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چکیده
هدف از تحقیق حاضر مطالعه اثر جلبک قرمز دریای خزر ( )Laurencia caspicaبه عنوان ترکیب طبیعی افزایشدهنده ایمنی در بچهماهیان کپوور
معمولی بود .جلبکها پس از جمع آوری از دریای خزر و تبدیل به پودر خشک ،با سطوح صفر 3 ، 2 ،1 ،و  4درصد به جیره غذایی ماهیان به مدت
 06روز اضافه شدند .نتیجه فراسنجههای رشد نشان داد وزن نهایی ،افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه در تیمارهوای حواوی  3 ،2و 4درصود پوودر
جلبک در مقایسه با شاهد افزایش یافت ( )P<6/60و بیشترین افزایش وزن بدن در گروه 3درصد مشاهده شد .بیشترین تعداد گلبول سفید در گروه
 3و 4درصد و گلبول قرمز در تیمار  3درصد پودر جلبک مشاهده شد ( .)P>6/60بیشترین مقادیر هموگلوبین و هماتوکریت در ماهیان تغذیهشده
با جیرههای حاوی  3و  4درصد پودر جلبک بدست آمد ( .) P>6/60عالوه بر این ،کمترین مقدار کلسترول و بیشترین مقدار پروتئین کل در ماهیان
تغذیهشده با جیرههای حاوی  3 ،2و  4درصد پودر جلبک در مقایسه با سایر تیمارها مشاهده شد ( .)P>6/60با افوزودن پوودر جلبوک آنوزی هوای
کبدی آسپارتات ترانس آمیناز ،آالنین ترانس آمیناز و آلکالین فسفاتاز روند کاهشی نشان دادند ( .)P>6/60فعالیت کمپلموان  ACH50بوا افوزایش
سطح پودر جلبک جیره افزایش ،یافت بهطوریکه بیشترین مقدار آن در  3و  4درصد جلبک مشاهده گردید ( .)P>6/60همچنوین 3 ،درصود پوودر
جلبک منجر به افزایش معنیدار لیزوزی در مقایسه با سایر تیمارهای آزمایشی شد ( .)P>6/60رویارویی ماهیان با باکتری  A. hydrophilaافوزایش
بازماندگی (بیش از  46درصد بازماندگی) را در ماهیان تغذیهشده با  3 ،2و  4درصد پودر جلبک نشان داد ( .)P>6/60در مجموع ،افزودن  3درصد
پودر جلبک  L. caspicaبه جیره بچه ماهیان کپور معمولی به منظور بهبود کارایی رشد ،فاکتورهای خونی و ایمنی و افوزایش مقاوموت در برابور A.
 hydrophilaتوصیه میگردد.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effects of Caspian red algae (Laurencia caspica) as natural
originated immunostimulant in common carp fry. Algae were collected from Caspian sea and supplemented
to diet in different levels of 0, 1, 2, 3 and 4 percent for 60 days. Results of growth parameters indicated an
increase in final weight, and specific growth rate in fish fed 2, 3 and 4% algae powder (AP) comparing to
control (P<0.05). The numbers of white blood cells and red blood cells were higher in diet containing 3 and
4% AP than those of control and 1% AP. The highest levels of hemoglobin and hematocrit were found in
fish fed diet containing 3 and 4% AP. Moreover, fish fed 2, 3 and 4% AP demonstrated lower cholesterol
and higher total protein among groups. Hepatic enzymes such as aspartate transaminase, alanine
transaminase and alkaline phosphatase displayed a decreasing trend by addition of AP. Alternative
complement pathway improved by increasing AP level as the highest value observed in 3 and 4% AP. Also,
diet containing 3% AP led to significantly increase lysozyme when compared to other diets. Fish bacterial
challenging with A. hydrophila showed increasing survival (more than 40%) in fish received 2, 3 and 4%
AP. Overall, administration of 3% L. caspica powder to diet of common carp fry is advised in order to
improve growth performance, hematological and immune indices and resistance against A. hydrophila.
Keywords: Red algae, Immunostimulant, Aeromonas hydrophila, Lysozyme, common carp.
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اثر پودر جلبک قرمز دریای خزر ( )Laurencia caspicaبر...

 .1مقدمه
همگام با توسعه و رشد آبزی پوروری و نیواز روزافوزون
جامعه ،رعایت اصول بهداشتی و پیشگیری از بیماری هوای
آبزیان باید مورد توجه قرار گیرد .با توجه به تکامل بیشتر
ایمنی غیراختصاصی ماهی نسبت به ایمنوی اختصاصوی و
جایگواه ویوژه محورکهوای ایمنوی در تحریوک ایمنوی
غیراختصاصی ،استفاده از محورکهوای ایمنوی در آبزیوان
ارجحیوت بیشوتری نسوبت بوه حیوانوات خوونگرم دارد
( .)Iwama,1996به همین دلیل اسوتفاده از محورکهوای
ایمنی در ماهی به منظوور افوزایش قودرت ایمنوی ،ایجواد
مقاومت در مقابل بیمواریهوا و بهبوود فاکتورهوای رشود
کاربرد زیادی یافته است ( .)Raa,1996جلبک ها به عنوان
یکی از منابع گیاهی منبع غنی از ترکیبات مفیود و فعوال
زیستی هسوتند و تواکنون ترکیبوات زیسوتی متعودد و بوا
گسترهی کاربردی متنوعی همچون اثرات ضد باکتریوایی،
ضد قارچی ،ضد ویروسی و ضود سورطانی از جلبوکهوای
پرسلولی شناسایی و مشتق شده که مویتواننود بوه موواد
فعووال مووورد عالقووهی صوونایع دارویووی تبوودیل شوووند
( .)Barsanti and Gualtieri, 2006عوووالوه بووور ایووون
ماکروجلبووکهووا دارای ترکیبوواتی ماننوود پووروتئین ،چربووی،
کربوهیدرات ،اسویدهای آمینوه ،اسویدهای چورو ضوروری،
امالح معدنی ،ویتامین ،رنگدانهها و مواد آلی فراوان بووده و از
نظر دارویی بسیار با ارزشاند (.)Gharanjik et al., 2011
از ایون میوان خووانواده لورنسویا از اهمیوت بیولووو یکی
فراوانی بهرهمند است به عنووان ماوال ویژگویهوای ضود
باکتریایی ،ضد قارچی و ضد سرطانی بورای ایون خوانواده
عنوان شده است .جونس لورنسویا در منواطق گرمسویری
اقیانوسی رایج بوده و پیچیدهترین ساختار شویمیایی را در
میوووان جلبوووکهوووا بوووه خوووود اختصوووا مووویدهووود
( .)Zaleta-Pinet et al., 2014ماکروجلبک قرموز دریوای
خزر ( )Laurencia caspicaفراوانترین جلبک موجوود در
دریای خزر است .عصاره این جلبک نشاندهنده پوروتئین
و کربوهیوودرات فووراوان و ترکیووب چربووی کوو اسووت
( .)Mehdipour et al., 2014از این رو ،برای رشد ماهیان
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داری نیوواز چربووی کمتوور مناسووب اسووت .کپووور معمووولی
( )Cyprinus carpioگونهای رایج برای پرورش در آبهوای
شیرین کشور تلقی می شود و عالوه بر سازگاری باال ،نیواز
پروتئینی ک و استفاده از طیف وسیعی از مواد غذایی اع
از گیاهی و حیوانی ،دارای بازارپسندی نسبتا خوبی اسوت
که این گونه را مناسب پرورش کرده است.
 Aeromonas hydrophilaاز باکتریهای گورم منفوی
بیهوازی و اکسویداز مابوت اسوت کوه در محویک کشوت
آزمایشگاهی قابلیت رشد دارد و موجب تلفات سونگین در
مزارع آبزیپروری میگردد .ایون بواکتری فرصوتطلوب و
همهجا حاضر ،تحوت شورایک اسوترسزا بوه عامول اصولی
سپتیسومی همورا یوک در ماهیوان آو شویرین از قبیول
کپووور ماهیووان بوودل موویگووردد ( .)Lee et al., 2000از
نشانههای ظواهری بیمواری مویتووان بوه خوونریزیهوای
نقطهای و لکهای در قاعدهی بالهها و سطح پوست و زخو
اشاره کرد .راهکارهای مختلفی به منظور افزایش مقاوموت
در برابر این پاتو نها در مزارع وجوود دارد .از ایون دسوته
موویتوووان بووه واکسیناسوویون ،دسووتکاریهووای نتیکووی،
آنتوویبیوتیووکهووا و محوورکهووای ایمنووی اشوواره کوورد.
دستکاریهای نتیکوی پیچیوده و گوران قیموت هسوتند
درحالیکه استفاده از آنتیبیوتیکها و واکسیناسیون دارای
پیاموووودهایی از قبیوووول مقاومووووت دارویووووی هسووووتند
( .)Reverter et al., 2014از این رو استفاده از محرکهوا
به خصو استفاده از جلبکها در تحقیقات موورد توجوه
قرار گرفته است .به عنوان ماوال Moshfegh ،و همکواران
( )2612به صورت برونتنوی نشوان دادنود گونوه جلبکوی
 L. caspicaروی باکتریهای گورم منفوی و مابوت دارای
ویژگی آنتیباکتریایی است .عالوه بر ایون ،عصواره جلبوک
 L. caspicaاثرات محرک بر ایمنی دفاع آنتویاکسویدانی،
بیان ن ایمنی بافت کلیه ،بهبود فعالیت لیزوزی  ،سیست
کمپلمان ،ایمنوگلوبین و افزایش آنزی های آنتیاکسیدانی
در قزلآالی رنگینکمان نشان داد و مقاوموت مواهی را در
برابووووور بووووواکتری  A. hydrophilaافوووووزایش داد
( .)Kiadaliri et al., 2020aاز آنجاییکوووه جلبوووک
 L. caspicaبه وفوور در دریوای خوزر یافوت مویگوردد و
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تاکنون تاثیر گنجاندن آن در جیره بر فاکتورهوای رشود و
پاسخ ایمنی ماهی کپور معمولی مورد ارزیابی قرار نگرفتوه
است بدین ترتیب در تحقیق حاضر ضومن بررسوی تواثیر
جلبووک  L. caspicaبوور کووارایی رشوود ،مصوورف غووذایی،
فراسنجههای خونی و سورمی مطالعوه روی پاسوخ ایمنوی
موواهی کپووور معمووولی از طریووق رویووارویی بووا بوواکتری
 A. hydrophilaانجام شد.

 .2مواد و روشها
 .1.2تهیه بچه ماهی و تیماربندی ماهی
 336قطعه بچه مواهی بوا وزن متوسوک 1/21±6/61
گرم از یک مرکز پرورش ماهی کپوور معموولی شهرسوتان
ساری خریداری و بوه دانشوگاه علووم کشواورزی و منوابع
طبیعی ساری منتقل شدند .ابتدا سازگاری بچه ماهیان با
شرایک آزمایش به مدت دو هفته انجام گرفت .در طی ایون
مدت ماهیان با جیره غذایی پایوه تغذیوه شودند .سوپس
ماهیان به صورت مساوی و تصوادفی بوه  0تیموار در سوه
تکوورار و در هوور تکوورار  22قطعووه موواهی توزیووع شوودند.
تیمارهای آزمایشی شوامل ماهیوان تغذیوهشوده بوا جیوره
شاهد (فاقد پودر جلبک قرمز) و جیرههای حاوی 3 ،2 ،1
و  4درصد پودر جلبک قرمز در هر کیلوگرم غذا بودند.

 .2.2ساخت جیرههای آزمایشی
جلبک مورد نظر پس از شناسوایی و تطبیوق بوا کلیود
شناسایی از منطقه ساحلی دریای خزر واقع در سیسنگان
نوشهر جمعآوری شدند .در ابتودا شستشووی جلبوک بوه
منظور جداسازی شن ،ماسه و جانداران انجام شد .سوپس
جلبکها درون آو مقطر به مدت  2ساعت غوطه ور و هور
یک ساعت یکبار آو آن ها تعووی شود .پوس از آن روی
پارچه تمیزی در سایه گسترانیده و طی چنود روز خشوک
شدند .در مرحله بعد نمونه ها توسک آسیاو برقی کامالً به
صورت پودر در آمده و تا زمان استفاده در فریزر نگهوداری
شدند (.)Fujiki et al., 1992
به منظوور آموادهسوازی جیورههوای آزمایشوی ،غوذای
تجاری (شرکت بوهدانوه ،میورود ،بابلسور) آسویاو و پوودر
جلبک در سطوح مختلف صفر 3 ،2 ،1 ،و  4درصد هموراه
با آو به غذای تجاری اضافه و ماده خمیری شکل تهیوه و
در نهایت به چرخ گوشت منتقل شود .رشوتههوای ایجواد
شده جداسازی و در دمای محیک آزمایشگاه خشک شدند
( .)Mehrabi et al., 2012غذادهی ماهیان با جیوره تهیوه
شووده بوور اسوواس  3درصوود وزن بوودن و  2بووار در روز در
ساعات  2و  12به مدت  06روز انجام شد.

جدول  -1تعیین ترکیب تقریبی جلبک استحصالشده و جیره (درصد وزن خشک) در تیمارهای مختلف کپور معمولی
بر اساس سطوح مختلف جلبک قرمز دریای خزر ()Laurencia caspica
جیره

شاهد

جلبک  1درصد

جلبک  2درصد

جلبک  3درصد

جلبک  4درصد

جلبک لورنسیا

چربی

10/34

10/43

10/24

10/24

10/22

6/20

پروتئین

20/66

20/60

20/66

20/12

20/62

22/06

خاکستر

4/02

4/50

4/32

4/30

4/30

20/26

رطوبت

16/33

2/33

2/02

16/66

2/02

10/20

 .3.2سنجش شاخصهای رشد
به منظور بررسی میزان رشد ماهیوان موورد آزموایش،
وزن بچه ماهیان هور تکورار در روز صوفر و در پایوان دوره

پرورش اندازهگیری شد .برای زیست سنجی ماهیان در هر
مخزن پرورشی ،پس از بیهوشی با پودر گل میخک (166
میلی گرم در لیتر) با استفاده از تورازوی دیجیتوالی بطوور
انفرادی هر ماهی توزین شود .شواخ هوای رشود شوامل
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درصووود افوووزایش وزن بووودن ،نووورخ رشووود ویوووژه و
ضریب تبدیل غذای در پایان آزمایش از طریق روابک زیور
محاسبه شدند (.)Arredondo-Figueroa et al., 2012
× 166

× 166

(وزن اولیه– وزن نهایی)
وزن اولیه

= درصد افزایش وزن

(لگاریت وزن اولیه–لگاریت وزن نهایی)
زمان دوره آزمایش

غذای خورده شده در طول دوره پرورش(گرم)
افزایش وزن ماهی

= نرخ رشد ویژه
(درصد/روز)

= ضریب تبدیل غذایی

 .0.2فراسنجههای خونی و سرمی
در پایان دوره پرورش ،از هر مخزن پرورشوی تعوداد 0
قطعه ماهی ( 10قطعه در هر تیمار) بطور تصادفی جهوت
خونگیری و سنجش فراسنجههای خونی انتخاو شد .ابتدا
ماهیان توسک پودرگول میخوک ( 166میلویگورم در هور
لیتر) بیهووش شودند و خوونگیری از ناحیوه سواقه دموی
ماهیان صورت گرفت 24 .ساعت قبل از خونگیری تغذیوه
ماهیان قطع شد .شاخ های خونی مورد بررسی شوامل
شمارش گلبولهای قرمز و سفید توسک الم هماسویتومتر
بر اساس روش  ،)1226( Hostonمیزان هماتوکریت پوس
از سووانتریفیو لولووههووای میکروهماتوکریووت و غلظووت
هموگلوبین به روش اسوپکتروفتومتری و بور اسواس روش
 )1240( Drabkinانجام شدند.
بخش دیگر خون پس از لختهشدن در دموای اتوا در
دور  g 1066به مدت  0دقیقه سانتریفو و سرم بوه دقوت
جداسازی شد ( .)Farsani et al., 2019سرمها درون ویال
در فریووزر  -15تووا زمووان اسووتفاده نگهووداری شوودند.
تریگلیسیرید و کلسترول سرم با استفاده از کیت تجواری
پارسآزمون اندازهگیری شودند .بوه منظوور ایون کوار16 ،
میکرولیتر نمونوه سورمی کوه  26دقیقوه در دموای اتوا
انجمادزدایی شد را در  1میلیلیتر معرف ریخته و پوس از
 16دقیقه در دستگاه اسپکتروفتومتر بوا طوول موو 020
نانومتر خوانده شد.
اندازه گیری میزان پروتئین تام بر اساس روش Lowry
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و همکوواران ( ،)1202آلبووومین بوور اسوواس روش Wotton

( )1252و گلووکز بور اسواس  )1202( Trinderمحاسووبه
شوودند .همچنووین ،آنووزی هووای کبوودی (آالنووین آمینووو
ترانسفراز ،آسپارتات آمینوترانسوفراز و آلکوالین فسوفاتاز)
موجود در سرم با استفاده از کیت پارس آزمون و به روش
اسپکتروفتومتری اندازهگیری شدند.

 .5.2اندازهگیری فراسنجههای ایمنی
تعیین میزان الیزوزی سرم به روش کودورتسونجی و
طبق روش ارائوهشوده توسوک  )1226( Ellisانجوام شود.
بدین منظور 16،میکرولیتور از نمونوههوای سورم بوا 266
میکرولیتووور از سوسپانسو ویون بووواکتری میکروکوکووووس
لیزیودیکتیکوس (سویگما ،آمریکووا) تهیوه شووده و در بووافر
سیترات سدی  6/60موالر و اسیدیته  0/2بوه میوزان 6/2
میلیگرم در لیتر اضوافه گردیود و جوذو نووری اولیوه در
طول مو  026نانومتر اندازهگیری شد .در اداموه ،جوذو
نوری  1ساعت بعود از نگهوداری نمونوههوا در دموای 32
درجه سانتیگراد ،مجددا مورد اندازهگیری قرار گرفت.
اندازهگیوری فعالیوت کمپلموان  ACH50طبوق روش
 Kumariو همکاران ( )2660صوورت گرفوت .طبوق ایون
روش گلبولهای قرمز خرگوش سوه بوار بوا محلوول بوافر
(حاوی  16میلیمووالر  16 ،EGTAمیلویمووالر منیوزی
کلریوود و 6/1درصوود التووین) شستشووو شوود و در غلظووت
 2×165سلول/میلیلیتر از همان بافر دوباره غوطوهور شود.
سپس  06میکرولیتر محلول آمادهشده به نمونهها اضافه و
به مدت  2ساعت در دمای  26درجه انکوبه شود .واکونش
بوووا افوووزودن  1/020میلووویلیتووور بوووافر EDTA-GVB
( 16میلوویموووالر  EDTAو 6/1درصوود التووین) متوقووف
گردید و با دور  g 1066به مدت  0دقیقه سانتریفیو شد.
سوپرناتانت در طول مو  414نانومتر خوانده شد.

 .6.2رویارویی با باکتری آئروموناس هیدروفیال
باکتری آئرومونواس هیودروفیال از موسسوه تحقیقوات
رازی کور تهیووه شوود .پوس از  06روز دوره پرورشووی بووه
منظور بررسی پاسخ ایمنی ماهیان تغذیهشوده بوا سوطوح
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مختلف پودر جلبوک ،مقاوموت ماهیوان در برابور بواکتری
آئروموناس هیودروفیال موورد آزموایش قورار گرفوت .ایون
باکتری طبق روش استاندارد و با غلظوت  165سولول بور
میلیلیتر در بافر فسفات تهیه شد .ده قطعه مواهی از هور
مخزن پرورشی انتخاو شود و  6/1میلویلیتور از محلوول
سوسپانسیون باکتریایی باکتری آئرومونواس هیودروفیال از
طریوووق درونصوووفاقی بوووه ماهیوووان تزریوووق گردیووود
( .)Harikrishnan et al., 2003ماهیان از نظر عالئ بوروز
بیموواری بررسووی و آزمایشووات میکروبووی از کبوود و کلیووه
ماهیان تلف شده انجام و وجود باکتری موورد تاییود قورار
گرفت .در نهایت پس از  16روز میزان بازماندگی ماهیان
مورد ارزیابی قرار گرفت.

 .7.2تجزیه و تحلیل آماری دادهها
طرح کلی این تحقیق در قالوب طورح کوامالً تصوادفی
برنامه ریوزی و اجورا گردیود .دادههوا پوس از اطمینوان از
نرمالبوودن بوا آزموون شواپیروویک بوا اسوتفاده از آنوالیز

واریانس یکطرفه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفوت.
برای مقایسه میانگین ها نیز آزمون چند دامنه ای دانکون
و با درصد خطای  0درصد استفاده گردید .آنوالیز داده هوا
با استفاده از نرم افزار آماری  SPSS 17انجام شد.

 .3نتایج
نتایج بررسی شواخ هوای رشود بچوهماهیوان کپوور
معمولی طی  06روز تغذیه با پودر جلبک طبق جودول 2
نشان داد بیشترین وزن نهایی و درصد افوزایش وزن بودن
در تیمووار 3درصوود پووودر جلبووک یافووت شوود (.)P<6/60
همچنین ،بهبود نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل غوذایی بوا
افزودن  3و  4درصود جلبوک بوه جیوره مشواهده گردیود
( .)P<6/60از طرفی ،کمترین درصد افوزایش وزن و نورخ
رشد ویژه مربوط به ماهیان تغذیهشده با شاهد و 1درصود
پودر جلبک بود.

جدول  -2شاخصهای رشد بچهماهیان کپور معمولی تغذیه شده با سطوح مختلف پودر جلبک قرمز دریای خزر ( )Laurencia caspicaطی  06روز پرورش
شاهد

 %1پودر جلبک

 %2پودر جلبک

 %3پودر جلبک

 %4پودر جلبک

شاخ
وزن اولیه (گرم)

1/21 ± 6/62a

1/22 ± 6/62a

1/26 ± 6/61a

1/21 ± 6/62a

1/22 ± 6/62a

وزن نهایی (گرم)

3/05 ± 6/63d

3/55 ± 6/14c

4/12 ± 6/62b

4/02 ± 6/60 a

4/30 ± 6/60 b

درصد افزایش وزن بدن

262/22 ± 3/42c

210/45 ± 10/20c

242/22 ± 2/60b

220/02 ± 0/10a

200/00 ± 1/11b

نرخ رشد ویژه (درصد /روز)

1/54 ± 6/61c

1/21 ± 6/65c

2/65 ± 6/64b

2/21 ± 6/62a

2/11 ± 6/64ab

ضریب تبدیل غذایی

3/01 ± 6/16 a

3/22 ± 6/60 b

2/22 ± 6/12 c

2/03 ± 6/62 d

2/02 ± 6/62 d

بازماندگی (درصد)

52/12 ± 5/24a

52/50 ± 0/22a

55/01 ± 0/06a

55/04 ± 2/52a

50/12 ± 2/24a

میانگین ( ±انحراف معیار) ،حروف غیر مشابه در هر ردیف نشاندهنده تفاوت معنیدار است (.)P>6/60

فراسوونجههووای خووونی بچووهماهیووان کپووور معمووولی
نشوواندهنووده افووزایش معنوویدار تعووداد گلبووول سووفید در
تیمارهای  3و  4درصد بود .همچنین بیشترین تعداد گلبوول
قرمز در تیمار  3درصد پودر جلبک مشاهده شود (جودول 2؛
 .)P<6/60بیشووترین مقووادیر هموگلوووبین و هماتوکریووت در
ماهیان تغذیهشده با جیورههوای حواوی  3و  4درصود پوودر
جلبک مشاهده شد ( ،)P>6/60درحالیکه کمتورین غلظوت

هموگلوبین در شاهد و  1درصد و کمترین مقدار هماتوکریت
مربوط به شاهد بود ( .)P>6/60عالوه بر این ،میانگین حجو
گلبول قرمز و میانگین هموگلوبین در گلبول قرمز در ماهیوان
تغذیهشده با 3درصود جلبوک بوه طوور معنویداری کمتور از
تیمارهووای بووه ترتیووب  2و  1درصوود پووودر جلبووک بووود
( .)P>6/60همچنین ،میانگین غلظت هموگلوبین در گلبوول
قرمز در تیمار 2درصد باالتر از 1درصد بود (.)P>6/60
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اثر پودر جلبک قرمز دریای خزر ( )Laurencia caspicaبر...

جدول  -3فراسنجههای خونی بچهماهیان کپور معمولی تغذیه شده با سطوح مختلف پودر جلبک قرمز دریای خزر ( )Laurencia caspicaطی  06روز
شاهد

 %1پودر جلبک

 %2پودر جلبک

 %3پودر جلبک

 %4پودر جلبک

شاخ
گلبول سفید (میلیمتر مکعب) ×163/

0/26 ±6/20b

0/25 ±6/26b

0/40 ±6/00ab

2/45 ±6/00a

2/36 ±6/22a

گلبول قرمز (میلیمتر مکعب)×160/

1/20 ± 6/63d

1/25 ±6/60d

1/35 ±6/62c

1/01 ± 6/63a

1/42 ± 6/62b

هموگلوبین (گرم/دسیلیتر)

2/63 ±6/11c

2/60 ±6/26c

5/62 ± 6/20b

5/06 ±6/14a

5/23 ±6/20ab

هماتوکریت (درصد)

22/30 ±6/00d

31/06 ±6/46c

32/23 ±6/24b

30/36 ±6/06a

34/06 ±6/20a

( MCVفمتولیتر)

234/42 ±2/22

240/61 ±1/14

235/22 ±1/03

215/55 ±0/52

233/46 ±1/24

( MCHپیکوگرم)

00/14 ±5/05ab

00/63 ±3/25ab

05/06 ±1/02a

02/02 ±1/21b

00/00 ±6/52ab

)%( MCHC

23/20 ±6/33ab

22/30 ±6/42b

24/03 ±1/22a

24/65 ±6/22ab

23/55 ±1/22ab

ab

a

ab

b

ab

میانگین ( ±انحراف معیار) ،حروف غیر مشابه در هر ردیف نشاندهنده تفاوت معنیدار است (.)P>6/60

نتایج مربوط به تأثیر استفاده از سطوح مختلوف پوودر
جلبک بر فراسنجههای سرمی ارائهشده در جدول شوماره
 4نشان داد کمترین مقودار کلسوترول و بیشوترین مقودار
پروتئین کل با افزودن  3 ،2و  4درصود پوودر جلبوک بوه
جیره بدست آمدند ( ،)P>6/60درحالیکه غلظت آلبومین
در ماهیان تغذیهشده با جیورههوای حواوی  3و  4درصود
پووودر جلبووک بوواالتر از سووایر تیمارهووای آزمایشووی بووود
(.)P>6/60

آنزی های کبدی  ALT ،ASTو  ALPروند کاهشی بوا
افزودن پودر جلبک نشان دادنود و در  3و  4درصود پوودر
جلبک کمترین مقادیر مذکور مشاهده گردید (.)P>6/60
مقدار  ACH50با افزایش سطح پودر جلبک جیره افزایش
یافووت ،بووهطوریکووه بیشووترین مقوودار آن در  3و  4درصوود
جلبک مشواهده گردیود ( .)P>6/60همچنوین ،بواالترین
مقدار لیزوزی در تیمار  3درصد پودر جلبک بدست آمود
(.)P>6/60

جدول  -4فراسنجههای سرمی بچهماهیان کپور معمولی تغذیه شده با سطوح مختلف پودر جلبک قرمز دریای خزر ( )Laurencia caspicaطی  06روز
شاهد

 %1پودر جلبک

 %2پودر جلبک

 %3پودر جلبک

 %4پودر جلبک

شاخ
کلسترول (میلیگرم بر میلیلیتر)

120/60 ± 16/02a

152/40 ± 3/23a

150/21 ± 0/40b

152/02 ± 4/44b

151/62 ± 1/20b

تریگلیسرید (میلیگرم بر میلیلیتر)

231/22 ± 5/22a

222/22 ±5/22a

214/05 ± 14/12 a

222/23 ±4/31 a

224/31 ± 0/31 a

گلوکز (میلیگرم بر میلیلیتر)

22/26 ± 6/22 a

22/46 ± 1/11 a

23/20 ± 6/22 a

22/20 ± 6/01 a

22/33 ± 6/01 a

پروتئین کل (گرم بر دسیلیتر)

2/62 ± 6/65

2/30 ± 6/62

3/05 ± 6/62

3/24 ± 6/11

3/00 ± 6/62

c

b

a

a

a

آلبومین (گرم بر دسیلیتر)

1/01 ± 6/60 b

1/04 ± 6/64 b

1/06 ± 6/62 b

1/56 ± 6/12 a

1/56 ± 6/63 a

)AST (u/l

30/06±2/11 a

30/00±6/06 a

32/50±6/41 b

22/26± 1/60 c

22/50±6/25 c

24/56±6/26 a

23/30±1/11 b

21/13±6/06 c

12/46 ± 6/26 d

12/40±6/42 d

000/33±12/06

000/00±4/23

042/00±2/32

022/66±3/06

033/00±3/25

162/26±1/31 c

163/20±1/20 c

112/66±2/04 b

122/23 ± 3/26 a

126/20±2/32 a

23/63±6/10 c

23/50±1/52 c

25/23±1/26 b

32/06 ± 6/20 a

22/22±6/05 b

)ALT (u/l
)ALP (u/l
(U%) ACH50

لیزوزی

)(u/ml/min

a

a

b

c

c

میانگین ( ±انحراف معیار) ،حروف غیر مشابه در هر ردیف نشاندهنده تفاوت معنیدار است (.)P>6/60

طبق نمودار  ،1ماهیان تغذیهشده بوا  3 ،2و  4درصود
پودر جلبک به طور معنیداری بیشترین بازماندگی (بویش

از  46درصوود بازمانوودگی) را پووس از ده روز رویووایی بووا
باکتری آئرومونواس هیودروفیال نشوان دادنود (.)P>6/60
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کمترین بازماندگی ( 20/00درصد) در ماهیان تغذیهشوده

با شاهد و  %1پودر جلبک مشاهده گردید (.)P>6/60

شکل  -1نمودار بازماندگی بچهماهیان کپور معمولی تغذیه شده با سطوح مختلف پودر جلبک قرمز دریای خزر ()Laurencia caspica
طی  16روز مقابله با باکتری آیروموناس هیدروفیال

 .0بحث و نتیجهگیری نهایی
نتایج رشد حاصل از مطالعه حاضر نشواندهنوده رونود
افزایشی در شاخ های رشود بوا افوزایش سوطح جلبوک
 L. caspicaتا سطح  3درصد است و با افزایش سوطح بوه
 4درصد افزایش معنیداری در رشد مشواهده نگردیود .بوا
توجه به اینکه کمترین سطحی که بهترین رشد و ضوریب
تبدیل غذایی را ایجاد نماید از نظر اقتصوادی مهو اسوت،
بنابراین در مطالعه حاضر سطح بهینه جلبوک L. caspica
سطح  3درصود اسوت .در مطالعوه  Kiadaliriو همکواران
( )2020bسووووطوح  1/0 ،1 ،6/0و  2درصوووود عصوووواره
هیوووودروالکلی جلبووووک  L. caspicaروی قووووزلآالی
رنگینکمان مورد مطالعه قرار گرفت ،اما تاثیر معنویداری
بر رشد ،ضریب تبدیل غذایی و بازماندگی مشواهده نشود.
این اختالف میتواند بوه دلیول تفواوت گونوهای و قابلیوت
استفاده از جلبک مورد نظر گونوه مواهی بسوتگی داشوته
باشد .همچنین بنظور مویرسود کواریرد پوودر جلبوک در
مقادیر بیش از 2درصد کارایی بهتوری نسوبت بوه عصواره
هیووودروالکلی داشوووته باشووود Mehdipour .و همکووواران
( )2614درصد پروتئین و کربوهیدرات ایون جلبوک را در
سواحل جنوبی دریای خزر به ترتیب در محودوده 13/34
الووی  25/65و  21/26الووی  20/1درصوود بیووان نمودنوود.

بنابراین ،این گونه جلبکوی بوه عنووان منبوع ارزانقیموت
پروتئینووی و دارای قابلیووت دسترسووی در شوومال ایووران
میتواند پتانسیل استفاده در صنعت آبزیپروری را داشوته
باشد .عالوه بر این ،وجود الگووی اسوید آمینوه مناسوب و
اسید چرو غیر اشباع مویتوانود سوبب تحریوک رشود در
ماهی شود .این گونه جلبکی ،ترکیب تقریبی (پوروتئین و
کربوهیوودرات بوواال و چربووی پووایین) و الگوووی اسوویدچربی
مناسوووووبی (اسووووویدهای چووووورو امگوووووا  )3دارد
( )Mehdipour et al., 2014و از مواد معودنی موجوود در
این جلبک میتوان بوه منیوزی  ،کلسوی  ،موس ،پتاسوی ،
سلنیوم ،روی ،ید و آهن و ویتامینهای آ ،و ،ث ،ای و کوا
اشاره نمود ( .)Cian et al., 2015مطالعه حاضر به خووبی
نشان داد که بچه ماهی کپور معمولی توانوایی اسوتفاده از
جلبوک  L. caspicaرا در جهوت افوزایش رشود و تبودیل
غذایی دارد .بوه طوور مشوابه Yeganeh ،و )2615( Adel
گزارش کردند جلبک  Sargassum ilicifoliumبا مقوادیر
صووفر 166 ،20 ،06 ،20 ،گوورم بوور کیلوووگرم گوورم بوور
فراسنجههای رشد فیل ماهی تاثیر مابوت دارد و افوزودن
 166گرم بر کیلوگرم جلبک به جیره سبب افزایش قابول
توجه فراسنجههای رشد در مقایسه بوا سوایر جیورههوای
آزمایشی خواهد شود Abdelghany .و همکواران ()2626

اثر پودر جلبک قرمز دریای خزر ( )Laurencia caspicaبر...

به بررسی تاثیر سطوح صوفر 16 ،0 ،و  10درصود جلبوک
 Nannochloropsis oculataروی تیالپیا نیل پرداختند و
مشاهده کردند ماهیان تغذیهشده با  0درصد جلبک پوس
از  5هفته بیشترین شاخ هوای رشود را نشوان دادنود و
ضریب تبدیل غذایی در تیمارهوای حواوی جلبوک بهبوود
یافووت Zeraatpisheh .و همکوواران ( )2018تحقیق وی روی
کپووور معموووولی بوووا سوووطوح  266 ،166 ،06 ،6و 466
میلیگرم عصاره آبی جلبک Sargassum angustifolium
انجام دادند و بیشترین رشد را در سوطح  466میلویگورم
عصاره جلبکوی مشواهده نمودنود .ایون محققوین افوزایش
هض پذیری و جذو مواد مغذی ،افزایش فلور باکتریایی و
همچنین افزایش کارکرد آنزی هوای گوارشوی را از دالیول
احتمالی افزایش عملکرد رشد دانسوتند .مویتووان اظهوار
داشت سطح بهینه با توجه به گونه جلبک ،روش اسوتفاده
و گونه ماهی متغیر بوده و میبایستی به آن توجه داشت.
فعال کردن سیست دفاعی در حفظ سوالمت ماهیوان و
جلوگیری از شویوع بیمواری از اهمیوت ویوژهای برخووردار
است .مواد زیستفعال موجود در جلبک قرمز دریوای خوزر
مانند پلویسواکاریدها سوبب فعوالسوازی سیسوت ایمنوی
غیراختصاصی میگردد .روند افزایشی فراسنجههوای خوونی
بچهماهیان کپور معمولی تحت تاثیر پودر جلبک به ویژه در
سطح  3درصد مشهود بود .دلیول ارتقوا ایون فاکتورهوا بوه
واسطه ترکیبات آنتیاکسیدانی مانند فالونوئید و پلیفنوولی
موجووود در جلبووک عنوووان گردیوود کووه از طریووق افووزایش
دسترسی به آهون سوبب افوزایش خوونسوازی مویگوردد
(.)Onofrejova et al., 2010; Kiadaliri et al., 2020b
همچنین ،افزایش گلبولهای سفید ،پروتئین کل ،لیزوزی
و کمپلمان در تیمارهای حواوی پوودر جلبوک مویتوانود
نشاندهنده نقش مووثر جلبوک  L. caspicaبور تحریوک
ایمنی و سیست دفاعی بچهماهیان کپور باشد و آن نیز به
وجود ترکیبات زیستفعال در جلبک مربوط است .احتماال
تیمار  1درصود بوه دلیول کو بوودن مقودار مواده مووثره
نتوانست ایمنی غیراختصاصوی ماهیوان موورد آزموایش را
تحریوووک کنووود .مووواکرو جلبوووکهوووای قرموووز حووواوی
پلوویسوواکاریدهایی نظیوور گاالکتووان ،گووزیالن و پووورفیرین

220

هستند .این پلیساکاریدها دارای خوا زیوادی از جملوه
ضد باکتری ،ضد التهاو ،ضد انعقاد خون و محرک ایمنوی
اند ( .)Kadam et al., 2015از طرفی ،استرس در شورایک
پرورشی امری اجتناوناپوذیر بورای ماهیوان اسوت کوه از
طریق تولید گونههوای واکنشوی اکسویژن ( )ROSسوبب
افزایش پراکسیداسیون چربوی شوده و ایمنوی را سورکوو
مووینمایوود .ترکیبووات زیسووتفعووال موجووود در جلبووک
 L. caspicaبوه واسوطه داشوتن خووا آنتویاکسویدانی
موویتواننوود بووه بهبووود سیسووت ایمنووی کمووک کننوود
( .)Naiel et al., 2020بووه طووور مشووابه  Kiadaliriو
همکاران ( )2020bافزایش معنیدار گلبوولهوای سوفید و
قرمز ،هماتوکریت ،هموگلووبین ،پوروتئین توام ،آلبوومین،
گلوبولین ،فعالیت لیزوزی و سیست کمپلموان در ماهیوان
قزلآالی رنگینکمان تغذیهشده با سوطوح  1/0 ،1 ،6/0و
 2درصد عصاره هیدروالکلی جلبک  L. caspicaرا پوس از
 5هفته نشان دادنود Zeraatpisheh .و همکواران ()2615
در مطالعوووه دیگوووری روی کپوووور معموووولی بیشوووترین
هموگلوووبین ،هماتوکریووت ،گلبووولهووای سووفید و قرمووز،
پروتئین کل و آلبومین را در سطح  466میلیگرم عصواره
آبی جلبک  S. angustifoliumمشاهده نمودند ،درحالیکه
فعالیت لیزوزی و کمپلمان تحت تاثیر جیرههای آزمایشی
قرار نگرفتند .در تحقیق  Kimو همکاران ( )2613جلبوک
اسپیرولینا سبب افوزایش هماتوکریوت در طووطی مواهی
( )Oplegnathus fasciatusشد .افزایش سلولهای خونی
تحت تأثیر ترکیبات موجود در جلبک بر مراکز خونسازی و
بافتهای هماتوپیتیک عنوان گردید که منجر بوه افوزایش
هموگلووبین ،گلبولهوای قرموز خوون و متعاقبوا افوزایش
هماتوکریووت شوود .در مطالعووه  Rajendranو همکوواران
( )2610پلووویسووواکارید اسوووتخرا شوووده از جلبوووک
 Padina gymnosporaبا سوطوح  6/1 ،6/61و  1درصود
به جیره ماهی کپور معمولی اضافه شد و افزایش لیوزوزی
و بیان ن محرکهای ایمنی در بودن ماهیوان نسوبت بوه
شاهد پس از سوه هفتوه تغذیوه بوا پلویسواکارید جلبوک
گزارش شود .عوالوه بور ایون Yeganeh ،و )2615( Adel
افزایش گلبول قرمز ،هموگلوبین ،و گلبول سفید را تحوت
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تاثیر سطوح صوفر 166 ،20 ،06 ،20 ،گورم بور کیلووگرم
جلبک سارگاسوم در فیولمواهی جووان مشواهده کردنود.
درحالیکه ،پودر جلبک بور میوزان توریگلیسورید تواثیری
نداشت .همچنین ،کلسترول در جیره حاوی  166گرم بور
کیلوگرم جلبک در مقایسه با جیرههای دیگر کاهش یافت.
مطالعه حاضر همسو با نتایج این تحقیقات بوود .بوه طوور
مشابه ،کلسترول خون در تیمارهای  3 ،2و  4درصد پودر
جلبک قرمز دریای خزر کاهش یافت که میتواند حاکی از
نقش این جلبک در متابولیس چربیها باشدPanlasigui .
و همکاران ( )2663بیان کردند یکی از ترکیبوات معموول
استخرا شده از جلبکهای قرمز کارا ینان بوده و به منظور
کاهش سطح کلسترول خون در انسان نیز تجویز میشود.
در مقابل Abdelghany ،و همکواران ( )2626کوه بوه
بررسی تاثیر جلبک  N. oculataبر تیالپیوا نیول نوجووان
پرداختند نشان دادند تغذیه ماهیان بوا سوطح  10درصود
جلبک سبب کاهش پوروتئین توام ،آلبوومین و گلوبوولین
خواهد شد اما فعالیت لیوزوزی بهبوود یافوت .در تحقیوق
 Araújoو همکاران ( 06 )2610گرم بور کیلووگرم جلبوک
گراسیالریا سبب افوزایش فعالیوت کمپلموان شود و مقودار
 166گورم بوور کیلووگرم از ایوون جلبوک منجوور بوه کوواهش
شاخ موذکور گردیود .همچنوین ،مصورف  166گورم بور
کیلووووگرم جلبوووک  Ulva lactucaو  Ulva rigidaدر
تیالپیای نیل سبب افزایش فعالیت سیسوت کمپلموان شود
درحالیکه مصرف  06گرم بر کیلوگرم از آن جلبک تغییوری
ایجاد نکرد (.)Güroy et al., 2007; Azaza et al., 2008
به نظر میرسد تفاوت جلبک ،گونه ،مقدار و روش مصورف
جلبکها اهمیت زیادی بر تحریک سیسوت ایمنوی دارد و
به همین دلیل نمیتوان به یک جنبوه از مطالعوات اکتفوا
نمود .از طرفی افزایش فعالیوت کمپلموان در اثور افوزایش
واکوونشهووای التهووابی نیووز گووزارش گردیووده اسووت
کووه منجوور بووه افووزایش بیووان نهووای ایمنووی شوود
(.)Kiadaliri et al., 2020b
از طرفی ،آنزی های کبدی به عنوان شواخ فعالیوت
کبدی ممکن است تحت تاثیر بیماری و وضعیت تغذیهای
تغییور کننود ( .)Racicot et al., 1975در تحقیوق حاضور
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افزایش سطح پودر جلبک سبب کاهش آنزی های کبودی
آالنین آمینو ترانسفراز ،آسپارتات آمینوترانسفراز و آلکالین
فسفاتاز گردید .از آنجاییکه افزایش مقوادیر آنوزی کبودی
سرم در اثر آسیب به غشای سلول کبدی اتفوا مویافتود
( ،)Banaee et al., 2011کاهش مقوادیر موذکور احتمواال
حاکی از عدم ایجاد تاثیرات مخرو ایون جلبوک بور کبود
بچهماهیوان کپوور معموولی در مطالعوه حاضور باشود هور
چندکه بررسی بافت شناسی کبد برای تایید ایون موضووع
کمووک شووایانی خواهوود کوورد Kiadaliri .و همکوواران
( )2626bنیووز کوواهش آنووزی هووای کبوودی در قووزلآالی
رنگینکمان تغذیهشده با سوطوح  1/0 ،1 ،6/0و  2درصود
عصاره هیدروالکلی جلبک  L. caspicaرا پوس از  5هفتوه
نشان دادند .همچنین سطوح  06و  106گرم بر کیلووگرم
جلبوووک  Palmaria palmataدر سوووالمون اطلوووس
( )Salmo salarسبب کاهش آنزی آالنین تورنس آمینواز
شد اما در سطح  166گرم تفاوتی با شاهد مشواهده نشود
( .)Wan et al., 2016درحالیکوووه  Yeganehو Adel
( )2615گزارش کردند جلبک سارگاسوم در فیلماهی بر
سطح آسوپارتات آمینوترنسوفراز و آالنوین آمینوترنسوفراز
توواثیری نداشووت .در مطالعووه  Abdelghanyو همکوواران
( )2626نیز آنزی های کبدی آالنین ترانسفراز و آسپارتات
ترانسآمیناز تحت تاثیر جیرههای آزمایشی قرار نگرفتنود.
دلیل این تناقضات احتماال مویتوانود بوه گونوه جلبکوی و
تفاوت ترکیبات موجود در آنها مربوط باشد.
مطالعه حاضر نشان داد بازماندگی ماهیان تغذیوهشوده
پوووودر جلبوووک پوووس از ده روز رویوووایی بوووا بووواکتری
 A. hydrophilaبه طور معنیداری بواالتر از (بویش از 46
درصد بازماندگی) تیمارهای شاهد و 1درصد پودر جلبوک
( 20/00درصوود) بووود .موواکرو جلبووکهووای قرمووز حوواوی
پلیساکاریدهایی هستند که برخی از این پلویسواکاریدها
بووه دلیوول وزن مولکووولی ب واال در روده تخمیوور شووده و بووا
عملکردی مشابه پربیوتیوک موانع از اتصوال بواکتریهوای
بیموواریزا بووه موواتریکس پووروتئین سوولولهووا شووده و از
کلنیزایی بر روی سوطح موکوسوی جلووگیری موینمایود
( .)Kadam et al., 2015همراسووتا بووا تحقیووق حاضوور
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خوبی از ترکیبات با ویژگوی تحریوک ایمنوی هسوتند کوه
میتواند مقاومت مواهی را در برابور پواتو ن ارتقوا بخشود
.)Cheng et al., 2008(
L. caspica  درصد پودر جلبوک3  افزودن،در مجموع
به جیره بچهماهیان کپور معمولی با توجه به در دسوترس
 مقرونبصرفه بودن و تاثیرات مابت محرک رشود و،بودن
 فاکتورهوای خوونی و،ایمنی به منظور بهبود کارایی رشود
ایمنووووی و همچنووووین افووووزایش مقاومووووت در برابوووور
. توصیه میگرددA. hydrophila
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