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  هاي  ) بر شاخصMalus pomilaثیر سطوح مختلف پکتین حاصل از تفاله سیب درختی (أت

  )Oncorhynchus mykissکمان ( آالي رنگین شناسی و بیوشیمیایی ماهی قزل خون
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  1یدهچک

کمان  آالي رنگین ی قزلماهروي ) Malus pomilaسیب درختی (تفاله پکتین حاصل از ثیر أت پژوهشدر این 
)Oncorhynchus mykiss ( آال با میانگین وزنی  قطعه ماهی قزل 300مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی 

و گروه شاهد با جیره  در کیلوگرم جیره پکتیندرصد  2و  1، 5/0 ترتیب حاوي هاي غذایی به با جیره 007/0±56/3
هاي  بر اساس فرمول بیوشیمیاییشناسی و  خون هاي در پایان دوره، شاخصشدند.  تغذیه هفته 6مدت  به پکتینفاقد 

از پارامترهاي  آمدهدست  هبر اساس نتایج ب. انجام گرفتبا استفاده از آزمون توکی آنالیز  استاندارد محاسبه و
بود  و گلبول سفید هموگلوبینترین میزان هماتوکریت،  بیشداراي  گرم پکتین 10و  5 ، تیمار تغذیه شده با شناسی خون

و  MCVهاي قرمز،  در سایر پارامترهاي خونی (گلبول ).>05/0P( ندداري با تیمار شاهد نشان داد و اختالف معنی
MCH05/0( و گروه شاهد مشاهده نشدآزمایشی هاي تیمارداري بین  ) اختالف معنی>P( .جیره ذیه ماهیان با تغ

 شد کلسترول، گلوکز و کورتیزول هاي شاخص سبب بهبود شاخص آلبومین و کاهشداري  طور معنی حاوي پکتین
)05/0P<(. پروتئین کل) داري بین  گلیسیرید) اختالف معنی ، گلوبولین و تريدر سایر پارامترهاي بیوشیمیایی خون

در جیره  پکتینتوان نتایج گرفت استفاده از  بنابراین می ).P<05/0( و گروه کنترل مشاهده نشد پکتینسطوح مختلف 
برخی از منجر به بهبود بلکه هاي خون پارامترثیر منفی بر سطح نرمال أفاقد تنه تنها  کمان الي رنگینآ ایی ماهی قزلغذ

   .شود میبیوشیمیایی و  شناسی خونفاکتورهاي 
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  مقدمه
گذشته به سرعت به یک  هايپروري در دهه    آبزي

صنعت پویا و در حال رشد تبدیل شده است. رشد 
چنین  از این فعالیت و همجمعیت و درآمد ناشی 

قابلیت هضم، باال بودن پروتئین ماهی (مرغوبیت 
)    د معدنیها و موا اسیدهاي آمینه ضروري، ویتامین

هاي  نسبت به سایر پروتئینرشد این صنعت را 
با گسترش ). FAO ،2018( حیوانی تسریع کرده است

هاي عفونی به                          این صنعت در جهان وقوع بیماري
مراتب افزایش یافته و اغلب خسارات سنگینی را به 

(قاسمی پیربلوطی و  این صنعت وارد کرده است
ها از نخستین مواد بیوتیکآنتی). 2011ن، همکارا

ضریب تبدیل و دلیل بهبود رشد  ند که بها هدارویی بود
کاهش نرخ ابتال به  ،، کاهش مرگ و میرییغذا

زایش شاخص تولید مورد توجه ها و اف بیماري
ستفاده با این وجود ابوده است. دهندگان  پرورش

براي مقابله هاي گذشته  ها در سال بیوتیک مکرر از آنتی
 مانندهاي عفونی در آبزیان باعث مشکالتی  با بیماري

محیطی، کاهش میزان تولید، ایجاد  هاي زیست آسیب
بیوتیک در ماهی و انتقال این  هاي مقاوم به آنتی باکتري

کننده گوشت ماهی  عنوان مصرف مقاومت به انسان به
خطر مقاومت دارویی در جامعه بشري را افزایش داده 

استفاده از ، ممنوعیت نیاگراز سوي دیگر  است.
یی اجرت امشکالها در چند سال اخیر و  بیوتیک آنتی

ي هاكمحرده از ستفااتر به  یش بیشاباعث گر، تجویز
ها  بیوتیک اي آنتیجایگزینی مناسب بران عنو یمنی بها

  ). a2011(عالیشاهی و همکاران، شده است 
افزایش  دلیل ضایعات کشاورزي و صنایع غذایی به

هاي صنایع تبدیلی در حال سطح تولید و دامنه فعالیت
آوري صنعتی افزایش است. هرچند که در جریان عمل

هاي انسانی از منظور استفاده به ها عمدتاً مواد مغذي آن

 لیوگردد، محصوالت مورد فرآوري استخراج می
توجهی از مواد مغذي در پسماندها باقی  مقادیر قابل

ها نه تنها موجب کاهش  فاده از آنمانده و است
گردد، بلکه به این طریق از دفع  هاي غذایی می هزینه

محیطی نیز  هاي زیست این مواد در طبیعت و آلودگی
از  ).2014قائمی و همکاران، گردد ( جلوگیري می

جمله پسماندهاي صنایع غذایی که در کشور تولید 
نجات باشد که پسماند کارخاشود، تفاله سیب می می

شود. سیب سرشار کننده آب سیب محسوب می تولید
هاي باشد. ویتامینها، مواد معدنی و فیبر میاز ویتامین

C  وA  وB2 هاي موجود در سیب و از جمله ویتامین
توان به آهن، منیزیم، از مواد معدنی موجود در آن می

کلسیم و پتاسیم اشاره کرد که این مواد کم و بیش در 
قائمی و همکاران، شوند (نیز یافت می تفاله سیب

). پکتین ماده با ارزش دیگري است که به مقدار 2014
ها شود. پکتینتوجهی در تفاله سیب یافت می قابل

ها اسید دي  ساکاریدهایی هستند که در آن هتروپلی
(عامر و دهد  گاالکتورونیک جز اصلی را تشکیل می

پکتین در گزارش شده است وجود ). 2011همکاران، 
کند،  سیب نه تنها به سالمتی دستگاه گوارش کمک می

(خیاط ثر است ؤبلکه در کاهش کلسترول خون نیز م
. فالوونوئیدهاي )2011نوري و کارگري رضاپور، 
(ماتو و اکسیدانی دارند  موجود در سیب خاصیت آنتی

استفاده از ضایعات سیب تا سطح ). 2001همکاران، 
موجب بهبود عملکرد  ها درصد جیره خرگوش 30
پکتین ). استفاده از 2003فانیمو و همکاران، ها شد ( آن

مدت چهار هفته  هاي صحرایی به سیب در موش
گلیسرید و دار سطح تري موجب کاهش معنی

(عامر و همکاران، ها شده است کلسترول خون موش
استفاده از یک درصد سرکه سیب نیز در ). 2011
دار کلسترول ش معنیهاي صحرایی موجب کاه موش
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(باردوس و بندر،  گلیسرید سرم خون شد تريو 
2012.(   

آالي  با توجه به گسترش پرورش ماهی قزل
کشور و  در) Oncorhynchus mykiss(کمان  رنگین

هاي عفونی امکان مواجه شدن این ماهی  شیوع بیماري
 .ها در طول دوره پرورش وجود داردبا این بیماري

دلیل مضرات و ممنوعیت استفاده از  عالوه بر این به
هاي  ها نیاز به استفاده از سایر محرك بیوتیک آنتی

در این مطالعه ، دلیلبه همین  .اشدب ایمنی جایگزین می
پتانسیل اولیه پکتین استخراج شده از ضایعات سیب 

کمان با  آالي رنگین عنوان پربیوتیک براي ماهی قزل هب
مورد و بیوشیمیایی هاي هماتولوژي ارزیابی شاخص

  ارزیابی قرار گرفت.
  

  ها مواد و روش
کمان    آالي رنگین ماهی قزل بچه قطعه 300تعداد 

خریداري و به گرم  56/3±007/0با میانگین وزنی 
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان شهر 

 3منتقل شدند. ماهیان بالفاصله با محلول  گرگان
ت سازگاري با شرایط روز جه 7مدت  درصد نمک به
هرگونه آلودگی  ضدعفونی در مقابل آزمایشگاهی و

لیتري نگهداري شده  1000 مخازنانگلی خارجی در 
 4به صورت تصادفی  و پس از اتمام دوره سازش به

 هاي فایبرگالستانکپرورش در  .گروه تقسیم شدند
قطعه در  25اتیلن و با تراکم  لیتري از جنس پلی 300
جهت در دوران آداپتاسیون . ت گرفتصور تانکهر 

) SFT1صورت پلت ( تغذیه ماهیان از غذاي تجاري به

  با میزان  محصول شرکت فرآدانه (شهرکرد، ایران)
 5/1-3درصد چربی،  11-15درصد پروتئین،  50-46

درصد  1-5/1درصد خاکستر،  9-13درصد فیبر، 
منظور  بدین. استفاده شددرصد رطوبت  5-11فسفر و 

م غذایی شامل پودر ماهی کیلکا (آسیاب شده)، اقال
هاي معدنی و  روغن ماهی، نشاسته ژالتینه، مکمل

ماهی  ویتامینی تهیه و بر اساس نیازهاي غذایی بچه
کمان، جیره مورد نظر تنظیم شد.  آالي رنگین قزل

با توجه به  و هاي مورد نظرپکتین در غلظتسپس 
. سپس ه شدتیمارهاي غذایی به جیره غذایی افزود

 تبدیل شدن از بعد و گردیده مخلوط مقطر آب باجیره 
 صنعتی چرخ گوشت از استفاده باخمیر  صورت به

 6/1 قطر تقریبیهاي نازك (رشته صورت به خوراك
درجه  40در دماي  هاي غذاییپلت .) درآمدمتر میلی

 سپس وخشک شدند طور کامل  گراد در آون به سانتی
 4دماي  در مصرف زمان تا و کدگذاري بندي، بسته

 تیمار هر طراحی. شدندگراد نگهداري  درجه سانتی
پکتین معادل  درصد 2و  1 ،5/0هاي  (غلظت آزمایش

یک تیمار و گرم در کیلوگرم جیره غذایی  20و  10، 5
به سه تکرار ) عنوان شاهد بدون افزودن پکتین به
عنوان جایگزین سلولز به جیره غذایی افزوده شد  به

). سطوح پکتین براساس مقاالت قبلی 1دول (ج
پارامترهاي ). 2018ون دوان و همکاران، (انتخاب شد 

  گرم در لیتر، دماي میلی 7-8یژن (اکس کیفی آب
صورت  نیز به )pH )2/8-5/7گراد،  درجه سانتی 2±16

  . ندروزانه کنترل شد
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 .هاي پایه فرموالسیون جیره -1جدول 

 میزان (%)
هاجزاي جیر  

درصد 2پکتین  درصد 1پکتین   درصد 5/0پکتین    شاهد 
03/53  03/53  03/53  03/53  آرد ماهی 

 آرد ذرت 17 17 17 17
73/10  73/10  73/10  73/10  کنجاله سویا 
54/10  54/10  54/10  54/10  روغن ماهی 

4/1  4/1  4/1  4/1  گلوتن ذرت 
 مکمل معدنی 1 1 1 1
 مکمل ویتامینی 1 1 1 1
1/0  1/0  1/0  1/0  ویتامین ث 

 بایندر 2 2 2 2
5/0  5/0  5/0  5/0  آنتی اکسیدان 
7/0  7/0  7/0  7/0  کولین کلراید 

0 1 5/1  سلولز 2 
2 1 5/0  پکتین 0 

  
 هاي شاخص بررسی جهت: خونیهاي  سنجش شاخص

 پرورش دوره پایان در ماهیان، بچهو بیوشیمایی  خونی
تصادفی  صورت به تیمارقطعه ماهی از هر  9تعداد 

 200( و پس از بیهوشی با پودر گل میخکانتخاب 
خونی با استفاده از  هاي نمونه، گرم در لیتر) میلی

از ورید ساقه  سی و سر سوزن استریل سی 5/2سرنگ 
هاي  گیري شاخصبراي اندازه. شد گرفتهدمی ماهیان 

 خون در لوله هپارینه که حاوي مادهشناسی  خون
درون لوله در یک محفظه و  انعقاد بود، ریخته شدضد

گیري به آزمایشگاه  براي اندازهیخ نگهداري شده و 
   ).2011چی و همکاران،  (تکمه منتقل شدند
 هاي منظور نمونه بدین :درصد هماتوکریت تعیین میزان

 هشدسانتریفیوژ  g3000دور  با دقیقه 5مدت  به یخون
 و تعیین میزان درصد هماتوکریت با استفاده از

مخصوص هماتوکریت بر حسب درصد  کش خط
  ).1971(گلدنفارب،  گرفتانجام 

میزان گیري براي اندازه گیري میزان هموگلوبین: اندازه
مت هموگلوبین روش سیان از ) g/dlهموگلوبین (

منظور با استفاده از دستگاه نیمه  استفاده شد که بدین
با و گیري  محلول اندازه ODاتوماتیک اسپکتوفتومتر، 

سه با منحنی استاندارد، مقدار هموگلوبین در طول مقای
  . )1964الرسن، ( نانومتر تعیین گردید 540موج 

و تعیین  هاي قرمز و سفید خون شمارش گلبول
منظور  به :MCHCو  MCV ،MCHهاي  شاخص

 200خون به نسبت  ،هاي قرمز شمارش تعداد گلبول
ق برابر با سرم فیزیولوژي در پیپت مالنژور قرمز رقی

خانه مربوط به  5وسیله الم هموسیتومتر در  شد و به
دد در ع وهاي قرمز شمارش گردید  ارش گلبولشم

ها در واحد حجم  ضرب و تعداد گلبول 10000ثابت 
جهت شمارش ). 2005(لئونارد و کورمیک، تعیین شد 

برابر با محلول  20هاي سفید، خون به نسبت  گلبول
وسیله  یق شد و بهداسیس در پیپت مالنژور سفید رق
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شمارش  خانه مربوط به 4الم هموسیتومتر در 
 50ر عدد ثابت هاي سفید شمارش گردید و د گلبول

 ها در واحد حجم تعیین شد ضرب و تعداد گلبول
بول قرمز هاي گل مشخصه ).2005(لئونارد و کورمیک، 

)، MCV( هاي قرمزشامل میانگین حجم گلبول

و ) MCH( قرمز هايمیانگین هموگلوبین گلبول
هاي قرمز  میانگین غلظت هموگلوبین گلبول

)MCHC تعیین شدزیر ) با استفاده از روابط ریاضی 
  . )1984(بنفی و ساترلین، 

  
MCHC=Hb×10/Hct              MCV=Hct×10/RBC (million)             MCH=Hb×10/RBC (million)  

  
 گیري خون پس از: پارامترهاي بیوشیمیایی گیري اندازه

هاي  نمونهگیري پارامترهاي بیوشیمیایی براي اندازه
سی فاقد هپارینه براي سی 5/1هاي تیوب خونی به

ها  سرم خون نمونهسازي سرم خون انتقال یافت. جدا
دقیقه با  10مدت  گراد به درجه سانتی 25در دماي 

شدند و بخش سرمی دور در دقیقه سانتریفیوژ  5000
 هاي آزمایشگاهی نظر، با استفاده از کیتپارامترهاي مورد

ساخت شرکت پارس آزمون مورد سنجش قرار 
  گرفت. 

این پژوهش در قالب : ها دادهآماري تجزیه و تحلیل 
ریزي و اجرا شد. تجزیه و طرح کامالً تصادفی برنامه

ها با آزمون  آن بودنها پس از نرمال تحلیل آماري داده
اده از آنالیز واریانس ، با استفاسمیرنف -کولموگروف
آزمون  ) و پسOne Way ANOVAیک طرفه (

  ، 05/0در سطح ) Tukey’s HSD test(توکی 
 صورت هنتایج نهایی بو  SPSS 20افزار  توسط نرم

  انجام گرفت. خطاي استاندارد) ± (میانگین
  

  نتایج
دهنده نتایج  نشان 2جدول شناسی:  پارامترهاي خون

آالي   ناسی ماهی قزلش هاي خونحاصل از آزمایش
ثیر أتغذیه شده با سطوح مختلف پکتین است. ت

هاي مختلف پکتین بر پارامترهاي خونی ماهی  غلظت
 MCHهاي قرمز و  گلبول مانندکمان  آالي رنگین قزل

داري را بین تیمارهاي مختلف  تفاوت معنی MCVو 
هاي  ، البته باالترین میزان گلبول)<05/0P(نشان نداد 
گرم بر کیلوگرم پکتین مشاهده  10تیمار قرمز در 

ترین میزان آن نیز در تیمار شاهد مشاهده  گردید و کم
چنین نتایج این آزمایش نشان داد که  شد. هم

گرم  10و  5با تیمار تیمار شاهد در  هماتوکریت
. )>05/0P(دهد  داري را نشان می پکتین اختالف معنی

ر شاهد به درصد در تیما 64/5میزان هموگلوبین از 
گرم پکتین افزایش یافت و  5درصد در تیمار  12/6

نتایج  ).>05/0P(دهد  داري را نشان می اختالف معنی
در ماهیان   MCHCگیري میانگین حاصل از اندازه

گرم پکتین نیز براساس  20و  10، 5شاهد و تیمارهاي 
آزمون آنالیز واریانس بین تیمار شاهد و سایر تیمارها 

. )>05/0P(دار آماري مشاهده شده است  اختالف معنی
در ماهیان  MCV و MCH گیري چنین نتایج اندازه هم

دهد که براساس آزمون آنالیز  مورد مطالعه نیز نشان می
واریانس بین تیمارهاي شاهد و سایر تیمارها اختالف 

 ).<05/0P(دار آماري مشاهده نشده است  معنی
هاي سفید  سطوح مختلف پکتین سبب افزایش گلبول

گرم پکتین  20، اما در تیمار )>05/0P(خون شده بود 
چنین در  هاي سفید خون کاهش یافتند، هم گلبول
گرم پکتین نیز سبب افزایش معنادار این  10تیمار 

  شاخص خونی با تیمار شاهد گردید.
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کمان تغذیه شده با سطوح مختلف  آالي رنگین ماهیان قزل خطاي استاندارد) بچه ± شناسی (میانگین مقایسه پارامترهاي خون -2جدول 
  گرم بر کیلوگرم غذا) پس از پایان دوره پرورش. پکتین (

 گرم پکتین 20 گرم پکتین 10  گرم پکتین 5 شاهد پارامتر

 µl(  07/0±24/1 10/0±58/1 18/0±61/1 08/0±35/1/106 ×( گلبول قرمز

 b88/0±33/24 a15/1±00/32 a20/1±66/33 ab72/2±66/31  (%) هماتوکریت

 g/dl( b13/0±64/5 a09/0±12/6 ab10/0±08/6 ab06/0±02/6( هموگلوبین

MCHC (g/dl)  a57/0±23/23 b54/0±18/19 b37/0±10/18 ab52/1±28/19 

MCH (pg/cell) 83/1±64/45 88/2±17/39 31/4±78/38 51/2±96/44 

MCV (nm3) 79/9±70/196 57/11±93/203 80/23±28/214 31/15±93/234 

 µl( b08/0±26/3 ab11/0±70/3 a11/0±78/3 ab12/0±42/3/103 ×( گلبول سفید

  باشد. ) می>05/0Pها در سطح ( دار بین میانگین داده دهنده وجود اختالف معنی حروف انگلیسی غیرمشترك در هر ردیف نشان
  

نتایج  3با توجه به جدول : بیوشیمیاییهاي پارامتر
میانگین آلبومین در ماهیان شاهد  گیريحاصل از اندازه

گرم پکتین نیز بین تیمار  20و  10، 5و تیمارهاي 
دار آماري مشاهده شاهد و سایر تیمارها اختالف معنی

پروتئین کل و ترین میزان  بیش). <05/0Pشده است (
دست  هبپکتین  گرم 5در تیمار تغذیه شده با  گلوبولین

تیمارهاي  داري در بینآمد هرچند اختالف معنی
و گروه شاهد مشاهده نشد  پکتینتغذیه شده با 

)05/0P>( .نیز در  گلیسیرید تريترین مقدار  بیش

ها اختالف ارتیمار شاهد مشاهده شد ولی بین تیم
چنین نتایج  هم). <05/0Pداري مشاهده نشد ( معنی

این آزمایش نشان داد که کلسترول در تیمار شاهد با 
داري را نشان اختالف معنی گرم پکتین 10و  5تیمار 

مشاهده  1 شکلطور که در  همان ).>05/0P(دهد  می
در تیمار و کورتیزول ترین مقدار گلوکز  بیشکنید  می

داري نسبت به  معنیاختالف مشاهده شد که  شاهد
رین میزان آن در ت کم ) و>05/0Pها داشت (سایر تیمار

  مشاهده شد. گرم پکتین  10تیمار 

 
کمان تغذیه شده با سطوح مختلف  آالي رنگین ماهیان قزل خطاي استاندارد) بچه ± (میانگین ایییبیوشیمیسه پارامترهاي مقا -3جدول 
  گرم بر کیلوگرم غذا) پس از پایان دوره پرورش. پکتین (

 گرم پکتین 20 گرم پکتین 10  گرم پکتین 5 شاهد  پارامتر

 g/L(  18/0±44/2 07/0±01/3 13/0±98/2 14/0±70/2پروتئین کل (

  g/L(  b02/0±15/1  a 03/0±41/1  a 03/0±45/1  a 03/0±40/1آلبومین (
  g/L(  15/0±28/1  10/0±61/1  10/0±52/1  10/0±29/1گلوبولین (

  mg/dL( 05/4±24/226  33/4±81/213  47/5±57/207  40/5±31/214( گلیسیرید تري
  mg/dL(  a 88/2±71/110  b 95/2±28/94  b 05/3±95/94  ab 16/3±34/98کلسترول (

  باشد. ) می>05/0Pها در سطح ( دار بین میانگین داده دهنده وجود اختالف معنی حروف انگلیسی غیرمشترك در هر ردیف نشان
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کمان تغذیه شده با  ي رنگینآال ماهیان قزل خطاي استاندارد) بچه ± مقایسه پارامترهاي بیوشیمیایی گلوکز و کورتیزول (میانگین -1 شکل

دهنده وجود  گرم بر کیلوگرم غذا) پس از پایان دوره پرورش. حروف انگلیسی غیرمشترك در هر ردیف نشان سطوح مختلف پکتین (
  باشد. ) می>05/0Pها در سطح ( دار بین میانگین داده اختالف معنی

  
  بحث
شناسی اطالعات مفیدي مطالعه پارامترهاي خون

 .دهندبا وضعیت سالمتی ماهی ارائه می هدر رابط
دهنده عدم طور مثال کاهش میزان هماتوکریت نشان به

ت مصرف غذا توسط ماهی یا وجود بیماري عفونی اس
نتایج این مطالعه نشان داد  ).2008بنائی و همکاران، (

وجب افزایش م پکتین گرم 10و  5که تجویز خوراکی 
 و MCHC، هموگلوبین میزان هماتوکریت،

داري در اما اختالف معنی شودمیهاي سفید  گلبول
 مشاهده نشد. MCH و MCVهاي قرمز، میزان گلبول

افزایش میزان هموگلوبین و هماتوکریت در تیالپیاي 
   و تیالپیاي هیبرید). 2006شلبی و همکاران، ( نیل

)Oreochromis niloticus × Oreochromis aureus (
که با نتایج یز گزارش شده نتغذیه شده با پودر سیر 

چنین مطالعات دیگر  هم .مطالعه حاضر مطابقت دارد
ماتوکریت در اثر استفاده افزایش میزان هموگلوبین و ه

(جی و اند ههاي گیاهی گزارش کرداز مکمل
و  عالیشاهیدر همین راستا ). 2007همکاران، 
) گزارش دادند که عصاره گیاه خار 2011همکاران (

باشد. هاي سفید میمریم موجب افزایش میزان گلبول
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قرمز در تیمار   ترین میزان گلبول این مطالعه بیش در
 چنددست آمد هر  هب گرم پکتین 10تغذیه شده با 
در  ده نشد.داري با گروه کنترل مشاهاختالف معنی

اهی بر میزان گی هايثیر عصارهأدر مورد ت این ارتباط
و  احمديبه عالوه باشد. متفاوت می هاي قرمز گلبول

 هاي خونی را) افزایش تعداد سلول2012همکاران (
هاي  ارگان برثیر عصاره گیاهی سیلی مارین أدلیل ت به

آال  در تغذیه با قزلخونساز مانند کلیه و طحال 
 ،MCV( گلبولی هاي اندیس مورد . درگزارش کردند

MCH و MCHC(  مشابه نتایج  هاي پژوهشدر
که  طوري بهاست شده  مشاهدهموافق و متناقض 

) عدم تغییر این فاکتورها را 2013( و همکاران رضایی
اکانم و یوسف  در اثر استفاده از عصاره گیاهی و

ها را در مطالعات خود این شاخصافزایش ) 2008(
   .گزارش کردند

در سرم خون شامل آلبومین و پروتئین کل 
که عملکردهاي فیزیولوژیکی است  گلوبولین
. اي را در ماهیان استخوانی بر عهده دارد گسترده

آلبومین نقش مهمی در انتقال ترکیبات مختلف همانند 
بنابراین تحریک سنتز این داروها در خون برعهده دارد 

هاي سیستم ایمنی بخش ها توسط کبد یا سایر پروتئین
هاي ایمنی همانند  قال محركمنجر به بهبود انتتواند  می

(ساندنس و همکاران،  هاي گیاهی در خون شود مکمل
ثیر زیادي أاین فاکتورها بر سیستم ایمنی بدن ت). 1988

اخص سالمتی عنوان ش ها به داشته و اغلب میزان آن
 شود. میزان پروتئین کل معموالً ماهی در نظر گرفته می

ی افزایش با بیماري عفون در زمان مواجه شدن ماهی
و لیو توان به مطالعه  کند. در این زمینه می پیدا می

اشاره کرد که افزایش میزان پروتئین  )2012(همکاران 
 کل سرم خون را در زمان مواجه شدن ماهی

Megalobrama amblycephala  با باکتري
Aeromunas hydrophila  .پروتئین مشاهده کردند

ین مطالعه در ا گلیسیریدگلوبولین و تريکل و 

در  ري را با گروه کنترل نشان ندادند.دااختالف معنی
و عالیشاهی به مطالعه توان تناقض با نتایج حاضر می

) در مورد تجویز خوراکی عصاره b2011(همکاران 
) بر پاسخ Silybum marianumگیاه خار مریم (

 حاضرپژوهش  نتایج با تطابق ایمنی ماهی کپور و در
در ) 2013و همکاران (رضایی العه توان به مط هم می

افزایش میزان پروتئین کل ماهی پنگوسی اشاره نمود. 
هاي  حاضر، به جهت انجام واکنش پژوهشخون در 

در  پکتینتر، در ارتباط با اثر تقویتی  اختصاصی قوي
هاي سازنده (کبد و کلیه) آلبومین  بهبود عملکرد اندام

  ). 2009متوالی، باشد ( و گلوبولین ماهی می
حاضر، تیمارهاي تغذیه شده  پژوهشطبق نتایج 

کلسترول، داري در مقادیر  معنی تفاوتپکتین، با 
نشان  تیمار شاهددر مقایسه با گلوکز و کورتیزول 

و  5 سطوحبه ویژه در  پکتین. تیمارهاي حاوي ندداد
این ، باعث پایین نگه داشتن بر کیلوگرم گرم 10

  خون شدند. پارامترهاي سرم
) در مطالعه بررسی برخی از 2005(اچارد و  پورتل

هاي دیابتی  ها روي متابولیسم انسولین موش اسانس
گزارش نمودند، اسانس زیره سبز موجب افزایش 

شود که  حساسیت انسولین و کاهش گلوکز خون می
و همکاران  هاشمی مطابقت دارد. پژوهشبا نتایج این 

ي آال هاي روي ماهی قزل لعه) در مطا2012(
 ) نتایج مشابهیOncorhynchus mykissکمان ( رنگین

گزارش نمودند که استفاده از  حاضر پژوهشبا 
) و اسانس گل میخک Clinoptioliteزئولیت (

)Eugenia caryophyllata ( در زمان حمل و نقل
باعث کاهش استرس  )،ساعت 12مدت (بیش از دراز

 و افزایش بازماندگی ماهیان از طریق ممانعت از
  شوند.  افزایش کورتیزول و گلوکز خون می

ماهی  ، روي گربه)2002(الصالحی   در مطالعه
)Clarias lazera ،(24  ساعت پس از شروع آزمایش

تیمارهاي حاوي سطوح مختلف سیر میزان گلوکز 
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خون باالتري نسبت به تیمار شاهد نشان دادند و با 
 پژوهشگرانحاضر مغایرت نشان داد.  پژوهشنتایج 

هاي بیوشیمیایی  دلیل این عملکرد را مرتبط با ترکیب
ماهی  سیر و اثرات آن بر ذخایر گلیکوژنی بدن گربه

)Clarias lazera) در 1997سومیوشی، ) دانستند .(
علت نیاز به انرژي  واقع باال بودن میزان گلوکز به

تر جهت مقابله با عامل استرسی، عدم توانایی  بیش
ها، باالرفتن میزان  یسم چربیتنظیم قند خون، متابول

(آکر و  تجزیه گلیکوژن کبدي شناخته شده است
ترین هورمون  . کورتیزول معمول)2012نوگویرا، 

شاخص استرس افزایش گلوکز خون را در پاسخ به 
؛ ویل و 2002(بارتون، شود  بروز استرس سبب می

و متعاقباً کورتیزول به میزان باال از  )1996همکاران، 
شود تا با اثر بر  شري غده فوق کلیه ساخته میناحیه ق

روي ذخایر گلیکوژن بدن ماهی امکان افزایش گلوکز 
مدت سبب شود  خون و تنظیم میزان آن را در دراز

  ). 1975(لهنینگر، 
ثر در ؤترین عوامل هورمونی مکورتیزول از مهم

ارزیابی پاسخ فیزیولوژیک ماهیان نسبت به تغییرات 
شود. مطالعات سترس محسوب میشرایط محیطی و ا

دهد که افزایش کورتیزول همواره با افزایش نشان می
گلوکز همراه است. در شرایط نامساعد و تحت 

هاي کاتکول  استرس (داخلی یا خارجی) هورمون
هاي  آمین، آدرنالین و نورآدرنالین توسط سلول

ها به  شوند، این هورمون کرومافین به خون ترشح می
شوند که ماهی با انجام رتیزول سبب میهمراه کو

هاي بیوشیمیایی گلیکوژنولیز، گلیکوژن بافت  واکنش
را به گلوکز تبدیل کرده و وارد جریان خون کنند تا 

ها طی فرآیند استرس فراهم  انرژي مورد نیاز سلول
  ). 2008سیویل و همکاران، شود (

حاضر، با توجه به میزان  پژوهشترتیب در  بدین
تیمارهاي تغذیه شده با کورتیزول در گلوکز و  تر کم

از  پکتینتوان گفت  میتیمار شاهد در مقایسه با  پکتین
ها  طریق تحریک متابولیسم انسولین و کربوهیدرات

  نقش در کاهش گلوکز خون دارد.
 تر حاضر، محتواي کم پژوهشطبق نتایج 

گرم  10و  5و کلسترول در تیمارهاي  گلیسرید تري
دلیل  تواند به می سایر تیمارهامقایسه با در پکتین 

توانایی باالتر آن در کاهش محتواي لیپید خون 
و یا محتواي باالي  پکتینباالتر  غلظتواسطه  به

(سامبایاه و سرینیواسان، کلسترول جیره غذایی باشد 
گزارش دادند،  پژوهشگرانچنین برخی  هم ).1991

ن موجب وجود الیاف خام به میزان باال در گیاها
باالرفتن سطح دفع صفرا و کاهش کلسترول خون 

 ). پژوهشگران1982(آکیبا و ماتسوموتو، شود  می
هایی مثل کارواکرول و تیمول را در  وجود ترکیب

گلیسرید  گیاهان، مؤثر روي کاهش کلسترول و تري
خون دانستند و این مکانیسم را به خواص 

نسبت اکسیدانی و مهاري سنتز اسیدهاي چرب  آنتی
  ). 2004(ربابه و همکاران، دادند 
طور کل تفاوت در نتایج مطالعات پژوهشگران  به

هاي تلفی بستگی دارد، چرا که پارامتربه عوامل مخ
ثیر تعداد زیادي از عوامل درونی و أت سرمی تحت

 اندازه، بیرونی مانند گونه و نژاد، درجه حرارت آب،
رس، چرخه تولیدمثلی، نرخ متابولیک، سن، است

مرحله تولید، طول دوره آداپتاسیون و هاي نوري،  دوره
پرورش، شرایط بهداشتی محیط و سیستم پرورشی، 

اي، خصوصیات فیزیولوژیک، نوع  رفتارهاي تغذیه
کار رفته در تهیه جیره و کمیت و کیفیت  مواد اولیه به

هاي غذایی، نوع مکمل  ها، فرموالسیون جیره آن
هاي  اده آن در جیره و روشمصرفی و میزان مورد استف

ها،  در تعیین آنمختلف اضافه کردن پکتین به جیره 
  دارند.  نقش
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توان نتیجه گرفت که  از مطالعه حاضر می چنین هم
تأثیر مثبت  پکتیناستفاده از سطوح مختلف پربیوتیک 

 شناسی و بیوشیمیایی هاي خون شاخصبر عملکرد 
گرم  4ه تقریباً کمان با وزن اولی آالي رنگین ماهی قزل

بهترین نتیجه را به همراه  گرم 10داشته و سطح 
گردد که مطالعات  چنین پیشنهاد می داشت. هم

تري در این زمینه روي ماهیان اقتصادي صورت  بیش
   پربیوتیکمنظور بهبود اثرات این  بنابراین بهگیرد. 

تر و  بیش هاي پژوهش نظر پارامترهاي موردبر 

پکتین ثر موجود در ؤاد متر بر روي مو تخصصی
و تعیین دوز بهینه  استخراج شده از سیب درختی

   گردد. پیشنهاد می
  

  سپاسگزاري
  به  از پژوهشگران کشور از صندوق حمایت

جهت پشتیبانی مالی این طرح پژوهشی با کد طرح 
  نمائیم. سپاسگزاري می 97015570
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