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  غیراختصاصی ایمنی  فراسنجه هايبرخی بر فعالیت پوست سیر بر جیره حاوي  تاثیر
  (Cyprinus carpio)ماهی کپور معمولی  
  2حسین چیت ساز،  1 رضا اکرمی

 دانشیار گروه شیالت، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، آزادشهر، ایران  -1

 زادشهر، ایرانگروه شیالت، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، آ -2
 

  چکیده 

 (Cyprinus carpio)ماهی کپور معمولیغیراختصاصی  یایمنهاي  تاثیر سطوح مختلف پوست سیر در جیره غذایی بر مشخصه
جیره تجاري و پایه به درصد  5/1و  1، 5/0، صفر مورد بررسی قرار گرفت. پودر پوست سیر در سطوح مختلفتغذیه هفته  6پس از 

به  ان% چربی خام افزوده شد. در انتهاي دوره پرورش خونگیري از ساقه دمی  ماهی18% پروتئین خام و 39حاوي ماهی کپور معمولی 
) ACH50) سرم، فعالیت لیزوزیم سرم و فعالیت مسیر جانبی کمپلمان (IgMایمونوگلبولین ( فعالیتو  ظاهر سالم انجام گرفت

خصهاي ایمنی در ماهیان تغذیه شده با سطوح مختلف پوست سیر در مقایسه سطح شانتایج نشان داد سی قرار گرفت. رمورد بر سرم
با گروه شاهد افزایش یافت بدین ترتیب که بیشترین میزان ایمونوگلبولین، فعالیت لیزوزیم و فعالیت مسیر جانبی کمپلمان در سطح  

ج بدست آمده از این تحقیق نشان داد افزودن نتای ). در مجموع P>05/0گرم پوست سیر در هر کیلوگرم غذا مشاهده گردید ( 5/1
 شاخص هاي ایمنیگرم در هر کیلوگرم می تواند منجر به بهبود  5/1پوست سیر به جیره ماهی کپور معمولی به ویژه در سطح  در 

  گردد.
  کپور معمولی  ایمنی، ،هاي کلیدي: پوست سیر واژه

  مقدمه: 
استفاده از  زیست در حال افزایش است. در نتیجه، محدودیت محیط با ارسازگ و آلی غذایی مواد مصرف به امروزه عالقه

پروري شود.  آبزي محصوالت مصرف سبب افزایش تواند می طبیعی هاي درمان از استفاده و پروري آبزي در شیمیایی محصوالت

توسعه باکتري هاي مقاوم در آینده، کنترل بیماري هاي ماهی با استفاده از مواد دارویی نظیر آنتی بیوتیک ها مشکالتی از قبیل 

یکی از  ).2002و همکاران،  Ototake( نگرانی هایی براي مصرف کننده، بدلیل باقی مانده هاي دارویی و نیز تاثیرات محیطی دارد

). محرك هاي ایمنی با ,Gannam and Schrock 2011استفاده از محرك هاي ایمنی می باشد ( ي جایگزینروش ها

ایمنی غیر اختصاصی مقاومت ماهی را در برابر بیماري هاي عفونی افزایش می دهند. این مواد به عنوان عوامل دارویی  تقویت سیستم

براي کنترل بیماري ها ، از اهمیت زیادي برخوردار هستند چون فاقد هر گونه اثرات منفی موجود در آنتی بیوتیک ها و واکسن هاي 

باقیمانده هاي داروئی نامطلوب ایجاد نمی کنند  ،و ترکیبات طبیعی محسوب می شوندزنده بر محیط زیست هستند و چون جز

از عملکردهاي مهم محرك هاي ایمنی می توان به افزایش قدرت بیگانه خواري، افزایش تولید آنتی بادي، ). 1386(تروس براون،
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). گیاهان دارویی با داشتن مزیت Sakai, 1999( افزایش تولید لیزوزیم، افزایش مهاجرت گلبول هاي سفید و غیره اشاره نمود

هایی از جمله عوارض جانبی کم، سهولت دسترسی، امکان تولید در سطح وسیع، قیمت مناسب و خطر کمتر براي محیط زیست و 

 و دارویی گیاهان با هابیماري برخی درمان بودن انحصاري گیاهی، داروهاي به زابیماري عوامل نسبی مقاومت ایجاد عدمجانور، 

همواره بعنوان جایگزین مناسب براي داروهاي شیمیایی مورد توجه هستند  دارویی گیاهان با رابطه در بالینی مختلف تجربیات وجود

با توجه به اینکه مقدار عظیمی از سیر در سرتاسر دنیا ومنجمله کشور ما براي معطر کردن وخوشمزه ). 1388پیربلوطی،  قاسمی( 

 لف غذاها مورد استفاده فرار میگیرد ولی الیه بیرونی(پوست) آنها مورد استفاده قرار نگرفته و به عنوان ضایعات دورکردن انواع مخت

پارامتر هاي بر  پوست سیر به عنوان یک نوع محرك ایمنی طبیعیاین مطالعه تاثیر استفاده از پودر هدف از لذا  میشودریخته  شود

 .ماهی کپور معمولی است ایمنی

د و روشها:موا  

انجام پذیرفت. پس از سازگاري اولیه و عادت پذیري ماهیان با شرایط هفته  6به مدت  1393در تابستان شرایط آزمایش: این 

لیتري توزیع شدند. در کل دوره آزمایش  50مخزن  12عدد در  25با تراکم گرم  12کپور معمولی با وزن متوسط  یانآزمایش ؛ ماه

بود. به منظور بررسی  pH 9/0±8/8میلی گرم در لیتر و  60/5±95/0درجه سانتیگراد، اکسیژن  80/26±68/2میانگین دماي آب 

درصد  5/1و  1، 5/0از طرح کامالً تصادفی متعادل شامل چهار سطح صفر (شاهد)، سرم؛  ایمنیبر شاخص هاي پوست سیر اثر 

% پروتئین خام، 39حاوي لت شرکت خوراك دام آبزیان مازندران (استفاده شد. در این آزمایش از غذاي کنسانتره پ پوست سیرپودر 

پوست سیر ) استفاده شد. براي تهیه جیره ها ابتدا غذاي کنسانتره و پودر مگاژول در کیلوگرم انرژي خام 03/19% چربی خام و 18

دامه غذاي کنسانتره پایه توسط گرم به صورت جداگانه وزن شدند. در ا 01/0در سطوح مورد نظر توسط ترازوي دیجیتال با دقت 

 500در سطوح مورد نظر به جیره اضافه و کامال مخلوط شدند. سپس مقداري آب (پوست سیر میکسر پودر و نرم شد. سپس پودر 

سی سی به ازاي هر کیلوگرم) به مخلوط حاصل اضافه شد تا به صورت خمیر نرم و شکل پذیر در آمد، سپس به وسیله چرخ 

میلی متر به رشته هایی تبدیل شد و در نهایت در سایه قرار گرفت تا با جریان هوا خشک شود  1- 2قطر چشمه  گوشت خانگی با

)Akrami et al., 2013 با  بار 2 هروزان). در طول دوره آزمایش، غذادهی به بچه ماهیان بر اساس مشاهدات و رفتار تغذیه اي آنها

درصد وزن توده زنده در کل دوره آزمایش متغیر بود.  3- 5م گرفت که بین ) انجا17:00و  09:00(  ساعت 8فواصل زمانی 

عدد  36ساعت قبل از خونگیري تغذیه ماهیان قطع شد و سپس  24خونگیري از ماهیان در انتهاي دوره پرورش صورت گرفت. 

  دمی آنها خونگیري بعمل آمد.  ماهی به ازاي هر تکرار) به ظاهر سالم به طور تصادفی انتخاب شدند و از ورید ساقه 3ماهی (

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

طبق دستورالعمل  SEACمدل  Semianalyser، سرم خون جداسازي و با استفاده از دستگاه ایمنی براي اندازه گیري پارامترهاي

و  Sahooشرکت سازنده با استفاده از کیت هاي آزمایشگاهی انجام شد. براي تعیین میزان لیزوزیم از روش ارائه شده توسط 

از کیت  )Total IgM. از نمونه سرم خون باقیمانده بمنظور تعیین غلظت ایمنوگلوبولین کل ()28( استفاده شد) 2006ن (همکارا

مکمل مسیر عامل ساخت کشور اتریش استفاده گردید. فعالیت  Eurolyserشرکت پارس آزمون و با دستگاه اتوآناالیزر مدل 

)CH50% از روش ارائه شده توسط (Yano  با استفاده از سلول هاي قرمز خون خرگوش مورد سنجش قرار گرفت1992 در سال .

   ).34در نظر گرفته می شود ( CH50حجمی از سرم رقیق شده که به ازاي آن نیمی از گلبول قرمز تحلیل می روند بعنوان 

) و ANOVAانس یک طرفه (شاخص هاي خونی از طریق آزمون تجزیه واریده هاي مربوط به تغییرات تجزیه و تحلیل بر روي دا

درصد با  5مقایسه میانگین بین تیمارها بر اساس آزمون دانکن صورت گرفت. وجود ویا عدم وجود اختالف معنی دار در سطح 

 معنی دار تلقی گردید. >05/0pانجام گرفت ومقادیر   SPSSاستفاده از نرم افزار 

   : نتایج 

غذیه بر فعالیت ایمنوگلبولین سرم خون ماهیان کپور معمولی نشان داد که ت هفته 6سطوح مختلف پوست سیر پس از  تأثیر 

میزان ایمنوگلبولین سرم در ماهیان تغذیه شده با پوست سیر در مقایسه با گروه شاهد از افزایش معنی داري برخوردار بود 

)05/0<P(  کمترین گرم پوست سیر در جیره و  5/1مربوط به تیمار  میلیگرم در دسی لیتر  56بیشترین مقدار این شاخص معادل

 .بودشاهد مربوط به تیمار میلیگرم در دسی لیتر  23 مقدار این شاخص معادل
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  تغذیه شده با پوست سیراهیان ملیتر)  دسیدر میلیگرم سرم ( )IgMایمونوگلبولین (فعالیت  - 1شکل

ن ماهیان کپور معمولی نشان داد که میزان بر فعالیت لیزوزیم سرم خو هفته 6سطوح مختلف پوست سیر پس از  تأثیر 

بیشترین  )P>05/0لیزوزیم سرم در ماهیان تغذیه شده با پوست سیر در مقایسه با گروه شاهد از افزایش معنی داري برخوردار بود (

 67/14 ادلکمترین مقدار این شاخص معگرم پوست سیر و  5/1مربوط به تیمار  واحد در میلی لیتر 39مقدار این شاخص معادل 

   .بودشاهد مربوط به تیمار واحد در میلی لیتر 

  
  کپور تغذیه شده با پوست سیراهیان مفعالیت لیزوزیم سرم (واحد در میلی لیتر)  - 2شکل

تغذیه بر فعالیت کمپلمان سرم خون ماهیان کپور معمولی نشان داد که  هفته 6سطوح مختلف پوست سیر پس از  تأثیر 

 )P>05/0در ماهیان تغذیه شده با پوست سیر در مقایسه با گروه شاهد از افزایش معنی داري برخوردار بود (میزان کمپلمان سرم 

 5/91 کمترین مقدار این شاخص معادلگرم پوست سیر و  5/1مربوط به تیمار  درصد 122بیشترین مقدار این شاخص معادل 

   .بودشاهد مربوط به تیمار درصد 
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  کپور تغذیه شده با پوست سیراهیان مکمپلمان سیر جانبی ممیزان فعالیت  - 3شکل

   :بحث ونتیجه گیري

استفاده از مواد محرك ایمنی به عنوان یک مکمل غذایی که قادر به بهبود دفاع غیراختصاصی و ایجاد مقاومت در برابر امروزه 

هاي اخیر به دلیل مورد توجه هستند، در سال هاي فراوان حین دوره پرورش ماهی باشند،زا در زمان بروز استرسعوامل بیماري

توجه به حفظ محیط زیست و بهره گیري از مواد فاقد باقیماندگی در محیط زیست، استفاده از مواد محرك ایمنی گیاهی در حال 

سطح پوست سیر در سطوح مختلف علی الخصوص در  افزودن که داد نشان حاضر تحقیق از آمده بدست د. نتایجافزایش می باش

ایمنی گردید بدین ترتیب که بیشترین میزان  هاي مشخصه بهبود  به منجر معمولی کپور ماهی گرم در هر کیلوگرم جیره 5/1

گرم پوست سیر در هر کیلوگرم غذا مشاهده  5/1) در سطح  ACH50)، فعالیت لیزوزیم و فعالیت کمپلمان (IgMایمونوگلبولین (

توان به خاصیت  که با پوست سیر در جیره تغذیه شدند را نیز میمشخصه هاي خونی ماهیانی بهبود   .)P>05/0گردید (

  ).   Levis et al. , 2003 گوارش داشته است( ضدباکتریایی موجود در آن ربط داد که تاثیر مثبتی بر روي تعادل میکروبی دستگاه  

در جیره گربه ماهی نیز اظهار کردند که افزودن پوست  )2010و همکاران ( Thanikachalamدر تایید نتایج تحقیق ما؛ 

 بخشد. % بهبود می5/0را حتی در کمترین سطح مورد استفاده یعنی  ایمنیارامترهاي ) پClarias gariepinusکانالی (

 تواند جایگزین مناسبی براي آنتی بیوتیک اکسی افزودن اسانس سیر می  گزارش کردند که)1390تنگستانی و همکاران(

در ماهیان تغذیه شده با سیر ایمنی هاي  ماهیان جوان پرورشی باشد. در خصوص بهبود مشخصه تتراسایکلین در جیره غذایی فیل 

بعنوان فراوانترین پروتئین در   باشد فرض بر این است دخالت لکتین متصل شونده به مانوز حالت دیگر براي بهبود پاسخهاي ایمنی 
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 .شود ت که به سلولهاي باکتریایی متصل شده و باعث تحریک کمپلمان و متعاقب آن فاگوسیتوزیس  میاس سیر در نظر گرفته شده 

  به   نسبت   آن   مقاومت   افزایش   موجب   (Catla catla) هندي   ماهی کپور   الرو   غذایی   جیره   در   سیر   و   زردچوبه   پودر   از   استفاده 

)    (2007  همکاران   و   گانگوگ).    (Dey  and Chandra, 1995  گردید پرورشی   دوره   در   آن   بقاي   نرخ   افزایش   هنتیج   در   و   بیماري 

 خون،   پالسماي   پروتئین   محتواي   ماکروفاژها،   فاگوسیتوز   فعالیت     چینی   سنتی   دارویی   گیاه   چند   ترکیبی   عصاره   که   کردند گزارش

 می تایید را ما بررسی نتایج که. شود   می   کپور   ماهی   ایمنی   سطح افزایش   به   منجر   که   دهد   می   افزایش   را   سرم   لیزوزیم   و   گلوبولین

) Stachys lavandulifoliaعصاره چاي کوهی ( 2014و همکاران در سال  Barami Babahydariدر تحقیق دیگري    .کند 

گزارش کردند تغذیه ماهی کپور با عصاره چاي کوهی باعث  % جیره ماهی کپور معمولی افزودند و 8و  4، 2را در سطوح مختلف 

را در سطوح   (Epilobium hirsutum)عصاره برگ بید 2012و همکاران در سال  Pakravanبهبود رشد و ایمنی گردید. 

% عصاره در رویارویی با باکتري 3ماهیان تغذیه شده در سطح مولی افزودند و % به جیره ماهی کپور مع3و  1، 5/0مختلف صفر، 

Aeromonas hydrophilla  .توان بیان  با توجه به نتایج حاصل میو شاخصهاي ایمنی بهترین عملکرد را به نمایش گذاشتند

وژیک و دوز مورد استفاده در جیره ، شرایط محیطی و فیزیولهاي ایمنی گیاهی وابسته به گونه پرورشی نمود که تاثیر محرك

استفاده از پوست در مجموع میتوان چنین بیالن کرد آبزیان داشته باشد.  و ایمنی تواند اثر مثبت یا غیر مثبت روي عملکرد رشد  می

کپور داشته هاي تولیدي واقتصادي تاثیر مثبت در تغذیه ماهی  سطوح مورد استفاده با توجه به در دسترس بودن از جنبه سیر در 

هاي پائین  هزینه به دالیل مختلف از جمله عدم مشاهده تاثیر سوء بر سالمتی ماهیها در طول مصرف، سهولت مصرف،  وبا توجه 

باشد و از طرفی باعث بهبود پارامترهاي خونی و بیوشیمی سرم  در ماهی  تهیه و امکان تولید داخلی کامال عملی وقابل توصیه می

 ود. ش کپور معمولی می

  :منابع
. اثر اسانس سیر بر سیستم ایمنی و شاخص هاي هماتولوژي در فیل 1390تنگستانی، ر. , علی زاده دوغیکالیی، ا. , ابراهیمی،  ع. و زارع، پ. ، 

 . 209- 216): 3(66مـاهیـان جـوان پرورشی. مجله تحقیقات دامپزشکی(دانشگاه تهران). 
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Effect of garlic peel on non-specific immune response in common 

carp (Cyprinus carpio) 

A 6-week trial was conducted to effect of garlic peel on immunological in common carp 
(Cyprinus carpio). Commercial carp  pellet diet (containing 39 percent protein 
and18 percent lipid) were supplemented with 0(control)، 0.5%, 1% and 1.5 % 
powdered garlic peel in totally randomized design trial in triplicate groups. At the 
end of the trial, Serum samples were collected from apparently healthy fish. Serum 
lysozyme activity, serum  total  immunoglobulin  (IgM)  level and ACH50 were 
assed. The result indicated that feeding dietary garlic peel at the dosage of 1.5g/kg 
showed a significant increase in lyzosyme, IgM and ACH50 activity compared 
with control (P<0.05). It was concluded that administration of garlic peel in dosage 
of 1.5% is suitable for improvement of immune response of common carp. 
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