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تیروکسین حمام تزریق  و تاثیر بررسی
عرضی  طولی و رشد و  زرده کیسه جذب  بـر

(Oncorhynchus mykiss) کمان رنگین آالي قزل ماهی الرو

bb

در
78 بهار 1387 شماره آبزیان امور دام و

چکیده
مورد هورمونهاي به همراه مختلف دوزهاي در تیروکسین هورمون تزریق و تیروکسـین حمام ایجاد با این تحقیق د ر
آزمایشات در تیمارهاي گرفت. قرار مورد بررسی کمان رنگین قزل آالي ماهی الرو رشد و زرده کیسه جذب استفاده،
تعداد شد. انجام آن مؤثر میزان و هورمون تیروکسین تزریقی بهترین دوز به دسـتیابی تیروکسـین براي 100µg 10، 1
مقایس از حاصل بود. نتایـج 48 مولد نر و مولـد ماده 16 شـامل بررسـی کمان مورد رنگین آالي ماهی قزل مولد یـن
گروه با مقایسه در تیروکسـین با هورمون شد ه که مولدین تزریق داد نشـان تیمار مختلف 4 در شـده تزریق مولدین
مولدین آنها که زرده، الروهایی کیسه جذب از نظر زرده سریعتر جذب شد. کیسه و رشد بیشتر الروها داراي شاهد ،
دوز تزریقی و مناسبترین دیگر داشتند تیمارهاي با معنی داري تفاوت بودند تزریق شده وزن بدن 100 µg/gr دوز  با
طرفی، از میباشـد.   100µg د وز رنگین کمان، آالي ماهی قزل کیسـه زرده الروهاي سـریعتر احتمالی جهت جذب
داشتند . بین تیمارها در را رشـد طولی بیشترین 17/4339 ppm متوسـط طولی بارشـد ، الروها 10 تزریقی در دوز
1ppm حمام تیروکسین الروهایی که در د اد، نشـان 1 و 0/5 ،0/1 ppmتیروکسـین با تیمارهاي حمام حاصل از نتایج
هورمـون 1 تیمار د ر طـرفی داشتند. از تیمارها سایر به نسبت داري معنی افزایش عرض اختالف نظر از گرفتند قرار

داشتند. تیمارها بین را در طولی بیشترین رشد 9/8412 ppm متـوسط طـولی رشد بــا الروها تیروکسین،

رشد الرو، تیروکسین، کمان، رنگین آالي قزل کلیدي: کلمات
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مقدمه
بالغ ــتخوانی اس ماهیـان عملکرد تیـروئید در بر ــد ه ش انجام مطالعات
متـابولیسم، اشتها، رشد، با ویژهاي ارتـباط هـورمـون این میدهـد که نشان

.(8) دارد مثل تولید و اسمزي تنظیـم
ــان ماهی نمو و ــد رش ــل اولیه مراح د ر ــد تیـروئی ــرد ــورد عملک در مـ
هورمونهاي تأثیر ــا ب ارتباط در د ارد ولی وجود کمی اطالعات ــتخوانی اس
نتایج گرفته که انجام زیادي آبزیان مطالعات متابولیسم و ــد رش تیـروئید بر

.(15) نیست یکسان آنها
از استـفاده استـخوانی ماهیان برخی د ر میدهد موجود نشان شـواهد
صـورتیـکه در .(5) رشـد مواجه گشته اند کاهش  با تیـروئید هـورمونهاي
هـورمـونهاي تیـروئید بر رشد کـه است آن از بـرخی از تـحقیـقات حاکی
آن افـزایـش سبـب و بوده مؤثر ــتـخوانی اس ماهیـان گـونـه هاي از بعضی

.(11) میشود
اولیـه مـراحل در ــد رش پیشبـرد در (T4)ــین تیروکس نقش همچنین

است (5). شده مطالعه شیـریـن آب استخوانی ماهیـان بعضی از
الرو در  ــده  ش ــریع تس ــد  رش Lam ــط توس 1998 ــال  س در

ــج  نتای ــن همچنی ،(10) ــد ش ــزارش گ Sarotherodon mossambicus

ماهیان آزاد Lebistes، در ــد همانن بهی ــا مش مـورد گونههاي در ــض متناق
د رسال شـد ه است. ـــال 1999 گـزارش س در Baker و  Cohen ــط تـوس
ــورد م د ر ــزارش گ ــه س   Tagawa Kobuke  و و  Brown ــط تـوس 1998
Oncorhynchus ــن مـاهیـان وجنیـ تـخم زرده در موجـود ــیـن تیـروکس
گزارشهاي ایـن که است شد ه منتشر keta, Striped bass, Coho salmon

استخوانی از ماهیان درگونههایی مقایسهاي مطالعات انگیـزهاي براي اولیـه

ــین تیروکس هـورمون ــران نیز در مورد تاثیر ای 13). در ،9 ،3) ــت اس بوده
به مربوط گرفته ــورت ص و کارهاي ــده نش انجام زیادي مطالعات ــان برآبزی
هندي ــفید س میگوي بر خوراکی ــورت ص به ــین ــر هورمون تیروکس تاثیـ
ماهی الرو بر تیروکسین اثرات حمام هـورمون بررسی و Penaeus indicus

استفاده شناخت و ــی بررس تحقیق این از هدف ــد. میباش فیتوفاگ آمور و
د ر الرو عرضی طولی و رشد زرده و سریعتر کیسه د ر جذب ــین تیروکس از

میباشد. کمان رنگین قزل آالي ماهی

روشها و مواد
جاجرود آالي ماهی قزل پـرورش و تکثیر کارگاه شده در انجام تحقیق

گرفت. انجام
و 48 ماد ه مولد ماهی ــه ــین 16 قطع تیروکس هورمون روش تزریق در
انتخاب مصنوعی تکثیر جهت کمان رنگین آالي قزل ــر مولد ن ماهی قطعه
ــاعت 24 س به مدت گرد حوضچههاي د ر ــده ش جدا ماده مولد ین ــدند. ش
دلیل ــه (ب پذیرد انجام ــی خوب به ــیون آداپتاس مرحله تا ــدند ــداري ش نگه
استفاده به توجه با کارگاه مختلف ــمتهاي قس حرارت آب در درجه تغییرات
هورمون تزریق ــگام هن د ر ماهیان همچنین ،( ــاه چ آب و ــه رودخان آب از
تا و نمیشدند مواجه تغییرات درجه حرارت آب ــکالت مش با ــین تیروکس

میشد. کاسته آب از تغییرات حرارتی ناشی استرس از حدودي
ــرکت ش از کـه Sodium Levothyroxine ــاري ــین با نام تج تیروکس
به و0 میکروگرم 1،10،100 ) با د وزهاي بود شده هورمون خریداري ایران
گرفته نظر در ( ) ماهی مولد ماده بدن وزن گرم ــر ه ازاي
به و سولفواکساید محلول متیل دي حالل لیتر میلی در1 که ــت ــده اس ش
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The examination of  effect of injection and thyroxine bath on yolk sack absorption and length and  width growth 

of larve of Oncorhynchus mykiss

By: B.  Memar, Islamic Azad  University North  Tehran  Branch, Sh. Jamili, IFRO

This survey was conduct to indicate the yolk sack absorption and growth of larve of Oncorhynchus mykiss in 

condition of thyroxine bath and injection of thyroxine hormone in various dosages with used hormones. Then different 

examinations have been done for access to the most appropriate injected dosage of thyroxine hormone and its specified 

dosage. (in thyroxine treatments 1, 10 ,100  µg). The number of breaders of Oncorhynchus mykiss which examined 

consist of 16 female breaders and 48 male breaders. The results of comparison among injected breaders in 4 various 

treatments show that larves of injected breaders with thyroxine hormone in comparison with control sample had more 

growth and quicker absorption of yolk sack. There are considerable difference among the larves which their breaders 

were injected with 100    µg/gr BW dosage to the other treatments from the viewpoint of yolk sack absorption and 

proved that 100  dosage is the best probable injected dosage for quicker yolk sack absorption of larves of Oncorhynchus 

mykiss.Meanwhile , larves with 17.4339mm average length growth had the most length growth among the other 

treatments in injected dosage 10 .  Furthermore , the results from thyroxine bath with  0.1,0.5,1ppm treatments show 

that larves were in thyroxine bath 1ppm  had considerable difference to the other treatments from the viewpoint of 

width growth.On the other hand , larves in treatments of 1ppm thyroxine hormone had the most length growth among 

the other treatments (9.8412 mm average length growth ).

Key words: Oncorhynchus mykiss, Thyroxine, Larve, Growth
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ــوب رس و بوده نامحلول در آب ــین تیروکس گردید.هورمون تزریق ماهیان
هورمون براي ــاید حالل مناسبی سولفواکس متیل دي مینماید ولی محلول
متیل دي محلول ــاهد ، ش به عنوان گروه صفر می باشد غلظت ــین تیروکس

میباشد. فاقد تیروکسین سولفواکساید
بیهوش ــت جه ــپس س نموده، وزن را آال قزل ــاده م مولد ــاي ماهیه
گرم مقدار 2 ــین، تیروکس هورمون محلول تزریق منظور به نمودن مولدین
را به مدت مولدین از و هر یک گردیده لیتر آب حل 10 در پودر گل میخک
هر ازاء به و نموده نگهداري ــده ش یاد محلول داخل در یک دقیقه از کمتر
سرنگ ــیله بوس ــد ه، ش ذکر دوزهاي مقد ار مولد ماده، ماهی بدن وزن گرم
پس از ساعت ــد. 48 ش تزریق آال قزل ماهیان مولد بدن ــکمی ش در حفره
بوسیله لقاح تخمکها نهایت در و تخمک ها استحصال به عمل اقدام تزریق
انکوباتورهاي آرامی در به یافته تخمهاي لقاح نمودیم. مولد نر ماهیان اسپرم
یکبار ساعت هر 12 برداري نمونه سپس شد ند. رها نگهداري تخم مخصوص
عرض کیسه زرده و و طول ــد . ش انجام ــه زرده کیس جذب تا لقاح مرحله از
و اندازههاي ــده ش مدرج اندازهگیري لوپ کمک به ــده ش فیکس الروهاي

می شود. نظر یادداشت  مورد
این براي شد. تیروکسین آماده حمام ــین ابتدا تیروکس حمام روش در
ــین هاي تیروکس ــد و ش ریخته کارگاه آب از لیتر 7 ــت، تش هر د اخل کار
نظر ــورد م ــتهاي تش به داخل ppm1 ،0/5 ــر0/1، مقاد ی ــا ــده ب ش وزن
گردید. تنظیم طریق هوادهی از مورد نیاز به مقدار ــیژن اکس گردید ، اضافه
مراحل تخم از پس و نموده انتخاب را تکثیر به مولد آماده ــپس ماهیان س
شسته را لقاح یافته تخمهاي گرفت، صورت صورت مصنوعی به که ــی کش
حاوي داخل تشتهاي در مشخص وزنهاي با ــبند گی چس از گرفتن پس و
غلظتهاي داراي ــتها تش قرار داده، این ــان یکس آب حجم با ــین تیروکس
عنوان به صفر غلظت می باشند. ppm1 ،0/5 ،0/1 تیروکسین0، از متفاوتی
شده است تکرار مرتبه تیمار 3 هر شد. گرفته د ر نظر مقطر آب گروه شاهد ،
غلظتهاي حمام تیروکسین با در ــاعت س 6 مدت به را یافته لقاح تخمهاي

مخصوص نگهداري آرامیدر انکوباتورهاي تخمها به وسپس مذکورقرار داده
زیرا آب انجام داد نمی توان را مدت بلند حمام از استفاده ــدند . ش رها تخم
اسیدي و تولید آمونیاك علت به 6 ساعت، بعد از و راکد بوده، تشت ها داخل
و بوي درآمده کمرنگ زرد صورت به شفاف حالت از آب رنگ شدن محیط،

بین میروند. تخمها از مطبوعی ایجاد میشود و نا
ــام در حم ــاعت س 6 مدت به ً ــددا مج دوم، الروها ــه ــروع مرحل ش ــا ب
پس و شد. اندازهگیري آزمایش طول در آب دماي گرفتند. قرار تیروکسین

شدند. رها مخصوص به آرامیدر تشتهاي تیمار هر الروهاي آن از
زرده کیسه جذب تا لقاح مرحله از یکبار ــاعت هر 12 س برداري، نمونه
لوپ کمک به شده و عرض الروهاي فیکس طول و تخمها ــد. قطر انجام ش
ــد. براي گردی ــت  داش یاد نظر مورد اندازههاي و ــده ش اندازهگیري مدرج
آماري ــهاي روش از الرو تخم و ــده ش پارامترهاي بیومتري تحلیل و تجزیه
استفاده Excel برنامه از و جداول رسم نمودارها در استفاده گردید . متداول
حد نمودن مشخص جهت واریانس آنالیز و Tukey آزمونهاي از و گردید.
ماهی و الرو در تخم مورد بررسی فاکتورهاي نبودن بین معنی دار بودن یا

استفاده گردید. کمان آالي رنگین قزل

نتایج
هورمون گرم 100 میکرو تزریقی دوز در تایی گروه 5 10 ــه از مقایس
میانگین میلیمتر، 2/4758 با برابر زرده کیسه طول میانگین ــین، تیروکس

است. بوده 4/3683 میلیمتر برابر با زرده کیسه عرض
هورمون ــرو گرم میک تزریقی 10 دوز ــی در تای 5 9 گروه ــه مقایس از
میانگین میلیمتر، 2/8290 با برابر زرده کیسه طول میانگین ــین، تیروکس

است. بوده میلی متر 4/7490 با برابر زرده کیسه عرض
ــه کیس طول ــاهد، میانگین در تیمار ش تایی 5 گروه ــه 12 مقایس از
با برابر زرد ه ــه کیس عرض ــن میانگی میلیمتر، 2/8964 ــا ب ــر براب زرده

است. بود ه 4/8384

شاهد و گروه تیروکسین حمام تیمارهاي مختلف در ( میلیمتر ) کمان رنگین آالي ماهی قزل الرو طول 1 - میانگین نمود ار

ین
انگ

می

... حمام و تزریق تاثیر بررسی
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معیارحداقلحداکثر Nمیانگینانحراف

3/540/910/99332/475810100µg 

کیسه طول
زرده

3/721/021/0372/829910µg

شاهد3/841/610/88422/896412

کل3/840/910/95122/741131

4/584/080/15844/368310100µg

کیسه عرض
زرده

4/984/370/21834/749910µg

شاهد5/083/720/3654/838412

کل5/083/720/33554/660831

19/8611/083/511516/231614100µg

طول الرو
21,5911/854/057817/43391410µg

شاهد22,0811/874/072417/201314

کل22,0811,083/829716/955642

2,541,110/59861/931414100µg

عرض الرو
3/071/220/77892/25371410µg

شاهد3/341/250/86252/352414

کل10/75832/179242/.3/3411

) رنگین کمان آالي قزل ماهی الروهاي زرده کیسـه عرض و و طول الروها عرض و طول و مینیمم ماکزیمم معیار، انحراف ، میانگین مقایسـه جدول1-
شاهد گروه و تیروکسین هورمون تزریق مختلف تیمارهاي در ( میلیمتر حسب بر

شاهد  گروه (T4) و تیروکسین حمام مختلف د وزهاي میلی متر) در حسب رنگین کمان (بر آالي قزل ماهیان الرو عرض مقایسه نمودار 2-
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واریانس انحراف/استاندارداختالف
میانگین

گروه اختالف
گروهگروه

Dependent
Variable

0/708
0/572

0/4434
0/4132

-0/3532
-0/4206

10
شاهد

100µg

کیسه طول
0/708
0/986

0/4434
0/4256

0/3532
6/7396E- 02

100
شاهد

10µg

0/572
0/986

0/4132
0/4256

0/4206
6/740E- 02

 100
    10

شاهد

0/014
0/001

0/4132
0/4256

*3806/-
*4701/-

   10
شاهد

100µg

زرده کیسه عرض
0/014
0/739

0/125
0/1165

*3806/
8/9479E -02

100
شاهد

10µg

0/001
0/739

0/125
0/12

*4701/
8/948E -02

100
10

شاهد

0/694
0/788

1/47
1/47

-1/2024
-0/9697

10
شاهد

100µg

طول الرو
0/694
0/986

1/47
1/47

1/2024
0/2326

 100
شاهد

10µg

0/788
0/986

1/47
1/47

0/9697
-0/2326

100
10

شاهد

0/502
0/313

0/2853
0/2853

-0/3223
-0/421

10
شاهد

100µg

عرض الرو
0/502
0/936

0/2853
0/2853

0/3223
9/8750E -02

100
شاهد

10µg

0/313
0/936

0/2853
0/2853

0/421
9/88E-02

100
10

شاهد

معیارحداقلحداکثر Nمیانگینانحراف

11/60
12/90
11/80
10/80
12/90

6/20
6/60
6/60
5/40
5/40

1/50423
1/53199
1/38540
1/36512
1/45516

9/4053
9/8412
9/5052
9/3953
9/5473

54
53
54
36

195

0/5
1

0/1
شاهد
کل

تزریق مختلف ) در تیمارهاي میلیمتر حسـب بر کمان( رنگین آالي قزل ماهی الروهاي عرض و ، طول زرد ه و عرض کیسـه طول جدول2- مقایسـه
شاهد گروه و تیروکسین هورمون

در میلیمتر) (برحسـب کمان رنگین آالي قزل ماهی الروهاي طول مینیمم ماکزیمم و اسـتاندارد، انحراف معیار، انحراف میانگین، مقایسـه جدول3-
شاهد گروه و تیروکسین حمام مختلف دوزهاي

... حمام و تزریق تاثیر بررسی
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معیارحداقلحداکثر Nمیانگینانحراف

3/30
3/80
3/30
3/50
3/80

2/00
2/00
1/20
2/00
1/20

./30926

./38390

./41170

./33679

./37135

2/4751
2/6548
2/4487
2/4833
2/5176

53
52
53
36

194

0/5
1

0/1
شاهد
کل

واریانس استاندارداختالف گروهانحراف اختالف میانگین
(j)      گروه

(i) گروه

.059

.982
1/000

07115
07081
07873

-0/1797
0/0264
-0/0082

 0/5
  1
0/1
شاهد

.059

.022

.136

07115
07115
07903

1797
* -0/2061

1715

 0/5
  1
0/1
شاهد

.982

.022

.971

07081
07115
07873

-0/0264
* -0/2061

-0/347

 0/5
  1
0/1
شاهد

1/000
.136
.971

07873
07903
07873

 -0/0082
-0/1715
0/0347

 0/5
  1
0/1
شاهد

گروه شاهد و تیروکسین حمام تیمارهاي مختلف در میلیمتر ) حسب بر ) ماهی الرو عرض مینیمم و ماکزیمم معیار، ، انحراف میانگین مقایسه -4 جدول

تیروکسین حمام مختلف درتیمارهاي حسب میلی متر) (بر ماهی عرض الرو 5-مقایسه جدول

میکرو تزریقی100 دوز در زرده کیسه جذب آمد ه، دست به نتایج طبق
نتایج نظر از که ــاهد انجام گرفته ش و گروه د یگر دوزهاي از ــریع تر س گرم

وجود داشته است. اختالف معنیداري آماري
تیروکسین هورمون 1 ppm با دوز در تیمار الرو، طول میانگین نظر از
میلیمتر 12/90 میلیمتر (حداکثر 9/8412 متوسط  طولی ــد بارش الروها

داشتند  تیمارها بین د ر را طولی ــد رش ــترین بیش متر) میلی حد اقل6/60 و
.(p<0/05)

10/80 میلیمتر (حداکثر 9/3953 طولی رشد با شاهد الروها تیمار در
بین تیمارها در را طولی ــد رش کمترین ( و حداقل5/40 میلی متر میلیمتر

.(p<0/05) داشتند
عرضی ــد بارش الرو ها ــین، تیروکس هورمون  1 ppm دوز با ــار تیم در
ــر 3/80 حد اکث و 2/00 میلی متر ــل اق ــد ــر (ح میلیمت 2/6548 ــط متوس
در و ــتند. داش تیمارها بین ــترین میانگین عرض الرو را در میلیمتر) بیش

متوسط عرضی ــد رش الروها با ــین تیروکس هورمون 0/1 ppm دوز با تیمار
میلیمتر 1/20 ــل حداق و ــر میلیمت 3/30 ــر ــر (حداکث میلیمت 2/4487

داشتند. تیمارها بین د ر را الرو عرض میانگین کمترین

گیري ونتیجه بحث
با هورمون ــده ش تزریق مولدین تحقیق، این از حاصل نتایج ــاس اس بر
کیسه جذب و بیشتر با رشد الروهایی شاهد، گروه با مقایسه تیروکسین د ر
مولدین که الروهایی زرده، ــه کیس جذب نظر از ــتند. ــریعتري داش زرده س
با داري معنی تفاوت بودند، ــده ش تزریق بد ن وزن ازاي دوزµg به آن ها با
جذب احتمالی جهت دوز تزریقی ــبترین و مناس ــتند داش تیمارهاي دیگر
مذکور دوز ــان، کم رنگین آالي قزل ماهی الروهاي زرده ــه کیس ــریعتر س

( (جدول1 می باشد.
گردید که  معین 2001 سال Inuiدر توسط شد ه انجام مطالعات  طبق

( p < است (0/05 شده دیده ppm 1 داري در تیمار معنی ، اختالف مختلف تیمارهاي در الرو عرض متعد د هاي مقایسه توجه به    با
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به نسبت شناور بود ــین تیروکس محلول در که Misgurnus fossilis ماهی
.(7) سریع ترجذب شد زرده کیسه تیروکسین، با ماهی هاي تیمار نشده

بر  اثرات تیروکسین بر 2002 سال در Nacario ــط توس که گزارشاتی
هورمون این که کرد مشخص ــد داده ش  Tilapia nilotica ماهی بچه الرو
مهرهها و و ستون سینه اي باله رشد د ر و جذب کیسه زرده سرعت بر روي

.(12) دارد دخالت پوست پیگمانتاسیون در
ماهیان، هورمونهاي از بعضی که در د ریافت 2002 ــال س در Nacario

میشود. ترشح زرد ه کیسه تکمیل از بعد تیروئید
ــین،در ــون تیروکس هورم تزریق از ــد ه آم ــت دس به ــج نتای ــاس براس
میلیمتر 17/4339 رشدطولی متوسط با الروها گرم، میکرو دوزتزریقی10
ــترین میانگین بیش میلی متر) 21/59 حد اکثر و متر میلی 11/85 حداقل )

.(p<0/05) دربین تیمارها داشتند را طولی رشد
متر میلی متوسط16/2316 ــد طولی رش با الروها ،100 تزریقی د وز د ر
) (جدول p<0/05 ــتند ( دربین تیمارها داش ــد را رش میانگین ــن کمتری

.(2,1
رشد بیشترین متر میلی 2/3524 عرضی رشد با شاهد، الروها تیمار در

 .(p< د اشتند( 0/05 بین تیمارها در عرضی را
الروها متر ــی عرضی1/931 میل ــد رش با ،100 ــی تزریق د وز در
.( p < 0/05 ــتند  ( تیمارها داش بین در عرضی را ــد رش میانگین کمترین

.(2 1و (جد اول
بیان نمود که بکارگیري  بررسیهاي متعدد 1998 با ــال س در Wood

حرکت نمودن فعال و الروها در رشد ونمو تسریع باعث تیروکسین هورمون
قبل روز ــا دو ت یک مدت الروها به ــل کام فعالیت ــبب س و همچنین ــنا ش
حمام گیري بکار ــا ب همچنین ــاهد میگردد و ش تیمار الروهاي ــت فعالی از
بیان Brown trout آمده ماهی د ر تـخم از الروهاي تازه بـراي ــین تیروکس
سبب رشد و دارد روي مورفوژنزیس ــیعی بر وس اثر ــین، تیـروکس نمود که
تفکیک سبب شدن، تحریک و بدلیل سرعت میشود ماهی ــر س عادي غیر
زرده ــه کیس ــتر بیش جذب میگردد و خوردگی ابتدائی از حالت پیچ باله ها

میشود . باعث را
1 ppm دوز با تیمار در داد، ــان نش ــین حمام تیروکس حاصل از نتایج
متر میلی ــط 2/6548 متوس ــد عرضی رش با الروها ــین، تیروکس هورمون
عرض میانگین ــترین mm ) بیش متر و حداکثر 80/3 میلی 2/00 (حداقل
تیمارها سایر به نسبت داري اختالف معنی داشتند و بین تیمارها را در الرو
هورمون 1 ppm دوز ــا ب ــار تیم 4,5) در ــدول ( ج .( p < 0/05 ) ــتند داش
6/60 حداقل متر ( 9/8412میلی متوسط طولی رشد الروها با تیروکسین
را در بین ــی ــد  طول رش ــترین بیش متر) 12/90میلی و حداکثر متر میلی

.(3 جد ول ) .( p < داشتند ( 0/05 تیمارها
بقاء  روي ــین بر تیروکس هورمون که نمود بیان 1998 ــال س Lam در

.(10) دارد ماهیهاي تکامل یافته روي بر اثر مثبتی داشته و دخالت الرو
تزریقی   د وز با الروها گردید، مشخص شده انجام تحقیقات اساس بر  

.(6) داشتند تیمارها سایر به نسبت بیشتري شناي سرعت 100
تحت تأثیر  که ماهیانی آزاد نمود که بچه بیان 1998 سال در  Hoar 

.(6) داشتند بیشتري فعالیت بودند قرارگرفته تیروکسین
در که ــزي قرم ماهیهاي ــه ک ــت دریاف 2002 ــال س د ر  Begerman

ــده نش تیمار ماهی هاي به ــبت نس بود ند ــناور ــین ش تیروکس محلول هاي

تحریک به ــبت نس داده و ــان نش ــتري بیش حرکتی فعالیت ــین تیروکس با
.(2) بود ند حساستر الکتریکی
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