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 نازیم رب (Spirulina platensis) انیلوریپسا کبلج یکاروخ فرصم ریثات یسررب
 روپک یهام مرس یاه نیئتورپ یزروفورتکلا یوگلا و مات نیئتورپ

 
 1درف داژن یرهاظم نیمار ،1یرهاط دمحم ، *2یناطلس یدهم ،1یفسوی وتسرپ

 
 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،یکشزپماد هدکشناد ،راگتسر رتکد تاقیقحت یزکرم هاگشیامزآ -1
 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،یکشزپماد هدکشناد ،نایزبآ یاه یرامیب و تشادهب هورگ داتسا -2

 1392 نابآ 31 :شریذپ خیرات   1392 دادرم 7 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
 بوسحم تعنص نیا یساسا فادها زا تافلت شهاک و دیلوت شیازفا .دور یم رامشب ناهج مهم عیانص زا یکی نایزبآ شرورپ     
 اه نژوتاپ زا یشان یاه تنوفع شهاک تهج رد هناریگشیپ راکهار کی ناونع هب ینمیا یاه کرحم زا هدافتسا ،اتسار نیا رد .دوش یم
 لمکم ناونع هب ینمیا هاگتسد کیرحت تیهام لیلد هب (Spirulina platensis) انیلوریپسا کبلج شهوژپ نیا رد .تسا هدش هتخانش
 ئازا هب انیلوریپسا کبلج مرگ 51 و 11 ،5 یکاروخ زیوجت ریثات ،هصالخ روطب تسا هتفرگ رارق هدافتسا دروم روپک یهام رد ییاذغ
 (Cyprinus carpio) روپک یهام ددع111 مرس یاه نیئتورپ زروفورتکلا و مات نیئتورپ یور رب هتفه ود تدم هب هریج مرگولیک ره
 نینچمه .دوب لرتنک هورگ هب تبسن (لوا هتفه) کبلج مرگ 51 و 5 رامیت یاه هورگ رد مات نیئتورپ شیازفا لماش جیاتن .دش یسررب
 نیلوبلگاماگ، (مود هتفه) کبلج مرگ 51 و 11 ،5 یاه هورگ رد نیلوبلگافلآ راد ینعم شیازفا ،یمرس یاه نیئتورپ زروفورتکلا رد
 یکاروخ فرصم هک داد ناشن هعلاطم نیا جیاتن لک روطب .دش هدهاشم لرتنک هورگ هب تبسن (لوا هتفه) کبلج مرگ 51 هورگ رد
 .ددرگ یم نیلوبلگاماگ هلمج زا مرس یاه نیئتورپ یازجا زا یخرب و مات نیئتورپ شیازفا بجوم روپک یهام رد انیلوریپسا

 
 زروفورتکلا ،یمرس یاه نیئتورپ ،ینمیا کرحم ،روپک یهام ،انیلوریپسا :یدیلک تاملک

 یناطلس یدهم :لوئسم هدنسیون*
 121- 61111114 :نفلت .ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،یکشزپماد هدکشناد ،نایزبآ یاه یرامیب و تشادهب هورگ :سردآ
 msoltani@ut.ac.ir :کینورتکلا تسپ
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 همدقم
  نااهج      تایعمج شیازافا هاب هاجوت ااب نایزبآ شرورپ
  دایلوت تیریدم فعض .تسا شرتسگ هب ور تعنص کی
    تاداایلوت شهاااک ببااس یااطیحم بااسانمان نیارااش و
       ،دایلوت نازایم ریکاداک هاب ندیاسر تاهج اذل .ددرگ یم
 داایاب ینااامرد و یااصی شت ،یریگااشیپ بااسانم تامادااقا
       هاب التابا زا یریگاشیپ هاک ییااجنآ زا .درایگ رارق رظندم
  هدافتاسا اذل ،دشاب یم نامرد زا رت یداصتقا رایسب یرامیب
    و تاامواقم داااجیا روااظنم هااب یاانمیا کرااحم داواام زا
   فواطعم دواخ هب هنیمز نیا رد ار یدایز هجوت یریگشیپ
     نیاحم ااب راگزااس و یاعیبط داوم زا هدافتسا .تسا هدرک
  و نااسنا رد  ااه   یراامیب لراتنک و نامرد روظنم هب تسیز
  هاب انیلوریپسا یبآ-زبس کبلج .دراد یمیدق هنیشیپ ناویک
     لامکم ناوانع هاب یانم  یا هاگتاسد کایرحت تیلباق لیلد
     هراهب دروام و دایلوت یرااجت تروصب (3) ،ناسنا ییاذغ
   ااب یواتحم لیلد هب کبلج نیا .تسا هتفرگ رارق یرادرب
 ، ااه  نیمااتیو ریظن یذغم تابیکرت ریاس و ینیئتورپ شزرا
 رایسب نتوراکاتب و یرورض برچ یاه دیسا ،یندعم داوم
   راثا  ایقحت نیا رد .(1 و 6) تسا هتفرگ رارق هجوت دروم
 نازاایم یور Spirulina platensis  کاابلج یلااامتکا
   یهاام مراس ی ااه  نیئتوراپ زروفورتکلاو مرس مات نیئتورپ
   یاشرورپ ماهم یاه هنوگ زا یکی ناونع هب یلومعم روپک
 .تفرگ رارق هعلاطم دروم روشک رد

 

 اه شور و داوم
 یهام

 151-112 ی ااه   هزادانا ااب روپک یهام ددع 111 دادعت
  هاب اه یهام .دیدرگ لقتنم مویراوکآ راهچ هب و هیهت مرگ
    تااهج شیااامزآ هرود زورااش زا لاابق هااتفه ود تداام
    موایراوکآ رد ،بآ نیاراش و دایدج نیحم اب یراگزاس
   ااب نااشندب نزو  داصرد  هاس هزادنا هب هنازور و یرادهگن
 ،ش  یاامزآ هرود لواط رد .دندیدرگ هیذغت یلومعم هریج

  ناایرج رد  ااه  موایراوکآ رد تباث یلو مک تدش اب بآ
 نوفیس اه مویراوکآ فک ،هریج عیزوت زا لبق هنازور .دوب
 .دش یم کاپ تالوضف و ییاذغ داوم یایاقب زا و هدیدرگ

 

 شیامزآ یحارط
  ااه یهام ،دیدج نیارش اب یراگزاس هرود یط زا سپ
 51 و 11 و 5  راامیت یاه هورگ و دهاش هورگ هب بیترت هب
       میاسقت هرایج مرگوالیک کای یازا هاب کابلج ردوپ مرگ
 عااایزوت یراااتیل 1111 یااااه موااایراوکآ رد و هدااایدرگ
   کامک هاب هورگ ره هدش نیزوت کبلج ردوپ .دندیدرگ
 لک سپس و هدش طول م یبو ب یلومعم هریج اب نیتالژ
 .داایدرگ میااسقت هاانازور یاااه هراایج هااب هدااش نزو هراایج
 هااجرد لماااش هاااچ عاابنم اااب هدافتااسا درواام بآ تاایفیک
 رد مرااگ یاالیم 23/4 نژیااسکا ،C°33، pH 2/8  تراراک
 ،  رتمیتنااس رد سنمیزورکیم 811 یکیرتکلا تیاده ،رتیل
     کااینومآ ،راتیل رد مراگ یالیم 885   لوالحم رایغ حالما
 1/1   زا راتمک تایرتین و رتیل رد مرگ یلیم 11/1 زا رتمک
 .دوب رتیل رد مرگ یلیم
 

  یریگ هنومن
 -هاانومن ،شیااامزآ هرود مود و لو ا هااتفه نااایاپ رد
  تباسن ،یریگ هنومن زا لبق زور کی .دش ماجنا اه یریگ
  دداع 21 دادعت سپس .دیدرگ مادقا نایهام یاذغ عطق هب
    تروااصب اااهرامیت و دهاااش هورااگ راااهچ رااه زا یهااام
      لاگ ردواپ ااب یاشوهیب زا ساپ .دیدرگ با تنا یفداصت
 م    ااجنا یامد دایرو زا یرایگ نوخ ،(mg/l 151) ک یم
 ادااج نوااخ یاااه هاانومن مرااس ،هاگااشیامزآ رد .داایدرگ
  یراداهگن -C°11  یاامد رد شیامزآ نامز ات و هدیدرگ
 .دندش
 مات نیئتورپ شجنس

   جوام لواط    رد هروایب شور  بااطم مراس مات نیئتورپ
 .تفرگ رارق شجنس دروم رتمونان 565
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 مرس نیئتورپ زروفورتکلا
 شور زا ااااه   مراااس نیئتوراااپ زروااافورتکلا تاااهج

 و  Nakagawa  هداش هیاصوت    زلولاس تاتاسا زروافورتکلا
  مااجنا زروفورتکلا رد .(11) دش هدافتسا(4111)ناراکمه
 مرااس ی ااه     نیئتورااپ زلولاس تاتاسا ذااغاک یور راب هداش
 زا ازااجم یاااه  دااناب تروااصب  یااکیرتکلا راااب ساااسارب
 مرس یاه هنومن روظنم نیدب .دندرگ یم کیکفت رگیدکی
 12   تدام هاب ز  لولاس تاتاسا ذغاک یور هدش یراذگراب
 یاااه  هاانومن .داایدرگ زرواافورتکلا تاالو 141 رد هااقیقد
 Panso S  گانر اب یزیمآ گنر زا سپ هدش زروفورتکلا
  دیاسا  هلیاسوب یلاوتم هلکرم هس یط نآ یربگنر سپس و
  فافاش     و هداش یرایگبآ لونااتم رد داصرد جنپ کیتسا
  هلیاسوب  و هدایدرگ نکسا اه لژ تیاهن رد .دیدرگ یزاس
   و نیموابلآ ریدااقم .دیدرگ زیلانآ PHOTO EPرازفا مرن
   کای راه ینحنم ریز تکاسم برض لصاک زا نیلوبولگ
   شور هاب هداش یریگ هزادنا نیئتورپ رادقم رد اه کیپ زا
  .دیدرگ هبساحم هرویب

 

 یرامآ زیلانآ
 ماجنا SPSS 16.0 رازفا مرن زا هدافتسا اب اه هداد زیلانآ
 فیصوت رایعم فارحنا ± نیگنایم تروص هب اه هداد .دش
    کای سناایراو زیلاانآ شور زا اه هداد زیلانآ یارب .دندش
  هاتفرگ رظن رد 51.1 یراد ینعم حطس .دش هدافتسا هفرط
 Tukey   یابیقعت نوامزآ زا اه هورگ نیب هسیاقم یارب .دش

  .دش هدافتسا
 

 جیاتن
  و لراتنک یاه هورگ مرس مات نیئتورپ ریداقم هسیاقم زا
 هااجیتن نیاانچ ناواات یاام مود و لوا هااتفه نااایاپ رد رااامیت
  مرااس نیئتورااپ نازاایم  ،لوا هااتفه نااایاپ رد هااک تاافرگ
   کابلج مراگ 51 و (رتیل یسد رب مرگ 1/3) 5 یاه هورگ
     (راتیل یاسد راب مراگ 64/3)    هرایج مرگوالیک راه یازا هب

  شیازافا   (راتیل یاسد رب مرگ 4/2) لرتنک هورگ هب تبسن
  مراگ 5    هوراگ رد نآ ریکاداک هاک تسا هتشاد راد ینعم
       دااش هدهاااشم هراایج مرگواالیک رااه ئازا هااب کاابلج
(51/1>P) (1 لودج). نازیم ریکادک مود هتفه نایاپ رد 
     راه ئازا هاب کابلج مراگ 51 و 5 یاه هورگ رد نیئتورپ
    یانعم تواافت لراتنک هورگ اب هسیاقم رد هریج مرگولیک
  هاسیاقم رد .(1  رادوامن) (<51/1P) د  ادان نااشن ار یراد
  نازاایم یااسررب رد ،یمرااس ن یئتورااپ زرواافورتکلا جیاااتن
 یاااه هورااگ نیااب یراد یاانعم توااافت زااین مرااس نیمواابلآ
 اااما .  دااشن هدهاااشم لوا هااتفه نااایاپ رد رااامیت و لرااتنک
 ئازا هب کبلج مرگ 51 هورگ رد نیموبلآ نازیم ریکادک
   داش هدهااشم (رتیل یسد رب مرگ 31/1) اذغ مرگولیک ره
  دوابن راد ینعم لرتنک هورگ هب تبسن یرامآ ظاحل زا هک
(51/1P>). 18/1) 11 ی ااه  هوراگ زین مود هتفه نایاپ رد 
 مرگولیک ره یازا هب کبلج مرگ 51 و (رتیل یسد رب مرگ
   رد یراد یانعم شیازافا   (راتیل یاسد رب مرگ18/1) هریج
  راه ی  ازا هاب کابلج مرگ 5 هورگ هب تبسن نیموبلآ نازیم
    نااشن دواخ زا (راتیل یسد رب مرگ1 /34) هریج مرگولیک
 ی ااه  هوراگ نیلوبلگافلآ ریداقم مود هتفه نایاپ رد .دنداد
    یاسد راب مراگ 11/1) 11   ، (راتیل یاسد رب مرگ 54/1) 5
 1/1   )هرایج مرگوالیک راه ئازا هب کبلج مرگ 51 و (رتیل
   راب مراگ 2/1  )لراتنک هورگ هب تبسن ( رتیل یسد رب مرگ
  هاک (P<51/1)     تاشاد یراد یانعم شیازافا (رتیل یسد
 رااه ی  ازا هااب کاابلج مرااگ 11  هورااگ رد نآ ریکادااک
  هاسیاقم رد .(1  لوداج)   دایدرگ هدهااشم هریج مرگولیک
 مرااگ 51 و 5 یاااه هورااگ ،اااه مرااس نیلوبلگاااماگریداقم
   لراتنک هوراگ هب تبسن هریج مرگولیک ره یازا هب کبلج
   ریکاداک هاک دنتشاد راد ینعم شیازفا لوا هتفه نایاپ رد
  راه یا زا هاب کبلج مرگ 51 هورگ رد نیلوبلگاماگ نازیم
 دیدرگ شرازگ (رتیل یسد رب مرگ 11/1) هریج مرگولیک
(51/1>P) (2 رادومن). 
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 ثحب
   یانعم شیازافا مرس نیئتورپ لک نازیم هعلاطم نیا رد
 و g/dl 1/3) کاابلج مرااگ 51 و 5 یاااه هورااگ رد یراد
 نااایاپ رد (g/dl 14/2) لرااتنک هورااگ هااب تبااسن (64/3
 نیلواابلگ اااماگ  راد یاانعم شیازاافا .داد ناااشن لوا هااتفه
 مرااگ 51 و 5 یاااه هورااگرد زااین لوا هااتفه نااایاپ یمرااس
(g/dl 11/1 1/1 و) لرااتنک هورااگ اااب هااسیاقم رد (  g/dl 
        ندواب الااب لایلد هاب داسریم راظن هاب .دش هدهاشم (83/1
 و (داااصرد 11 اااات 14) انیلوریپاااسا یااانیئتورپ یواااتحم
   هطاساو هاب رامیت یاه هورگ ،نآ یرورض هنیمآ یاه دیسا
    هوراگ هاب تباسن  انیلوریپاسا کبلج یواک هریج اب هیذغت
  سااسا رب .دندیدرگ رادروخرب یرتشیب نیئتورپ زا لرتنک
 شیازاافا (6112) ناراااکمه و Akinwande تاااقیقحت
   شیازافا بباس  داصرد 16  هاب 53 زا هریج نیئتورپ نازیم
     رد یمراااااس ماااااات نیئتوراااااپ نازااااایم راد یااااانعم
  باطم .(1) دیدرگ  Heterbroanchus longifilisیهام
  هاب  انیلوریپاسا (1112 ) نارااکمه و Voltarelli تاقیقحت
  رد هاک یی ااه    تر رد یانیئتورپ باسانم عابنم کی ناونع
      بباس داندوب هداش هداد راراق یا هایذغت بسانمان نیارش
   شهااک زا یاشان نزو شهاک و ینیئتورپ تیعضو دوبهب
  هاب  ااه نیئتورپ هک ییاجنآ زا .(11) دیدرگ ینیئتورپ عبنم
 ی ااه    لولاس و تالاضع رد ینامتخااس یاه کولب ناونع
     مایژر رد نیئتوراپ نازایم اذال ،  دانراد یاساسا شقن ندب
  نیئتوراپ .(1)  تاسا رادروخرب یا هژیو تیمها زا ییاذغ
  هاک دنتسه ییاه صخاش هلمج زا مرس یاه نیلوبلگ و مات
     راراق یباایزرا دروام یانمیا متسیس تیلاعف یسررب تهج
  نارااکمه و  Tawab   تااقیقحت  بااطم .(21)  دانریگ یم
 ااایپالیت یهااام رد انیلوریپااسا یکاروااخ فرااصم ،(8112)
  دایدرگ نیلوبلگ و نیموبلآ ،نیئتورپ نازیم شیازفا ببس
 لاااس رد  Duncanو  Klesiusتاااعلاطم  اابط .(51)
 Channel یهااام هاابرگ رد انیلوریپااسا اااب هاایذغت ،4111

catfish یلولاااس یااانمیا یااااه خاااساپ شیازااافا بباااس 
 و هدااش زوتیااسوگاف و یااسکاتومک دااننام یااصاصتخاریغ
        هاب خاساپ رد یدااب یاتنآ دایلوت شیازافا بباس نینچمه

KLH (سومیت هب هتسباو نژ یتنآ)نیانچمه .(5) دیدرگ  
 رد (6111 ) نارااکمه و  Hayashi  تااقیقحت  سااسا  راب
 ، انیلوریپاسا    یوااک هرایج ااب هدش هیذغت یاه شوم لاحط
 هاایلع  رااب یداااب یااتنآ هدااننک داایلوت یاااه لولااس دادااعت
      ادایپ شیازافا هایلوا خاساپ رد دنفاسوگ زمرق یاه لوبلگ
 فرااصم داانتفایرد (1111) ناراااکمه و Ishii .(8) درااک
     ماات ریدااقم شیازافا بباس ناسنا رد انیلوریپسا یکاروخ

IgA شیازاافا ناایا و ددرااگ یاام  ازااب رد یحااشرت IgA 
   دراد میقتاسم تباسن  انیلوریپاسا   یفراصم زود ااب یحشرت
  یهااشیلع تاقیقحت ساسا رب هدمآ تسدب یاه هتفای .(1)
  هاب  ارو هائولآ هایگ یکاروخ زیوجت ،(1112) ناراکمه و
 Common carp    رواپک یهاام رد ینمیا کرحم ناونع

(Cyprinus carpio) نازااایم رد یاااص شم ترواااصب 
  رد راامیت ی ااه  هوراگ ی ااه    نیلوابلگ و مراس ماات نیئتورپ
 .(2)      تاسا هدراک دااجیا شیازافا لراتنک هورگ اب هسیاقم
 یمرس مات نیئتورپ شیازفا یلامتکا یاه مسیناکم زا یکی
 زا لااصاک یاااه  نیئتورااپ داایلوت شیازاافا تااسا نااکمم
 .(41) دشاب دیفس یاه لوبلگ کیرحت

 El Ashram  (2112)و  EL-Boushyهااعلاطم رد
   شیازافا بباس ییاقیرفآ یهام هبرگ رد لوزیماول زیوجت
 .(4)     دایدرگ ملااس ناایهام رد مراس ی ااه  نیلوابلگ اماگ
 (1112) نارااااکمه و Maqsood  تااااقیقحت سااااسارب
 ببس ینمیا کرحم ناونع هب لوزیماول یکاروخ فرصم
     رد نیلواابلگ و نیمواابلآ ،نیئتورااپ راد یاانعم شیازاافا
     داایدرگ لرااتنک هورااگ هااب تبااسن رااامیت یاااه هورااگ
(11).Siwicki  (1811 1811 و) زیوجت هک درک هدهاشم 
   شیازافا بباس روپک نیدلوم رد لوزیماول ینمیا کرحم
    یاتنآ راتیت و میزوزایل حطس شیازفا و اه تیسوکل دادعت

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 10     ...انیلوریپسا کبلج یکاروخ فرصم ریثات یسررب

 

 جیاااتن ساااسارب .(61 و 31)  داایدرگ یااعیبط یاااه یداااب
 ی ااه  یهاام     مراس زروافورتکلا رد  ایقحت نایا زا لصاک
     هتاسباو یانیئتورپ ناشکارف) نیلوابلگ اماگ ، هعلاطم دروم
  دراک ادیپ شیازفا انیلوریپسا اب کیرحت زا سپ (ینمیا هب
 کاایرحت رد انیلوریپااسا شااقن هدنهدناااشن دااناوت یاام هااک
 رد .دااشاب اااه نیلوبلگاااماگ هدااننک داایلوت یاااه تیااسوفنل
   هاک داهد  یام    نااشن هاعلاطم نایا زا لصاک جیاتن زومجم

 Cyprinus)  رواپک یهام رد انیلوریپسا یکاروخ فرصم

carpio) نیموابلآ ،مراس ماات نیئتوراپ شیازافا بجوم،      
 اااه  رااامیت یااخرب رد اااه نی لوبلگاااماگ و نیلوبولگااافلآ
  .تسا هدیدرگ

 
 

 
 ءازا هب کبلج مرگ 81 و 61 ،8 ، 6 یاه زود اب انیلوریپسا کبلج ردوپ اب هدش نامرد یلومعم روپک یهام مرس مات نیئتورپ ریداقم نیگنایم . 1 رادومن

 مود و لوا هتفه نایاپ رد هریج مرگولیک ره
 
 

 و لرتنک یاه هورگ رد انیلوریپسا کبلج اب هدش نامرد یلومعم روپک یهام مرس نیلوبلگ اماگ و اتب ،افلآ ،نیموبلآ ،نیئتورپ ریداقم نیگنایم .1 لودج
 مود و لوا یاه هتفه نایاپ رد رامیت

 لوا هتفه g/dl نیموبلآ g/dl نیلوبلگافلآ g/dl نیلوبلگاتب g/dl نیلوبلگاماگ g/dl مات نیئتورپ
 لرتنک 45/1 12/1 34/1 83/1 14/2

 هریج مرگولیک/کبلج مرگ 5 14/1 14/1 38/1 1/1 1/3

 هریج مرگولیک/کبلج مرگ 11 24/1 1/1 15/1 85/1 81/2

 هریج مرگولیک/کبلج مرگ 51 31/1 13/1 51/1 11/1 64/3

 مود هتفه     

 لرتنک 1/1 2/1 11/1 8/1 64/3

 هریج مرگولیک/کبلج مرگ 5 34/1 54/1 1/1 58/1 31/6

 هریج مرگولیک/کبلج مرگ 11 18/1 11/1 28/1 41/1 51/3

 هریج مرگولیک/کبلج مرگ 51 18/1 1/1 4/1 51/1 81/6
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 مود و لوا هتفه نایاپ رد انیلوریپسا کبلج فلتخم یاه زود اب هدش نامرد یلومعم روپک یهام مرس یاه نیئتورپ زروفورتکلا -2 رادومن
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Abstract: Aquatics culture is one of the most important industries in the world. The increase 
in production and decrease in losses are important priority of this industry. Relatively, the use 
of immunostimulant as a prophylactic solution for the decrease of microbial infections has 
been established. In this research, spirulina alga was used in common carp as a food 
supplement due to its immune stimulation capacity. Briefly, the effects of oral administration 
of spirulina on serum total protein and protein electrophoresis patterns of 100 common carps 
(Cyprinus carpio) were studied. The results showed total protein increase in some treatment 
groups compared to control group. Furthermore, significant increase in alpha globulin in 5, 
10 and 15 g alga/kg diet groups (second week) and gamma globulin in 15 g alga/kg diet 
group (first week) compared to control group was seen in serum protein electrophoresis. In 
general, the results of this study showed that the oral consumption of spirulina in common 
carps increases total protein and serum protein fractions including immune gamma globulins.   
 
Keywords: Spirulina, Common carp, Immunostimulant, Serum proteins, Electrophoresis. 
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