدمثلی 
مرور مطالعات انجام شده مشخص می گردد 
که ميزان بهينه عنصر روی در آبزيان مهمی 
همچون ماهی قزل آالی رنگين کمان، ميگوی 
دراز آب شيرين و ماهی حوض به ترتيب 60، 
10-60 و60 ميلی گرم در هر کيلو گرم جيره 
می باشد. بر اين اساس توجه به تامين مقدار 

مورد نياز اين عنصر بوسيله مکمل های معدنی 
بسيار  آبزيان  غذايی  های  جيره  در  مناسب 

ضروری به نظر می رسد. 

كلمات كليدي: روی، ريز مغذی، توليد مثل، 
آبزيان ، مواد معدنی.

مقدمه
ها  ماهی  مداوم  و  آميز  موفقيت  پرورش 
لحاظ  از  مناسب  غذاهای  مصرف  به  بستگی 
و  زيست  محيط  با  سازگاری  غذايی،  ارزش 
صرفه جويی اقتصادی دارد. تهيه غذا يکی از 
مهمترين بخش ها در پرورش آبزيان به شمار 
می آيد بطوريکه معموال 50 تا 70 درصد از 
کل هزينه های الزم برای سيستم های پرورش 
ماهی  تغذيه و ساخت غذای  را بخش  ماهی 
تشکيل می دهد و بنابراين جيره های غذايی 
بايد با توجه به اصول علمی و نيازهای تغذيه 
به نوع و گونه در نظر  با توجه  ای هر ماهی 
گرفته شود )افشار مازنداران، 1381(. در حال 
آبزيان  خوراک  توليد  جهانی  صنعت  حاضر 
تنوع  و  يافته  گيری  چشم  توسعه  پرورشی 
شده  تخصصی  های  خوراک  از  ای  گسترده 
که  جديد  موضوعات  باشد،  می  دسترس  در 
و غذادهی مطرح شده  در سيستم های غذا 
های  استراتژی  مداوم  بازنگری  حاصل  است، 
تغذيه ای پرورش دهندگان ماهی می باشد که 
انتخاب آن بايد متناسب نوع خوراک و روش 
های غذادهی صورت گيرد. بسياری از جيره 
های غذايی که بطور دستی ساخته شده و در 
تغذيه آبزيان مورد استفاده قرار می گيرند به 
علت مشکالتی که در کيفيت اوليه مواد خام 
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و يا تاثيرات مضر مراحل فرآوری غذا بر روی 
ترکيبات آن می گذارد، بخشی از ارزش غذايی 
خود را از دست داده و اين جيره به طور کامل 
تامين کننده نيازهای تغذيه ای ماهيان نمی 
در  غذايی  های  مکمل  از  استفاده  لذا  باشد، 
است  ناپذير  اجتناب  امری  موارد  از  بسياری 
از طرفی،   .)Benny and Vanitha, 2004(
تامين نيازهای تغذيه ای ماهيان يکی از بخش 
های مهم در موفقيت آميز بودن روند پرورش 
و نگهداری ماهيان می باشد. با توجه به يافته 
های موجود، روی به عنوان يکی از مکمل های 
غذايی است که در تغذيه ماهيان مطرح می 
باشد. از سوی ديگر، توسعه و پيشرفت صنعت 
آبزی پروری در گرو جيره غذايی مناسبی است 
گونه های  نيازهای  تا حدودی  تواند  که می 
 Yamamoto et( نمايند  تامين  را  پرورشی 
al, 2000(. موفقيت در تمامی سيستم های 
پرورش ماهی نيازمند تغذيه مطلوب به منظور 
رشد مناسب، حفظ سالمت و افزايش مقاومت 
انواع  نامناسب محيطی نظير  برابر عوامل  در 
استرس ها و بيماری ها می باشد، به طوری 
که مکمل های ويتامينی و معدنی برای بهبود 
رشد و سالمت بيشتر ماهيان به جيره های 
غذايی اضافه می گردند. در ميان اجزای جيره 
توجه به مواد معدنی از مهم ترين موضوعات 
تغذيه ماهی به حساب می آيند زيرا با وجود 
اينکه در جيره به ميزان کم لحاظ می گردند 
ولی بر فيزيولوژی و متابوليسم عمومی بدن 

.)Yamamoto et al, 2000( بسيار موثرند

مواد معدنی در جيره غذايی آبزيان:
موجودات آبزی و همچنين انواع ماهيان، مواد 
معدنی و از جمله فلزات را از طريق زنجيره 
می  ذخيره  خود  بدن  در  آب  و  غذايی  های 
بدن  در  فلزات  اين  غلظت  بطوريکه  نمايند، 
ماهی به عوامل زيادی مانند شرايط محيطی 
)دما، شوری، پی- اچ(، اختالف های زيستی، 
منبع غذايی، فصل، وضعيت شيميايی آب و 
آلوده کننده ها و در نهايت به روش فرآوری 
 Benny and Vanitha,( دارد.  بستگی  غذا 

.)2004
بسياری از فرايندهای مربوط به سوخت و ساز 

وجود  به  وابسته  پرورشی،  آبزيان  سالمت  و 
مواد معدنی در جيره غذايی آبزيان می باشد 
می  ضروری  فرآيندها،  اين  انجام  جهت  که 
باشد )Benny and Vanitha, 2004(. اغلب 
جيره های غذايی قادر به تامين کامل نيازهای 
معدنی در ماهيان نبوده و ضروری است که 
اين کمبودها در قالب مکمل های ويتامينی 
 و معدنی به جيره های غذايی اضافه گردند. 
عناصر  به ساخت  قادر  زنده  موجودات  اغلب 
جيره  طريق  از  را  بدن  نياز  و  نبوده  معدنی 
جيره  بنابراين  نمايند،  می  تامين  غذايی 
غذايی که با کمبود مواد معدنی مواجه باشد 
با مشکالت متعددی همراه بوده و اختالالت 
و  بيوشيمايی  های  آسيب  همچون  مهمی 
 Willis et( فيزيولوژيکی را سبب می گردند
al, 2005(. از سوی ديگر، موفقيت در تمامی 
تغذيه  نيازمند  ماهی  پرورش  های  سيستم 
مطلوب به منظور رشد مناسب، حفظ سالمت 
نامناسب  عوامل  برابر  در  مقاومت  افزايش  و 
محيطی نظير انواع استرس ها و بيماری ها می 
باشد. به طوريکه وجود مکمل های ويتامينی 
بيشتر  و سالمت  بهبود رشد  برای  معدنی  و 
ماهيان به جيره های غذايی اضافه می گردند. 
نقش های مختلفی در رابطه با ترکيبات غذايی 
بيان شده است که از آن جمله می توان به 
و  سختی  افزايش  غذا،  بهتر  ساز  و  سوخت 
مقاومت استخوان ها، تبادالت يونی و تعادل 
بهتر اسمزی اشاره نمود. مواد معدنی از جمله 
عناصر ضروری برای ماهی و ساير موجودات 
عالی است که در همه سلول های موجودات 
زنده وجود دارد و نقشی کليدی در تغذيه و 
 Lambert( بازی می کند متابوليسم آن ها 
بيولوژيک  نقش  به  توجه  با   .)et al, 2003
مواد معدنی می توان آن ها را در گروه های 
مختلفی همچون عناصر ضروری، غيرضروری 
 Tokudome et( و سمی طبقه بندی نمود
روی،  مانند  فلزاتی  آنجائيکه  از   .)al, 2011
مس و آهن نقش بسيار مهمی را در سيستم 
های بيولوژيک ايفا می نمايند، در گروه عناصر 
ضروری طبقه بندی می شوند. همچنين در 
صورتيکه اين عناصر ضروری به مقدار بيش 
اثرات  هستند  قادر  شوند،  بدن  وارد  حد  از 

از آنجائیکه 
فلزاتی مانند 
روی، مس و 
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 Benny and Vanitha,( سمی ايجاد نمايند
 .)2004

در حال حاضر 29 عنصر از 90 عنصر به طور 
طبيعی برای حيات حيوانات ضروری شناخته 
هر   .)Trushenski et al, 2006( اند  شده 
در  مهمی  نقش  دارای  غذايی  عناصر  از  يک 
اين  هستند،  زنده  موجودات  ساز  و  سوخت 
پتانسيل  دارای  عناصر  به  توانند  می  عناصر 
سميت )آلومينيوم، آرسنيک، سرب، جيوه و 
غيره(، نسبتا ضروری )نيکل، وانديوم و کبالت( 
و عناصر ضروری )مس، روی و سلنيوم( تقسيم 
بندی گردند. در آبزيان اين عناصر از راه آب، 
 Mert et al,( غذا يا رسوب گرفته می شوند
نيز  آبزيان  در  پستانداران،  همچون   .)2014
های  عملکرد  برای  کمياب  ضروری  عناصر 
حياتی از جمله سوخت و ساز، رشد و توليد 
ريز مغذی ها در  باشند.  نياز می  مثل مورد 
شکل  جمله  از  آبزيان  حياتی  های  فعاليت 
گيری استخوان، نگهداری سيستم کلوييدی، 
ترکيبات  عملکرد  و  اسيد-باز  تعادل  تنظيم 
فعال زيستی از جمله هورمون ها و آنزيم ها 
 .)Watanabe et al, 1997( مهم می باشند
در اين ميان عنصر روی عنصری معمول در 
موجودات زنده و محيط طبيعی است که نقش 
مهمی را در بسياری از فعاليت های زيستی 
بازی می کند و به عنوان عنصرکمياب ضروری 
يا ريز مغذی تعريف می شود. عنصر روی برای 
ايمنی،  بهبود زخم و عملکرد سيستم  رشد، 
آزاد  اکسيژن  های  راديکال  مهار  و  باروری 
 Zhao et al,( درحيوانات ضروری می باشد
2014(. نقش روی در ساختمان پروتئين ها 
شناخته شده است و تعداد زيادی آنزيم که به 
اين عنصر جهت تعديل فعاليت های خود نياز 
دارند نيز مشخص شده است. سطح طبيعی 
 Tan et( عنصر روی در ماهيان آب شيرين 
 )Willis et al, 1984( و آب شور )al, 2001
به منظور پاسخگويی به نياز رشد آبزی ناکافی 
به  عنصر  اين  رو  اين  از  است.  شده  گزارش 
ماهيان  تغذيه  در  مغذی ضروری  ريز  عنوان 
مورد توجه قرار گرفته است و می تواند جهت 
تامين نيازهای غذايی ماهيان به جيره اضافه 

.)Tan et al, 2000( گردد

عناصر کم مصرف همانند مس، روی، منگنز، 
کبالت، آهن و سلنيوم نقش حياتی در سيستم 
ايمنی، توليد مثل و متابوليسم طبيعی برای 
رشد دارند. اين عناصر در ساختار آنزيم های 
نقش  توليدمثل  و  ايمنی  سيستم  کليدی 
متابوليسم  در  چنين  هم  دارند.  کوفاکتوری 
انرژی و سنتز هورمون ها نيز نقش دارند. عنصر 
روی اساسا برای موجودات زنده غير سمی است، 
زيرا بدليل هموستاز دقيق در بدن تجمع نمی 
يابد ولی ممکن است با عناصر ديگر تداخل 
ايجاد کند )Maham & Escott., 2008(. از 
نظر عملکرد، روی دارای 3 نقش زيستی مهم 
است؛ نقش کاتاليتيکی، ساختمانی و تنظيمی. 
در زمينه نقش کاتاليتيکی، روی برای عملکرد 
اين  به  نياز بوده و  آنزيم مورد  از 300  بيش 
وسيله در کنترل بسياری از پروسه های سلولی 
های  پاسخ  نرمال،  رشد   ،DNA سنتز  مثل 
رفتاری، توليد مثل و ترميم زخم ها دخالت 
دارد )Mocchegiani et al, 2000(. بدليل 
اکسيدانی، کمبود روی منجر  آنتی  خاصيت 
به افزايش ميزان پراکسيداسيون ليپيدها در 
غشاء ميکروزمی و ميتوکندری و شکنندگی 
اسموتيک غشاء گلبول های قرمز افزايش يابد. 
تجمع  روی  کمبود  صورت  در  اين  بر  عالوه 
پالکتی نيز مختل شده و بسياری از مشکالت 
ايمنی  عصبی،  اختالالت  مانند  فيزيولوژيک 
و توليدمثلی مشاهده می گردد به صورتيکه 
بلوغ جنسی دچار اختالل می گردد  و  رشد 

 .)Maham & Escott., 2008(

روی  
روی يکی از عناصر ضروری برای ماهی است 
که در اغلب اندام ها، بافت ها و مايعات بدن 
به عنوان تثبيت کننده غشاء و اجزای سلولی 
عمل می کند. عالوه بر اين عنصر روی سبب 
ايجاد فرم و شکل طبيعی بدن و توسعه ساختار 
 Yamaguchi et( اسکلتی در آبزيان می گردد

 .)al, 2005
فعاليت  در  روی  عنصر  ديگر،  سوی  از 
گلوکاگون،  انسولين،  مانند  هايی  هورمون 
کورتيکوتروپين ها و همچنين گنادوتروپين ها، 
 Fountoulaki( ايفا می کند  را  نقش اصلی 

روی یکی از 
عناصر ضروری 
برای ماهی است 
 که در اغلب 
 اندام ها، 
بافت ها و مایعات 
بدن به عنوان 
تثبیت کننده 
غشاء و اجزای 
 سلولی عمل 
می کند. 

نقش روی در جیره غذايی و عملکرد تولید مثلی ماهی قزل آال/ کاظمی، محمودی
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روی،  عنصر  وظايف  ديگر   .)et al, 2011
فعاليت آنتی اکسيدانی و شرکت در سيستم 
 .)Powell, 2000( های دفاعی بدن می باشد
بطوريکه کاهش سطح اين عنصر فلزی موجب 
گردد  می  ماهيان  در  اکسيداتيو  استرس 
)Hidalgo et al, 2002(. عالوه بر اين نقش 
نظير  فرآيندهای سلولی  از  بسياری  در  روی 
تکثير سلولی، توليدمثل، متابوليسم پروتئين 
برابر  در  مقاومت  و  نوکلئيک  اسيدهای  و 
ثابت شده است  آزاد به خوبی  راديکال های 
 Tokudome ؛Fountoulaki et al, 2011(

 .)et al, 2011
همچنين روی يکی از عناصر مورد نياز آبزيان 
است که در بسياری از سيستم های آنزيمی 
عنوان  به  غذايی،  مواد  متابوليسم  بر  موثر 
مثال  عنوان  به  کند،  می  عمل  کوفاکتور 
فعاليت آنزيم هايی مانند آلدوالزها، پپتيدازها 
و فسفاتازهايی که در هضم نقش دارند، وابسته 
به عنصر روی است. همچنين ثابت شده است 
از  بسياری  کوفاکتور  عنوان  به  روی   عنصر 
از  بسياری  در  و  کند  می  عمل  ها  آنزيم 
عملکردهای متابوليک داخل سلولی ضروری 
است، به طور کلی اعمال فيزيولوژيک وابسته 
بلوغ  سلولی،  تقسيم  رشد،  شامل  روی  به 
جنسی، توليد مثل و تنظيم سيستم ايمنی 
می باشند. عملکرد سيستم ايمنی بدن حتی 
نقض  دچار  روی،  متوسط  کمبود  موارد   در 
می شود )Robert et al, 2006(. عنصر روی 
در تمامی بافت های بدن يافت می گردد و 
برخالف بسياری از عناصر کمياب که در کبد 
ذخيره می شوند، تمايل به انباشته شدن در 
استخوان ها را دارد، همچنين عنصر روی در 
از جمله  متابوليکی  های  فعاليت  از  بسياری 
پوست  ماهيان،  تناسلی  غدد  سالمت  حفظ 
دارد  دخالت  ها  استخوان  و  چشم  بدن، 

 .)Kucukbay et al, 2006(
در  روی  عنصر  که  است  گرديده  مشخص   
از فرآيندهای شيميايی که در بدن  بسياری 
موجودات زنده رخ می دهد، نقش ايفا می کند. 
از مهم ترين اين فرآيندها، تنفس سلولی است. 
 ،RNA و   DNA سلولی،  اکسيژن  مصرف 
توليدمثل، حفظ تمامی اجزای سلولی، تجزيه 

راديکال های آزاد و محافظت ليپيدها در برابر 
پروکسيداسيون از جمله وظايف روی در بدن 
 .)Hendy et al, 2001( موجودات می باشد
روی به عنوان ترکيب اصلی در ساختار بسياری 
 ،)ALP( از متالوآنزيم ها مانند آلکالين فسفاتاز
سوپراکسيداز ديسموتاز، الکتات دهيدروژناز، 
 RNA و DNA کربوکسی پپتيداز و همچنين
 .)Carlson et al, 2005( پليمرازها می باشد
همچنين عنصر روی وظايف متعددی در بدن 
موجودات زنده ايفا می نمايد و نقش مهمی را 
در تقسيمات سلولی جهت ساخت پروتئين و 
DNA، محافظت از بدن در مقابل مسموميت 
کردن  فعال  سرب،  مانند  سنگين  فلزات  با 
انسولين، سوخت و ساز تخمدان و بيضه، اعمال 
کبدی، تکامل رفتاری، بهبود زخم ها، تنظيم 
حس چشايی و تطابق بينايی بر عهده دارد. 
همچنين در متابوليسم پروتئين، کربوهيدرات، 
چربی و ايجاد انرژی در بدن موجودات زنده 
 Carlson et( ايفا می نمايد را  نقش مهمی 

 .)al, 2004
تحقيقات نشان داده است که هر چند عناصر 
فلزی مانند روی جهت سوخت و ساز طبيعی 
ماهی ضروری بوده و الزم است که از طريق 
آب يا غذا دريافت گردند، مقادير بيش از حد 
اين ترکيبات نيز قادر به ايجاد اثرات سمی بر 
آبزيان می باشند. تحقيقات نشان داده است 
که مقادير باالی عنصر قادر به ايجاد سينوپتی 
 Irving( يا کاهش ياخته های خونی می باشد
et al, 2003(. عالوه بر اين مقادير باالی عنصر 
کاهش  موجب  است  ممکن  خون  در  روی 
کارايی عنصر مس )Willis et al, 2005( و 
در نتيجه اختالالتی نظير کم خونی، لوکوپنی 
 .)Salzman et al, 2002( و نوتروپنی شود
همچنين مقادير باالی عنصر روی می تواند 
منابع  از  آهن  آزادسازی  بر  بازدارندگی  تاثير 
ذخيره ای موجب کم خونی ناشی از فقر آهن 

گردد.
از سوی ديگر، عنصر روی در ساخت آنزيم های 
آنيدراز کربن و سوپر اکسيد ديسموتاز گلبول 
های قرمز شرکت داشته و در نتيجه به عنوان 
يک آنتی اکسيدان قوی برای حفظ و نگهداری 
غشای اريتروسيت ها و جلوگيری از فعاليت 

تحقیقات نشان 
داده است که 

هر چند عناصر 
فلزی مانند روی 
جهت سوخت و 

ساز طبیعی ماهی 
ضروری بوده و 

الزم است که از 
طریق آب یا غذا 
دریافت گردند، 
مقادیر بیش از 

حد این ترکیبات 
نیز قادر به ایجاد 

اثرات سمی بر 
آبزیان می باشند.
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 Tomova et( راديکال های آزاد مطرح است
al, 2009(. مشخص گرديده است که وجود 
تری کلسيم فسفات موجود در جيره غذايی، 
به طور قابل توجهی بر توانايی زيستی ماهی 
در جذب و استفاده از روی موجود در جيره 
غذايی تاثير گذار است. بنابراين با وجود مقادير 
بااليی از مکمل روی در جيره غذايی، به دليل 
کاهش توانايی زيستی ماهی در جذب روی، با 
وجود فيتات، کلسيم و فسفر جيره از دسترس 
ماهی خارج می گردد. از طرفی فرآيند جذب 
روی از روده بطور قابل توجهی به وجود کلسيم 
 Willis et al,( و فسفر در محيط بستگی دارد

 .)2005
مقدار روی مورد نياز در جيره غذايی چندين 
و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  ماهيان  از  گونه 
در  ماهيان  اکثريت  در  که  گرديده  مشخص 
کيلوگرم  در هر  ميلی گرم  تا 80  دامنه 15 
 Gatlin and Wilson,( جيره غذايی می باشد
 Eid, 1994 ؛ Gatlin et al, 1991 1984 ؛
 .)Buentello et al, 2009 ؛ Lin, 2008 ؛

روی موجود در جيره غذايی دارای عملکردهای 
مطالعات  از  بسياری  که  باشد  می  متفاوتی 
 انجام شده تا به امروز با توجه به خواص درمان 
بيماری ها و ارتقاء رشد بر روی حيوانات مختلف 
صورت گرفته است. چندين مطالعه در زمينه 
اثرات روی، بر رشد و اشتها در پستانداران و 
پرندگان صورت گرفته است و در سطح آبزيان 
پذيرفته  انجام  محدودی  مطالعات  ماهی  و 
در  که  حيواناتی  مطالعات،  برخی  در  است. 
غلظت های بااليی از رژيم غذايی اکسيد روی 
تا 3000 ميلی گرم بر کيلوگرم تغذيه شده اند 
به طور قابل توجهی رشد سريع تری از خود 
نشان داده اند )Smith et al, 1997(. برخی 
مطالعات نشان می دهد محدوديت روی در 
جيره غذايی باعث محدود شدن رشد و کاهش 
 McDonald,( گردد  می  خوراک  مصرف 
2005(. نياز تغذيه ای و فيزيولوژيک به عناصر 
از جمله روی، آهن و مس در دوره  ضروری 
با جهش رشد  از آن که  بعد  و  بلوغ جنسی 
اين  از  است،  بلوغ  از دوره  بيش  است  همراه 
رو تامين اين عناصر در رژيم غذايی از طريق 
غنی سازی مواد اوليه در صنايع غذايی و يا 

تجويز داروهای مکمل ضروری به نظر می رسد 
)عليرضائی، 1392(.

 Ogino & Yang, 1979(، ) Watanabe.( 
Shahpar ،)1999 و Johari )2018( ميزان 
نياز روی در ماهيان قزل آالی رنگين کمان را  
15 تا 30 ميلی گرم در هر کيلوگرم غذا بيان 
کردند. آنها اظهار داشتند که کمبود روی )1 
ميلی گرم در هر کيلو غذا( باعث توقف رشد، 
کاهش هضم پذيری پروتئين، کربوهيدرات و 
به احتمال زياد در نهايت سبب کاهش فعاليت 
 Satoh et( .آنزيم کربوکسی پپتيداز می شود
al, 2000( بيان کردند که افزودن 40 ميلی 
گرم روی در غذا به همراه پودر ماهی در جيره 
باعث بهبود عملکرد رشد ماهيان قزل آال و 
که  اند  داده  نشان  مطالعات  شود.  می  کپور 
ماهيان کپور و قزل آال قادرند مقدار 1900-
1700 ميلی گرم روی در هر کيلو غذا را بدون 
نشان دادن عالئم سميت ظاهری تحمل کنند. 
سبب  مولدين  غذايی  جيره  در  روی  کمبود 
کاهش  طور  همين  و  ها  تخم  تعداد  کاهش 
بد  باعث  و  شود  می  ها  تخم  تفريخ  قابليت 
شکل شدن مادر زادی استخوان ها در نوزادان 
می شود )Takeuchi et al, 1981(. در ماهی 
قزل آال کمبود روی سبب کاهش رشد، افزايش 
مرگ و مير، کاتاراکت چشمی، پوسيدگی باله 
و   )Ogino & Yang, 1979( پوست  و  ها 
 Satoh et al,( کوتاه شدن طول بدن می شود
1983(. برخالف حيوانات خشکی زی، ماهی 
ها دارای توانايی جذب مواد و عناصر ضروری 
از محيط آبی هستند که محل اصلی جذب 
عنصر روی از طريق، آبشش ها و بخش ابتدايی 
روده است )Pentreath et al, 1973(. با اين 
وجود، روی موجود در جيره با کارايی باال تری 
جذب می شود. روی موجود در غذا از طريق 
. )Glover et al, 2002( روده جذب می شود

فرم شيميايی، عنصر روی  و  به مقدار  بسته 
می تواند به عنوان ماده مغذی، آنتی اکسيدان 
و  نمايد  عمل  سمی  ماده  عنوان  به  حتی  و 
بنابراين منابع مختلف روی دارای عملکردهای 
مختلفی می باشند )Lin et al, 2013(. منابع 
نمک  انواع  شامل  معدنی  يا  آلی  غير  روی 
همچون  عنصر  اين  حاوی  شيميايی  های 

وجود تری کلسیم 
فسفات موجود در 
جیره غذایی، به 
طور قابل توجهی 
بر توانایی زیستی 
ماهی در جذب و 
استفاده از روی 
موجود در جیره 
غذایی تاثیر گذار 
است.

نقش روی در جیره غذايی و عملکرد تولید مثلی ماهی قزل آال/ کاظمی، محمودی
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اکسيد روی )ZnO(، کلريد روی )ZnCl2( و 
سولفات روی )ZnSO4( می باشد که همگی 
قابل  آبزيان  غذايی  های  جيره  ساخت  در 
استفاده اند )Reilly, 2004(. منابع مختلفی از 
روی آلی نيز در پژوهش های مختلف به عنوان 
ماده افزودنی به جيره آبزيان مورد مطالعه قرار 
گرفته اند که شامل مخلوطی از آمينو اسيد 
کيالت يا کمپلکس با روی )Zn-AA(، روی 
متيونين، روی اليزين، روی کلوکونات، روی 
استات، روی پيکولينات، روی پروپيونات و روی 
پروتئيناز می باشند )Magee et al, 2001؛ 
 Apines et al, ؛ Kucukbay et al, 2006
مطالعات  در   .)Chesters, 1997 ؛   2015
مختلف نشان داده شده است که اثرات منابع 
آلی و معدنی روی بر عملکرد توليد متفاوت 
نتايج  اگرچه   .)Zhao et al, 2014( است 
اين پژوهش ها نشان داده که ميزان  بيشتر 
از روی  بيش  آلی  به روی  دسترسی زيستی 
جيره  در  آلی  روی  کاربرد  اما  است،  معدنی 
حيوانات به علت باال بودن هزينه آن محدود 
است. از آن جايی که قابليت استفاده از روی 
غير آلی کم است، به منظور پاسخگويی به نياز 
حيوانات، غلظت افزوده شده آن 20 تا 30 برابر 
 Bratz et( بيش از نياز طبيعی حيوانات است

 .)al, 2013

نقش روی در شاخص های توليدمثلی
طی روند توليد تجاری ماهی های پرورشی، 
منظور  به  تخمک  و  اسپرم  کيفيت  تعيين 
افزايش درصد لقاح مصنوعی، مورد توجه بوده 
و استفاده از گامت هايی با کيفيت مطلوب از 
مولدين مناسب برای به دست آوردن الروهايی 
با مقاومت باال بسيار اهميت دارد. کيفيت هر 
دو گامت نر و ماده می تواند در موفقيت لقاح و 
 Bozkurt( بازماندگی الروها مفيد واقع گردد
et al, 2006(. تحرک اسپرم يکی از مهم ترين 
فاکتورها در بررسی کيفيت اسپرم می باشد که 
 Billard et( بر موفقيت لقاح تاثير می گذارد
al, 1995(. مطالعات گذشته مؤيد اين موضوع 
بوده اند که بررسی تحرک اسپرم به ويژه درصد 
يک  عنوان  به  می تواند  متحرک  های  اسپرم 
لقاح  موفقيت  ارزيابی  جهت  کليدی  فاکتور 

محسوب  تخم گشايی(  نرخ  و  لقاح  )درصد 
 Lahnsteiner et al, 1998 :( گردد  می 
Mansour et al, 2005(. در بيشتر گونه ها 
طول دوره تحرک اسپرم بسيار کم ) از 30 ثانيه 
تا چند دقيقه( می باشد. تفاوت ميزان طول 
دوره تحرک در بين گونه های مختلف بستگی 
فيزيولوژيکی  بيوشيمايی،  های  ويژگی  به 
و متابوليکی هر گونه دارد. به طوری که در 
افزايش  پروری،  آبزی  تجاری  های  سيستم 
طول دوره تحرک اسپرم به وسيله اعمال تغيير 
در محلول های فعال کننده يکی از شيوه های 
اساسی در جهت بهبود ميزان موفقيت لقاح 
)Alavi et al, 2008(. کاظمی و  باشد  می 
اثرات  بر  ای  مطالعه  طی   )1398( همکاران 
تغذيه با منابع مختلف مکمل روی بر تغييرات 
آنزيمی و يونی پالسمای سمينال مولدين قزل 
آالی رنگين کمان، دريافتند که افزودن فرم 
ماهيان  غذايی  جيره  به  روی  مکمل  معدنی 
مولد، اثر بخشی مثبت بر کيفيت اسپرم و در 

نتيجه بهبود راندمان تکثير دارد.  
کمبود روی از داليل عمده کاهش تستوسترون 
و آندروژن در انسان و حيوانات است که با وجود 
بررسی های مکرر اين رابطه، هنوز مکانيسم 
 .)Apgar, 1985( پايه آن مشخص نشده است
از ديگر اثرات کاهش روی می توان به تغييرات 
يا  کاهش  ضروری،  چرب  اسيدهای  سطح 
افزايش سطوح سرم گنادوتروپين، اختالل در 
پائين بودن حجم مايع  توسعه غدد جنسی، 
سمينال، اليگواسپرمی و ناهنجاری های بافتی 
در سلول های اليديگ در موش های نر اشاره 

کرد.
که  کند  می  ايجاب  ماهيان  تجاری  توليد 
کيفيت مواد تناسلی در ماهيان مولد ارزيابی 
شود، به عبارتی، قابليت لقاح مصنوعی در آنها 
برای  ماهی  پرورش  مزرعه  در  يابد.  افزايش 
مولدين  کنترل  مثل  توليد  موفقيت  تخمين 
ضروری است. آگاهی از اثرات احتمالی منابع 
است  مهم  ماهيان  در  روی  مکمل  مختلف 
اينکه در  به  با توجه   .)Felip et al, 2009(
بنابراين  است،  خارجی  لقاح  ماهيان  اغلب 
ممکن است گامت ها تحت تاثير قرارگرفته و 
عملکرد توليدمثلی تحت الشعاع قرارگيرد. از 

کمبود روی 
از دالیل 

عمده کاهش 
تستوسترون 

و آندروژن در 
انسان و حیوانات 
است که با وجود 

بررسی های مکرر 
این رابطه، هنوز 

مکانیسم پایه آن 
مشخص نشده 

است.
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آنجا که مدت زمان تحرک اسپرم در ماهيان 
بسيار کوتاه است، در نتيجه لقاح بايد در کوتاه 
نتيجه  ترين زمان ممکن صورت گيرد و در 
توانايی  بر  است  ممکن  خارجی  فاکتورهای 
 .)Johari, 2014( توليدمثلی تاثيرگذار شوند

و   Kutluyer, 2017( ای  مطالعه  طی 
کيفيت  بر  روی  اثر  ارزيابی  بر   )Kocabas
کمان  رنگين  آالی  قزل  ماهی  در  اسپرم 
آزاد  ماهی  و   )Oncorhynchus Mykiss(
)Salmo Coruhensis( دريافتند که محلول 
فعال کننده حاوی کربنات سديم همراه با 1 
افزايش  سبب  روی  معدنی  ماده  مول  ميلی 
باروری  اسپرم،  تحرک  دوره  طول  و  درصد 
و   Sarosiek شود.  می  گشايی  تخم  نرخ  و 
همکاران )2009( اثر يون های مختلف )روی، 
برخی  فعاليت  بر  را  کادميوم(  و  جيوه  مس، 
آنزيم های موجود در اسپرم ماهی کپور مورد 
فعاليت  بررسی  اين  در  دادند.  قرار  ارزيابی 
با يون )روی(  آنزيم اسيد فسفاتاز در مواجه 
افزايش پيدا کرد، ولی يون های )مس، جيوه و 
کادميوم( اثر منفی و بازدارنده بر فعاليت آنزيم 
مذکور داشت. فعاليت آنزيم بتا- ان- استيل 
گلوکوزامين فقط با يون جيوه در ارتباط بود 
و فعاليت آنزيم الکتيک دهيدروژناز متاثر از 
در  که  داد  نشان  نتايج  نبود.  سنگين  فلزات 
ميان فلزات بررسی شده، جيوه قوی ترين اثر 

مهارکنندگی را بر فعاليت آنزيم ها دارد. 
 )ROS(  افزايش مقدار گونه های فعال اکسيژن
در مايع سمينال سبب کاهش تعداد اسپرم، 
تغيير در حرکت و ريخت شناسی اسپرم می گردد 
)Padron و همکاران، ROS .)1997 ها اصوال 
توسط سوخت و ساز طبيعی اکسيژن سلول ها 
توليد شده و محل اصلی توليد آن ها کمپلکس 
I و III زنجيره انتقال الکترون در ميتوکندری 
و همکاران، 1988(. شايع   Sugioka( است 
زيست شناسی  در  بالقوه  اثرات  که  آنها  ترين 
توليدمثل دارند عبارتند از: آنيون سوپراکسيد، 
پراکسيد،  های  راديکال  هيدروژن،  پراکسيد 
آنيون  و  اکسيد  نيتريک  آزاد  های  راديکال 
)Sikka, 1996(.اROS ها  نيتريت  پراکسی 
عملکرد  بر  مفيدی  و  مضر  اثرات  توانند  می 
اسپرم داشته باشند. مقدار کمی ROS توسط 

اسپرم ها در شرايط فيزيولوژيک ايجاد می شود 
آکروزومی  واکنش  و  يابی  ظرفيت  برای  که 
 ROS اسپرم مورد نياز است. از طرفی ديگر
توليد شده توسط اسپرم ها و گلبول های سفيد 
می تواند از طريق واکنش با ماکروملکول های 
سلولی، موجب آسيب سلولی اسپرم گردد و 
مشخص شده که مقادير باالی آن، رابطه منفی 
با حرکت و تعداد اسپرم دارد )Agarwal  و 
همکاران، 2006(. عنصر روی با خاصيت آنتی 
اکسيدانی برای حفظ هموستاز اکسيداتيو و 
کند.  می  عمل  اکسيداتيو  استرس  با  مقابله 
عنصر روی در پالسمای مايع سمينال، غشا 
 و کروماتين اسپرم را پايدار ساخته و از تجزيه 
 .)Chvapil, 1999( آن ها جلوگيری می نمايد
به نظر می رسد اين عنصر به عنوان يک پاکساز 
توليد  سوپراکسيد  های  آنيون  بالقوه  کننده 
سفيد  های  گلبول  و  ها  اسپرم  توسط  شده 
عمل می کند، لذا تصور می شود پالسمای 
مايع سمينال، به علت مقادير باالی روی، در 
مواجه با مقادير زياد آنيون سوپراکسيد، فعاليت 
شبه آنتی اکسيدانی را انجام دهد )Plante  و 

همکاران، 1994(. 

توصيه ترويجی:
با  ماهيان  بچه  توليد  از  اطمينان  منظور  به 
از  حاصل  تخمک  و  اسپرم  کيفيت  کيفيت، 
مولدين پرورشي، از اهميت ويژه اي برخوردار 
است. مراکز تکثير و پرورش تجاري اغلب از 
لحاظ دسترسي به اسپرم و تخمک با کيفيت و 
کميت مناسب دچار مشکل هستند و در طي 
آبزيان کاربرد  در  لقاح مصنوعي )که معموالً 
رضايت  هميشه  لقاح  موفقيت  ميزان  دارد( 
از  ريزمغذی  عناصر  افزودن  نمي باشد.  بخش 
جمله روی به جيره غذايی گونه های مختلف 
از  آبزيان  عملکردهای  از  بسياری  در  آبزيان 
جمله رشد، توليد مثل و سوخت و ساز بسيار 
تأثيرگذار می باشد. اين اثرات می تواند شامل 
تغييرات گسترده بر ميزان لقاح و بازماندگی و 
رشد نتاج حاصل باشد. ريزمغذی های جيره 
غذايی مثل سولفات روی يا فرم معدنی بايد 
در کارخانه های خوراک آبزيان و طی مراحل 
غذا  پخت  کردن،  مخلوط  )شامل  استاندارد 

افزودن عناصر 
ریزمغذی از جمله 
روی به جیره غذایی 
گونه های مختلف 
آبزیان در بسیاری 
از عملکردهای 
آبزیان از جمله 
رشد، تولید مثل 
و سوخت و ساز 
بسیار تأثیرگذار 
می باشد.
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و خشک کردن( افزوده و مورد استفاده قرار 
جيره  در  روی  استفاده  مورد  مقادير  گيرد. 
مولدين ماهيان به نوع گونه آبزی بستگی دارد، 
آالی  قزل  نر  مولد  ماهی  در  مثال  عنوان  به 
رنگين کمان مقدار 40 ميلی گرم فرم معدنی 
روی در يک کيلوگرم خوراک اثرات مثبتی بر 
کميت و کيفيت اسپرم و نهايتا افزايش درصد 
لقاح و بازماندگی نتاج به دنبال خواهد داشت.

فهرست منابع
1. افشار مازنداران، ن. 1389. راهنمای عملی 
تغذيه و نهاده های غذايی و دارويی آبزيان در 

ايران. انتشارات نوربخش، 216 ص.
شکوه،  کيوان  ن.،  خورشيدی،  سليمی   .2
محمودی،  م.،  ذاکری،  پ.،  ا.  سالطی،  س.، 
تاثير   .1391 ا.  کهيانی،  طهماسبی  ا.  ن. 
ترکيب  بر  جيره  نوکلئوتيد  مختلف  سطوح 
کمان  رنگين  آالی  قزل  ماهی  در  الشه 
)Oncorhynchus mykiss(، مجله اقيانوس 

شناسی، سال سوم شماره 9، صص 41-46.

3. Alavi, S.M.H., Linhart, O., 
Coward, K. and Rodina, M. 2008. 
Fish spermatology: implication 
for aquaculture management. 
In: Alavi, S.M.H., Cosson, J., 
Coward, K. and Rafiee, R (eds). 
Fish spermatology, Oxford, Alpha 
Science Internationally Ltd, 39761.
4. Bedwal RS, Bahuguna A. 1994. 
Zinc, copper and selenium in 
reproduction. Experientia. 50: 626-
640.
5. Billard, R., Cosson, J., Perchec, 
G. and Linhart, O. 1995. Biology of 
sperm and artificial reproduction in 
carp. Aquaculture. 129: 95- 112.
6. Bratz, K., Gölz, G., Riedel, C., 
Janczyk, P., Nöckler, K., Alter, 
T. 2013. Inhibitory effect of 
high-dosage zinc oxide dietary 
supplementation on Campylobacter 

coli excretion in weaned piglets. 
Journal of Applied Microbiology. 
115(5), 11941202-. DOI: 10.1111/
jam.12307.
7. Buentello, J.A., Goff, J.B. and 
Gatlin, D.M. III 2009. Dietary zinc 
requirement of hybrid striped bass, 
Morone chrysops, Morone saxatilis, 
and bioavailability of two chemically 
different zinc compounds. Journal 
of World Aquaculture Society. 40: 
687–694.
8. Carlson, D., Poulsen, H.D., and 
Vestergaard, M. 2004. Additional 
dietary zinc for weaning piglets 
is associated with elevated 
concentrations of serum IGF-1. 
Journal of Animal Physiology and 
Animal Nutrition. 88:332–9.
9. Colagar AH, Marzony ET, 
Chaichi MJ. 2009. Zinc levels in 
seminal plasma are associated with 
sperm quality in fertile and infertile 
men. Nutr Res. 29: 82- 88.
10. Dissanayake D, Wijesinghe P, 
Ratnasooriya W, Wimalasena S. 
2010. Relationship between seminal 
plasma zinc and semen quality in a 
subfertile population. J Hum Reprod 
Sci. 3: 124- 128.
11. Gavella M, Lipovac V. 1998. 
In vitro effect of zinc on oxidative 
changes in human semen. 
Andrologia. 30: 317- 323.
12. Glover C. N., Hogstrand C. 2002. 
In vivio characterization of intestinal 
zinc uptake in freshwater rainbow 
trout. Journal of Experimental 
Biology 205,141- 150.
13. Hendy, H.A., Yousef, M.I., and 
Naga, N.I. 2001. Effect of dietary 
zinc deficiency on hematological 

در ماهی مولد نر 
قزل آالی رنگین 
کمان مقدار 40 
میلی گرم فرم 
معدنی روی در 

یک کیلوگرم 
خوراک اثرات 

مثبتی بر کمیت 
و کیفیت اسپرم 
و نهایتا افزایش 

درصد لقاح و 
بازماندگی نتاج 

به دنبال خواهد 
داشت.



63
بهار و تابستان 99

and biochemical parameters and 
concentrations of zinc, copper, and 
iron in growing rats. Toxicology. 
167:163–170.
14. Hidalgo, M.C., Sito, A., Palma, 
J., and Higuera, M. 2002. Oxidative 
stress generated by dietary Zn-
deficiency: studies in rainbow 
trout (Oncorhynchus mykiss). 
International Journal of Biochemistry 
Cell and Biology. 34: 83- 193.
15.  Lin, S., Lin, X., Yang, Y., Li, F., 
Luo, L 2013. Comparison of chelated 
zinc and zinc sulfate as zinc sources 
for growth and immune response 
of shrimp (Litopenaeus vannamei). 
Aquaculture. 7984-. DOI: 10.1016/j.
aquaculture.2013.04.026.
16. Lin, Y. 2008. Dietary Zinc 
Requirements of Juvenile Hybrid 
Tilapia, Oreochromis niloticus ×O. 
aureus. J. Fish. Soc. Taiwan, 35: 
117–125.
17. Satoh, S., Takeuchi, T., and 
Watanabe, T., 2000. Availability 
to Rainbow Trout of Zinc in White 
Fish Meal and of Various Zinc 
Compounds.
18. Tokudome, Y., Ito, A., and 
Otsuka, M. 2011. Effect of Zinc-
Containing β-Tricalcium Phosphate 
Nano Particles Injection on Jawbone 
Mineral Density and Mechanical 
Strength of Osteoporosis Model 
Rats. Journal of Pharmacology 
Science Japan. 34(8): 1215- 1218.
19. Trushenski, J.,  Kasper, C., 
Kohler, C. 2006. Challenges and 
opportunities in finfish nutrition. 
North American Journal of 
Aquaculture. 68(2), 122- 140.

20. Watanabe, T., Kiron, V., and 
Satoh, S. 1997. Trace minerals in 
fish nutrition. Aquaculture 151, 185- 
207.
21. Willis, M.S., Monaghan, S.A., 
Miller, M.L., McKenna, R.W., 
Perkins, W.D., Levinson, B.S., 
and Bhushan, V. 2005. Zinc from 
organic or inorganic source improves 
performance and antioxidant status of 
heat distressed culture. Biochemical 
Pharmacology. 36: 4007- 4012.
22. Yamamoto, T., Unuma, T., and 
Akiyama, T. 2000. The influence of 
dietary protein and fat levels on tissue 
free amino acids levels of fingerling 
rainbow trout (Oncorhynchus 
mykiss). Aquaculture. 182: 353- 372.
23. Zhao, C.Y, Tan, S.X, Xiao, X.Y., 
Qiu, X.S., Pan, J.Q., Tang, Z.X. 
2014. Effects of dietary zinc oxide 
nanoparticles on growth performance 
and antioxidative status in broilers. 
Biological Trace Element Research, 
160(3), 361- 367.

نقش روی در جیره غذايی و عملکرد تولید مثلی ماهی قزل آال/ کاظمی، محمودی


