
 
 
 

 
 
 

 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان

 0011هارم، زمستان چسال نهم، شماره 
 

  مقاله پژوهشی

Oreochromis) نیل یهای خونی ماهی تیالپیااثر سمیت نیترات نقره بر برخی شاخص  

niloticus )( تغذیه شده با سطوح مختلف پربیوتیک قارچ صدفیPleurotus ostreatus) 

 

، 5، 0وحید زمانی، 3دانیال حیدرزاده برزگر، 3بیگدلیمسعود ، *0مریم رضایی شادگان، 2عاطفه ایری، 0فرحناز کاکاوند

 9، سید علی اکبر هدایتی8، اسماعیل زارع مهرآبادی7، پریا هوشمند6محسن برخوردار
 

 3011 شهریورتاریخ پذیرش:  3199 دیتاریخ دریافت: 

 چکیده
ی هاشاخص( بر Pleurotus ostreatus) یصدفسطوح مختلف پربیوتیک قارچ  ریثاتهدف از انجام این مطالعه، تعیین 

 0در روز  02 مدت به تیالپیا ماهی بچهقطعه  321 به همین منظور، مواجهه شده با نیترات نقره بود. ی نیلایالپیتماهی  یخون

قارچ صدفی  درصد پربیوتیک (0)تیمار  2/1 و( 1)تیمار  3/1 ،(2 ماریت) 10/1(، شاهد ،3 ماریت) 1حاوی  هایبا جیره ماریت

 در ماهیان خونی یهاشاخص. شد اضافه روز 31 مدت نیترات نقره به ppm0/1 هاگروه از هرکدام شدند. سپس به تغذیه

، RBCی بر داریاثر معنیی تنها بهپربیوتیک  .شد ارزیابیقبل و بعد از قرارگیری در معرض نیترات نقره  مختلفتیمارهای 

MCV ،( 10/1هماتوکریت و هموگلوبین نداشتP< ولی ،) تیمارهای تغذیه شده با پربیوتیک و مواجهه با سم نیترات نقره

طبق نتایج به . دادند گروه شاهد نشان به را نسبت MCH(و 2/1و  3/1)در تیمارهای  WBC ،MCHCی هاشاخصافزایش 

 قارچ اثرات پربیوتیکاز  استفاده وکرد  تحریک تیالپیا ماهی دررا  غیراختصاصی ایمنی خوراکی، روش در پربیوتیکدست آمده، 

درصد پربیوتیک قارچ صدفی  2/1و  3/1سطوح در مجموع، داد.  خونی کاهش یهاشاخص بر نیترات نقره راسم  از ناشی تخریبی

 ایالپیت یماه یخون هایشاخص تیبهبود وضع سبب توانستسم نیترات نقره بودند،  ppm0/1در تیمارهایی که در معرض 

 .شود

 .ی خونیهاشاخصنیترات نقره، ماهی تیالپیا،  پربیوتیک، کلیدی: واژگان

گرگان،  یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز ست،یز طیو مح التیدانشکده شدانشجوی دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، گروه تکثیر و پرورش آبزیان،  -3

 ن.رایگرگان، ا

گرگان،  یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز ست،یز طیو مح التیدانشکده شبرداری آبزیان، دانشجوی دکتری بوم شناسی آبزیان، گروه تولید و بهره -2

 ن.رایگرگان، ا

 ، بهبهان، ایران.بهبهان )ص( اءیخاتم االنب یدانشگاه صنعت، )ع(یامام حسن مجتب یعیدانشکده منابع طبکارشناس ارشد شیالت، گروه شیالت،  -1

 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.استادیار گروه محیط زیست،  -0

 شناسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.گروه پژوهشی مطالعات محیطی دریاچه زریبار، پژوهشکده کردستاناستادیار  -0

 تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران.استادیار پژوهشی گروه علوم دامی، مرکز  -1

گرگان،  یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز ست،یز طیو مح التیدانشکده شبرداری آبزیان، برداری آبزیان، گروه تولید و بهرهدانشجوی دکتری صید و بهره -7

 ن.رایگرگان، ا

 ، کرج، ایران.دانشگاه تهرانانشکده محیط زیست، شناسی دریا، دکارشناس ارشد بوم -8

 ن.رایگرگان، گرگان، ا یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز ست،یز طیو مح التیدانشکده شبرداری آبزیان، استاد گروه تولید و بهره -9

 rezaie.m26@gmail.com نویسنده مسئول: *

mailto:rezaie.m26@gmail.com
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مقدمه

های آبی همواره با پرورش در اکوسیستم

ها وجود مشکالتی مواجه است که یکی از آن

، های صنعتیورود پساب .استها آالینده

ی به اکشاورزی و شهری بدون هیچ تصفیه

محیط آبی سبب آلودگی این اکوسیستم 

 صنعتی مختلف منابع از هاهندیآال ورود .دشومی

 تواندیم آبی یهاستمیاکوس به بهداشتی و

 در را هاستمیاکوس و دنز هم بر را هاآن تعادل

 در هاندهیآال این .دهد قرار خطر نابودی معرض

 انسان بدن و غذایی زنجیره وارد توانندیم تینها

 داشته پی در را زیادی ایمنی یهابیآس و دونش

از این رو،  .(3192 هدایتی و همکاران،) باشند

 اثرات و زااسترس عوامل متقابل اثرات شناخت

 را امر متخصصین زیستی، جوامع بر هاآن سوءآ

 اثرات و کننده محدود استانداردهای تعیین در

زیستی  یهاسمیمکان بر هاندهیآال دیگر و فلزات

 از حفاظت تینها در و فیزیولوژیکی موجودات و

 ماده، به کی تیسم .کندیم یاری ستیزطیمح

زدن به موجود  آن ماده در صدمه یذات تیقابل

عنوان عامل  . نیترات نقره بهشودیزنده اطالق م

 (ROSفعال اکسیژنی ) یهاگروه کننده جادیا

 یهاسمیمکان لهیوس و به است شده شناخته

، سولفیدریل یهاکنش با گروهمتنوع شامل برهم

 درسانیبه سلول آسیب م هامیو آنز هانیپروتئ

 نقره دارای خواص .(3193 )تربالی و همکاران،

 و به همیناست  ایویژهشیمیایی  وی فیزیک

بهداشتی، دارویی، نوری و دلیل در مصارف 

کاربرد دارد. یون نقره دارای اثر  الکترونیکی

و برای طیف وسیعی از  استباکتریایی ضد

. دها باالترین درجه سمیت را دارمیکروارگانیسم

سطحی  یهاصورت طبیعی در آببه این یون 

های بشری سبب افزایش وجود دارد و فعالیت

شود. های آبی میسطوح نقره در اکوسیستم

 است ومحیط آبی  ،هامقصد نهایی تمام آالینده

در باالترین سطح زنجیره  هاماهی ،محیطدر این 

آلودگی  یهایکی از شاخص دارند که غذایی قرار

 (. 3190 )ابرقویی و همکاران،هستند 

 از یاریدر بس یپروریتوسعه روزافزون آبز

 به برایتقاضا  شیمنجر به افزا ایمناطق دن

 به .شده است دیجد ییایمیمواد ش یریکارگ

استفاده از مواد  ریاخ یهاکه در سال یاگونه

تحت مطالعات  یصنعت باتیو ترک ییایمیش

 یاداقتص یهانظر جنبه تا از اندگرفته قرار قیدق

 یپروریو در آبز یبندطبقه یو دامنه سالمت

 اتبیترک نیجمله ا . ازرندیاستفاده قرار گ مورد

هستند.  (Prebiotics) هاکیوتیبپر ییایمیش

ه است ک یهضم رقابلیغ ییماده غذا کیوتبیپر

کوتاه  رهیچرب زنج هایدیبه اس ریدر اثر تخم



 [241] 2411(، 4)9 بیوتکنولوژی آبزیان:فیزیولوژی و   اثر نیترات نقره بر تیالپیای نیل تغذیه شده با پربیوتیک قارچ صدفی        

 

 تیرشد و فعال کیتحر قیو از طر شودیم لیتبد

در  جودمو یهایاز باکتر یتعداد محدود ای کی

و  دارد زبانیم یبرا یروده اثرات سودمند

 Mahious) بخشدیرا بهبود م زبانیم یسالمت

et al., 2005موجب  هاکیوتبی(. استفاده از پر

روده و کاهش  یولوژیزیف ،یمنیبهبود عملکرد ا

 Douglas and)شود یم کیآلرژ هایپاسخ

Sander, 2008.)  گذشته  یهاسال طیدر

ه در ک) هاافزودنی دیگراستفاده از پربیوتیک و 

ن نقش اساسی کنندگاباال بردن ایمنی مصرف

ثرات ا که یطور به .است افتهی شیافزا (اندداشته

 تمثبت و فراوان این مواد در انواع جانداران ثاب

به  ایمنی یهاپاسخ تحریک شده است. افزایش

 خوراکی قارچ مانند غذایی یهامکمل لهیوس

 برخوردار آبی منابع در باالیی اهمیت از تواندیم

 طوربه  توانندمی غذایی هایاین مکمل .باشد

 اثر طریق از را اولیه دفاعی سازوکارهای مستقیم

 مسئول فعال سازند. تمام هایژن و هابرگیرنده

 ،است گرفته صورت هاقارچ روی که ییهاپژوهش

 ترکیبات از زیادی شمار داشتن علت به ها راآن

 طبیعی غذایی مکمل یک عنوانبه زیستی  فعال

 (.Wasser, 2002) اندداده قرار ییدات مورد

 یهاشاخص از یکی خون هایشاخص ارزیابی

 سالمتی وضعیت تعیین در نانیاطم قابل و مهم

 و است )کیخسروی آبزیان زیستی کنترل و

(. Orum et al., 2003؛ 3189، همکاران

 تغییرات بر داللت خونی هایشاخصتغییرات 

 تغییر این و محیط دارد آب کیفیت نامطلوب

 هایشاخصاز  برخی کاهش یا افزایش با مقادیر

 حیدریاست ) رگذاریثات بیماری ایجاد در خونی

. (Verma et al., 1982؛ 3192 و همکاران،

 توصیف منظوربه  ماهیان خونی هایشاخص

 کار به زاتنش عوامل به پاسخ در آنها سالمت

 و سیستماتیک رابطه واقع در و دشویم برده

 این برابر در را موجودات فیزیولوژیکسازگاری 

 Soivio andکند )یم ینیبشیپ عوامل

Oikari, 1976). خون پروفایل ،بنابراین 

 وضعیت مورد در را مهمی اطالعات تواندیم

 ارزیابی منظوربه  و دهد ارائه ماهی فیزیولوژیکی

 Doganشود ) استفاده هاکشآفت سوء اثرات

and Can, 2011 .) ی، درباره اثر کلبه طور

خونی ماهیان، در  هایشاخصر بها پربیوتیک

 مطالعاتهای رشد و تغذیه، مقایسه با شاخص

 بارهی انجام نشده است. در این اگسترده

 Oreochromis) ی تیالپیاهاگونهمطالعاتی بر 

niloticus) توسط Hisano  و همکاران

توسط  (Labeo rohita) راهو(، 2117)

Andrews  معمولی کپورو  (2119همکاران )و 

(Cyprinus carpio) و  منصور رازقی توسط

ی، کل طوربه  است. شده انجام( 3190همکاران )
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ش ها افزایاحتمالی پربیوتیک راتیثاتیکی از 

 عملکرد ایمنی است.

 ماهیان و خانوادهتیالپیا از راسته سوف

Cichlidae  که به علت رشد سریع و است

توجه بسیاری از  ارزان موردپرورش ساده و 

است. یکی از  گرفته کشورهای جهان قرار

 ، تیالپیای نیلآن های پرورشیگونه نیترمهم

(Oreochromis niloticus )است. 

 ییهاندهیآال وجود و آب نامناسب کیفیت

 آبی یهاستمیاکوس در نقره نیترات همچون

 کاهش با و شودمیماهیان  در تنش موجب

 خطر افتادن به سبب ماهیان ایمنی عملکرد

               با توجه به  از این رو،. شود هاآن سالمتی

ه بهای آبی ورود فلزات سنگین به اکوسیستم

           اثرات به توجه با عنوان آالینده و همچنین

 Pleurotus) مثبت پربیوتیک قارچ صدفی

ostreatus )اثرات ناشی از ایمنی بهبود بر 

 افزایش بافتی، عملکرد بر مواد آالیندهسمیت 

 مانند زیستی آبزیان هایشاخص از برخی رشد و

به اضر ح مطالعه در بافتی، وخونی  هایشاخص

نقره  نیترات اثرات شناسیخون یهابررسی جنبه

 پرداخته شد و این فرضیه ی نیلبر ماهی تیالپیا

با پربیوتیک  نیتراتکه احتمال کاهش اثرات 

نیز مورد ارزیابی قرار  ،قارچ صدفی وجود دارد

 .گرفت

 هاروش و مواد

 رایط نگهداری شو ماهیان تهیه 

پروری شهید در سالن آبزیژوهش پ این

ناصر فضلی برآبادی دانشکده شیالت دانشگاه 

           .انجام شدکشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

 Oreochromis) نیل یتیالپیا انبچه ماهی

niloticus)  گرم از  21با محدوده وزنی حدود

ورد بجن پاکنژادخصوصی تکثیر و پرورش  مرکز

 ،تهیه شد و پس از انتقال به مدت یک هفته

سازگاری اولیه صورت پذیرفت. پس از 

در  قطعه 31ها با تراکم بچه ماهی ،دهیعادت

سازی لیتری ذخیره 311فایبرگالس  مخازن

، فرادانه) با غذای تجاری کپور شدند. ماهیان

درصد وزن  1میزان به ایه پبه عنوان جیره ایران( 

 نوبت )صبح و عصر( تغذیه شدند 2بدن در 

درصد ترکیبات . (3198 ی و همکاران،کیر)

ارائه شده  3ایه در جدول پتشکیل دهنده جیره 

 است.

های شاخصدر طی دوره آزمایش 

ر د محلولفیزیکوشیمیایی آب شامل اکسیژن 

در دمای  در لیتر و گرممیلی 7-9 دودهحم

)به وسیله  سلسیوسدرجه  20-28 دودهحم

 شد.داشته  ثابت نگههیتر و دماسنج( 
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 جیره پایه ترکیبات شیمیایی و اجزا: 0جدول 

 )ماده خشک(درصد  اجزای جیره

 30/8 گندم آرد

 118/20 سویا آرد

 110/3 آرد ذرت

 121/38 آرد جو

 03/31 کتانبذر 

 930/9 پودر ماهی

 137/1 روغن ذرت

 110/1 روغن آفتابگردان

 2 منوکلسیم فسفات

 318/1 روغن کانوال

 311/1 روغن ماهی

 730/23 نشاسته

 3 لسیتین

 2 مکمل معدنی

 ترکیب شیمیایی جیره

 20 پروتئین خام

 0 چربی خام 

 01 کربوهیدرات خام

 

در این پژوهش حاوی  جیره آزمایشی

عنوان مکمل غذایی بود که به این به پربیوتیک 

( Pleurotus ostreatus)منظور از قارچ صدفی 

 تهیه)پارس قارچ، ایران(  یهاقارچ .استفاده شد

به  هاشده، به علت میزان باالی آب موجود در آن

 ند وساعت در دمای اتاق نگهداری شد 20 مدت

 00با دمای ن( ، آلماBinderن )سپس در آو

در  ند.دشروز خشک  2به مدت  سلسیوس درجه

و برای تهیه ، ایران( Parsesب )ها آسیاآخر قارچ

 ,.Sevik et al) ندجیره غذایی استفاده شد

تیمار با سه تکرار  0در اضر ح. مطالعه (2013

فاقد پربیوتیک  ایهپجیره ( شاهد، 3تیمار ) شامل

 10/1حاوی  ایهپ جیره( 2قارچ صدفی، تیمار )

 جیره (1درصد پربیوتیک قارچ صدفی، تیمار )

درصد پربیوتیک قارچ صدفی،  3/1حاوی  ایهپ

درصد پربیوتیک  2/1حاوی  ایهپ جیره( 0تیمار )

 . سپسروز تغذیه شدند 02قارچ صدفی به مدت 

سم  معرضروز در  31همه تیمارها به مدت 

 0/1با غلظت ( آمریکا، Sigma)نقره  نیترات

)هدایتی و  گرفتندقرار  قسمت در میلیون

همچنین الزم به یادآوری  .(3192همکاران، 

درصد  01به میزان روزانه تعویض آب  که است

)با  تیمارغلظت سم در هر حفظ با  مخازنحجم 

 . گرفتمیصورت  ،(3استفاده از رابطه 

 

 :0رابطه 
M1V1= M2V2 

M جرم؛ :V.حجم : 
 

 گیریگیری و خوننمونه

قبل و بعد از مواجهه  گیری از ماهیاننمونه

ساعت قبل از  20 صورت گرفت.با نیترات نقره 

 هراز سپس  .گیری تغذیه ماهیان قطع شدخون



 2411(، 4)9فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان:                                            کاکاوند و همکاران                            [241]

 

طور تصادفی به  ،ظاهر سالمبه ماهی  سه تکرار

ساقه دمی آنها با  سیاهرگانتخاب شد و از 

گیری به خون ههپارین لیتریمیلی 0/2 سرنگ

 .(Brown, 1988) عمل آمد

 

 های خونیبررسی شاخص

، خونشناسیهای آزمایش منظور انجامبه 

و سفید ( RBC)های قرمز شمارش تعداد گلبول

(WBC )نمونه خون با  سازیپس از رقیق

هموسیتومتر الم با استفاده از محلول ریس، 

بر اساس روش  (PVC)انجام شد. هماتوکریت 

بر اساس  (Hb) نیمیکروهماتوکریت و هموگلوب

متوسط  تعیین شد. مقادیر حجم Sahliروش 

متوسط هموگلوبین مقدار ، (MCV)گلبولی 

غلظت هموگلوبین  میانگینو  (MCH)سلولی 

های رابطه بر اساس (MCHCهای قرمز )گلبول

 Kakavand et)محاسبه شد  0تا  2 استاندارد

al., 2020). 

 

 :2رابطه 

MCV (fL) = [PCV (%) / RBC (×10-6/mm3)] × 10 

 

 :3رابطه 

MCH (pg) = [Hb (g/dL) / RBC (×10-6/mm3)] × 10 

 

 :0رابطه 

MCHC (g/dL) = [Hb (g/dL) / PCV (%)] × 100 
 

 تحلیل آماری و تجزیه

 این آزمایش در قالب یک طرح کامال

د. پس از ثبت شریزی و اجرا تصادفی برنامه

آزمون  ها همگنی آنها با استفاده ازداده

Kolmogorov-Smirnov  بررسی شد. برای

 وجود اختالفبررسی مقایسه بین تیمارها و نیز 

 واریانس آزمون تحلیلاز  آنهادار بین معنی

آزمون پسو  (Multiple ANOVA) طرفهدو

-Duncan’s Multipleای دانکن )چند دامنه

Range Test)  درصد 90اطمینان در سطح 

(10/1>P ) هایتحلیلتجزیه و شد. استفاده 

)ویرایش  SPSSافزار آماری با استفاده از نرم

 افزار( و ترسیم نمودارها با استفاده از نرم21

Microsoft Excel 2007 .انجام شد 

 

 نتایج

 بهی قارچ صدف نشان داد که پربیوتیک نتایج

 هموگلوبین داری بر شاخصتنهایی اثر معنی

(HBخون ماهی تیالپیا )اما .نداشت ی نیل           

          در  (نیترات نقرهسم )بعد از مواجهه با 

 ،دریافت کرده بودندپربیوتیک تیمارهایی که 

    نسبت به شاهد )بدون مقدار این شاخص 

 (.3)شکل کاهش داشت  (پربیوتیکدریافت 

اری بر دتنهایی اثر معنی پربیوتیک بهتیمار با 

 .خون نداشت RBCو هماتوکریت های شاخص



 [241] 2411(، 4)9 بیوتکنولوژی آبزیان:فیزیولوژی و   اثر نیترات نقره بر تیالپیای نیل تغذیه شده با پربیوتیک قارچ صدفی        

 

بعد از مواجهه با نیترات نقره در تیمارهایی اما 

مقدار دریافت کرده بودند، پربیوتیک که 

)به  0و  1هماتوکریت در تیمارهای  هایشاخص

           RBC( و پربیوتیکدرصد  2/1و  3/1ترتیب 

نسبت به شاهد  پربیوتیکدر هر سه تیمار 

 مقدار شاخص .(1و  2های داشت )شکل کاهش

MCHC  تنهایی  پربیوتیک بهدر تیمارهای

بعد از مواجهه با نیترات نقره در اما  یافت. کاهش

تیمارهایی که پربیوتیک دریافت کرده بودند، 

نسبت به  0و  1مقدار این شاخص در تیمارهای 

. (0داری مشاهده شد )شکل شاهد افزایش معنی

اری بر دتنهایی اثر معنی پربیوتیک بهتیمار با 

بعد از مواجهه  اما. ون نداشتخ MCVشاخص 

با نیترات نقره در تیمارهایی که پربیوتیک 

دریافت کرده بودند، مقدار این شاخص نسبت به 

مقدار  (.0داری داشت )شکل شاهد افزایش معنی

 پربیوتیک به در تیمارهای MCHشاخص 

بعد از  داری نداشت. امامعنی تغییرتنهایی 

مواجهه با نیترات نقره در تیمارهایی که 

پربیوتیک دریافت کرده بودند، مقدار این 

نسبت به شاهد  0و  1شاخص در تیمارهای 

یافت، به طوری که این افزایش در تیمار  افزایش

بود  داریمعن (پربیوتیکدرصد  2/1)غلظت  0

  .(1)شکل 

ین یی و همچنتنها پربیوتیک به در تیمار با

عد از مواجهه با نیترات نقره در تیمارهایی که ب

پربیوتیک دریافت کرده بودند، افزایش 

مشاهده شد، به  WBCر شاخص د یداریمعن

درصد  3/1و  2/1های طوری که در غلظت

 .(7بود )شکل  داریافزایش معناین پربیوتیک 

 

 

واجهه قبل و بعد از م کیوتیبرپ: تغییرات سطوح هموگلوبین خون ماهی تیالپیای نیل در تیمارهای مختلف 0شکل 

 (.P>15/1)مشاهده نشد بین تیمارها  یاختالف معنادارخطای استاندارد(.  ±با سم نیترات نقره )میانگین 
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تیالپیای نیل در تیمارهای مختلف پربیوتیک قبل و بعد از  یماه خون تیهماتوکر : تغییرات میزان2شکل 

خطای استاندارد(. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختالف معنادار  ±مواجهه با سم نیترات نقره )میانگین 

 .(>15/1Pبین تیمارها است )

 

 

های قرمز در خون ماهی تیالپیای نیل در تیمارهای مختلف پربیوتیک قبل و : تغییرات تعداد گلبول3 شکل

شد مشاهده نبین تیمارها  یاختالف معنادارخطای استاندارد(.  ±بعد از مواجهه با سم نیترات نقره )میانگین 

(15/1<P.) 
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تیالپیای نیل در تیمارهای  یماه (MCHC) قرمز یهابوللگدر  نیهموگلوب متوسط غلظتتغییرات  :0 شکل

خطای استاندارد(. حروف متفاوت  ±مختلف پربیوتیک قبل و بعد از مواجهه با سم نیترات نقره )میانگین 

 .(>15/1Pنشان دهنده وجود اختالف معناداری بین تیمارها است )

 

 

تیالپیای نیل در تیمارهای مختلف پربیوتیک  یماه ( MCV) های قرمزگلبول متوسط حجم: تغییرات 5شکل 

شاهده مبین تیمارها  یاختالف معنادارخطای استاندارد(.  ±قبل و بعد از مواجهه با سم نیترات نقره )میانگین 

 (.P>15/1)نشد 
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( ماهی تیالپیای نیل در تیمارهای مختلف MCHهای قرمز ): تغییرات متوسط هموگلوبین در گلبول6 شکل

خطای استاندارد(. حروف متفاوت نشان دهنده  ±پربیوتیک قبل و بعد از مواجهه با سم نیترات نقره )میانگین 

 .(>15/1Pوجود اختالف معناداری بین تیمارها است )

 

 

های سفید خون ماهی تیالپیای نیل در تیمارهای مختلف پربیوتیک قبل و بعد : تغییرات تعداد گلبول7شکل 

خطای استاندارد(. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختالف  ±از مواجهه با سم نیترات نقره )میانگین 

 .(>15/1Pمعناداری بین تیمارها است )
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 بحث

 از استفاده پروریآبزی صنعت در امروزه

 و پربیوتیکی پروبیوتیکی، ترکیبات انواع

 یافته رواج ایطورگسترده به بیوتیکیسین

 رشد بر خود ثیرات مثبتات با ترکیبات این است.

 در برخی همچنین و میزبان بدن مقاومت و

 و بیوتیکآنتی مناسب جایگزین به عنوان موارد

 اکثر گیرد.می قرار استفاده مورد واکسیناسیون

 هایشاخص با آبزیان در هامطالعات پربیوتیک

 تبدیل ضریب ویژه، رشد ضریبمانند  رشد

 است شده سنجیده ایمنی هایو شاخص غذایی

 با ارتباط در کمی بسیارخونشناسی  مطالعات و

 صورت آبزی میزبان بر بیوتیکپر ثیراتات

 نشانگرها اغلب در بررسیزیستاست.  پذیرفته

 زاریبیمافرآیندهای طبیعی زیستی، فرایندهای 

و یا پاسخ دارویی به یک درمان ویژه ارزیابی 

           های ترین شاخصجمله مهم شوند، ازمی

شناسی، بیوشیمیایی، های خونزیستی شاخص

 Van Der Oost etو بافتی است ) هورمونی

al., 2003). بهها ورود فلزات سنگین و آالینده 

ی آبی هاستمیاکوسو گسترده در  مداوم صورت

 دهدمیرا در معرض تهدید قرار  هاآنذخایر ژنی 

 Shrinkingو موجب کوچک شدن مبنای ژنی )

Genetic Base و کاهش تنوع زیستی فون و )

 ,.Rahman et al) شودیمفلور اکوسیستم 

برای انسان  تاینها هاندیافر(. این 2002

چرا که انسان وابسته به  هستند، نیخطرآفر

 جمله ازی آبی هاطیمحغذاهای موجود در 

ها (. آالیندهMellanby, 1967هستند ) هایماه

 از و شوند بدن یهابافت و هارگ وارد توانندیم

 را دسترسی زیستی قابلیت توانندیم راه این

به  منجر است ممکن مسئله این. دهند افزایش

 و مغز در التهابی یهاپاسخ و سمی ثیراتات

 Iriantoشود ) مرکزی عصبی تخریب سیستم

and Austine, 2002 .) با توجه به آلودگی

آبزیان و افزایش روزافزون  ستیز طیمح

آبی و ایجاد عوارض  یهاستمیها در اکوسآالینده

ا هآبزیان، مطالعه این اکوسیستم به و آسیب

 (.3191)اکرمی و همکاران،  استامری ضروری 

          وابسته ماهیان در خونی یهاشاخص تغییرات

 نوع بیماری، .است پرورش محیط به شرایط

             تغییرات آلودگی، غذایی، یهامکملتغذیه، 

          در توانندیمدیگر  موارد و استرس دما،

 ,Keifferباشند ) ثروم خونی یهاشاخص تغییر

 دارا بودن خاطر به عمدتا ها(. پربیوتیک2000

مانان اولیگوساکارید  و بتاگلوکانساکارید پلی

 بهبود تلفات، کاهش تغذیه، ییکارا افزایش باعث

 در غذا مصرف افزایش غذایی و تبدیل ضریب

 .(Pryor et al., 2003)شوند یم موجودات
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تحت تیمارهای ماهیان  حاضر،ه مطالع در

نیترات        پربیوتیک قارچ صدفی و مواجهه با 

 یهاشاخصدر  را افزایشی)ترکیبی( نقره 

ی هاگلبول تعداد و هموگلوبین هماتوکریت،

تیمارهای  به نسبت MCHو  MCHC سفید،

                یی و گروه شاهد نشانتنها بهپربیوتیک 

، MCHC، دادند. بیشترین شاخص هموگلوبین

MCH ،MCV گلبول سفید در تیمار ترکیبی و 

به  قارچ خوراکی کیوتیپرب درصد 3/1و  2/1

نیترات نقره نشان داده شد.  سم ppm0/1 همراه

 ییهاسلول نیترمهم از یکی سفید یهاگلبول

 ایمنی یهاواکنش توانندیم که هستند

 تحریک ماهیان در را اختصاصی و یراختصاصیغ

 تعداد حاضر، مطالعه (. در3187 )سلطانی،کنند 

 ی ترکیبیمارهایت در سفید یهاگلبول

 نسبت را افزایشی پربیوتیک قارچ صدفی و سم

 ییتنها به ی پربیوتیکمارهایتشاهد و  به گروه

قارچ  پربیوتیکدرصد  3/1 حاوی تیمار .داشتند

نیترات نقره  سم ppm0/1 به همراه خوراکی

 به نسبت بیشتری تعداد گلبول سفید دارای

 تقویتدهنده  نشانبود که ی دیگر تیمارها

 با این شده هیتغذسیستم ایمنی در ماهیان 

 گلبول . افزایش تعداداستی اهیتغذاستراتژی 

   دهنده نشاناست و  خوبی شاخص سفید

 یزایماریبافزایش توان ایمنی در برابر عوامل 

 طوالنی استرس و اثر در چون .استمهاجم 

گلبول سفید  تعداد آب، اکسیژن کمبود شدن

(. 3189کاظمی و همکاران، ) ابدییم کاهش

استرس نیز موجب تعداد گلبول سفید و قند 

و در عوض موجب  دهدرا افزایش میخون 

 شده مشخصد. شوکاهش تعداد گلبول قرمز می

 غلظت و قرمز یهاگلبول تعداد کهاست 

 خود از را گونه به تغییرات وابسته هموگلوبین

 توانندیم حتی هاتفاوت این .دهندیم نشان

 و غلظت دما تغییرات ژهیوب باشند. فصلی

 اثر هاشاخص این روی نیز محلول اکسیژن

 بودن شرایط محیطی . با توجه به ثابتگذارندیم

این  ریثاتاز  توانیم و ماهی مورد آزمایش،

ی مارهایتعوامل بر تغییرات این شاخص در 

 نقش قرمز یهاگلبولی کرد. پوشچشممختلف 

. کنندیمایفا  بدن در اکسیژن انتقال در مهمی

روی  منفی اثر قرمز یهاگلبول ناکافی مقادیر

 کل پروتئین کاهش باعث و دارد متابولیسم

(. Stoskopf, 1993) شودیم خون پالسمای

عالوه بر این، میزان هموگلوبین و هماتوکریت 

و  ندهستی قرمز هاگلبولنیز تابعی از تغییرات 

فاده از سطوح است د.نرابطه مستقیم با آن دار

درصد پربیوتیک الیگوساکارید  2 تا 1مختلف 

جوان  نیل ( در ماهی تیالپیایMOS)مانان 

 و تفاوت گلبول سفیدبه افزایش سطح  منجر
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های خونی در مقایسه با در شاخص داریمعن

و  Aly (.Sado et al., 2008) دشنگروه شاهد 

( افزایش میزان هماتوکریت را 2118همکاران )

زارش با پربیوتیک گ شده هیتغذنیل  تیالپیای در

 کپور ماهی یخون هایشاخص بررسی . درکردند

( Hypophthalmichthys molitrix) یانقره

 و توسط نظیفی که تریکلروفن با مسمومیت در

 که داد نشان نتایج شد، انجام (3181) همکاران

 همه در دیگر تیمارهای و شاهد گروه بین

 ی وجودداریمعن اختالف خونی هایشاخص

اتفاق  مصرفیغلظت  افزایش با امر این کهشت دا

سفید و  هایگلبول تعداد در سم افزایش با. افتاد

 شد مشاهده یداریمعن کاهش ماهی قرمز

 بررسینتایج  .(3181همکاران،  و )نظیفی

ی پرورشی ماهلیفبچه  یشناسخون هایشاخص

در معرض سطوح مختلف پربیوتیک 

 فر و همکارانالیگوفروکتوز که توسط حسینی

افزودن سطوح  نشان داد که ،( انجام شد3191)

 این ماهیانمختلف پربیوتیک به جیره غذایی 

 .تشی قرمز و سفید نداهاگلبولاثری بر تعداد 

( گزارش 2118و همکاران ) Sado همچنین

درصد  3تا  2/1کردند که افزودن سطوح 

                   ی خونیهاشاخصپربیوتیک مانان اثری بر 

قرمز، و  ی سفیدهاگلبولتعداد  جمله از

 و MCV، MCHهماتوکریت و هموگلوبین، 

MCHC صورت مطالعات بارهنشان نداد. در 

 هایشاخص  اثر نیترات نقره بر از ناشی گرفته

 تاکنوندیگر  و ماهیانی نیل تیالپیا ماهی خونی

 .است نشده گزارش دنیا و در ایران در ایمطالعه

 هایو آالینده سموم اثرات ،مطالعات دیگر در اما

 و ضعیف خونی هایشاخص تغییرات بر مختلف

 به مختلف ماهیان بدن ایمنی سیستم شدن

 به توانیم مثال عنوانبه  که است رسیده اثبات

 کشاورزی متداول سموم از که سم دیازینون اثر

 است، کشور شمالی یهااستان در استفاده مورد

 میزان کاهش صورت به کپور ماهیان روی بر

 خوارفعل کپور ماهی در هماتوکریت و هموگلوبین

(Ctenopharyngodon idella )801 ،گرمی 

)شریعتی ی گرم 0 علفخوار کپور ماهی

 یکپور معمول ماهی در ( و3181 ،یآبادضیف

(Sastry and Sharma, 1980اشاره )  کرد که

 ابدر رابطه با شاخص هموگلوبین ها نتایج آن

ولی با شاخص  نبود همسو حاضر مطالعه

 داشت. هماتوکریت همخوانی

 در بررسی به دست آمدهی هاافتهبر اساس ی

ی دیگر پژوهشگران مشاهده هاافتهو یحاضر 

مانند عوامل محیطی های شاخصکه  شودیم

و  ، تراکمدما)فصول سال، شوری، دوره نوری، 

 چرخهفیزیولوژیکی )گونه آبزی،  عوامل ،(غیره

وضعیت بلوغ، سن، جنس و شرایط  ،یدمثلیتول
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ی، چگونگی تهیه ریگنمونه زمان ،(یاهیتغذ

 یریگاندازهی هاروشدقت و حساسیت  و نمونه

 ریثات خونی هایشاخصی هاتیفعالبر  توانندیم

ز ابگذارند و باعث اختالف در تفسیر نتایج شوند. 

 مشابه یهاگونهسمیت  نتایج از استفاده این رو،

 و نیستجایز  جغرافیایی مختلف یهاطیمح در

 گونه هر از قبل حاد سمیت کردن آزمون اجرا

 Louis et) دشویم پیشنهاد شناسیسم مطالعه

al., 1996.)
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Abstract  

The aim of this study was to investigate the effect of different prebiotic levels of oyster 

mushroom (Pleurotus ostreatus) on hematological indices of Nil tilapia exposed to silver 

nitrate. For this purpose, 120 juveniles of tilapia were fed with diet containing 0 (treatment 1, 

control), 0.05 (treatment 2), 0.1 (treatment 3) and 0.2% (treatment 4) prebiotic oyster 

mushroom) for 42 days. Then, 0.5ppm of silver nitrate was added to each group for 16 days. 

Before and after exposing to silver nitrate, fish blood indices were evaluated. Prebiotics alone 

had no significant effect on RBC, MCV, hematocrit and hemoglobin (P<0.05). But, treatments 

fed with prebiotics and exposure to silver nitrate toxin showed an increase in WBC, MCHC 

(in 0.1 and 0.2 treatments), MCH indices compared to the control group. According to the 

results, oral prebiotics stimulated nonspecific immunity in tilapia and using mushroom 

prebiotics reduced the destructive effects of the silver nitrate toxin on blood indices. In 

conclusion, levels of 0.1 and 0.2% of prebiotic oyster mushroom in treatments which exposed 

to 0.5ppm silver nitrate toxin could improve the blood factor status of tilapia. 

Key words: Prebiotic, Silver Nitrate, Tilapia, Blood Indices. 
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