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وت مالس چغندر جيره غذایی بر برخی پارامترهای ایمنی موکوس و متفاح تأثير سطو

  (Cyprinus carpio) های بيوشيميایی سرم خون ماهی کپورمعمولیشاخص
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 1397 مردادتاریخ پذیرش:            1397 اردیبهشت تاریخ دریافت:

 چکیده

ر در ماهی کپو نخوهاي بیوشیمیایی شاخص ،موکوسی یمنیا يهارفاکتواز  برخی بر مالس چغندر مختلف حسطو اتثرا حاضر مطالعهدر  

مخزن 12ها در ماهیاستفاده شد. بچه 22±5/2قطعه ماهی کپورمعمولی با میانگین وزنی  360معمولی مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش از 

مایش هفته غذادهی انجام گرفت . آز 8مدت دوره به طور تصادفی توزیع شد. پس از یک هفته آداپتاسیون، در یکقطعه در هر مخزن به 30تعداد  به

درصد مالس  1(، جیره حاوي 2درصد مالس )تیمار  5/0(، جیره حاوي 1تکرار شامل: جیره فاقد مالس )تیمار  3تیمار و هر تیمار با  4در قالب 

ایشی هاي آزمدرصد وزن بدن و دو بار در روز با جیره 3میزان ها روزانه به( انجام شد و ماهی4درصد مالس )تیمار  2( و جیره حاوي 3)تیمار

قدار تغذیه شدند. غذاي گروه شاهد، غذاي تجاري کپورمعمولی شرکت فرادانه بدون مالس بود. نتایج نشان داد بعد از تغذیه با جیره حاوي مالس م

است. مالس بوده  %2هم در تیمار ترین مقدار پروتئین محلول موکوس . بیش(>05/0P) داري پیدا کرده استپروتئین محلول موکوس افزایش معنی

چنین میزان آلکالین فسفاتاز موکوس در تیمارها نسبت به گروه هم داري پیدا نکرده است.یمقدار ایمنوگلوبین در تیمارها و گروه شاهد تغییر معن

ایی در سرم چنین میزان فعالیت فسفاتاز قلی. مقدار پروتئین محلول و هم(>05/0P) مالس بوده است %1داري در تیمار یشاهد داراي افزایش معن

مالس  چنین مقدار گلوکز سرم خون ماهی کپور مورد آزمایش با افزایش مقدار. هم(>05/0P) داري پیدا کرده استیخون ماهی کپور افزایش معن

 .(>05/0P) جیره افزایش پیدا کرده است

  مالس چغندر، ایمنی موکوس، سرم خون و کپورمعمولی کلیدی: کلمات

 beygimostafa392@gmail.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
 زیادی انواع تاکنون و بوده سودآور و مهم صنعت یک هیما پرورش       

 تولیدات اند.گرفته پرورش قرار مورد دریایی و شیرینآب ماهیان از

 در معموالً است. ماهیان افزایش حال در دنیا در هرساله پروریآبزی

 قرار پرورش مورد هاقفس ها وحوضچه مانند استخرها، بسته فضاهای

 یا واحد حجم واحد در تولید مقدار تا شودمی تالش همواره و گرفته

 سالمت افتادن خطربه باعث تراکم افزایش این و شود داده افزایش سطح

 هایمحیط در شرایطی شد. بنابراین، چنین خواهد پرورشی ماهیان

 فیزیولوژیکی نظر از که شده محیطی آمدن وجودبه باعث پرورشی

 زابیماری عوامل به را هاآن یابتال احتمال و ضعیف نموده را ماهیان

 دهندگانپرورش که مسائلی ترینعمده از داد. بنابراین خواهد افزایش

 و میزان ماندگاری کاهش هستند، مواجه آن با پرورش امر در ماهی

 سیستم ارتقای لذا باشد.می زندگی اولیه مراحل در خصوصاً ماهیان بقای

 از تجاری و ارزش با هایگونه در ویژهبه ماهیان بدن دفاعی و ایمنی

 محققان رویکردهای ترینمهم و دهندگانپرورش نیازهای تریناصلی

 نهاپیشگیر دهستفاا گذشته نسالیا (.FAO ،2002) باشدمی راستا این در

    حداز  بیش دهتفاـسا ینا که دبو ممرسو نتیبیوتیکهااز آ مانیو در

 بیوتیکینتیآ یبقایا نباقیماند وم،مقا یهایباکتر وزبر قبیل از پیامدهایی

 یگیهادلوآ نیزو  نسانیا تغذیهآن در ک یسو ر نماهیا گوشت در

 الذ (Gatlin ،2014و  Pohlenz) ستا شتهدا لنبادبهرا  محیطییستز

 ،نیناقو ضعو سطهوابه هارکشواز  ریبسیادر  بیوتیکهانتیاز آ دهستفاا

 سبب ردمو ینا که (cabello، 2006) ستا هشد عممنو یاو  ودمحد

در  جایگزین رهکاراعنوان یک به یمنیا یهاکمحراز  دهستفاا توسعه

 Pohlenz) ستا هشد ریبیما وزبر یسکر کاهشو  یمنیا تحریک جهت

 یبزآ صنعتدر  یمنیا یهاکمحر خیرا یهالسا در .(Gatlin ،2014و 

 و صیختصاا فاعید یهامکانیسم فعالیت یشافزا و تقویت رمنظوبه وریپر

 معرفی هابیوتیکنتیآ ایبر مناسب جایگزینی انعنوبه ختصاصیاغیر

 یمنیا یهاکمحر ،یمنیا یهاکمحر بیندر  .(Sakai ،1999) نداهشد

 خطرو  پایین قیمت ن،ساآ سترسید جملهاز هاییمزیتدارای  گیاهی

 تمطالعا ینا . نتایج(Raa ،1996) باشندمی یستز محیط ایبر ترکم

 هارهعصاو  سانسهاا شامل هانآ تترکیباو  نگیاها که ستاده اد ننشا

 داروهای شیمیایی هستندبا  جایگزینی جهت هبالقو انتو دارای گیاهی

(Chandrasekaran و Bahkali ،2013.) های گیاهی این افزودنی از یکی

کننده ( چغندرقند یک شیرینBeet molassesمالس )مالس است. 

محصول جانبی از فرایند ساخت قند تشکیل عنوان یک است که به

شود. افزودن یک ماده مانند مالس چغندر که سرشار از اسیدامینه می

اثرات سودمندی  است به جیره  غذایی ماهیو بتایین و پتاسیم و آهن 

 Diane) تواند سالمت میزبان را بهبود بخشدبرای میزبان داشته و می

( یکی از Cyprinus carpioلی )ماهی کپور معمو (.2003 و همکاران،

(. 2012همکاران،  و Shirali) است آبزیان پرورش صنعت در مهم هایگونه

 گونه سومینو  گرمابی نماهیا جملهاز C. carpio)) معمولیرکپو ماهی

 معرفی نیاد سراسر به دهگستر رطوبه که دشومی بمحسو نجها وفمعر

 باشدمی نیاد شیورپر مهم یگونهها از یکی ماهی ینا چنینهم .ستا هشد

باتوجه به اهمیت   .(Rahman ،2015) ستا باالیی ریتجا دارای ارزش که

 انبهعنو جدید یمنیا یهاکمحر معرفی نیز و شیورپر گونه ینا دیقتصاا

در مالس چغندر  دهستفاا تأثیر مطالعه ینا در ،بیوتیکنتیآ جایگزین

رهای بیوشیمیایی و پارامتموکوسی  یمنیا یبرشاخصها ییاغذ هجیر

 شد.   هداخو سیربر سرم خون

 

 هامواد و روش

 22±5/2قطعه ماهی کپور تا با میانگین وزنی  360 تعداد پرورش:       

و پرورش تهیه شد و به آزمایشگاه شهید ناصرفضل بر  از مراکز تکثیر

آبادی دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی گرگان انتقال داده 

مدت درصد ضدعفونی شده و سپس به 2ها با نمک ماهیشدند . این 

لیتر  400فایبرگالس با ظرفیت  مخازنیک هفته جهت سازگاری در 

طور داری شدند و روزانه تعویض آب صورت گرفت و کیفت آب بهنگه

 هایداروخانه از چغندر مالس غذا، تهیه برای شد. کنترل معمول

ت در آب را دارد، در آب دامپزشکی تهیه شد و چون قابلیت حاللی

جیره  3صورت اسپری به غذای ماهی اضافه شد. حل شده و سپس به

درصد  2و  1، 5/0ترتیب با دوزهای حاوی سطوح مختلف مالس به

حال یک گروه شاهد هم درنظر گرفته )در جیره( تهیه شد و در عین

م شد که تنها با جیره غذایی پایه مورد تغذیه قرار گرفت. برای انجا

تیمار  4عدد در  30طور مساوی به تعداد هآزمایش ماهیان کپور ب

های تیمار طور تصادفی توزیع شدند، برای هرکدام از گروههآزمایشی ب

درصد وزن بدن روزانه 3میزان نظرگرفته شد و بهتکرار در 3و شاهد 

 ای تغذیه شدند.هفته 8چغندر در یک دوره  حاوی مالس بار با جیره 2

  Rossروش  سساابر سموکو آوریجمع گیری از موکوس:نمونه       

 رتصوبه ماهی قطعه 5 مخزن هراز . شد منجاا (2000) رانهمکاو 

 درپو لیتر در مگرمیلی 1000 با هوشیبیاز  پسو  بردارینمونه فیدتصا

 پالست( یپز) تیلنیاپلی یکیسههادرون  گانهاجد رتصوبه میخک گل

 یهاکیسهموالر قرار گرفته و میلی 50کلرید  سدیم میلیلیتر 10حاوی

از  قهقید 2و پس از  شدداده  نتکا میآرابه قیقهد 2 تمدبه پالستیکی

 ژسانتریفیو یهالوله به هشدآوری جمع سموکو. شدند رجخا هاکیسه

 10 یمادر د جهدر قیقهد 4 تمدبهو  منتقل یلیترمیلی 15 ستریلا

تر بیش هایسیربر جهت سوپرناتانتو  هشد ژسانتریفیو اد،گرسانتی

 نماز ها تانمونه .یددگر منتقل سیسی 5/1 پتیوومیکر به
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 یگیرازهندا شدند. هخیرذ گرادسانتی جهدر -80 رفریز درون مایشآز منجاا

 رانهمکا و  Lowryتوسط هشد دپیشنها روش سساابر کل تئینوپر

 یگیرازهندا .یددگر هدستفاا ویگا مسر لبومینآ اردستاندا منحنی و (1951)

 لیترومیکر 100سیوکالتیو به  لفولینفنو نگیر فمعر دنکر ضافهاز ا بعد

 هستگاد توسطنوری  قرائت و اردستاندو ا سموکو هشدقیقر یهانمونهاز 

 ارد،ستاندا منحنی به رینو بجذ لنتقاا با. گرفت منجاا فتومتروسپکترا

 ایبرلیتر محاسبه شد. لیگرم بر میمیلی برحسب لمحلو تئینوپر انمیز

 کیت و فتومتروسپکترا هستگاد از قلیایی زفسفاتا نزیمآ فعالیت سطح تعیین

 .(Hoseinifar ،2016 و Roosta) دیدگر دهستفاا نموآز رسپا ریتجا

خونی،  یهافاکتور یریگاندازه جهت دوره، از پایان بعدخونگیری:         

صورت   یریخونگ ماهی یدم ساقه داز وری ،سیسی 2 با استفاده از سرنگ

آرامی سر سرنگ جدا شده و محتویات آن به یریگرفت و پس از خونگ

قرمز و الیز شدن خون  یهاشدن گلبول که منجر به شکستهصورتیبه

آوری جمع برای سیسی 1مقدار به سرم مطلوب نگردد یهته در و اختالل

منتقل گردید،  خون دانعقادض ماده فاقد سیسی 5/1سرم به میکروتیوپ 

مدت به دور در دقیقه و 3000سپس با استفاده از سانتریفیوژ با دور 

های دیگری میکروتیوپ سمپلر در و با استفاده از شده دقیقه سرم جدا 5

 در شرایط فریز شود و در مجاورت یخ به آزمایشگاه انتقال وتخلیه می

 یگیرازهندا شدند. دارینگه ایشآزم انجام تا گراد(سانتی درجه -20 )دمای

 منجاا ینرهپا دنعقااضد دهما فاقد نخو روی سرم، بیوشیمیایی پارامترهای

 مقادیر و زیسااجد نخو مسر پارامترها این یگیرازهندا ایبر .گرفت

 هستگااز د دهستفاا با گلوکز و ایمنوگلوبین و فسفاتاز آلکانین و کل پروتئین

 گیری شد.اندازه نموآز رسپا شرکت ریتجا هایکیت اسپکتوفوتومتر و

 یشناسخون هاییزآنال از حاصل اطالعات تحلیل آماری: تجزیه و       

طرفه و تست یک  Anovaو با انجام آزمون  16spss افزارنرم با استفاده از

( مورد تجزیه و تحلیل >05/0Pدرصد ) 5داری یتوکی در سطح معن

انحراف  ±وسیله میانگین دست آمده بهبهآماری قرار گرفت. همه نتایج 

 .معیار محاسبه شدند

 

 نتایج

 س،موکو کل تئینوپر سیربراز  همدآ دستهب نتایج 1در جدول        

 یهارتیما بینرا  داریمعنی فختالا قلیایی زفسفاتا لکالینآ نزیمآ فعالیت

. اختالف (>05/0P) داد ننشا شاهد وهگرو مالس چغندر  با هشد تغذیه

. (>05/0P) % مالس دیده شد 2داری بین گروه شاهد و تیمار معنی

بود.  محلولتئین وپر انمیز ترینبیش دارای % مالس 2تیمار  چنینهم

 شود.دیده می % مالس 1 تیمار در زفسفاتا لکالینا آنزیم فعالیت ترینبیش

داری بین مقدار ایمنوگلوبین در تیمارها و گروه شاهد اختالف معنی

 .(>05/0Pشود )ه نمیدید

 

 
تغذیه شده با سطوح  (C. carpio) موکوس در کپورماهیانقلیایی زفسفاتا لکالینآ نزیمآ فعالیت ایمنوگلوبین کل و ،کل تئینوپر انمیز: 1جدول 

مختلف مالس چغندر

درصد اختالف  5باشند، از نظر آماری در سطح یمدست آمده برای هر ویژگی که حداقل دارای یک حرف مشترک انحراف معیار محاسبه شدند. مقادیر به ±وسیله میانگینبه هاداده*

 ندارند.  داریمعن

 

 یهاماهی خون سرم کل پروتئین انمیز بررسی 2جدول  هبا توجه ب       

در  کل پروتئین حیش سطوافزاز ا حاکی مایشیآز یهارتیما تحت رکپو

نظر از  یشافزا ینا که دبومالس  ویحا هجیر با هشد تغذیه یهاماهی

 % مالس بود 2تیمار  و داری بین گروه شاهدآماری دارای اختالف معنی

(05/0P<)داری بین مقدار ایمنوگلوبین در گروه شاهد . اختالف معنی

داری کاهش و سپس در یطور معنه% مالس دیده شد که ب 1و تیمار 

داری با یمالس افزایش پیدا کرده است ولی اختالف معن %2تیمار 

فعالیت   انمیزچنین بررسی هم .(>05/0Pشود )گروه شاهد دیده نمی

تغذیه با جیره حاوی  تحت رکپو یهاماهی آلکانین فسفاتاز سرم خون

مالس نشان داد که مقدار این فعالیت در تیمارها نسبت به گروه شاهد 

ترین مقدار فعالیت . بیش(>05/0P) داری داشته استافزایش معنی

در بررسی  درصد مالس مشاهده شد. %1آلکانین فسفاتاز در تیمار 

مالس  2شاهد و تیمار  داری بین گروهمقدار گلوکز، اختالف معنی

% درصد  2ترین مقدار گلوکز هم در تیمار . بیش(>05/0P) دیده شد

 مالس دیده شد.

 ی شدهریگاندازهی هافاکتور گروه شاهد % مالس 5/0 % مالس 1 % مالس 2

73/0 ± 55/12 a 46/1 ± 75/8 bc 78/2 ± 47/10  ab 26/0 ± 75/6 c لیتر(گرم در میلیمقدار پروتئین محلول موکوس)میلی 

36/0 ± 65/2 a 34/0 ± 12/3 a 92/1 ± 28/3 a 23/0 ± 22/3  a لیتر(گرم در میلیمقدار ایمنوگلوبین کل )میلی 

47/3 ± 15/64 bc 13/24 ± 61/125 a 52/7 ±  93/86 b 07/1 ±  24/41 c  المللی در لیتر(ینبمقدار آنزیم فسفاتاز قلیایی موکوس)واحد 
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ح مختلف مالس چغندرمتغیرهای بیوشیمیایی در سرم خون کپورماهیان تغذیه شده با سطو :2جدول  

درصد اختالف  5باشند، از نظر آماری در سطح یمانحراف معیار محاسبه شدند. مقادیر به دست آمده برای هر ویژگی که حداقل دارای یک حرف مشترک  ±به وسیله میانگین هادهدا*

 ندارند.  داریمعن

      

 بحث
 فمصر ییراکاو  شدر یشافزا بر وهعال ییاغذ یمکملهااز  دهستفاا       

 انعنوبه که نددار نیز یمنیا سیستم تحریک جملهاز هاییدعملکر ه،جیر

 همکاران، و Ringø) نداهشد حمطر هابیوتیکنتیآ ایبر جایگزینی

 ترکم جانبی رثاآ لیلدبه گیاهی ءمنشا با یمنیا یهاک. محر(2010

 دن،بوارزان  عدم ایجاد مقاومت دارویی، ،یستزمحیطو  هندز دموجو بر

 Beetمالس ). ندادهبو توجه ردمو ربسیا دنبو سسترد و در ارپاید

molasses) عنوان یک محصول کننده است که بهیک شیرین چغندرقند

شود. افزودن یک ماده مانند جانبی از فرایند ساخت قند تشکیل می

است و بتایین مالس چغندر که سرشار از اسیدامینه و پتاسیم و آهن 

تواند اثرات سودمندی برای میزبان داشته و می به جیره غذایی ماهی

(. 2003 و همکاران، Diane) پروری را بهبود بخشدبزیآ میزبان سالمت

طبیعی با منشا گیاهی چندان  ماده این از چغندر، مالس خصوصیات این با

 یمکانیسمها ترینمهماز  یکی یمنیا است. نشده استفاده پروریآبزی در

 نبد زیهموستا حفظزا و ریبیما ملاعو با بلهمقا ایبر یکژفیزیولو

 هاماهیدر  ختصاصیاغیر یمنیا سیستم مهم یهابخشاز  یکی. ستا

ی موکوس که در غشای پالسمایی هاپروتئین. باشدمی موکوسی یمنیا

 

 

 
  C. carpio)) ماهی کپورمعمولیپوست  سموکو کلپروتئین  انمیز: 1شکل

 تغذیه شده با جیره حاوی سطوح مختلف مالس چغندر
 پورمعمولیماهی کپوست  سموکو کل یمونوگلوبینا انمیز: 2شکل 

((C. carpio تغذیه شده با جیره حاوی سطوح مختلف مالس چغندر 
   

 
 تغذیه شده با جیره حاوی سطوح مختلف مالس چغندر C. carpio)) ماهی کپورمعمولیپوست  سموکوآلکالین فسفاتاز  انمیز: 3شکل

 ی شدهریگاندازه یهافاکتور گروه شاهد % مالس 5/0 % مالس 1 % مالس 2

409/0 ± 636/4 a 097/0 ±  742/3 b 135/0 ± 417/3 b 146/0  ± 499/3 b لیتر/ گرم()دسی پروتئین محلول سرم 

402/0 ± 05/2 a 036/0 ±  24/1 b 29/0 ± 75/1 a 102/0 ± 88/1 a لیتر(گرم در میلیوبین کل )میلیمقدار ایمنوگل 

62/1  ± 853/92 b 81/6 ± 41/112 a 38/1 ± 363/57 c 73/2 ± 403/46  d المللی درلیتر(ینب)واحد  مقدار آنزیم فسفاتاز قلیایی موکوس 

43/3 ± 45/203 a 08/24 ±  6/106 b 04/9 ± 07/122 b 38/3 ± 41/108 b لیتر(گرم /دسی)میلی مقدار گلوکز 
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های قندی یرندهگی سفید قرار دارند و به هاگلبولماکروفاژها و سایر 

شوند باعث به دام افتادن سریع یمها متصل یکروبمموجود در سطح 

ها یکروارگانیسممتوانند قابلیت آگلوتینه کردن یمو  گردندیم میکروب

(. 1392را برای موکوس ایجاد کنند )شریفیان،  هاآنخنثی کردن اثر  و

 دهکر عمل هاژنپاتو بر مستقیماً پوست سموکودر  هازتئاوپر ترشح

 ممکن یا ،برندمی بین از تئینهاوپر شکستن طریقرا از  هایباکتر

 هاژنپاتو علیه سموکو غلظت تغییر طریقاز  غیرمستقیم رطوبه ستا

افزایش پروتئین محلول موکوس تحت  .(Esteban ،2012) نماید عمل

 سروزیه ساکارومایسس مخمر ازجمله ایمنی یهامحرک تاثیر

(Sheikhzadeh، b2012،) الکتو پروبیوتیک ارگوسان ایمنی محرک 

ترتیب در موکوس ( به2010و همکاران،  Hernandez) کازئی باسیلوس

گزارش شده است که  P. gracilisو   O. mykiss ،P. tetrazuna ماهی

( نشان داد با 1392با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد. شریفیان )

صورت جیره، پروتئین محلول موکوس به Aافزایش سطح ویتامین 

 مطالعه از حاصل نتایج با که یابدیم افرایش شاهد گروه به نسبت دارییمعن

های ( طی بررسی2015و همکاران ) Hoseinifarسو است. کنونی هم

خود بیان کردند که افزودن پروبیوتیک الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس 

 و ترکیب پربیوتیک پدیوکوکوس اسیدیالکتیسی و پروبیوتیک گاالکتو

 یگرتاماهی  غذایی ترتیب در جیرهبیوتیک بهسین عنوانالیگوساکارید به

در میزان پروتئین  دارکمان سبب افزایش معنیآالی رنگینبارب و قزل

 ودنفزا ،مطالعات گفته شده مشابهشود یممحلول موکوس پوست 

دار معنی یشافزا سبب نیز رکپو ماهی ییاغذ هجیر بهمالس چغندر 

       شده است. C. carpio)) مقدار پروتئین محلول ماهی کپور معمولی

 تنظیم کامالً رتصوهبو  دهبو طبیعی یهادینتیباآ ءجز یمونوگلوبینهاا

 محافظتو  شوندمی تولید جیرخا نیکژنتیآ کمحر بغیادر  هشد

. میکنند دیجازا اریبیما ملاعو برابر ای را دردهگسترو  بالفاصله ری،فو

 یمنیا مسیست حیاتی یبخشهااز  یکی انعنوبهرا  هاآن ردمو ینا

 یمونوگلوبینا حسطودر  تغییر. ستا دهکر تبدیل ماهی ختصاصیاغیر

 یمنیا یهاکمحراز  دهستفاا تبع به ریبسیا تمطالعادر  نخو مسر

ای مطالعه تاکنون هرچند .(2007و همکاران،  Nayak) ستا هشد ارشگز

در رابطه با اثرات مالس چغندر بر روی سطح ایمنوگلوبین موکوس 

داری بین یاست ولی در مطالعه حاضر هم اختالف معن صورت نگرفته

دلیل آنزیم آلکانین فسفاتاز قلیایی به. گروه شاهد و تیمارها دیده نشد

شود می شناخته ییاضدباکتری عامل یک انبهعنوهیدرولیتیکی،  فعالیت

 های انگلی نقش محافظتی داردو نیز در بهبود زخم و عفونت

(Subramanian ؛2007 همکاران، و Ross  ،2000و همکاران).  فسفاتاز

قلیایی اندیکاتور بالقوه استرس است که در موکوس پوست اتالنتیک 

میزان فعالیت  (.2000و همکاران،  Ross) رسیده است اثباتسالمون به

را داری معنی فختالا قلیایی زفسفاتا لکالینآ نزیمآ

. (>05/0P ) داد ننشا شاهد وهگرو چغندر  مالس %1 رتیما بین

مالس مشاهده  %1ترین مقدار فعالیت آلکالین فسفاتاز در تیمار بیش

 (2012) رانهمکاو   Sheikhzadehتوسط هشد ئهارا ارشگز سساابر شد.

 سبب الآلقز ماهی ییاغذ هجیردر  نگوساار یمنیا کمحر یگیررکابه

چنین هم. ستا هشد قلیایی زفسفاتا نزیمآ فعالیت دارمعنی یشافزا

 تایگر ماهی هجیردر  سفیلووسیدا سالکتوباسیلو بیوتیکوپراز  هدستفاا

، Hoseinifarو  Roosta) داد یشافزا را قلیایی زفسفاتا نزیمآ فعالیت رببا

غذایی  . در مطالعه حاضر هم استفاده از مالس چغندر در جیره(2016

نزیم آلکانین فسفاتاز قلیایی آدار فعالیت کپور باعث افزایش معنی ماهی

  .بت به گروه شاهد شدنس

 ردمودر  کافیو  مستند یهاارشگز های بیوشیمیایی :شاخص       

شناسی ماهی های خونبر شاخص ییاغذ هجیر مختلف تترکیبا تأثیر

 آزمایشگاهی محیط در پارامترها این مقادیر همه که دارد وجود کپورمعمولی

 محققین نظر قتفاا کلیرطوبهمورد سنجش و آنالیز قرار گرفته است. 

 مختلف یهاگونهدر  نماهیا سرمیو  خونی یهارفاکتو که ستا ینا بر

ای تغذیه ،محیطی یطاشر با دییاز بستگیو وا طتباار ،شتهدا وتتفا هم با

 گونه هر ایبر(. بنابراین باید Ross ،1999و  Rossدارد ) ... و سن و

ورها وجود فاکتین ا طبیعی یردمقا منطقه هر قلیمیا یطاشردر  ماهی

 ضعیتوسیربر جهت رفاکتو بهترین عنوانبه خونی ملاعو باشد. داشته

پیرامون خود است که برای دستیابی به  محیط با هندز دموجو دلتعا

تنوع  وضعیت خونی ماهیان در شرایط خاص زندگی، به تصویر کشیدن

 ،سن ،گونه تناسب به شیورپر هایهگارکا یطاشردر  های خونیسلول

 وریضر یمرا ریبیما مهنگا به خونی یهاشاخص تغییرو  لسا لفصو

 یطاشرو  نماهیا یستزمحیط (.1989 )گالونیا وترومبیتسکی، باشدمی

ها بر مقادیر گیدلوو آ ییاغذ ادمو ارت،حر جهدر نظیرآن  بر حاکم

(. در Bullis، 1993) گذاردهای خونی تاثیر میسلول ها ومتابولیت

مالس اختالف  %2وتئین محلول سرم در تیمار مطالعه حاضر مقدار پر

ترین مقدار پروتئین داری با سایر تیمارها داشته است. بیشمعنی

% مالس مشاهده شد. افزایش مقدار پروتیئین  2محلول در تیمار 

 دهنده افزایش فعالیت کبد در ماهی کپورمعمولی است.محلول نشان

مارها مشاهده نشد تغییری در مقدار ایمنوگلوبین کل در بین تی

(05/0P<)1ترین مقدار فعالیت فسفاتاز قلیایی هم در تیمار . بیش% 

خاطر افزایش فعالیت کبد و افزایش مالس چغندر دیده شد که به

نزیم کبدی و جریان یافتن در خون ماهی است. الکانین آترشح این 

 نماهیا سالمتی ضعیتو سیربردر  همیتا با یهانزیمآ ءجزفسفاتاز 

، در نماهیا نخو گلوکز انمیز (.1975همکاران،  و Racicot) تاس

لیتر گرم در دسیمیلی 25-350شرایط طبیعی بسته به گونه در دامنه 

در مطالعه حاضر مقادیر گلوکز  (.1996 و همکاران، Shakoori) باشدمی

ترین مقدار گلوکز باشد. بیشلیتر میگرم در دسیمیلی 204 تا 106 بین
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داری با درصد مالس چغندر دیده شد که اختالف معنی %2 در تیمار

 ستا رتصوو مکانیسم آن به این  (>05/0P) سایر تیمارها نشان داد

ز، گلیکوژن بافت نژگلیکونئو بیوشیمیاییهای کنشوا منجاا با ماهی که

طورکلی افزایش کند. بهخون می نجریاو وارد  دهکر تبدیل گلوکز بهرا 

دار پروتئین محلول و مقدار ره باعث افزایش معنیمقدار مالس در جی

 شودفعالیت فسفاتاز قلیایی و میزان گلوکز  سرم خون کپور ماهی می

(05/0P<). 
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