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 و های رشدبتا گلوکان و سیاه دانه بر شاخص ،تاثیر تجویز خوراکی الکتوفرین

 (Cyprinus carpio) خونی و ایمنی در ماهی کپورمعمولیپارامترهای 
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 1397 مردادتاریخ پذیرش:            1397 اردیبهشت تاریخ دریافت:

 چکیده

های رشد، بر شاخصدانه بتاگلوکان و سیاه تاثیر تجویز خوراکی الکتوفرین، ،های ایمنی گیاهی و شیمیاییمنظور مقایسه محرکبه 

روز با غذای شاهد )بدون  60مدت به) گرم 3±02/0  (قطعه بچه ماهی 300ایمنی در کپورمعمولی مورد مطالعه قرار گرفت.  پارامترهای خونی و

لوگرم غذا تغذیه دانه در کیگرم پودر سیاهمیلی 50گرم بتاگلوکان و میلی 10گرم الکتوفرین، میلی 20محرک ایمنی( و تیمارهای غذایی حاوی 

دست آمد. میزان بازماندگی در تمام تیمارها هضریب رشد ویژه و ضریب چاقی در تیمار گلوکان ب، ترین افزایش وزنبیش ،شدند.  براساس نتایج

ی را از نظر ضریب دار(. همه تیمارهای حاوی محرک ایمنی اختالف معنی<05/0Pدار بین تیمارها بود )درصد و بدون اختالف معنی  80تر از بیش

ترین نسبت کارایی پروتئین در تیمار گلوکان حاصل ترین ضریب تبدیل غذایی و بیش(. کم>05/0Pتبدیل غذایی نسبت به تیمار شاهد نشان دادند )

ترین میزان در تیمار و باالترین میزان هموگلوبین و هماتوکریت در تیمار گلوکان و کم سفید و های قرمزترین تعداد گلبول(. بیش>05/0Pشد )

( 19/3±05/0( و شاهد )38/5±18/0ترتیب مربوط به تیمار گلوکان )ترین میزان فعالیت آنزیم لیزوزیم نیز بهترین وکمشاهد مشاهده گردید. بیش

( در تیمار الکتوفرین 66/73±57/0ترین درصد لنفوسیت )بیش ،ترین مقدار بودکه درصد نوتروفیل و مونوسیت در تیمار گلوکان بیشبود. درحالی

 در ماهی کپورمعمولی استفاده شود. عنوان محرک رشد و ایمنی تواند بهبتاگلوکان می ،در مقایسه با دو محرک دیگر مشاهده شد. درنتیجه 

  بتاگلوکان ،ایمنی، سیاه دانه، الکتوفرین، کپورمعمولی کلیدی: کلمات

 bahr.kazemi@gmail.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
دهندگان ماهی با آن مواجه رورشترین مسائلی که پعمده یکی از       

خصوص در مراحل اولیه زندگی هستند، کاهش بازماندگی ماهیان به

ویژه در باشد. بر این اساس تقویت سیستم ایمنی بدن ماهیان بهمی

دهندگان ترین نیازهای پرورشهای با ارزش و اقتصادی از اصلیگونه

گیری ن، بروز و همهباشد. عالوه بر ایترین رویکرد محققان میو مهم

پروری، این صنعت ها در کنار پیشرفت و توسعه صنعت آبزیبیماری

ها نحوی که امروزه کنترل برخی از بیماریرا تحت تاثیر قرار داده به

ها از سال (.2006 ،و همکاران Shalabyبا مشکل مواجه شده است )

ماهیان مختلف  هایتجویزهای دارویی زیادی برای درمان آلودگی پیش

چون  گرفته است، اما مسائلی های باکتریایی صورتویژه آلودگیهب

بدن ماهیان  ها درآن تجمع ها وبیوتیکمقابل آنتی ها درمقاومت باکتری

زیست از چنین اثرات آالیندگی این داروها بر محیطپرورشی و هم

ترین مشکالت استفاده از این مواد دارویی در پرورش ماهی و مهم

های درون ر آبزیان است. ساخت واکسن بر علیه بسیاری از پاتوژنسای

 ،آمیز نبوده استها نیز هنوز موفقیتسلولی و بسیاری از ویروس

با استفاده از واکسیناسیون  تنها ماهیان هایکنترل تمام بیماری بنابراین

تا  شده (. این امرسبب1393 ،)طافی و مشکینی باشدپذیر نمیامکان

 و محرك طبیعی و شیمیایی ترکیبات انواع از استفاده همحققین ب

دهند )علیشاهی  نشان تمایل آبزیان غذای در ایمنی سیستم کنندهتقویت

های در عمل سلول تسهیل های ایمنی باعثمحرك (.1389 ،و همکاران

 ،دهندها را افزایش میهای ضدباکتریایی آنخوار شده و فعالیتبیگانه

های کمپلمان، خوار، پروتئینهای بیگانهسلول چنین با تحریکهم

بادی بدن باعث افزایش مقاومت ماهی در های آنتیلیزوزیم و پاسخ

های مختلف شده و آبزیان را در برابر عوامل باکتریایی مقابل بیماری

 چنینهم ایمنی هایمحرك (.1393 ،مشکینی و )طافی کنندمی محافظت

هایی نظیر کمبود اکسیژن، دما، استرسباعث افزایش مقاومت در برابر

شوری و بهبود شاخص ضریب تبدیل غذایی و دیگر فاکتورهای رشد 

ها قادرند که نقصان و ضعف ایمنی ناشی شوند. در واقع آنماهیان می

(. Rajapakse ،2005و  Kim) از استرس وارده به ماهی را جبران کنند

سبب بهبود  ،ت ماهیهای غذایی عالوه بر افزایش مقاوماین مکمل

شوند و گزارشات متعددی از تحریک ایمنی فاکتورهای رشد ماهی می

دارد )لطفی  ماهی وجود به خوراك این مواد دنبال افزودنماهی به و رشد

 ،بادزهره و همکاران ؛1391 ،علیشاهی و مصباح ؛1390 ،و همکاران

یی اغذی ین مکملهااشد متعاقب تجویز ی رهارفاکتود (. بهبو1391

 هانآثر ابه ان تو، میشدربر اد ین موه اموثر دهثر مستقیم ماا وه برعالرا 

ی هارفاکتود بهبو که اچر داد، نسبت ماهی ختصاصیاغیر یمنیا تحریک بر

گردد مینیز باعث را  ماهی شدر دغیرمستقیم بهبورت صوهیمنی ماهی با

(Raa، 1996.) ایمنی  هایاستفاده از روش خوراکی برای تجویز محرك

های گیاهی گزارش عصاره و کیتوزان لوامیزول، الکتوفرین، گلوکان، مانند

توان به بدون استرس بودن و استفاده مزایای این روش می است. از شده

جا (. از آنRaa، 1996از محرك بدون توجه به اندازه ماهی اشاره کرد )

کالوئیدها، ساکاریدها، آلها، پلیکه برخی گیاهان منبع غنی از تانن

دارای اثرات ضدمیکروبی و تقویت  که ها هستندفالوونوئیدها و ساپونین

های اخیر گرایش به جایگزینی سیستم ایمنی ماهیان هستند، در سال

تر مانند آویشن، آلوئه های شیمیایی با مواد کم ضررتر و ارزانمحرك

 ؛2008 ،ارانهمک و Ardo) است شده تقویت غیره و دانه، خارمریمسیاه ورا،

الکتوفرین یک نوع گلیکوپروتئین با وزن  (.1389، و همکاران علیشاهی

های کیلودالتون با باندهای آهنی است و شامل زنجیره80مولکولی 

 ،و همکاران Kumariلوب کروی در هرمولکول است ) 2 با منفرد پپتیدی

جذب  تحقیقات نشان داده است که الکتوفرین خوراکی عموماً (.2006

ای عمل کرده و جریان خون نشده بلکه بر روی سیستم ایمنی روده

 ،و همکاران Tomita) دهدمی میزبان را تحت تاثیر قرار حفاظتی سیستم

تلیال روده های اپیدر جانداران روی سلول الکتوفرین خوراکی (.2008

های لنفوئیدی مرتبط با روده عمل کرده و موجب افزایش تولید و بافت

شود. های مذکور میها توسط سلولو دیگر سایتوکین18کین اینترلو

های سفید در های تولیدی وارد جریان خون شده و گلبولاین مولکول

صورت دهند و یا ممکن است بهحال گردش را تحت تاثیر قرار می

های لنفوئیدی مذکور بافت سفید در هایتحریک گلبول مستقیم موجب

ها، الیگوساکاریدهایی به گلوکان (.1390 ،نژاد و همکارانشوند )رحیم

های که سبب افزایش رشد باکتری دو شکل شیمیایی بتا و آلفا هستند

 شوند.اسیدالکتیک و بهبود وضعیت سالمت و ایمنی میزبان می

آبزیان دارد.  ذاتی و اکتسابی شدن ایمنیبتاگلوکان نقش مهمی در فعال

کند که نه تنها مانع یک میای تحرگلوکان ایمنی ذاتی را به گونه

عملکرد سیستم ایمنی  روند شده بلکه های مضرعملکرد میکروارگانیسم

های مستقیم به گیرنده بتاگلوکان با اتصال چنینهم ،بخشدرا بهبود می

های خونی ازجمله پروتئینی موجود بر سطح ماکروفاژها و سایر سلول

قویت سیستم ایمنی ها سبب حفظ و تها و فعال کردن آننوتروفیل

( Nigella sativaدانه )گیاه سیاه (.1391 همکاران، و )روفچائی گرددمی

ای از خانواده آالله است که بومی جنوب اروپا، شمال یک گیاه دو لپه

صورت خودرو در نقاط مختلف باشد و بهغربی آسیا میآفریقا و جنوب

اکسیدانی ی، آنتیکشور نیز وجود دارد. اثرات ضدباکتریایی، ضدویروس

و تحریک ایمنی در حیوانات خونگرم به آن نسبت داده شده است. 

رشد، افزایش وزن و تحریک اشتها  یاثرات مثبت دیگری ازجمله ارتقا

(. دانه 2014و همکاران،  Reverter) است شده گیاه گزارش برای این نیز

تیموکینون(، ها )مثل کینون آلکالوئیدها، پروتئین، روغن، گیاه حاوی این

 .(1391 ساپونین و اسانس فرار است )ضیایی و همکاران،
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الکتوفرین و  ˛های کیتوزانگزارشات متعددی در استفاده از محرك

عنوان مثال اثر عصاره های مختلف وجود دارد. بهدانه در گونهسیاه

دانه بر بقاء، فاکتورهای رشد و مقاومت در برابر عفونت دارواش و سیاه

( توسط Carassius auratusوموناس هیدروفیال در ماهی طالیی)با آئر

( و اثر تغذیه باسطوح مختلف الکتوفرین 1391علیشاهی و مصباح )

ماهی گاوی بر عملکرد رشد و فعالیت الیزوزیم سرم وموکوس تاس

( 1392( توسط اسالملو و همکاران )Acipenser barei) سیبری جوان

مقادیر مختلف الکتوفرین  ثرات استفاده ازا بررسی قرارگرفته است. مورد

های ایمنی های رشد و برخی از پاسخگاوی در جیره غذایی بر شاخص

( Onocorhynchus mykissکمان)آالی رنگینغیراختصاصی ماهی قزل

( مورد 1390نژاد و همکاران )و رحیم (1390) توسط لطفی و همکاران

های ایمنی متفاوت محرك ماهی کپورمعمولی نیز بررسی قرارگرفت. در

اسانس اوکالیپتوس  .(2011و همکاران )  Linکیتوزان توسط  مانند

(Eucalyptus globulesتوسط شیخ )عصاره   ،(1388و سلطانی ) زاده

توسط  ورا( و عصاره خام آلوئهSilybum marianumگیاه خار مریم )

( Allium sativumپودر سیر خام ) (.1392 و 1390) همکاران و علیشاهی

 Ganodermaو گیاهان چینی ) (1391توسط خدادادی و همکاران )

lucidum, Astragalus radixتوسط )Yin  ( مورد 2009و همکاران )

های ارتباط با مقایسه تاثیر محرك اند. اما تحقیقی دربررسی قرار گرفته

گونه انجام  این های شیمیایی و گیاهی درمحرك ویژه مقایسههمتفاوت ب

شده است. در این راستا در این تحقیق به مقایسه اثرات دو محرك ن

دانه در بچه شیمیایی بتاگلوکان و الکتوفرین با محرك گیاهی سیاه

 ماهیان کپورمعمولی پرداخته شد.

 

 هامواد و روش

 1396این تحقیق در سال  مکان  و روش انجام تحقیق: ،زمان       

مازندران( انجام  ،جویبار، چپکروددر مرکز تحقیقات ماهیان زینتی )

  گرم و میانگین طول 3ماهی با میانگین وزنقطعه بچه 300شد. تعداد

هفته سازگاری  2متر، پس از انتقال به مرکز و سپری کردن میلی 63

 100اکواریم با حجم آبگیری  12در  تصادفی صورتبه ،با شرایط کارگاه

آب مورد استفاده در تحقیق های کیفی سازی شدند. ویژگیلیتر ذخیره

آزمایش شامل یک گروه شاهد بدون محرك  این آمده است. 1در جدول

گرم الکتوفرین میلی 20جیره حاوی  صورت زیر بود:تیمار به 3ایمنی و 

 10(، جیره حاوی 1392ازاء هرکیلوگرم غذا )اسالملو و همکاران،به

( 1391 ئی و همکاران،)روفچا غذا ازاء هرکیلوگرمگرم بتاگلوکان بهمیلی

گرم در کیلوگرم غذا میلی 50میزان دانه بهو جیره حاوی پودر سیاه

انتخاب دوز مورد  که در ذکر استالزم به (.1389)علیشاهی و همکاران،

های فوق از نتایج گزارش شده از کار سایر نظر از هر یک از محرك

بر پارامترهای  محققان در ارتباط با معرفی بهترین دوز در اثر گذاری

 رشد و یا خونی و ایمنی استفاده شد.
 

 پارامترهای کیفی آب مورد استفاده در تحقیق: 1جدول

 دامنه پارامتر

 23-25 گراد(دما )درجه سانتی

 6/7-4/8 گرم در لیتر()میلی اکسیژن محلول

 350 گرم در لیتر کربنات کلسیم()میلی سختی
pH 5/7 

                                                                

و ارزش  پایه جیره دهندهتشکیل اجزای آزمایشی: هایجیره تهیه

صورت دستی آمده است. غذا به 2غذایی خوراك تولیدی در جدول 

شرکت ه از شداری معمولی خریدرکپوص مخصوراك خو .آماده گردید

یی ماهی مطابقت اغذ یهازنیا با که مازندران( -)بابل شمال آبزیان خوراك

 دننمو طمخلور منظوبهشد. نظر گرفته درپایه ه جیران عنوبهدارد 

 آبماهی با راك خوا بتدا ،ماهی راكخو با یمنیی اهاكمحر ختایکنو

 مد.در آخمیر رت صومقطر به
 

آزمایشی مورد  : ترکیب شیمیایی و آنالیز تقریبی جیره2جدول

 استفاده برای بچه ماهیان کپور

 )درصد( میزان دهندهاجزای تشکیل

 15 درصد( 35/57پودرماهی کیلکا )پروتئین 

 10 گلوتن ذرت

 10 آرد گندم

 8 روغن کانوال

 24 پودر سویا

 10 پودر گوشت

 5/1 مکمل معدنی*

 5/1 مکمل ویتامینی*

 Formasite ضدقارچ

 )متشکل ازاسیدهای ارگانیک و پروپیونات آمونیوم(
1/0 

 13/0 پایدار )آسکوربیل فسفات( Cویتامین 

 58/4 همبند )مالس(

 میزان )درصد( نوع ترکیب

 23/36 پروتئین خام

 چربی خام

 کربوهیدرات

11 

31 

 95/11 رطوبت

 خاکستر

 فیبر

6 

4 
معدنی مورد استفاده شامل منیزیم، آهن، روی، مس، ید، سلنیوم و کولین  *مکمل

 E ،A ،D3 ،B1 ،B2 ،B3 ،B5 ،B6 ،B12های نکلراید، و مکمل ویتامینی شامل ویتامی

 (.NRC، 1993باشد )می Kو 
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ر هر نظرد ومد دوز ایجای ایی براغذی هامکملز از نیارد موان میز

ك راهمگن با خورت صوبهبرقی  زنه همستگاده از دستفاده با اام

ها محركبا ه شدط شکل مخلوی خمیرراك ید. سپس خودگرط مخلو

رت وصمیلیمتر به 1به قطر جی وخره گوشت با پنجر خچرده از ستفاابا 

ی هاپلترت صوراك بهخوی، گیرتطوباز ربعد فت و شکل گرای شتهر

مای دساعت خشک گردیدند و در  24از  ها در سایه بعدپلتمد. درآیز ر

انه صورت روزداری شدند. غذادهی بهگراد در یخچال نگهسانتی درجه 4

 .درصد بیوماس بدن صورت گرفت 4میزانبار در روز به 2و 

روزه  60در پایان دوره  پارامترهای رشد و تغذیه: گیریاندازه       

ن ساعت از زمان قطع تغذیه، تمامی ماهیا 24آزمایش، پس از گذشت 

یه های مربوط به رشد و تغذصید و توزین شدند. برای ارزیابی شاخص

 :(1391هی و مصباح، های زیر استفاده شد )علیشاها از فرمولماهی

 گرم( =افزایش وزن بدن )گرم(وزن نهایی ) -وزن اولیه )گرم( 
 )درصد( زن نهایی([ =درصد افزایش وزنو -*]وزن اولیه/) وزن اولیه100    

 روز(دروزن نهایی([ =نرخ رشد ویژه )درصد  Ln -وزن اولیه Lnآزمایش/)دوره*]طول100

 عیت )درصد(ماهی )گرم([ = فاکتور وض متر((/ وزن)طول ماهی )سانتی3*]100

 افزایش وزن ماهی )گرم(/غذای خورده شده )گرم( = ضریب تبدیل غذایی
 پروتئین خورده شده )گرم(/وزن به دست آمده )گرم( = نسبت کارآیی پروتئین

 دوره(= درصد بازماندگی ماهیان در انتهایای دوره/ تعداد ماهیان در ابتد*)تعداد 100

 ،نیجهت مطالعه پارامترهای خونی و ایم شناسی:العه خونمط       

 2های پالستیکی خونگیری از قسمت ساقه دمی با استفاده از سرنگ

نه انجام شد. از هر تیمار پنج نمو 21متری و سرسوزن شماره میلی

م سنجش آنزی برای خون عنوان تکرار درنظرگرفته شد. بخشی ازخون به

جهت  ولی )غیرهپارینه( و بخشی دیگر از خونهای معملیزوزیم به لوله

شمارش  های هپارینه منتقل شد.های خونی به لولهشمارش سلول

وبار به گلبول قرمز و گلبول سفید با استفاده از روش هماتوسیتومتر نئ

(، میزان هماتوکریت خون 1996 ،و همکاران Houston)  صورت دستی

ین ( و هموگلوبRehulka، 2000با استفاده از روش میکروهماتوکریت )

 (Hettich, Germany) و دستگاه اسپکتروفوتومتر کیت از استفاده با خون

(. Daisley ،1973و  Blaxhall) شد گیریاندازه نانومتر 540 موج طول در

ی های سفید خون نیز از نمونه خون حاوجهت شمارش افتراقی گلبول

 آمیزی گیمسا برماده ضدانعقاد خون گسترش خونی تهیه شد و رنگ

فت مطالعه قرار گر نوری مورد شد و توسط میکروسکپ ها انجامروی آن

نیز با استفاده از روش  سطح لیزوزیم سرم خون (.1388 ،)حقیقی

Turbidimetric (Eliss ،1990.تعیین شد ) 

نرمالیتی  آزمون ابتدا ها درتجزیه و تحلیل داده برای آماری: روش 

 هاروی داده بر و تحلیل تجزیه شد. انجام Shapiro-Wilkآزمون  وسیلهبه

 تیمارها بین میانگین مقایسه طرفه ویک تجزیه واریانس آزمون طریق از

شد. در ابتدا اطالعات خام  انجام دانکن ایدامنه چند براساس آزمون

 عدم وجود اختالف یا مورد پردازش و سپس وجود Excelدر محیط 

 SPSSافزار نرم با استفاده از طمینانا درصد 95 سطح در دارمعنی

 انجام گرفت. 19نسخه 

 

 نتایج

های رشد و بازماندگی های ایمنی بر شاخصتاثیرمحرک       

ترین افزایش وزن بین تیمارهای آزمایشی بیش در :کپورمعمولی ماهی

ترین مقدار این بدن نسبت تیمار شاهد مربوط به تیمار گلوکان و کم

 (. تیمار سیاه3)جدول تعلق داشت (31/5±27/0) هدبه گروه شا شاخص

(. P˃05/0) داری را نشان نداددانه نسبت به تیمار شاهد تفاوت معنی

درصد نسبت به سایر  9/0±02/0نرخ رشد ویژه معادل  ترین مقداربیش

درصد  70/0±02/0ترین با مقدار تیمارها مربوط به تیمار گلوکان و کم

دانه نسبت به تیمار شاهد تفاوت . تیمار سیاهبه گروه شاهد تعلق داشت

( P˃05/0) شاخص نرخ رشد ویژه از خود نشان نداد داری را درمعنی

ترین مقدار ضریب چاقی در بین تیمارهای آزمایشی بیش (.3)جدول 

ترین مقدار درصد مربوط به تیمار گلوکان بود و کم 81/1±01/0 معادل

دانه نسبت (. تیمار سیاه3)جدول  دانه تعلق داشتآن به تیمار سیاه

داری معنی تفاوت الکتوفرین تیمار نسبت به گلوکان تیمار و تیمار شاهد به

نتایج تحقیق  (.P˃05/0را در میزان ضریب چاقی از خود نشان ندادند )

ترین مقدار بازماندگی نشان داد که در بین تیمارهای آزمایشی بیش

سایر تیمارها  به نسبت دارمعنی فاختال بدون درصد 44/84±69/7 معادل

 .(3( )جدول P˃05/0) مربوط به تیمار الکتوفرین بود

: کپورمعمولی ماهی ایتغذیه عملکرد بر ایمنی هایمحرک تاثیر       
 نتایج حاصل از محاسبات ضریب تبدیل غذایی نشان داد که در بین

مار به تیمربوط  50/2±07/0ترین مقدار معادل تیمارهای آزمایشی کم

دول ( )جP˂05/0دار داشت )سایر تیمارها تفاوت معنی با که بود گلوکان

ه درصد نیز ب 39/4±22/0ترین مقدار این شاخص با مقدار (. بیش4

های حاوی محرك ایمنی اختالف گروه شاهد تعلق داشت. همه گروه

ود از خ شاهد غذایی نسبت به تیمار تبدیل میزان ضریب داری را درمعنی

 11/1±03/0نسبت کارایی پروتئین معادل  مقدار ترینبیش دادند. شانن

خص ترین مقدار این شا( و کم4مربوط به تیمار گلوکان بود )جدول 

نسبت  دانهبه گروه شاهد تعلق داشت. تیمار سیاه 63/0±03/0با مقدار 

ئین از داری را درمیزان نسبت کارایی پروتبه تیمار شاهد تفاوت معنی

 (.P˃05/0ان نداد )خود نش
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 روز 60دانه طی مدت الکتوفرین و سیاه ،ماهیان کپور تغذیه شده با جیره حاوی گلوکانهای مربوط به رشد در بچهشاخص  :3جدول 

 روز 60 دانه طی مدتالکتوفرین و سیاه ،ماهیان کپور تغذیه شده با جیره حاوی گلوکانگیری شده در بچهای اندازههای تغذیهشاخص :4جدول   

 تیمار

 شاخص

 گروه یک

 شاهد

 گروه دو

 ()گلوکان

 گروه سه

 )الکتوفرین(

 گروه چهار

 (دانه)سیاه

 d22/0±39/4 a07/0±50/2 b09/0±70/2 c08/0±08/4 ضریب تبدیل غذایی

 a03/0±63/0 c03/0±11/1 b03/0±00/1 a01/0±68/0 نسبت کارایی پروتئین )گرم/گرم(
 (.<05/0Pدار ندارند )اند تفاوت معنیاعدادی که با حروف یکسان نشان داده شده

 

 الکتوفرین و  ،گیری شده در کپورمعمولی تغذیه شده با جیره حاوی گلوکانمقادیر میانگین و انحراف معیار پارامترهای خونی اندازه  :5جدول 

 روز 60مدت دانه بهسیاه

(.<05/0Pر ندارند )دااند تفاوت معنیاعدادی که با حروف یکسان نشان داده شده

های ایمنی بر پارامترهای تغذیه با جیره حاوی محرک تاثیر       

ترین تعداد گلبول در بین تیمارهای آزمایشی بیش: خونی و ایمنی

تیمارها مربوط به تیمار گلوکان  دار نسبت به سایرقرمز با اختالف معنی

به گروه شاهد  نیز شاخص ترین مقدار اینکم و (5)جدول (P˂05/0بود )

 12900±529ترین تعداد )در مورد گلبول سفید نیز بیش تعلق داشت.

دار نسبت به سایر تیمارها متر مکعب( با اختالف معنیعدد در میلی

ترین تعداد آن به گروه شاهد تعلق مربوط به تیمار گلوکان بود و کم

مارهای در بین تی که داد هموگلوبین نشان نتایج حاصل از بررسی داشت.

لیتر( نسبت به گرم بر دسی 36/7±11/0ترین مقدار ) آزمایشی بیش

 70/6±17/0ترین مقدار )سایر تیمارها مربوط به تیمار گلوکان و کم

لیتر( به گروه شاهد تعلق داشت و تیمارهای حاوی دسی گرم بر

داری را نسبت به تیمار شاهد از خود های ایمنی اختالف معنیمحرك

گیری هماتوکریت اندازه از حاصل نتایج (.5 )جدول (P˂05/0) دادند نشان

ترین مقدار این خون نیز نشان داد که در بین تیمارهای آزمایشی بیش

دار نسبت به سایر تیمارها مربوط به تیمار شاخص با اختالف معنی

ترین مقدار آن نیز به گروه شاهد تعلق داشت. ( و کمP˂05/0گلوکان )

داری را نسبت به تیمار دانه و الکتوفرین اختالف معنیتیمارهای سیاه

در بررسی آنزیم لیزوزیم نتایج نشان  (.P˃05/0شاهد نشان ندادند )

 تیمار

 شاخص

 گروه یک

 )شاهد(

 گروه دو

 )جیره حاوی گلوکان(

 گروه سه

 )جیره حاوی الکتوفرین(

 گروه چهار

 دانه()جیره حاوی سیاه

 a02/0±23/3 a02/0±22/3 a 01/0±24/3 a03/0±25/3 )گرم( زن اولیهو

 a27/0±55/8 c 20/0±21/11 b26/0±50/10 a15/0±96/8 )گرم( وزن نهایی

 a22/0±75/63 a07/0±21/63 a17/0±31/63 a20/0±16/63 متر()میلی طول اولیه

 a12/0±11/80 d22/0±19/85 c02/0±18/84 b10/0±10/82 متر()میلی طول نهایی

 a27/0±31/5 c22/0±99/7 b26/0±26/7 a12/0±71/5 )گرم( افزایش وزن

 a09/9±76/163 c91/8±67/247 b03/8±07/224 a81/2±89/175 )درصد( افزایش وزن

 a02/0±70/0 c02/0±90/0 b01/0±85/0 a 0±73/0 در روز( )درصد نرخ رشد ویژه

 a04/0±66/1 b 01/0±81/1 b 04/0±75/1 a02/0±61/1 )درصد( وضعیت فاکتور

 a0±00/80 a69/7±21/82 a69/7±44/84 a00/0±00/80 )درصد( بازماندگی
 (.P<05/0دار ندارند )اند تفاوت معنیاعدادی که با حروف یکسان نشان داده شده

 

 تیمار

 فاکتورهای سلولی

 ه یکگرو

 )شاهد(

 گروه دو

 )گلوکان(

 گروه سه

 )الکتوفرین( 

 گروه چهار

 دانه()سیاه

 a80/3 ±1157  b10±1280 a66/8 ±1175 a66/5 ±1168 متر مکعب(تعداد در میلی ×310) گلبول قرمز

 a17/0±70/6 c11/0±36/7 b27/0±03/7 b15/0±03/7 لیتر()گرم بر دسی هموگلوبین

 a57/0±66/29 b57/0±33/33 a 00/1±00/31 a57/0±33/30 )درصد( هماتوکریت

 a354±8816 c529±12900 b284±10333 a132±9350 متر مکعب()تعداد در میلی گلبول سفید

 a05/0±19/3 c18/0±38/5 b07/0±83/3 a14/0±30/3 لیتر()میکروگرم بر میلی لیزوزیم
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( 38/5±18/0ترین مقدار )داد که در بین تیمار های آزمایشی بیش

 مقدار ترینکم و گلوکان تیمار به مربوط تیمارها سایر به نسبت

نتایج حاصل از شمارش  علق داشت.( به گروه شاهد ت05/0±19/3)

افتراقی گلبول سفید در ماهیان کپور تغذیه شده با جیره حاوی 

داری در مقادیر بازوفیل های ایمنی نشان داد که تفاوت معنیمحرك

ترین میزان (. بیشP˃05/0و ائوزینوفیل در تیمارها مشاهده نشد )

 و درصد 33/24±57/0 مقادیر با ترتیببه مونوسیت و نوتروفیل

(. 1( )شکلP˂05/0درصد مربوط به تیمار گلوکان بود ) 57/0±33/2

ترین میزان لنفوسیت مربوط به تیمار الکتوفرین بود که بیشدرحالی

(05/0˂P .) 

 

 بحث
در این تحقیق در تیمار بتاگلوکان افزایش وزن بدن ماهیان، نرخ        

داری با تیمار رشد ویژه و فاکتور وضعیت )ضریب چاقی( اختالف معنی

(  1391روفچائی و همکاران ) شاهد داشت که با نتایج حاصل از تحقیق

خوانی داشت. ( همRutilus frisii kutum) در ماهی سفید دریای خزر

 Pagrusافزایش رشد با تجویز خوراکی بتاگلوکان در ماهی اسنپر )

auratus( گزارش شده است )Cook چنین هم ،(2003 ،و همکاران

تجویز گلوکان توانست بر رشد و راندمان تبدیل غذایی در هیبرید 

گذار باشد ( تاثیرMorone chrysops * M. saxatilisماهی باس راه راه )

(Jaramillo  وGatlin، 2004در واقع علی .) رغم تاثیر مثبت گلوکان

 ˛و همکاران Aiهنوز دلیل آن مشخص نشده است ) ،بزیانآدر رشد این 

( نشان داد که 1392که تحقیق خدابخش و قبادی )(. درحالی2007

گلوکان در  3و 1سطوح مختلف مخلوط پربیوتیک الیگوساکارید و بتا 

یک از فاکتورهای رشد در گونه کپور ر هیچداری بجیره تاثیر معنی

نشان از عدم کارایی  که نداشت (Ctenopharyngodon idella) خوارعلف

خوار علف ماهیان کپورغذایی بچه جیره ها درسطوح مختلف این محرك

های داشته است. در این مطالعه در تیمار حاوی الکتوفرین نیز شاخص

 Kakutaشاهد داشتند. در مطالعه داری با تیمار رشد اختالف معنی

( مشخص شد که مصرف جیره حاوی الکتوفرین روی رشد 1996)

ای داشته و ( تاثیر قابل مالحظهCarassius auratus) ماهی طالیی

تر بوده است که میزان رشد در این ماهی نسبت به تیمار شاهد بیش

 العهکه در مطحالیدر خوانی داشته است.با نتایج تحقیق جاری هم

Walker ( پارامترهای رشد ماهی تیالپیای نیل2007و همکاران ) 

(Oreochromis niloticus بعد از )روز تغذیه با سطوح مختلف  56

، 2005)و همکاران  Yokoyamaچنین الکتوفرین تغییری نکرد. هم

داری در رشد هامور خال نارنجی اختالف معنی شانتحقیقات در (2006

(Epinephelus coioides(و کفشک ژاپنی)Paralichthys olivaceus )

های حاوی الکتوفرین مشاهده نکردند. روز تغذیه با جیره 30پس از 

داری در پارامترهای معنی اختالف (1392) همکاران و اسالملو طورهمین

( در اثر استفاده از الکتوفرین (Acipenser baeri سیبری ماهیتاس رشد

 خوانی نداشت.یج تحقیق جاری هممشاهده نکردند که با نتا

دلیل تفاوت تواند بههای مختلف میتفاوت در پاسخ رشد در گونه      

ها، اختصاصات ترکیبات جیره و اثرات متقابل آن ،سن ماهی ،در گونه

داری و پارامترهای شرایط پرورشی نظیر سیستم نگه و گوارشی سیستم

باشد ه عوامل زیادی میکمی وکیفی آب باشد. رشد ماهیان وابسته ب

توانند باعث عدم بروز اثرات مثبت و سایر عوامل تاثیرگذار مانند دما می

چنین اثر متقابل الکتوفرین با سایر اجزای جیره هم الکتوفرین شوند.

مختلف روی اثرات الکتوفرین  هایگونه در گوارشی سیستم اختصاصات و

  (.2006 ،کارانو هم Yokoyamaباشند )در رشد تاثیرگذار می

دانه افزایش وزن بدن ماهیان، نرخ رشد ویژه تیمار حاوی سیاه در       

که نشان  داری با تیمار شاهد نداشتندو فاکتور وضعیت تفاوت معنی

نتایج مشابه  از عدم کارایی این ماده در تحریک رشد این گونه دارد.

 Carassius) ( در ماهی طالیی1391در تحقیق علیشاهی و مصباح )

auratus) ( در ماهی برزم )1391) همکاران و علیشاهی وLuciobarbus 

pectoralisدست آمد.ه( ب 

یک از تیمارهای حاوی گلوکان، الکتوفرین این تحقیق در هیچ در       

داری را نسبت دانه شاخص بازماندگی اختالف معنیو سیاه

 

 
ا ماهیان کپور تغذیه شده بهای سفید در بچهشمارش افتراقی گلبول: 1شکل 
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عدم اعمال استرس  دلیلتواند بهبه تیمار شاهد  نشان ندادند که می

دهنده ایمنی در مقابل در این تحقیق باشد. درصد بازماندگی نشان

باشد و در اکثر گزارشات های محیطی میزا و استرسعوامل بیماری

سازی محیطی مانند افزایش تراکم ذخیره استرس دنبال اعمالبه موجود

یمنی های ااستفاده از محرك ،زاو یا تماس ماهی با عوامل بیماری

توانسته که موجب کاهش تلفات در مقایسه با شاهد شود )علیشاهی 

 (. 1391 ،مصباح وعلیشاهی ؛ 1391، و همکاران

ریب ضیکی از عوامل اقتصادی بودن پرورش آبزیان پایین بودن        

دهی های غذا و غذاتبدیل غذایی است، چرا که عالوه بر کاهش هزینه

و  ز آلودگی ثانویه آب محیط پرورشتر غذادهی، ابه سبب مقدار کم

ر پارامترهای کیفی آب جلوگیری خواهد کرد )فالحتکا کاهش آن تبع به

، (. در این تحقیق در هر سه تیمار حاوی گلوکان1385، و همکاران

شاهد  دانه مقدار ضریب تبدیل غذایی نسبت به گروهالکتوفرین و سیاه

دتر ان و الکتوفرین مشهوالبته این کاهش در مورد گلوک که یافت کاهش

ها ولهای ایمنی انتقال فعال اکسیژن از غشای سلبود. در واقع محرك

ها در سطح باالتری انجام متابولیسم سلول کنند. درنتیجهمی را تحریک

گردند گرفته و باعث بهبود مصرف خوراك و ضریب تبدیل غذایی می

ن رایی پروتئی(. در این تحقیق نسبت کا1390 ،)علیشاهی و همکاران

که  های شیمیایی افزایش یافتنیز در تیمارهای تغذیه شده با محرك

 ارد.دها نشان از بهبود هضم و جذب پروتئین در استفاده از این محرك

وضعیت سالمتی  سنجش برای مناسب ایوسیله خونی فاکتورهای بررسی

ی اباشد و برای بررسی اثرات احتمالی برخی مواد ضدتغذیهماهی می

(. تغییر در پارامترهای خونی 2011 ،و همکاران Linنیز اهمیت دارد )

هایی است که جانور در پاسخ به تنش از خود نشان ازجمله واکنش

های خود گلبول قرمز دهد. بخشی از این تغییرات وابسته به ویژگیمی

است مانند تغییر در اندازه سلول و میزان ذخیره هموگلوبین و بخش 

صورت تواند اثر خود را بهلظت پالسما بستگی دارد که میدیگر به غ

چنین تغییر میزان ها در واحد حجم و همتغییر در تعداد گلبول

در تحقیق حاضر  (.1996، و همکاران Houston) هماتوکریت نشان دهد

های قرمز و درصد هموگلوبین و هر سه محرك توانستند تعداد گلبول

ترین مقادیر ارتقا دهند که البته بیش هماتوکریت را نسبت به شاهد

مربوط به تیمار گلوکان بود. این فرضیه مطرح است که مواد محرك 

ایمنی موجب افزایش متابولیسم در ماهی شده در نتیجه تعداد و 

و  Iriantoیابد )های قرمز افزایش میظرفیت حمل اکسیژن در گلبول

Austin ،2002.)Andrews  داری را تالف معنی( اخ2009) و همکاران

های قرمز و میزان هموگلوبین در کپور هندی روهو در تعداد گلبول

(Labeo rohita ( تغذیه شده با مانان الیگوساکارید )محرك ایمنی با

منشا دیواره سلولی مخمر( گزارش نمودند که با نتایج تحقیق جاری 

و  Maqsoodهای چنین یافتهخوانی دارد. همهم

( بیان کردند که مصرف خوراکی  لوامیزول در ماهی 2009همکاران )

هماتوکریت و هموگلوبین  کپورمعمولی موجب افزایش گلبول قرمز،

 گشته است.

مهم سالمتی  هایگلبول سفید و ترکیب آن یکی از شاخص تعداد       

دهنده وجود یا عدم وجود عفونت و دیگر عوامل ماهیان بوده و نشان

(. براساس نتایج Klontz ،1994)باشد یک میفیزیولوژیک و پاتولوژ

تیمار گلوکان مشاهده  در سفید هایگلبول تعداد ترینآمده بیش دستهب

تر از سایر تیمارها بود. گلوکان از طریق داری بیشطور معنیشد که به

های مونوسیت، ماکروفاژ های خاصی روی سطح سلولاتصال به گیرنده

(.  2000 ،و همکاران Mullerگذارد )اثر میو نوتروفیل بر ایمنی ذاتی 

ماهیان سبب  سفید در هایداده است که تحریک گلبول ها نشانبررسی

(. الزم 2009 ،و همکاران Galinaشود )بادی میباال رفتن میزان آنتی

داری در میزان بازوفیل و ائوزوفیل به ذکر است که هیچ اختالف معنی

ر شاهد مشاهده نشد. تیمار گلوکان در یک از تیمارها با تیمادر هیچ

داری را با تیمار شاهد داشته نوتروفیل و مونوسیت اختالف معنی درصد

گلوکان و الکتوفرین اختالف  ،چنین در درصد لنفوسیتاست. هم

ها تنها در اثر داری را با تیمار شاهد داشتند. تعداد لنفوسیتمعنی

آب در خون ماهیان  استرس و طوالنی شدن کمبود اکسیژن محلول

 (. 1389 ،دهند )کاظمی و همکارانکاهش نشان می

نتایج این تحقیق نشان داد که فعالیت لیزوزیم سرم در تیمارهای        

داری گلوکان و الکتوفرین در مقایسه با تیمار شاهد افزایش معنی

ترین افزایش بوده است اند که از این بین گلوکان دارای بیشداشته

پذیری مواد موثره موجود توان به قدرت تحریکافزایش را می که این

 در گلوکان نسبت داد که باعث افزایش سطح لیزوزیم شده است.

Yoshida ( در مطالعه1995و همکاران ) ای اثرات گلوکان و مانان

 بر ایمنی و فاکتورهای رشد گربه ماهی آفریقایی الیگوساکارید را

(Clarias gariepinus بررسی )های اساس نتایج آن ماهیکردند که بر

تری نسبت به شاهد داشتند. تغذیه شده با این مواد لیزوزیم سرم بیش

(  اظهار داشتند که فعالیت لیزوزیم 2007و همکاران ) Renچنین هم

( با تغذیه از سطوح Anguilla japonicaماهی ژاپنی )در سرم مار

خوانی یج تحقیق جاری همیابد که با نتامختلف الکتوفرین افزایش می

عنوان هنتیجه بویروسی داشته و دردارند. آنزیم لیزوزیم فعالیت ضد

 رود.شمار مییک بخش مهم از مکانیزم دفاع غیراختصاصی به
اثیر تترین تحقیق جاری حاکی از بیش کلی نتایج حاصل ازطورهب       

ور های رشد، فاکتورهای خونی و ایمنی در ماهی کپگلوکان بر شاخص

 نشان داد. ترین اثر را دانه کممولی است و سیاهمع
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