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چکیده
این تحقیق بهمنظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کلم بروکلی ( 0/5 ، 0/2 ،0و  1درصد) بر پارامترهای خونشناختی،
بیوشیمیایی و شاخصهای رشد ماهی کپورمعمولی ( )Cyprinous carpioانجام شد .در این تحقیق  000ماهی کپور در  12تانک
فایبرگالس  000لیتری (هر تانک شامل  25ماهی) با وزن متوسط اولیه  2/11±0/20گرم بهمدت  8هفته بهمیزان روزانه 0درصد از
وزن بدن مورد تغذیه قرار داده شدند .نتایج نشان داد ،شاخصهای رشد ،نرخ کارایی پروتئین ( ،)PERشاخص وزن بدن (،)BWI
کارایی غذا ( )EFو نرخ رشد ( )GRدر همه تیمارها نسبت به گروه شاهد بیشتر بود اما تنها میزان نرخ رشد ویژه ( )SGRدر تیمار با
 0/2درصد کلم بروکلی تسبت به شاهد افزایش معنیداری نشان داد ( .)P<0/05در ارتباط با تعداد گلبولهای سفید خون (،)WBC
پروتئین کل و گلبولین ( )GLUدر تیمار با سطح  0/5درصد از کلم بروکلی نسبت به سایر تیمارها و گروه شاهد افزایش معنیداری
نشان داد ( .)P<0/05همچنین ،تعداد گلبولهای قرمز خون ( ،)RBCهموگلوبین ( ،)Hbهماتوکریت ( )HCTو ائوزینوفیل در همه
تیمارها نسبت به گروه شاهد افزایش پیدا کرد اما این افزایش معنیدار نبود ( .)P<0/05در پایان میتوان نتیجه گرفت که ،بهنظر میرسد
که میزان  0/5درصد کلم بروکلی در جیره غذایی کپورمعمولی ،میتواند باعث بهبود شاخصهای رشد و پارامترهای خونشناختی و
بیوشیمیایی خون این ماهی گردد.
کلمات کلیدی :کلم بروکلی ،خونشناختی ،بیوشیمیایی ،رشد ،کپورمعمولی
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مقدمه
تراکم بیش از حد ماهی در شرایط پرورش ،تغذیه نامناسب،
استرسهای بیشاز حد در طول دوره پرورش ،فلور باکتریایی
آب و ...باعث گردیده است که محیطهای آبی منبع غنی از
باکتریهای بیماریزا شود و بههمین دلیل ماهیها نسبت به
حیوانات دیگر بیشتر در معرض عفونت باکتریایی قرار گیرند
( .)6891 ،Trustبنابراین ،بحث بیماری در صنعت آبزیپروری
بهطور چشمگیری افزایش یافته است ( Declercqو همکاران،
3162؛  Mohammedو همکاران .)3162 ،تحقیقات زیادی برای
رفع این مشکل صورت گرفته است .یکی از مواردی که میتواند
باعث بهبود این مشکل شود ،تقویت سیستم ایمنی غیراختصاصی
میباشد .ترکیبات سیستم ایمنی غیراختصاصی شامل  :موکوس
(پوست ،آبشش ،مخاط روده) و اجزاء تشکیلدهنده خون (سلولهای
فاگوسیتوزکننده و کشنده طبیعی) میباشند ( Rossو همکاران،
3111؛ .)6881 ،Yano
خونشناختی برای مشخص کردن وضعیت فیزیولوژیک
سلولهای خونی میباشد که در آن با خونگیری از ماهی و
تعیین پارامترهای خونی و مقایسه کردن آنها با شرایط محیط
طبیعی ،میتوان از آن بهعنوان یک ابزار پاراکلینیکی در تشخیص
سالمت و درمان بیماریها استفاده کرد ( Knowlesو همکاران،
3111؛  Fernandesو  .)3112 ،Masonاز جمله عواملی
فیزیکی و شیمیایی محیطی که تاثیر بسیاری بر روی فاکتورها،
آنزیمها و شاخصهای پالسما و سرم خون میگذارد شامل :دما،
 ،pHشوری ،قلیائیت ،سن ،گونه ،جنس ،سیکل تولیدمثل،
کیفیت و کمیت غذا و  ...و همچنین عوامل بیماریزای عفونی را
نیز میتوان ذکر کرد ( Knowlesو همکاران3111 ،؛ Steinhagen
و همکاران .)6881 ،براساس تحقیقات  Stoskopfدر سال
 ،6882بررسی سلولهای خونی ،بیوشیمی خون و هورمونها
میتواند برای تشخیص بیماریها و آگاهی از وضعیت فیزیولوژیکی
ماهی مورد استفاده قرار گیرد.
در این زمینه ،مطالعات زیادی در زمینه بهبود تغذیه که
باعث بهبود پارامترهای خونشناختی و بیوشیمیایی خون و
در نتیجه باعث افزایش سطح سیستم ایمنی غیراختصاصی میگردد
در ماهیها صورت گرفته است .بعضی از این مطالعات ،تاثیر
پروبیوتیکها (3161 ،Nayak؛  Sharifuzzamanو ،Austin
 ،)3118ویتامینها ( Aiو همکاران3111 ،؛  Shaooو ،Mukherjeet
 ،)3113 a,bگیاهان دارویی ( Zhangو همکاران3161 ،؛ Yin
و همکاران )3118 ،را در افزایش ایمنی بدن مورد بررسی قرار
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دادهاند .اما امروزه داروهای گیاهی و طبیعی بهدلیل عواملی
چون ارزش اقتصادی وکم هزینه بودن تولید آنها ،کم بودن
عوارض جانبی در مقایسه با داروهای شیمیایی و  ...باعثشده تا
این منابع ارزشمند دارویی از ارزش و جایگاه خاصی در درمان
برخوردارباشند ( .)3118 ،Pirbalouti Ghasemiاز سوی دیگر
افزایش مقاومت باکتریها نسبت به آنتیبیوتیکها ،تخریب و
تحدید محیط زیست بخصوص در مواقعی که آنتیبیوتیکها به
آبهای سطحی راه مییابند و عوارض جانبی این داروها بر بدن
ماهی از جدیترین تهدیدات استفاده از آنتیبیوتیکها میباشد
( Harikrishananو همکاران3112 ،؛  Iwamaو ،Nakanishi
.)6881
یکی از این گیاهان که بهدلیل داشتن مقادیر باالیی از
مواد معدنی ،آلی و ویتامینها ارزش دارویی باالیی دارد ،کلم
بروکلی ( )Brassica oleracea gemmifera L.میباشد.
ترکیبات کلم بروکلی شامل :رطوبت ،نیتروژن ،آمینواسیدها
(آرژنین ،سیستئین ،متیونین ،هیستدین ،ایزولوسین ،لوسین،
لیزین ،فنیلآنالین ،تیروزین ،ترونین ،تریپتوفان ،والین) ،چربی،
فیبر ،خاکستر ،سیلیسیم ،بور ،سولفور ،کلسیم ،فسفر ،سدیم،
پتاسیم ،منیزیم ،کلر ،فلور ،برم ،ید ،روی ،آلومینیوم ،منگنز،
آهن ،مس ،ملیبدون ،آلفاتوکوفرول ،بتاکاروتن ،سلنیوم ،تیامین،
ریبوفالوین ،نیاسین ،پیریدوکسین ،کلسیم پانتوتنیک ،اسیدفولیک،
بیوتین ،کولین کلراید و اینوزیتول میباشد ( callowayو
 .)6816 ،Munsonاین گیاه همچنین دارای مقدار زیادی فیبر،
کاروتنوئید ،کلسیم ،گلوکوزینوالت ،فالونوئید ،سلنیوم ،ویتامینهای
 K ,A ,B1 ,E ,Cاست ( Jefferyو همکاران3118 ،؛
 Borowskiو همکاران3119 ،؛  Morenoو همکاران3111 ،؛
 Jefferyو همکاران3112 ،؛  Cohenو همکاران.)3111 ،
تحقیقات نشان میدهند که میزان بهرهبرداری کلسیم کلم را
میتوان با کلسیم شیر مقایسه کرد ( Kungو همکاران6828 ،؛
 Kaoو همکاران 6829؛  Finckeو .)6821 ،Sherman
آزمایشهای دیگر بیان میکنند که کلم بروکلی یک آنتیاکسیدان
قوی میباشد ( Yukو همکاران3111 ،؛  Zhangو همکاران،
3111؛  Koskivaaraو همکاران .)6886 ،همچنین کلم بروکلی
را میتوان بهعنوان منبعی سرشار از کلروفیل و پروتئین معرفی
کرد ( Moniruzzamanو همکاران.)3111 ،
با توجه به منابع در دسترس تاکنون تحقیقی در ارتباط با
تاثیر کلم بروکلی در سیستم ایمنی ماهی یافت نشده است اما
تحقیقات نشان میدهند که وجود سلنیوم ،کلسیم ،روی،
نیاسین ،ویتامینهای  C، E، A،Kو  Bو ...که به مقدار
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قابل توجه در کلم بروکلی نیز وجود دارند بهصورت جداگانه
باعث بهبود سیستم ایمنی ماهی میشود ( Zhouو همکاران،
3163؛ .)3166 ،Hamre
لذا تحقیق حاضر بهمنظور بررسی اثر کلم بروکلی بر فاکتورهای
خونشناختی ،بیوشیمیایی خون و همچنین شاخصهای رشد
ماهی کپورمعمولی صورت گرفته است.

سال هفتم ،شماره  ،1بهار 1314

خطکش با دقت  6میلیمتر) اندازهگیری میشد .در پایان دوره
شاخصهای رشد شامل :میزان نرخ رشد ویژه Wahli( 1و همکاران،
3
 ،)3112نرخ کارایی پروتئین ،)3116 ،Bai( 2شاخص وزن بدن
( Wangو همکاران ،)3112 ،کارایی غذا ،)3116 ،Bai( 4نرخ
رشد )6881 ،Tacon( 5و نرخ تبدیل غذا Lim( 6و همکاران،
 )3111اندازهگیری شد.
اندازهگیری پیراسنجههای خونشناختی و بیوشیمیایی

مواد و روشها
تهیه ماهی :ماهی کپور معمولی از مرکز تکثیر و پرورش
ماهی کلمه سیجوال در استان گلستان تهیه و به آزمایشگاه
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انتقال داده شد.
تعداد  211ماهی کپور در  63تانک فایبرگالس  011لیتری (هر
تانک شامل  31ماهی) در وزن متوسط  3/66±1/30گرم بهمدت 9
هفته مورد تغذیه قرار داده شد .شرایط محیطی در طول آزمایش
تقریباً یکسان بود (دما  30/93±1/09درجه سانتیگراد؛ pH
9/11±1/19؛ هدایت الکتریکی  011/11±11/12میکروزیمنس؛
شوری  1/60±1/11pptو اکسیژن  9-1میلیگرم در لیتر).
تهیه غذا :با توجه به کارهای انجام شده ( Zhangو
همکاران3161 ،؛  Yinو همکاران )3118 ،در ارتباط با میزان دز
موثر گیاهان دارویی در ارتباط با بهبود شاخصهای رشد و
پارامترهای خونی ماهی کپور معمولی ،در این تحقیق چهار جیره
غذایی با سطوح  1/1 ،1/3 ،1و  6درصد از کلم بروکلی تهیه
گردید .ابتدا کلم بروکلی از مراکز فروش سبزیجات در شهرستان
گرگان تهیه گردید .سپس کلم بروکلی بهوسیله مخروطکن برقی
خرد شد و در انکوباتور در دمای  01درجه سانتیگراد قرار گرفته
شد تا رطوبت کاهش یابد .سپس از اتکوباتور خارج شد و در
هاون چینی به پودر تبدیل شد .پودر کلم بروکلی به میزان ،1
 1/1 ،1/3و  6درصد ( گرم در صد گرم غذا ) با ژالتین  2درصد
(گرم در  611سیسی آب) مخلوط شد و سپس بر جیره غذایی
اسپری گردید .در انتها غذا در انکوباتور در دمای 01-21درجه
سانتیگراد قرار گرفت تا خشک شود و پس از آن در کیسههای
پالستیکی بستهبندی و عالمتگذاری شد و تا زمان استفاده در
یخچال  0درجه سانتیگراد قرار گرفت .غذا دهی روزانه  3نوبت و
بهمیزان  2درصد وزن بدن صورت گرفت.
اندازهگیری شاخصهای رشد :برای انجام زیستسنجی
ماهیان ،هر دو هفته یکبار تعداد  31عدد ماهی از هر تانک
بهصورت کامالً تصادفی انتخاب و میزان وزن (با استفاده از
دستگاه ترازو دیجیتال با دقت  1/16گرم) و طول (با استفاده از

خون :ابتدا ماهی بهوسیله عصاره گل میخک با مقدار 311
میلیگرم در لیتر بیهوش شدند .همچنین برای کاهش احتمال
اثرات تغذیه بر وضعیت متابولیسم ،تغذیه ماهی در  30ساعت
قبل از نمونهگیری متوقف شد ( Bakerو همکاران .)3111 ،در
حدود  3میلیلیتر خون از ناحیه ساقه دمی جمعآوری گردید و
به لولههای هپارینه و غیرهپارینه انتقال داده شد .شاخصهای
خونشناختی :میانگین حجم گلبولهای قرمز ،7میانگین غلظت
هموگلوبین خون ،8میانگین هموگلوبین ،9شمارش گلبولهای
قرمز خون 10و شمارش گلبولهای سفید 11اندازهگیری و مورد
بررسی قرار گرفت تا بتوان براساس آنها به افزایش قدرت ایمنی
و سالمت ماهی در تیمارهای مختلف دست یافت (،Campbell
 .)3110برای انجام این کار ،شمارش اریتروسیتها و لکوسیتها
با استفاده از الم هموسیتومتر نئوبار صورت گرفت .میزان
هموگلوبین ( )Hbبهروش سیانومتهموگلوبین و با استفاده از
محلول درایکین با اسپکتوفتومتر در طول موج  101نانومتر
اندازهگیری شد ( Blaxhallو  .)6812 ،Daisleyهموگلوبین بر
حسب گرم بر دسیلیتر بیان شد .بیان هماتوکریت بهروش لولههای
میکروهماتوکریت استاندارد و نیز سانتروفیوژ میکروهماتوکریت
بهمدت  1دقیقه با دور  61111دور در دقیقه و باخطکش
مخصوص و بر حسب درصد بیان گردید (.)6811 ،Snieszko
شمارش افتراقی گلبولهای سفید به طریق تهیه گسترش خونی
و رنگآمیزی با محلول گیمسا  1/6نرمال و با استفاده از محلول
رقیقکننده دیس و الم نئوبار توسط میکروسکوپ نوری انجام
شد .همچنین شمارش گلبولهای قرمز با رقتسازی با محلول
1

)Specific Growth Rate (SGR
)Protein Efficiency Ratio (PER
)3 Body Weight Index (BWI
)4 Food Efficiency (EF
)5 Growth Rate (GR
)6 Feed Convertion Ratio (FCR
)7 Mean Corpuscular Volume (MCV
)8 Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC
)9 Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH
)10Rred Blood Cells (RBC
)11white blood (WBC
2
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دیس و الم هموسیتومتر و با استفاده از میکروسکوپ نوری انجام
شد ( .)6891 ،Pearseبرای تعین درصد نوع لکوسیتهای خون
از روش  Blaxhallو همکاران ( )6812استفاده گردید .همچنین
برای بهدست آوردن شاخصهای خونی از فرمولهای زیر استفاده
شد:
×10هماتوکریت
تعداد گلبولهای قرمز بر حسب میلیون

= میانگین حجم گلبولهای خون

 × 10هموگلوبین
تعداد گلبولهای قرمز بر حسب میلیون
 × 10هموگلوبین
هماتوکریت

= میانگین هموگلوبین

= میانگین غلظت هموگلوبین

اما برای اندازهگیری پیراسنجههای بیوشیمیایی خون ،لولههای
غیرهپارینه حاوی خون در  62111دور در دقیقه بهمدت 61
دقیقه سانتریفیوژ شدند و سپس سرم خون ،جداسازی گردید.
اندازهگیری فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون شامل :پروتئین
کل ،کلسیم ،آلبومین ،کلسترول بهوسیله کیتهای استاندارد
ساخت شرکت پارس آزمون انجام گردید .اما ،برای اندازهگیری
گلبولین از اختالف پروتئین کل از آلبومین استفاده گردید
( Banaeeو همکاران.)3161 ،
تجزیه و تحلیل آماری :تجزیه و تحلیل آماری با استفاده
از نرمافزار  SPSS16و با روش  ONE-WAY ANOVAانجام
شد .اختالف معنیداری بین گروهها در سطح  1/11مورد بررسی
قرار گرفت و برای تعیین اختالف معنیداری بین گروهها از
آزمون  LSDاستفاده گردید .نتایج بهصورت میانگین  ±انحراف
معیار نشان داده شد.

نتایج
شاخصهای رشد :نتایج بهدست آمده از تجزیه تحلیل
شاخصهای رشد در جدول  6آورده شده است .بعد از  9هفته

تغذیه ماهیهای گروه تیمار با سطوح مختلف کلم بروکلی ،میزان
نرخ رشد ویژه ( ،)SGRنرخ کارایی پروتئین ( ،)PERشاخص
وزن بدن ( ،)BWIکارایی غذا ( )EFو نرخ رشد ( )GRدر همه
تیمارها نسبت به گروه شاهد بیشتر بود ،اما تنها میزان نرخ رشد
ویژه ( )SGRدر تیمار با  1/3درصد از کلم بروکلی نسبت به شاهد
افزایش معنیداری نشان داد ( .)P<1/11همچنین نرخ تبدیل غذا
( )FCRدر همه تیمارهای تحت تاثیر کلم بروکلی نسبت به گروه
شاهد بیشتر بود اما این اختالف بهصورت معنیدار مشاهده نگردید
(.)P>1/11
پارامترهای خونشناختی و بیوشیمیایی خون :نتایج
بهدست آمده از تجزیه و تحلیل پارامترهای خونشناختی و
بیوشیمیایی خون در بین تیمارهای مختلف (سطوح 1/1 ،1/3 ،1
و  6درصد از کلم بروکلی) و گروه شاهد در جدول  3آورده شده
است .نتایج پارامترهای خونشناختی خون نشان داد که میزان
شمارش گلبولهای سفید ( ،)WBCشمارش گلبولهای قرمز
( ،)RBCهموگلوبین ( ،)Hbهماتوکریت ( )HCTو ائوزینوفیل در
تیمارهای  1/3و  1/1درصد نسبت به گروه شاهد بیشتر بود اما
تنها میزان شمارش گلبولهای سفید ( )WBCدر تیمار با 1/1
درصد از کلم بروکلی نسبت به گروه شاهد اختالف معنیدار
نشان داد ( .)P<1/11همچنین میزان نتروفیل در تیمار 1/1
نسبت به گروه شاهد بیشتر بود اما این میزان بهصورت معنیدار
مشاهده نگردید ( .)P>1/11میزان شمارش گلبولهای سفید
( ،)WBCمیانگین حجم گلبولهای قرمز ( ،)MCVمیانگین
هموگلوبین ( )MCHو لمفوسیت در تیمار  6درصد نسبت به
گروه شاهد بیشتر بود اما این میزان بهصورت معنیدار مشاهده
نگردید ( .)P>1/11همچنین اندازهگیری میانگین غلظت
هموگلوبین ( )MCHCنشان داد که مقدار  MCHCدر همه
تیمارها نسبت به گروه شاهد کمتر بود اما این میزان بهصورت
معنیدار نبود (.)P>1/11

جدول :1مقدار شاخصهای رشد بین تیمارهای مختلف و گروه شاهد (میانگین  ±انحراف معیار)
تیمارها

نسبت رشدویژه (گرم/روز)

نسبت رشد (گرم/روز)

نسبت کارایی پروتئین ()%

کارایی غذا ()%

شاخص وزن بدن()%

نسبت تبدیل غذا

1

6/61±1/61

1/11±1/16

6/12 E2±1/39

13/11±3/89

6/18 E2±1/29

6/11±1/19

1/3

6/11±1/61

1/11±1/16

E2±31/09

6/11

16/99±9/01

E2±21/11

3/61

6/06±1/69

1/1

6/20±1/18

1/11±1/11

E2±36/00

6/11

E2±01/11

6/93

6

6/10±1/39

1/11±1/16

E2±1/61

E2±31/11

6/99

میزان  Eدر جدول برابر با  61میباشد.
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6/11

10/01±9/18
12/28±3/13

6/11±1/33
6/19±1/11
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جدول : 2مقدار پارامترهای خون شناختی بین تیمارهای مختلف و گروه شاهد (میانگین  ±انحراف معیار)
شاخصهای خونی اندازهگیری شده
شمارش گلبول سفید (تعداد/میکرولیتر)
شمارش گلبول قرمز (تعداد/میکرولیتر)

1

1/3

1/1

6

6/69E4±6033/00

6/28 E4±196/12

6/06 E4±6390/61

6/31 E4±6266/08

E6±

E5

6/11

6/21

E6±

E5

3/31

6/01

E5

E6±

6/81

6/12

E5

E6±

1/11

6/31

هموگلوبین (گرم/دسیلیتر)

1/11±1/01

9/61±1/91

9/11±6/16

1/12±1/21

هماتوکریت (درصد)

32/11±6/61

31/11±0/31

31/11±2/33

36/21±6/11

میانگین حجم گلبولهای خون (فمتولیتر)

6/12 E2±0/31

6/11 E2±3/89

6/11 E2±3031

6/19 E2±3/82

میانگین هموگلوبین (پیکوگرم)

11/31±1/19

11/32±3/19

13/82±.0/00

11/21±1/11

میانگین غلظت هموگلوبین (گرم/دسیلیتر)

23/11±1/21

26/22±6/81

26/11±3/11

26/12±1/01

نتروفیل (درصد)

8/11±6/12

8/11±3/11

8/22±6/61

9/11±.6/61

لمفوسیت (درصد)

81/11±6/61

98/11±1/19

98/11±1/19

86/22±6/61

ائوزینوفیل (درصد)

1/22±1/19

6/22±6/12

6/11±6/11

1/11±1/11

میزان  Eدر جدول برابر با  61میباشد.

از سوی دیگر ،تجزیه و تحلیل پارامترهای بیوشیمیایی
خون در جدول  2آورده شده است .تجزیه و تحلیل پارامترهای
بیوشیمیایی خون نشان داد که غلظت پروتئین کل و گلبولین
در تیمار با  1/1درصد از کلم بروکلی نسبت به گروه شاهد
افزایش معنیدار را نشان داد ( .)P<1/11میزان کلسترول در
تیمار  1/1درصد ،کلسیم در تیمار  6درصد و آلبومین در تیمار

با  1/3درصد از کلم بروکلی نسبت به گروه شاهد بیشتر بود اما
این میزان بهصورت معنیدار مشاهده نگردید (.)P>1/11
همچنین میزان گلبولین و پروتئین کل در تیمارهای  1/3و 6
درصد نسبت به گروه شاهد بیشتر بود اما اختالف معنیدار
بیان نگردید (.)P>1/11

جدول : 3مقدار پارامترهای بیوشیمیایی خون بین تیمارهای مختلف و گروه شاهد (میانگین  ±انحراف معیار)
1

1/3

1/1

6

شاخصهای بیوشیمیایی خون
کلسیم (میلیگرم/دسیلیتر)

1/11±6/61

1/21±6/11

1/13±3/62

1/93±3/11

پروتئین کل (گرم/دسیلیتر)

9/16±6/33

8/91±1/66

61/36±6/36

8/22±1/11

آلبومین (گرم/دسیلیتر)

3/81±1011

2/61±1/11

3/11±1/09

3/13±1/01

گلبولین (گرم/دسیلیتر)

1/10±6/61

1/11±1/19

1/10±6/19

1/93±1/11

کلسترول (میلیگرم/دسیلیتر)

E2±

E2±

E2±

E2±

31/19

6/12

21/10

6/11

38/18

6/81

1/11

6/13

میزان  Eدر جدول برابر با  61میباشد.

بحث
همانطورکه در مقدمه بیان شد ،کلم بروکلی دارای مقادیر
زیادی از مواد آلی ،معدنی و ویتامینها میباشد .اما با توجه به
بررسیها انجام شده تاکنون مطالعهای در ارتباط با اثر کلم بروکلی
بر شاخصهای رشد وسیستم ایمنی در ماهیها مشاهده نگردید؛
اما کارهای زیادی درارتباط با اثر کلم بروکلی بر سیستم ایمنی

انسان و موجودات دیگر ( Ambrosoneو همکاران3110 ،؛
 Christineو همکاران3110 ،؛  Josephو همکاران3110 ،؛
 Cohenو همکاران )3111 ،و همچنین خاصیت آنتیاکسیدانی
آن در صنایع غذایی صورت گرفته است ( Borowskiو همکاران،
.)3119
این مطالعه برای بررسی اثر سطوح مختلف کلم بروکلی (،1
 1/1 ،1/3و  6درصد) بر پارامترهای شاخصهای رشد ،خون
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شناختی و بیوشیمیایی خون ماهی کپورمعمولی برای مطالعه اثر
این گیاه بر سالمتی ماهی انجام گردید .نتایج این تحقیق در
ارتباط با رشد نشان داد که میزان  1/3درصد از کلم بروکلی در
جیره غذایی ،اثر معنیداری بر  SGRدارد ( .)P<1/11همچنین
میزان  SGRدر سطوح  1/1و  6درصد نسبت به گروه شاهد
بیشتر بود اما در سطح  6درصد نسبت به تیمار  1/3و 1/1
درصد میزان کمتری را نشان داد .از سوی دیگر شاخصهای
 GR ،FE ،PERو  BWIدر تیمار  1/3نسبت به سایر تیمارها و
گروه شاهد میزان بیشتری را نشان داد و با افزایش کلم بروکلی
در جیره غذایی این مقادیر کاهش پیدا کردند و اگرچه مقدار این
شاخصها در تیمارهای  1/1و  6درصد نسبت به تیمار 1/3
درصد کمتر بود اما نسبت به گروه شاهد بیشتر بود.
همچنین میزان  FCRدر تیمار  1/3درصد نسبت به سایر
تیمارها و گروه شاهد مقدار کمتری را نشان داد و در سطوح 1/1
و  6درصد این میزان افزایش یافت اما نسبت به گروه شاهد
میزان کمتری را نشان داد .بهنظر میرسد که بهبود شاخصهای
رشد در تیمارهای حاوی کلم بروکلی ناشی از وجود مواد آلی
(اسیدآمینه ،اسیدهای چرب ،فیبر و ،)...مواد معدنی (کلسیم،
سلنیوم ،فسفر ،پتاسیم ،سدیم و ،)...ویتامینها ( B ،E ،K ،Aو
 )Cو سایر عوامل ناشناخته رشد باشد که در ارتباط با هر یک از
این مواد و اثر مثبت این مواد بر رشد ماهی تحقیقات زیادی
صورت گرفته است ( Zhouو همکاران3163 ،؛  Jaliliو همکاران،
3119؛  Zhongو همکاران )3119( James .)3119 ،در تحقیقی
بیان کرد که حضور ویتامین  Eدر جیره غذایی ماهی گلدفیش
( )Carassious auratusباعث بهبود شاخصهای وزن میگردد.
اما کاهش این شاخصها در تیمارهای حاوی بیش از  1/3درصد
کلم بروکلی میتواند بهدلیل وجود بیش از حد موادی چون
سلنیوم ،اینوزیتول-α ،تکوفرول و سایر عوامل ناشناخته رشد
باشد .برای مثال ،سلنیوم بهعنوان یک ریز مغذی ضروری در
جیره غذای ماهی عمل میکند و میتواند باعث بهبود وظایف
سیستم ایمنی گردد ( Linو 3111 ،Shiau؛  Beckو همکاران،
 bو 6881 a؛  Lorentzenو همکاران .)6880 ،بهعالوه در
تحقیقات دیگر بر سایر حیوانات بیان شده است که سلنیوم باعث
بهبود رشد ،تکامل ،مقاومت نسبت به عفونتها و سیستم ایمنی
میگردد ( Zengو همکاران3119 ،؛  Pophamو همکاران،
)3110 ،Whanger ،3111؛ اما از سوی دیگر ،مطالعات در
ارتباط با آبزیان نشان میدهد که وجود مقادیر باالی سلنیوم در
جیره غذای ماهی میتواند بهعنوان یک سم برای ماهی عمل کند
(3112 ،Hamilton؛  Hiltonو همکاران.)6891 ،
717

250
200
BWI

150

FE

100

PER

50
0
0/5

1

0/2

0

شکل :1نمودار مقادیر شاخصهای کارایی غذا ( ،)%()FEنرخ
کارایی پروتئین ( )%()PERو شاخص وزن بدن ( )%()BWIبین
تیمارها و گروه شاهد

از سوی دیگر ،تجزیه و تحلیل نتایج پارامترهای خونشناختی
نشان دادند که میزان پارامترهای  Hb ،RBC ،WBCو HCT
در تیمارهای  1/3و  1/1درصد بهترتیب افزایش پیدا کردند اما
این مقادیر در تیمار با سطح  6درصد نسبت به سطح  1/1درصد
کاهش پیدا کرد.
هم چنین در ارتباط با پارامترهای بیوشیمیایی خون ،میزان
 CHLO ،GLU ،TOPو  Caدر تیمار  1/1درصد نسبت به
تیمارهای دیگر و گروه شاهد میزان بیشتری را نشان داد و
مقادیر این پارامترها در تیمار با  6درصد از کلم بروکلی نسبت به
تیمار  1/1درصد کمتر بود.
10
8
WBC

6

RBC

4

Hb

2
0
1

0/5

0/2

0

شکل  :2نمودار مقادیر شاخص های شمارش گلبولهای سفید
(()WBCتعداد/میکرولیتر) ،شمارش گلبولهای قرمز ()RBC
(تعداد/میکرولیتر) ،هماتوکریت ( ،)% ()HCTهموگلوبین ()Hb
(گرم/دسیلیتر) بین تیمارها و گروه شاهد ( RBC )×116و
(WBC )×114
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کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و سایر دوستانی که در این
. تشکر و قدردانی میگردد،پروژه یاری کردند
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GLU

/)(میلیگرمCa(  نمودار مقادیر شاخصهای کلسیم:3 شکل
دسیلیتر) و گلبولین/)(گرمTOP(  پروتئین کل،)دسیلیتر
دسیلیتر) بین تیمارها و گروه شاهد/)(گرمGLU(

همانطورکه در ارتباط با دالیل افزایش و کاهش مقادیر
 بهنظر میرسد که افزایش مقادیر،شاخصهای خون بیان شد
پارامترهای خونشناختی و بیوشیمیایی خون نیز بهدلیل وجود
 ویتامینها و سایر عوامل ناشناخته باشد اما، معدنی،مواد آلی
کاهش این مقادی در سطوح باال بهدلیل وجود مقادیر بیش از
 همچنین. اینوزیتول و سایر عوامل ناشناخته باشد،حد سلنیوم
تحقیقات دیگر نشان میدهند که بهبود شاخصهای رشد و
پاسخهای سیستم ایمنی در ماهی وابستگی مستقیمی به وجود
؛6882 ، و همکارانObach( E مکملهایی مانند ویتامین
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