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چکیده
استفبدُ اص هحشکّبی ایوٌی ًظیش جلجکّب دس ثبال ثشدى ایوٌی ًقش اسبسی داسد .اص سَییٍ ،جَد ًبًَرسات ثش ٍضعیت
فیضیَلَطیک هبّیبى اثشگزاس ثَدُ ٍ ثبعث کبّش عولکشد ایوٌی هبّیبى هیشَد .اص ایٌشٍّ ،ذف اص ایي تحقیق ثشسسی تبثیش غٌی
سبصی جیشُ ثب جلجک پبدیٌب ( )Padina astraulis Hauckثش شبخصّبی ایوٌی سشم خَى هبّی کپَس هعوَلی ( Cyprinus
 )carpioدس هَاجِْ ثب ًبًَ اکسیذ سٍی ثَد .تعذاد  250ثچِهبّی کپَس هعوَلی ثِهذت  42سٍص دس چْبس گشٍُ ،جیشُ فبقذ
جلجک (تیوبس  ،1شبّذ) ،غزای حبٍی دسصذّبی هختلف جلجک دس جیشُ شبهل  0/5دسصذ جلجک (تیوبس  ،)2غزای حبٍی 1
دسصذ جلجک ( تیوبس ٍ )3غزای حبٍی  2دسصذ جلجک (تیوبس  )4تقسین شذًذ .سپس ثِ آة هخبصى ّش کذام اص گشٍُّب50 ،
دسصذ غلظت کشٌذُ ًبًَ اکسیذ سٍی ( 1/5هیلی گشم ثش لیتش) ثِهذت چْبسدُ سٍص اضبفِ شذً .تبیج تحقیق حبضش ًشبى داد کِ
دس هجوَع تیوبسّبی آصهبیشی ثش هیضاى پشٍتئیيکل ،ایوًََگلَثَلیي ،آلجَهیي سشم خَى تبثیش هعٌیداسی داشت (،)P<0/05
ٍلی ثش شبخص گلَکض سشم خَى تبثیش هعٌیداسی ًذاشت (ّ .)P>0/05نچٌیي تیوبسّبی آصهبیشی ثش هیضاى آسپبستبت
تشاًسبهیٌبص ( ،)ASTآلکبلیي فسفبتبص ( ٍ )ALPآالًیي تشاًسبهیٌبص ( )ALTسشم خَى هبّی تبثیش هعٌیداسی داشت ()P<0/05؛
هیضاى ایي شبخصّب دس اثش تیوبسّبی تغزیِ شذُ ثب جلجک پبدیٌب ثِطَس هعٌیداسی افضیش یبفتّ .وچٌیي هیضاى ایي شبخصّب دس
تیوبس دس هعشض ًبًَ اکسیذ سٍی ٍ دس تیوبسّبی تشکیت ًبًَ اکسیذ سٍی ٍ جلجک ًیض افضایش هعٌیداسی یبفت .ثب تَجِ ثِ
ًتبیج تحقیق حبضش هیتَاى ًتیجِ گشفت کِ ثٌظش هیسسذ جلجک پبدیٌب تب حذی تَاًستِ اثش کبّشی ًبًَ اکسیذ سٍی سا ثش
شبخص پشٍتئیي کل ٍ ایوًََگلَثَلیي سشم خَى سا ثْجَد ثجخشذ کِ ًیبص ثِ تحقیقبت ثیشتش دس ایي صهیٌِ است.
واژگان کلیدی :آبزی ،بهبود مقاومت ،نانو ذرات فلزی ،جلبک

*وًیسىذٌ مسئًل
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مقدمه
کپَس هؼوَلی ( )Cyprinus carpioاص سدُ هبّیبى
اػتخَاًی ٍ هتؼلق ثِ خبًَادُ کپَسهبّیبى ()Cyprinidae
اػت ٍ دس توبم حَضِّبی آثشیض ایشاى پشاکٌؾ داسد
(ػتبسی ٍ )1382 ،یکی اص هْنتشیي هبّیبى پشٍسؿی ٍ
تجبسی دس دًیب ٍ ایشاى هحؼَة هیگشدد .جلجکّبی
دسیبیی 85 ،دسكذ اص کل تَلیذ جْبًی گیبّبى آثضی سا
تـکیل هیدٌّذ ٍ ثِ ػٌَاى یکی اص ثضسگتشیي
تَلیذکٌٌذگبى دسیب هحؼَة هیؿًَذ ( Fleurence et
ّ .)al., 2012وچٌیي آىّب غٌی اص هَاد هؼذًی ،پشٍتئیي،
ٍیتبهیي ،فیجشّبی خَساکی ٍ ًیض داسای پلیػبکبسیذّبیی
ثب ػولکشد هختلف ٍ ضشٍسی ثشای تغزیِ اًؼبى هیثبؿٌذ.
ثٌبثشایي ،جلجکّبی دسیبیی ثِ دلیل اسصؽ تغزیِای ثبال ثِ
ػٌَاى یکی اص ػجضیجبت ضشٍسی ٍ چبؿٌی هْن دس ثؼیبسی
اص جْبى ؿٌبختِ ؿذُاًذ .جلجک پبدیٌب یک جلجک
پشػلَلی اػت کِ دس آةّبی غٌی اص هَاد هغزی ضشٍسی
سؿذ هیکٌذ .ایي جلجک ثب داؿتي سؿذ ًؼجتبً ػشیغ
قبثلیت تَلیذ سٍغي سا داسد .هیضاى سٍغي دس آى %75-25%
ٍصى خـک هیثبؿذ (.)Choi et al., 2015
تَػؼِ ػشیغ ًبًَ ٍ ًبًَ تکٌَلَطی دس ػبلّبی اخیش افق
جذیذی ثِ سٍی ثؼیبسی اص كٌبیغ ٍ ثخؾّبی هختلف
گـَدُ کِ ػشچـوِ اًقالة كٌؼتی جذیذ گشدیذُ اػت.
دس ػبلّبی اخیش ًبًَتکٌَلَطی تجذیل ثِ یکی اص هْنتشیي
ٍ هْیجتشیي حَصُّبی سٍ ثِ پیـشفت دس فیضیک ،ؿیوی،
ػلَم هٌْذػی ٍ صیؼتؿٌبػی ؿذُ اػت .رسات ًبًَ ثِ
دلیل خلَكیتّبی غیش هؼوَل ًَسی ،ؿیویبیی،
فَتَالکتشٍؿیویبیی ٍ الکتشیکی ،هَسد تَجِ داًـوٌذاى
ّؼتٌذ ( .)Gong et al., 2007سٍی دس عجیؼت ثٌذست
ثِ كَست یَىّبی آصاد ٍجَد داسد ٍ اغلت دس تشکیت ثب
ػبیش ػٌبكش هؼذًی یبفت هیؿَدً .بًَاکؼیذ سٍی تشکیجی
غیشآلی ثب فشهَل  ZnOهیثبؿذ ٍ هؼوَالً ثِ كَست پَدسی
ػفیذسًگ اػت کِ ظشفیت کبتبلیضٍسی ثبال ٍ خبكیت ضذ
هیکشٍثی داسد (ً .)Stoimenov et al., 2002بًَرسات
سٍی ثِ دلیل ٍیظگیّبی ضذ هیکشٍثی دس عیف ٍػیؼی اص
هحلَالت اص جولِ لَاصم آسایـی ٍ ثْذاؿتی ،ضذ آفتبةّب،
سًگّب ،فیلتشّبی  ٍ UVحؼگشّبی صیؼتی اػتفبدُ
هیؿًَذّ .وضهبى ثب افضایؾ تَلیذ ٍ اػتفبدُ اص ًبًَرسات
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سٍی دس هحلَالت تجبسی ،اهکبى سّبیؾ آًْب ثِ هحیظ
صیؼت ٍ اص جولِ ثِ ثَهؼبصگبىّبی آثی افضایؾ هییبثذ،
ثغَسیکِ هیضاى ٍسٍد ایي ًبًَرسات سا ثِ هحیظ آثی 3700
تي دس ػبل ثشآٍسد کشدُاًذ ( .)Zhao et al., 2013اص آى
جب کِ ًبًَرسات هلٌَػی تَلیذ ثـش ّؼتٌذ ٍ دس فشآیٌذ
تکبهل ٍجَد ًذاؿتِاًذ ،دس حبل حبضشً ،گشاًی صیبدی
پیشاهَى آلَدگی هَجَدات صًذُ ثب آًْب ٍجَد داسد .اگشچِ
سٍی اص ًظش تغزیِای جضٍ ػٌبكش هغزی ٍ ضشٍسی ثشای
صًذگی جبًَساى ٍ اص جولِ آثضیبى هحؼَة هی ؿَد
( .)Houng-Yung et al., 2014اهب غلظتّبی ثبالی آى
دس هحیظ صیؼت یب خَساک هَجَدات آثضی ثبػث ایجبد
هؼوَهیت هیؿَد (ٍ Mustafa .)Zheng et al., 2014
ّوکبساى ( )1994ثب افضایؾ ػغح اػپیشٍلیٌب دس جیشُ
غزایی هـبّذُ کشدًذ کِ هیضاى پشٍتئیي کل داسای افضایؾ
هؼٌیداسی ًؼجت ثِ گشٍُ ؿبّذ ثَد .فشٍسدیي ٍ ّوکبساى
( )1396دس ثشسػی اثشات گبالکتَالیگَػبکبسیذ ثش هبّی
قشهض ثِ ایي ًتیجِ سػیذًذ کِ جیشُ حبٍی
گبالکتَالیگَػبکبسیذ ػجت افضایؾ هؼٌیداس پشٍتئیيکل
هیؿَدّ ٍ Yousefi Babadi .وکبساى ( )2013ثِ
ثشسػی اثش ًبًَ رسُ اکؼیذ آّي ثش ثبفت ٍ آًضین کجذی
پشداختٌذً ،تبیج آًْب ًـبى داد کِ غلظت ثبالیی اص ًبًَ
رسات اکؼیذ آّي هیتَاًذ اثشات ًبهغلَثی ثش کجذ داؿتِ ٍ
ثبػث كذهِ ثِ ثبفت کجذی ٍ افضایؾ ػغح آًضینّبی
کجذی ؿَد .عبػتی ٍ ّوکبساى ( )1394تحقیقی سا ثِ
هٌظَس تؼییي ػولکشد سؿذ ٍ ثشخی اص پبساهتشّبی خًَی ٍ
ایوٌی ثچِ هبّی کپَس هؼوَلی تغزیِ ؿذُ ثب ػغَح
هختلف افضٍدًی گیبّی (کبسٍاکشٍل ،آًتَل ٍ لیوًَي) اًجبم
دادًذً .تبیج آًْب ًـبى داد کِ افضٍدًی گیبّی دس ػغح 2
گشم دس کیلَگشم هیتَاًذ دس افضایؾ ػولکشد سؿذ ٍ ًیض
ثْجَد ثشخی اص ؿبخقّبی خًَی ٍ ایوٌی اختلبكی ٍ
غیشاختلبكی ثچِ هبّیبى کپَس پشٍسؿی هؤثش ثبؿذ.
ٍضؼیت ًبهؼبػذ کیفیت آة ٍ ٍجَد آالیٌذُّبیی ّوچَى
ًبًَ رسات سٍی دس آة ثبػث پبػخ تٌؾ دس هبّیبى هیؿَد
کِ کلیِ ػَاهل تٌؾصا ثش ٍضؼیت فیضیَلَطیک ٍ ػالهت
هبّیبى اثشگزاس ثَدُ ٍ هَجت کبّؾ ػولکشد ایوٌی
هبّیبى هیؿَد .ثب تَجِ ثِ ایٌکِ تبکٌَى پظٍّـی دس
صهیٌِ کبّؾ ػویت ًبًَ رسات سٍی ثش ػیؼتن ایوٌی
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هبّی کپَس هؼوَلی ثب اػتفبدُ اص هکولّبی غزایی كَست
ًگشفتِ اػت ،ایي تحقیق ثب ّذف غٌیػبصی جیشُ ثب
جلجک پبدیٌب ثش ؿبخقّبی ایوٌی ػشم خَى هبّی
کپَسهؼوَلی ( )Cyprinus carpioدس هَاجِْ ثب ًبًَ
اکؼیذ سٍی كَست پزیشفت.
مواد و روش
ایي تحقیق ثِ هذت  63سٍص (یک ّفتِ ثشای آداپتِ
ؿذى 42،سٍص تغزیِ ثب جلجک پبدیٌب14،سٍص دس هؼشم ًبًَ
اکؼیذ سٍی) دس هحل هشکض تحقیقبت آثضی پشٍسی ؿْیذ
ًبكش فضلی ثشآثبدی گشٍُ ؿیالت داًـگبُ ػلَم کـبٍسصی ٍ
هٌبثغ عجیؼی گشگبى اًجبم ؿذ .اثتذا تؼذاد  250ثچِ هبّی
کپَس هؼوَلی ثب هحذٍدُ ٍصًی حذٍد  20گشم اص هشاکض
تکثیش ٍ پشٍسؽ ثخؾ خلَكی تْیِ ؿذًذ .ثؼذ اص
ضذػفًَی ٍ آهبدُػبصی آکَاسیَمّب ،آثگیشی آًْب كَست
گشفت .ػپغ ثِ آکَاسیَمّبی آصهبیـگبُ هٌتقل ؿذًذ.
ثشای ػبصگبس ؿذى ثب هحیظ آصهبیؾ ثِ هذت یک ّفتِ دس
داخل تبًکّبی پشٍسؿی ًگْذاسی ؿذًذ .دس عَل دٍسُ
آصهبیؾ فبکتَسّبی فیضیکَؿیویبیی آة اًذاصُگیشی ؿذ
کِ ؿبهل دهبی آة  21±1دسجِ ػبًتیگشاد ،پی اچ ()pH
 ،6/7 – 7/9غلظت اکؼیظى هحلَل 7-9 :هیلی گشم دس
لیتش ٍ ػختی آة 210 :هیلی گشم کشثٌبت کلؼین دس لیتش
ثَد .ثؼذ اص گزؿت یک ّفتِ اص دٍسُ ػبصگبسی ،هبّیبى دس
 4تیوبس ٍ ّش تیوبس ثب  3تکشاس ؿبهل :غزای فبقذ جلجک
(تیوبس  ،1ؿبّذ) ،غزای حبٍی دسكذّبی هختلف جلجک
دس جیشُ ؿبهل  0/5دسكذ جلجک (تیوبس  ،)2غزای حبٍی
 1دسكذ جلجک ( تیوبس ٍ )3غزای حبٍی  2دسكذ جلجک
(تیوبس  )4تَصیغ ٍ ثِ هذت  42سٍص ثِ هیضاى  3دسكذ ٍصى
ثذى هَسد تغزیِ قشاس گشفتٌذ .ثؼذ اص گزؿت  42سٍص  ،ثچِ
هبّیبى دس هجبٍست  50دسكذ غلظت کـٌذُ ًبًَ اکؼیذ
سٍی ثِ هذت  14سٍص قشاس گشفتٌذ (ّذایتی ٍ ّوکبساى،
 )1392کِ دس هجوَع  8تیوبس ثب  3تکشاس ( 24تیوبس×
تکشاس) عشاحی ؿذ .دس پبیبى آصهبیؾ ٍ ثؼذ اص عی دٍسُ
 63سٍص 3 ،هبّی اص ّش تکشاس جْت ثشسػی ؿبخقّبی
ایوٌی غیشاختلبكی ػشم ثشداؿتِ ٍ اص ػبقِ دهی هبّیّب
خًَگیشی اًجبم ؿذ .خَى دسٍى لَلِّبی غیشّپبسیٌِ
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سیختِ ؿذ .ثِ هٌظَس تْیِ ػشمً ،وًَِّبی خَى گشفتِ
ؿذُ دسٍى ػبًتشیفیَط یخچبل داس ثب دٍس  3000 × gثِ
هذت  7دقیقِ دس دهبی  4دسجِ ػبًتیگشاد ػبًتشفیَط
ؿذًذ .ػپغ ًوًَِّبی ػشم دس هیکشٍتیَةّبی اػتشیل
 1/5ػیػی سیختِ ٍ تب صهبى آصهبیؾ دس فشیضس -20
ًگْذاسی ؿذًذ .جْت اًذاصُگیشی فبکتَسّبی ثیَؿیویبیی
ػشم خَى ؿبهل آًضینّبی کجذی (آالًیي تشاًؼبهیٌبص
( ،)ALTهیضاى آػپبستبت تشاًؼبهیٌبص ( ،)ASTآلکبلیي
فؼفبتبص ( ،))ALPگلَکض ،پشٍتئیي کل ،ایوًََگلَثَلیي،
آلجَهیي اص کیتّبی تجبسی پبسع آصهَى اػتفبدُ ؿذ
(ػْلی .)1397 ،تجضیِ ٍ تحلیل دادُّب ثب اػتفبدُ اص
آصهَى تحلیل ٍاسیبًغ یک عشفِ ٍ آصهَى چٌذ داهٌِ
داًکي اًجبم ؿذ .ثشای هقبیؼِ قجل ٍ ثؼذ اػتفبدُ دس
ّشیک اص گشٍُ ّب اص آصهَى تی هؼتقل اػتفبدُ ؿذ.
تجضیٍِتحلیل آهبسی ثب اػتفبدُ اص ًشمافضاس ً SPSSؼخِ
 20دس ػغح هؼٌی داسی  0/05اًجبم ؿذً .تبیج ثِ كَست
هیبًگیي  ±اًحشاف هؼیبس ثیبى گشدیذ.
نتایج
ثشسػی تجضیِ ٍ تحلیل آهبسی دادُّب ًـبى داد کِ دس
هجوَع تیوبسّبی آصهبیـی ثش هیضاى پشٍتئیي کل ػشم
خَى تبثیش هؼٌیداسی داؿت ( )P<0/05ثغَسیکِ هیضاى
پشٍتئیي کل ػشم خَى دس اثش تیوبسّبی تغزیِ ؿذُ ثب
جلجک پبدیٌب ثب افضایؾ غلظت جلجک ،هیضاى ایي ؿبخق
ًیض ثِ عَس هؼٌیداسی افضایؾ یبفت .هیضاى ایي ؿبخق دس
تیوبس دس هؼشم ًبًَ اکؼیذ سٍی ًؼجت ثِ گشٍُ ؿبّذ
کبّؾ یبفتٍ ،لی هؼٌیداس ًجَد .دس تیوبسّبی تشکیت ًبًَ
اکؼیذ سٍی ٍ جلجک ،هیضاى ایي ؿبخق ًیض ثِ عَس
هؼٌیداسی افضایؾ یبفت (ؿکل.)1
ثشسػی تجضیِ ٍ تحلیل آهبسی دادُّب ًـبى داد کِ دس
هجوَع تیوبسّبی آصهبیـی ثش هیضاى ایوًََگلَثَلیي ػشم
خَى تبثیش هؼٌیداسی داؿت ( )P<0/05ثغَسیکِ هیضاى
ایوًََگلَثَلیي ػشم خَى دس اثش تیوبسّبی تغزیِ ؿذُ ثب
جلجک پبدیٌب ثب افضایؾ غلظت جلجک ،هیضاى ایي ؿبخق
ًیض ثِ عَس هؼٌیداسی افضایؾ یبفت .هیضاى ایي ؿبخق دس
تیوبس دس هؼشم ًبًَ اکؼیذ سٍی ًؼجت ثِ گشٍُ ؿبّذ
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کبّؾ هؼٌیداسی یبفت .دس تیوبسّبی تشکیت ًبًَ اکؼیذ
سٍی ٍ جلجک (جلجک ًین ٍ دٍ دسكذ) ،هیضاى ایي ؿبخق
ثِ عَس هؼٌیداسی ًؼجت ثِ تیوبس ؿبّذ ػن خَسدُ
افضایؾ یبفت (ؿکل.)2

تأثیز غنیساسی جیزه با جلبک پادینا ...

ػشم خَى دس اثش تیوبسّبی تغزیِ ؿذُ ثب جلجک پبدیٌب،
تبثیش هؼٌیداسی ًذاؿتٍ ،لی دس تیوبس دس هؼشم ًبًَ
اکؼیذ سٍی ٍ دس تیوبسّبی تشکیت ًبًَ اکؼیذ سٍی ٍ
جلجک افضایؾ هؼٌیداسی یبفت (ؿکل.)3

شکل  :3میسان آلبًمیه سرم خًن مبهی کپًر معمًلی در
شکل  :1میسان پريتئیه کل سرم خًن مبهی کپًر معمًلی در

تیمبرهبی مختلف آزمبیشی .حريف اوگلیسی متفبيت بیبوگر

تیمبرهبی مختلف آزمبیشی .حريف اوگلیسی متفبيت بیبوگر

اختالف معىیدار در سطح  %5بیه تیمبرهبی آزمبیشی است.

اختالف معىی دار در سطح  %5بیه تیمبرهبی آزمبیشی است.
Figure 1: Total protein levels of common carp blood
serum in different experimental treatments. Different
English letters indicate a significant difference at the
5% level between the experimental treatments .

شکل  :2میسان ایمًوًگلًبًلیه سرم خًن مبهی کپًر معمًلی
در تیمبرهبی مختلف آزمبیشی .حريف اوگلیسی متفبيت بیبوگر
اختالف معىیدار در سطح  %5بیه تیمبرهبی آزمبیشی است.
Figure 2: Serum immunoglobulin levels of common
carp in different experimental treatments. Different
English letters indicate a significant difference at the
5% level between the experimental treatments.

ثشسػی تجضیِ ٍ تحلیل آهبسی دادُّب ًـبى داد کِ دس
هجوَع تیوبسّبی آصهبیـی ثش هیضاى آلجَهیي ػشم خَى
تبثیش هؼٌیداسی داؿت ( )P<0/05ثغَسیکِ هیضاى آلجَهیي
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Figure 3: Serum albumin levels of common carp in
different experimental treatments. Different English
letters indicate a significant difference at the 5% level
between the experimental treatments.

ثشسػی تجضیِ ٍ تحلیل آهبسی دادُّب ًـبى داد کِ دس
هجوَع تیوبسّبی آصهبیـی ثش هیضاى گلَکض ػشم خَى
هبّی تبثیش هؼٌیداسی ًذاؿت ( )P>0/05ثغَسیکِ
ثیؾتشیي هیضاى گلَکض ػشم خَى هبّی دس تیوبس تشکیت
ًبًَ اکؼیذ سٍی ٍ جلجک دٍ دسكذ ٍ کوتشیي هیضاى گلَکض
ػشم خَى هبّی دس تیوبس جلجک یک دسكذ ثَد (ؿکل.)4
ثشسػی تجضیِ ٍ تحلیل آهبسی دادُّب ًـبى داد کِ دس
هجوَع تیوبسّبی آصهبیـی ثش هیضاى  ALTػشم خَى
هبّی تبثیش هؼٌیداسی داؿت ( )P<0/05ثغَسیکِ هیضاى
 ALTػشم خَى هبّی دس اثش تیوبسّبی تغزیِ ؿذُ ثب
جلجک پبدیٌب ثب افضایؾ غلظت جلجک ،هیضاى ایي ؿبخق
ًیض ثِ عَس هؼٌیداسی افضیؾ یبفت .هیضاى  ALTػشم
خَى هبّی دس تیوبس دس هؼشم ًبًَ اکؼیذ سٍی ٍ دس
تیوبسّبی تشکیت ًبًَ اکؼیذ سٍی ٍ جلجک ًیض افضایؾ
هؼٌیداسی یبفت (ؿکل.)5
ثشسػی تجضیِ ٍ تحلیل آهبسی دادُّب ًـبى داد کِ دس
هجوَع تیوبسّبی آصهبیـی ثش هیضاى  ASTػشم خَى
هبّی تبثیش هؼٌیداسی داؿت ( )P<0/05ثغَسیکِ هیضاى
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 ASTػشم خَى هبّی دس اثش تیوبسّبی تغزیِ ؿذُ ثب
جلجک پبدیٌب ثب افضایؾ غلظت جلجک ،هیضاى ایي ؿبخق
ًیض ثِ عَس هؼٌیداسی افضیؾ یبفت .هیضاى  ASTػشم
خَى هبّی دس تیوبس دس هؼشم ًبًَ اکؼیذ سٍی ٍ دس
تیوبسّبی تشکیت ًبًَ اکؼیذ سٍی ٍ جلجک ًیض افضایؾ
هؼٌیداسی یبفت (ؿکل.)6

سال بیست و هشت /شماره 5

ثشسػی تجضیِ ٍ تحلیل آهبسی دادُّب ًـبى داد کِ دس
هجوَع تیوبسّبی آصهبیـی ثش هیضاى  ALPػشم خَى
هبّی تبثیش هؼٌیداسی داؿت ( )P<0/05ثغَسیکِ هیضاى
 ALPػشم خَى هبّی دس اثش تیوبسّبی تغزیِ ؿذُ ثب
جلجک پبدیٌب ثب افضایؾ غلظت جلجک ،هیضاى ایي ؿبخق
ًیض ثِ عَس هؼٌیداسی افضیؾ یبفت .هیضاى  ALPػشم
خَى هبّی دس تیوبس دس هؼشم ًبًَ اکؼیذ سٍی ٍ دس
تیوبسّبی تشکیت ًبًَ اکؼیذ سٍی ٍ جلجک ًیض افضایؾ
هؼٌیداسی یبفت (ؿکل.)7

شکل  :4میسان گلًکس سرم خًن مبهی کپًر معمًلی در
تیمبرهبی مختلف آزمبیشی .حريف اوگلیسی یکسبن بیبوگر
عذم اختالف معىی دار در سطح  %5بیه تیمبرهبی آزمبیشی

شکل  :6میسان  ASTسرم خًن مبهی کپًر معمًلی در

است.

تیمبرهبی مختلف آزمبیشی .حريف اوگلیسی متفبيت بیبوگر

Figure 4: Serum glucose levels of common carp in
different experimental treatments. The same English
letters indicate no significant difference at the 5%
level between the experimental treatments.

اختالف معىیداری در سطح  %5بیه تیمبرهبی آزمبیشی است.
Figure 6: Serum AST levels of common carp in
different experimental treatments. Different English
letters showed a significant difference at the 5% level
between the experimental treatments.

شکل  :5میسان  ALTسرم خًن مبهی کپًر معمًلی در
تیمبرهبی مختلف آزمبیشی .حريف اوگلیسی متفبيت بیبوگر
اختالف معىیدار در سطح  %5بیه تیمبرهبی آزمبیشی است.
Figure 5: Serum ALT levels of common carp in
different experimental treatments. Different English
letters indicate a significant difference at the 5% level
between the experimental treatments.

شکل  :7میسان  ALPسرم خًن مبهی کپًر معمًلی در
تیمبرهبی مختلف آزمبیشی .حريف اوگلیسی متفبيت بیبوگر
اختالف معىیداری در سطح  %5بیه تیمبرهبی آزمبیشی است.
Figure 7: Serum ALP levels of common carp in
different experimental treatments. Different English
letters showed a significant difference at the 5% level
between the experimental treatments.
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بحث
ّش گًَِ تغییش دس ػغح آلجَهیي ،گلَثَلیي ٍ پشٍتئیي کل
پالػوب هیتَاًذ ثِ ػٌَاى یک ؿبخق ثبلیٌی دس پبیؾ
ػالهت ػیؼتن ایوٌی ،کجذ ٍ کلیِ هَسد اػتفبدُ قشاس
گیشد .ػَاهل هتؼذدی ثش هیضاى ایي پبساهتشّب تأثیشگزاس
ّؼتٌذ ٍ آًْب سا دػتخَؽ تغییشات هیکٌٌذ کِ اص جولِ
ایي ػَاهل هیتَاى تغزیِ هبّی سا ًبم ثشد (.)John, 2007
ًتبیج تحقیق حبضش ًـبى داد کِ دس هجوَع تیوبسّبی
آصهبیـی ثش هیضاى پشٍتئیيکل ،ایوًََگلَثَلیي ،آلجَهیي
ػشم خَى تبثیش هؼٌیداسی داؿت (ٍ ،)P<0/05لی ثش
ؿبخق گلَکض ػشم خَى تبثیش هؼٌیداسی ًذاؿت
( .)P>0/05هیضاى پشٍتئیي کل ػشم خَى دس اثش تیوبسّبی
تغزیِ ؿذُ ثب جلجک پبدیٌب ٍ دس تیوبسّبی تشکیت ًبًَ
اکؼیذ سٍی ٍ جلجک پبدیٌب ثِ عَس هؼٌیداسی افضایؾ
یبفت .هیضاى ایي ؿبخق دس تیوبس دس هؼشم ًبًَ اکؼیذ
سٍی ًؼجت ثِ گشٍُ ؿبّذ کبّؾ یبفتٍ ،لی هؼٌیداس ًجَد.
ثٌظش هیسػذ جلجک تَاًؼتِ اثش کبّـی ًبًَ اکؼیذ سٍی سا
ثْجَد ثجخـذ ٍ ثِ حذ ؿبّذ ٍ ثیؾتش اص گشٍُ ؿبّذ
ثشػبًذ .پشٍتئیي کل پالػوب ؿبهل پشٍتئیيّبی آلجَهیي ٍ
گلَثَلیي اػت .تلَس هیؿَد کِ افضایؾ هیضاى آلجَهیي،
گلَثَلیي ٍ پشٍتئیي ػشم ثیـتش دس استجبط ثب تحشیک
ػیؼتن ایوٌی غیشاختلبكی هیضثبى ثبؿذ .پشٍتئیي خَى اص
اػبػیتشیي اجضاء هتبثَلیؼن دس آثضیبى اػت ٍ غلظت کل
پشٍتئیي هَجَد دس پالػوبی خَى ثِ ػٌَاى یک ؿبخق
ثبلیٌی دس ػٌجؾ هیضاى ػالهتی ،اػتشع ٍ ٍضؼیت ثذًی
اسگبًیؼنّبی آثضی ثکبس ثشدُ هیؿَد ٍ ػٌجؾ هقذاس
پشٍتئیي خَى هیتَاًذ آػیتّبی ػلَلی سا پیؾثیٌی کٌذ
( .)Riche, 2007هغباثق ًتبیج تحقیق حبضشٍ Mustafa ،
ّوکبساى ( )1994هـبّذُ کشدًذ کِ ثب افضایؾ ػغح
اػپیشٍلیٌب دس جیشُ غزایی هیضاى پشٍتئیي کل داسای
اختالف هؼٌیداسی ًؼجت ثِ گشٍُ کٌتشل ثَد .فشٍسدیي ٍ
ّوکبساى ( )1396دس ثشسػی اثشات گبالکتَالیگَػبکبسیذ ثش
سٍی هبّی قشهض ثِ ایي ًتیجِ سػیذًذ کِ جیشُ حبٍی
گبالکتَالیگَػبکبسیذ ثبػث افضایؾ هؼٌیداس پشٍتئیيکل
هیؿَد کِ هغبثق ًتبیج تحقیق حبضش هیثبؿذ .دس تحقیق
حبضش هیضاى ایوًََگلَثَلیي ػشم خَى دس اثش تیوبسّبی
تغزیِ ؿذُ ثب جلجک پبدیٌب ثِ عَس هؼٌیداسی افضایؾ
211
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یبفت .هیضاى ایي ؿبخق دس تیوبس دس هؼشم ًبًَ اکؼیذ
سٍی ًؼجت ثِ گشٍُ ؿبّذ کبّؾ هؼٌیداسی یبفت .دس
تیوبسّبی تشکیت ًبًَ اکؼیذ سٍی ٍ جلجک (جلجک ًین ٍ
دٍ دسكذ) ،هیضاى ایي ؿبخق ثِ عَس هؼٌیداسی ًؼجت ثِ
تیوبس ؿبّذ افضایؾ یبفت کِ ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثٌظش
هیسػذ جلجک پبدیٌب تب حذٍدی تَاًؼتِ اثش کبّـی ًبًَ
اکؼیذ سٍی سا ثْجَد ثجخـذ ٍ ثِ حذ ؿبّذ ثشػبًذ.
ایوًََگلَثَلیيّب جضء آًتی ثبدیّبی عجیؼی ثَدُ ٍ ثِ
كَست کبهالً تٌظین ؿذُ دس غیبة هحشک آًتی طًتیک
خبسجی تَلیذ ٍ دس ثشاثش ػَاهل ثیوبسیصا ایجبد هیکٌٌذ .ثِ
ّویي دلیل ثِ ػٌَاى یکی اص ثخؾّبی هْن ػیؼتن
ایوٌی غیش اختلبكی هبّی هذ ًظش قشاس هیگیشًذ
( .)Hoseinifar et al., 2014عی تحقیقی Hoseinifar
ٍ ّوکبساى ( )2014ثِ ایي ًتیجِ سػیذًذ کِ اػتفبدُ اص
گبالکتَالیگَػبکبسیذ ٍ صایلَالیگَػبکبسیذ دس جیشُ هبّی
ػفیذ ثبػث ثْجَد ایوًََگلَثَلیي کل ٍ ؿبخقّبی ایوٌی
هیؿَد .هیضاى آلجَهیي ػشم خَى دس تحقیق حبضش دس اثش
تیوبسّبی تغزیِ ؿذُ ثب جلجک پبدیٌب ،تبثیش هؼٌیداسی
ًذاؿت ٍلی دس تیوبس دس هؼشم ًبًَ اکؼیذ سٍی ٍ دس
تیوبسّبی تشکیت ًبًَ اکؼیذ سٍی ٍ جلجک افضایؾ
هؼٌیداسی یبفت .آلجَهیي ًقؾ هْوی دس ثجبت فـبس
اػوضی ثِ هٌظَس تَصیغ هٌبػت هبیؼبت ثذى داؿتِ ٍ ثِ
ػٌَاى حبهل پالػوب ٍ لیگبًذّبی غیش اختلبكی )ثِ ّوشاُ
تؼذادی جبیگبُّبی اتلبل) ػول هیًوبیذً .تبیج تحقیق
حبضش ًـبى داد کِ دس هجوَع تیوبسّبی آصهبیـی ثش
هیضاى گلَکض ػشم خَى هبّی تبثیش هؼٌیداسی ًذاؿت
(.)P>0/05
آًضینّبی کجذی ثِ ػٌَاى ؿبخق فؼبلیت کجذی هحؼَة
هیؿًَذ ٍ تغییش دس هیضاى فؼبلیت ٍ تشؿح آىّب هیتَاًذ
هتبثش اص فبکتَسّبی فیضیکی ٍ ؿیویبیی آة ،تشاکن ،ؿشایظ
پشٍسؿیًَ ،ع جیشُ هلشفی ،ػي ،جٌغ ٍ ٍضؼیت ػالهت
هبّیبى ثبؿذ (هحوَدی ٍ ّوکبساىً .)1387 ،تبیج ایي
تحقیق ًـبى داد کِ دس هجوَع تیوبسّبی آصهبیـی ثش
هیضاى آػپبستبت تشاًؼبهیٌبص ( ،)ASTآلکبلیي فؼفبتبص
( ٍ )ALPآالًیي تشاًؼبهیٌبص ( )ALTػشم خَى هبّی
تبثیش هؼٌیداسی داؿت ( ،)P<0/05هیضاى ایي ؿبخقّب
دس اثش تیوبسّبی تغزیِ ؿذُ ثب جلجک پبدیٌب ثِ عَس
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هؼٌیداسی افضیؾ یبفت .هیضاى ایي ؿبخقّب دس تیوبس دس
هؼشم ًبًَ اکؼیذ سٍی ٍ دس تیوبسّبی تشکیت ًبًَ اکؼیذ
سٍی ٍ جلجک ًیض افضایؾ هؼٌیداسی یبفت .اص آًجبیی کِ
کجذ اًذاهی اػت کِ هتبثَلیؼن اٍلیِ هَاد غیش صیؼتی سا
اًجبم هی دّذ ٍ ثب تغییش دس ػبختبس هَسفَلَطیک ایي هَاد،
دس ثشخی هَاسد ،ػن صدایی هیًوبیذ ،تأثیش آالیٌذگی فلضات
ثِ كَست افضایؾ یب کبّؾ فؼبلیت آًضینّبی کجذی ٍ
ایجبد تغییشات ّیؼتَپبتَلَطیک کجذی ثشٍص هیکٌذ .ثِ
ّویي دلیل دس اسصیبثی آػیت کجذ ،ػٌجؾ ػغَح
آًضینّبیی ًظیش  ALP ٍ AST ، ALTثِ عَس ٍػیغ هَسد
اػتفبدُ قشاس هیگیشدٍ .قَع ًکشٍص یب آػیت غـبء ػلَل
ثبػث سّبؿذى ایي آًضینّب ثِ گشدؽ خَى هیؿَد ( Park
.)et al., 2010
 ALTثِ عَس ػوذُ دس کجذ ٍجَد داسد ٍ ثشای کجذ
اختلبكیتش اص  ASTاػت .دس جشیبى آػیت حبد،
آًضینّبی AST ٍ ALTحؼبعتشیي هبسکشّبی ػشهی
ّؼتٌذّ .شگبُ غـبء ػلَل كذهِ ثجیٌذ ّش دٍ آًضین ثِ
هقبدیش فضایٌذُای دس خَى آصاد هیؿًَذ (سادگْش.)1390 ،
افضایؾ ػغح  ASTدس ػشم ،آػیت کجذ ًظیش ّپبتیتّبی
ٍیشٍػی ،اًفبسکتَع قلجی ٍ كذهبت ػضالًی سا ًـبى
هیدّذ ALT .کِ تجذیل آالًیي ثِ پیشٍٍات ٍ گلَتبهبت سا
کبتبلیض هیکٌذ ،ثشای کجذ اختلبكیتش ثَدُ ٍ پبساهتش
هٌبػتتشی ثشای تـخیق آػیت کجذ هیثبؿذ .ػغَح
افضایؾ یبفتِ آًضینّبی ػشهی حبکی اص ًـت ػلَلی ثَدُ
ٍ ًـبًگش آػیت ػبختبس ٍ اختالل ػولکشد غـبّبی ػلَلی
دس کجذ هیثبؿذ ( Drotman and Lawhan,
 ALTجضء ػشهی آًضینّبی
ٍ AST .)1987
غیشػولکشدی پالػوب ّؼتٌذ کِ ثِ عَس عجیؼی دس
ػلَلّبی ثشخی اص اًذامّب اص جولِ کجذ قشاس گشفتِاًذ.
یکی اص دالیل افضایؾ ػغح ػشهی ایي آًضینّب هوکي
اػت تغییش دس ًفَرپزیشی غـبی پالػوبیی ػلَلّبی
کجذی یب كذهبت ػلَلی حبكل اص قشاسگشفتي دس هؼشم
ًبًَرسات ثبؿذ .ثٌبثشایي ،پبیؾ ًـت آًضینّبی کجذی ثِ
داخل خَى ،اثضاس ثؼیبس هفیذی دس هغبلؼبت آػیت کجذی
ثب ًبًَرسات هیثبؿذ ( .)Park et al., 2010اثش ًبًَ رسُ
اکؼیذ آّي ثش ثبفت ٍ آًضین کجذی ًـبى داد کِ غلظت
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ثبالیی اص ًبًَ رسات اکؼیذ آّي هیتَاًذ اثشات ًبهغلَثی ثش
سٍی کجذ داؿتِ ٍ ثبػث كذهِ ثِ ثبفت کجذی ٍ افضایؾ
ػغح آًضینّبی کجذی ؿَد ( Yousefi Babadi et al.,
 .)2013ثشسػیّبی ثیـتش ًـبى هیدّذ کِ ًبًَرسات
اکؼیذ آّي دس غلظتّبی ثبالی 150هیکشٍگشم ثش
کیلَگشم ثبػث افضایؾ هؼٌیداسی دس غلظت آًضین ALT
دس هبّی قضلآالی سًگیيکوبى هیؿًَذ .ایي آًضین ثشای
کجذ اختلبكی ثَدُ ٍ آػیت ػلَلّبی کجذی ثبػث
افضایؾ آصاد ؿذى ایي آًضین هیگشدد .اص ایٌشٍ ،هوکي اػت
دلیل افضایؾ ایي آًضین تأثیش تخشیجی ًبًَرسات اکؼیذآّي
ثش ػلَلّبی کجذی ثبؿذ.
آهیٌَتشاًؼفشاصّب هؼشفی ثشای ػالهت ػلَلّبی کجذی ثِ
ؿوبس هیسًٍذ ٍ دس هشاحل اٍلیِ تخشیت کجذ ،آًضینّبی
ػیتَپالػوی ّپبتَػیتّب احتوبالً اص ػلَلّب ثِ داخل
جشیبى خَى ًـت هیکٌٌذ ٍ ًفَرپزیشی غـبء افضایؾ
هییبثذ .احتوبالً دس اثش اص دػت دادى ػلَلّبی کجذی،
ایي آًضینّب دس خَى آصاد هیؿًَذ .ثٌبثشایي ،افضایؾ ایي
آًضینّب ًـبىّبیی اص آػیت ػلَلّبی کجذی اػت کِ ثب
ًتبیج آًضیوی ثبفت کجذ دس ایي هغبلؼِ هغبثقت داسد
( .)Christ- Crain et al., 2004ثب تَجِ ثِ ًتبیج تحقیق
حبضش هیتَاى ًتیجِ گشفت کِ ثٌظش هیسػذ جلجک پبدیٌب
تب حذی تَاًؼتِ اثش کبّـی ًبًَ اکؼیذ سٍی سا ثش ؿبخق
پشٍتئیي کل ٍ ایوًََگلَثَلیي ػشم خَى سا ثْجَد ثجخـذ
کِ ًیبص ثِ تحقیقبت ثیـتش دس ایي صهیٌِ اػت.
تشکر و قدردانی
ایي تحقیق ثب حوبیتّبی هبدی ٍ هؼٌَی داًـگبُ ػلَم
کـبٍسصی ٍ هٌبثغ عجیؼی گشگبى كَست گشفت .اص ّوِ
ثضسگَاساًی کِ ثٌحَی دس ایي پظٍّؾ هؼبػذت ًوَدًذ،
ػپبػگضاسی هیگشدد.
منابع
رادگهر ،ن .1390.تفؼیش ثیَؿیوی ثبلیٌی  .اًتـبسات ایل
آسهبى .چبح اٍل  .كفحبت .740
ستبری ،م ،.شبهسًوی ،د .ي شفیعی ،ش.1382 .
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Effect of dietary enrichment of Padina algae (Padina astraulis Hauck) on serum immune
indices of Common carp Cyprinus carpio in exposure to zinc oxide nanoparticle
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Abstract
The use of immune stimulants such as algae has a key role in enhancing of immunity. On the
other hand, the presence of nanoparticles affects the physiological status of fish and reduces
their immune function. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of
enrichment of diet with algae on carp serum immune parameters in exposure to zinc oxide.
250 common carp were divided in four groups for 42 days, algae-free (treatment 1, control),
food containing 0.5% algae (treatment 2), food containing 1% algae (treatment 3) and food
containing 2% algae (treatment 4), then 50% of acute concentration of zinc oxide
nanoparticles (1.5 mg/l) was added to each of the groups over a period of fourteen days. The
results of this study showed that in general, experimental treatments had a significant effect
on serum protein, immunoglobulin and serum albumin levels (P<0.05), but there was no
significant effect on serum glucose (P>0.05). Also, experimental treatments had a significant
effect on ASA, ALP and ALT levels (P<0.05). The significantly increased rate of these
indices was due to treatments fed with algae. Also, these indices increased significantly in
treatment of zinc oxide and also in zinc with algae group. Experimental treatments did not had
a significant effect on blood glucose level (P>0.05). It can be concluded that Padina algae
may partially improve the reducing effect of nano-oxide on serum total protein and
immunoglobulin levels, which requires further research in this regard.
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