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اثرات عصاره آویشن در کاهش مسمومیت ناشی از ذرات نانونقره بر فاکتورهای رشد و
خصوصیات بیوشیمیایی سرم خون ماهی قرمز ()Carassius auratus gibelio
وحید زادمجید ،1اردشیر شیخ احمدی ،2برزان بهرامی کمانگر ،1تیمور جوادی
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 1گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه کردستان
 2گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه کردستان
 3گروه باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه کردستان

پژوهشی

در تحقیق حاضر تعداد  300قطعه ماهی قرمز (میانگین وزن  12/30±2/11گرم) در  4گروه آزمایشی به
مدت  2هفته با جیرههای حاوی  4سطح ( 0گروه شاهد) 400 ،200 ،و  800میلیگرم در کیلوگرم عصاره
روغنی آویشن تغذیه شدند .سپس هر کدام از تیمارهای ذکر شده به  2گروه شاهد و در معرض نانونقره
(آکواریوم حاوی  0/04میلی گرم در لیتر نانونقره) تقسیم و  4هفته دیگر تغذیه شدند .نتایج نشان داد که
تیمار حاوی  800میلیگرم در کیلوگرم عصاره آویشن در جیره و بدون تنش نانونقره ،باالترین درصد
افزایش وزن و نرخ رشد ویژه را داشت ( .)P <0/05فاکتور وضعیت نیز در تیمارهای حاوی عصاره آویشن
در جیره نسبت به گروه شاهد افزایش یافت ( .)P <0/05پایینترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار حاوی
 400میلیگرم در کیلوگرم عصاره آویشن در جیره و بدون تنش نانونقره مشاهده شد .کاهش میزان عصاره
آویشن در جیره موجب افزایش گلوکز و اسید اوریک سرم در در ماهیها تحت تنش نانونقره گردید
( .)P <0/05همچنین در تمامی تیمارهای تحت تنش نانونقره تریگلیسرید سرم نسبت به تیمارهای
بدون تنش کاهش نسبی داشت .بهطور کلی عصاره آویشن در غلظتهای باال بر فاکتورهای رشد و کاهش
تنش در ماهی قرمز تحت تنش نانونقره تاثیر مثبت داشت.
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مقدمـه
ماهی قرمز ( )Carassius auratus gibelioاز خانواده کپور ماهیان میباشد و به لحاظ شرایط زیستی و تغذیهای شبیه کپور
معمولی ( )Cyprinus carpioاست .ماهی قرمز گونه بسیار مناسبی جهت مطالعات تولیدمثلی ،مطالعه فیزیولوژی غدد داخلی،
سلولی ،ایمنی شناسی ،سم شناسی و مولکولی می باشد ،زیرا از اندازه مناسبی جهت تحقیقات آزمایشگاهی برخوردار بوده و
همچنین در محیط های آزمایشگاهی به راحتی قادر به بلوغ و تولید مثل میباشد .در واقع از این گونه به عنوان مدل جهت بررسی
 نویسنده مسئول ،پست الکترونیکA.sheikhahmadi@uok.ac.ir :
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کپور ماهیها استفاده میشود ( .)Munakata and Kobayashi, 2010نقره یکی از عناصر کمیاب میباشد که غلظت آن در پوسته
زمین در حدود  0/05تا  0/1قسمت در میلیون میباشد .همچنین ،خاصیت ضد باکتریایی نقره (به صورت یونی یا نانو ذرات)
موجب افزایش دامنه استفاده از آن در مصارف انسانی همانند صنایع بستهبندی ،صنایع نساجی و تهیه مواد شوینده شده است
(.)Cho et al., 2005; Zheng et al., 2008
امروزه استفاده از نانوذرات در صنایع مختلف به طور گستردهای توسعه و گسترش پیدا کرده است .نانوذرات به موادی اطالق
میگردد که اندازه آنها بین  1تا  100نانومتر است  .شکستن مواد مختلف از جمله عناصر معدنی به اندازه نانومتر (نانو ذرات) به
عنوان روشی مؤثر در جهت افزایش میزان واکنشپذیری عناصر مختلف مورد استفاده قرار میگیرد به عنوان مثال کاهش دادن
اندازه مواد مختلف تا سطح نانو موجب افزایش زیستفراهمی و همچنین واکنشپذیری آنها در بدن حیوانات میگردد ( Jaeger et
 .)al., 2012عالوه بر مزیتهای ناشی از افزایش واکنشپذیری مواد در سطح نانو و افزایش زیستفراهمی آنها ،بروز مسمومیت در
حیواناتی که در معرض ذرات نانو قرار گرفتهاند در مطالعات پیشین گزارش شده است .به عنوان مثال ،در مطالعات انجام گرفته بر
روی ماهیها نشان داده شده است که ایجاد تنش اکسیداتیو (افزایش سطح باالی رادیکالهای آزاد در بدن) و آسیب به  DNAاز
اثرات معمول ذرات نانونقره بر موجودات زنده میباشند ( .)Bilberg et al., 2012تنش اکسیداتیو را میتوان عدم تعادل سیستم
اکسیدانی و آنتی اکسیدانی و در نهایت پیشرفت سیستم اکسیدانی تعریف کرد ( .)Jani et al., 2011در حیوانات زنده تنش
اکسیداتیو از عوامل اصلی مکانیسمهایی میباشد که به مرگ برنامهریزی شده سلولی و در نتیجه اختالل در عملکرد آنها منجر
میشود (.)Farmen et al., 2012
در چند دهه اخیر استفاده از گیاهان دارویی با توجه به مزیتهای متعدد ،از جمله خطرات زیست محیطی حداقل ،عدم ایجاد
مقاومت دارویی ،ارزان ،پایدار و در دسترس بودن ،توجهات زیادی را در سطح جهان به خود جلب نموده است ( Chen et al.,
 .)2003امروزه استفاده از عصارههای گیاهی با اهداف مختلفی همانند بهبود ضریب تبدیل غذایی ،افزایش هضم ،فعالیت
آنتیاکسیدانی ،کاهش دفع نیتروژن ،بهبود فلور میکروبی دستگاه گوارش و سالمت حیوانات آبزی به کار برده میشوند
( .)Krosmayr, 2007; Cardozo et al., 2008تأثیر عصارههای گیاهی بر جاندارن بر اساس بافت مورد استفاده (دانه ،برگ ،ریشه و
پوست) ،گونه گیاهی ،فصل جمع آوری و منطقه جغرافیایی متفاوت میباشد ( .)Steiner, 2006یکی از گیاهانی که به طور گسترده
به عنوان محرک رشد و کاهش دهنده اثرات تنش در حیوانات مختلف مورد آزمایش قرار گرفته است ،گیاه آویشن است.
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امروزه در ایران نیز فرم نانوی نقره (نانو سید) به طور وسیعی به عنوان ترکیب ضدعفونی کننده در واحدهای دامپروری مورد
استفاده قرار میگیرد که میتواند از راه فاضالب به درون آبهای زیرزمینی و جاری نشت کرده و موجب بروز مسمومیت ناشی از
ذرات نانو بر موجودات آبزی از جمله ماهیها گردد ( .)Shaluei et al., 2012ذرات نانوسیلور (فرم تجاری نانوسید) در ماهی کُلمــه
دریای خزر موجب بروز مسمویت خواهد شد و بنابراین پیشنهاد شده است که مصارف صنعتی و تجاری ذرات نانوسیلور بایستی با
حساسیت بسیار باالیی مورد کنترل قرار گیرد ،چراکه دارای اثرات سمی بر محیط آبی دریای خزر و جمعیت ماهی کُلمــه
( )Rutilus rutilusمیباشد ( .)Shaluei et al., 2012هرچند که تا کنون مطالعات مختلفی اثرات سمی نانو ذرات نقره را بر
موجودات آبزی گزارش دادهاند ،اما تاکنون چه در ایران و چه در سطح جهانی ،مطالعهای که در آن تاثیر افزودن عصاره آویشن به
جیره ماهیهای قرمز را بر تنش ناشی از وجود ذرات نانونقره در محیط نگهداری آنها مورد مطالعه قرار داده باشد،گزارش نشده
است .بنابراین در این تحقیق تاثیر عصاره آویشن بر تنش ناشی از ذرات نانونقره در محیط نگهداری ماهیهای قرمز در طی دوره
رشد آنها مورد بررسی قرار گرفت.

دانشگاه هرمزگان
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دوره  ،5شماره  ،4بـهار 1395

مواد و روشها
در این تحقیق تعداد  300قطعه ماهی قرمز هم اندازه (میانگین وزن  12/30±2/11گرم) جهت انجام مراحل آزمایش از مرکز تکثیر
ماهیهای زینتی در استان کردستان تهیه و به مرکز تحقیقات آبزیپروری دانشگاه کردستان ،دانشکده شیالت منتقل گردید .در
ادامه ،ماهیها در حوضچههای ونیرو ( 400لیتری ،استوانهای شکل و مجهز به سیستم هوادهی) تا پایان دوره سازگاری با شرایط
محیطی نگهداری شدند .آب مورد استفاده جهت نگهداری ماهیها با استفاده از تیوسولفات سدیم و همچنین هوادهی ،کلرزدایی
گردید و شرایط فیزیکوشیمیایی آب در حد مطلوب گونه ،کنترل گردید .پس از  2هفته سازگاری با شرایط محیطی جدید ،ماهیها
به  4تیمار آزمایشی تقسیم شدند و سپس با جیرههای آزمایشی که حاوی عصاره روغنی آویشن ( )Thyame, LN23IN, Franceدر
 4سطح ( 400 ، 200 ،0و  800میلیگرم در کیلوگرم جیره) بودند برای  2هفته تغذیه شدند .پس از اتمام  2هفته تغذیه با
جیرههای آزمایشی ،هر کدام از تیمارهای ذکر شده به  2گروه شاهد و در معرض نانونقره تقسیم شدند .تیمارهای آزمایشی در این
مرحله شامل شاهد  ،Aشاهد  A 800 ،B 400 ،A 400 ،B 200 ،A 200 ،Bو  B 800بودند که در تمامی تیمارها گروه  Aبدون
تنش نانونقره و گروه  Bتحت تنش نانونقره قرار گرفتند .آب موجود در آکواریوم گروه در معرض نانونقره حاوی  0/04میلی گرم در
لیتر نانونقره بود ( .)Shaluei et al., 2012ماهیهای هر دو گروه به مدت  4هفته دیگر نیز با جیرههای آزمایشی تغذیه شدند.
در طول مدت اجرای تنش نانونقره جیره غذایی ماهیها طبق توصیه  )1993( NRCتهیه و به میزان  3درصد وزن بدن و در طی 2
وعده در روز در اختیار ماهی ها قرار گرفت .زیستسنجی ماهیها هر هفته یکبار به منظور بررسی میزان رشد انجام گرفت و به این
ترتیب شاخصهای رشد شامل افزایش وزن ( ،)Body Weight, BWفاکتور وضعیت ( )Condition Factor, CFنرخ رشد ویژه
( )Specific Growth Rate, SGRضریب تبدیل غذایی ( )Feed Conversion Ratio, FCRو درصد بازماندگی به دست آمد .جهت
اندازهگیری افزایش وزن بدن و فاکتور وضعیت از فرمولهای زیر استفاده شد:
CF= (W/ L3)×100
BW= Wt1 – Wt2

در این فرمولها W :وزن ماهی (گرم) Wt1 ،وزن اولیه ماهی (گرم) Wt2 ،وزن نهایی ماهی (گرم) و  Lطول کل ماهی (سانتی متر)
میباشند (.)Costa-Bomfim et al., 2013
جهت اندازهگیری نرخ رشد ویژه از فرمول زیر استفاده گردید:

در این فرمول  LnWt1لگاریتم طبیعی وزن اولیه ماهی LnWt2 ،لگاریتم طبیعی وزن نهایی ماهی و  tطول دوره آزمایش میباشد
(.)Costa-Bomfim et al., 2013
برای اندازهگیری ضریب تبدیل غذایی از فرمول زیر استفاده شد:
افزایش وزن به دست آمده (گرم) /غذای خورده شده (گرم) = ضریب تبدیل غذایی
برای اندازهگیری درصد زندهمانی از فرمول زیر استفاده شد (:)Costa-Bomfim et al., 2013
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 ×100تعداد اولیه( /تعداد تلفات -تعداد اولیه) = نرخ بازماندگی
عالوه بر این در پایان آزمایش نیز نمونههای خون از تعداد  3قطعه ماهی در هر تکرار به دست آمد .قبل از شروع خونگیری،
ماهیها با گل میخک به میزان  150 ppmبیهوش شدند .سپس سطح بدن آنها با استفاده از یک پارچه تمیز به طور کامل خشک
گردید  .طول کل با استفاده از تخته بیومتری و وزن ماهیان و گنادها توسط ترازوی دیجیتال (با دقت  0/001گرم) اندازهگیری شد.
پس از وزن کردن ماهیهای نر و ماده ،خونگیری از آنها توسط قطع کردن ساقه دمی صورت گرفت .نمونههای خون ،یک ساعت
پس از لخته شدن با استفاده از سانتریفیوژ ( 10دقیقه در  4500دور در دقیقه) مورد سانتریفیوژ قرار گرفتند و به این ترتیب سرم
از خون تفکیک شد .سپس سرم به ویالهایی که مشخصات مربوط به ماهی و مرحله آزمایش توسط برچسب روی آن نصب شده
بود انتقال داده شد و ویال یاد شده توسط پارافیلم و درب پالستیکی بسته و در دمای زیر انجماد ( -21درجه سانتیگراد) تا زمان
اندازه گیری گلوکز ،تریگلیسرید و اسید اوریک نگهداری شدند ( .)Spano et al., 2004اندازهگیری گلوکز ،تریگلیسرید و اسید
اوریک سرم به ترتیب با استفاده از کیتهای تجاری  GPO-PAP ،GODو  TOOSکه از شرکت پارسآزمون (تهران ،ایران)
خریداری گردیدند ،انجام گرفت .همچنین روش اندازهگیری مورد استفاده بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده و با استفاده از
دستگاه اسپکتوفتومتر ( )S2000-UV/ISساخت انگلستان اجرا گردید.
تجزیه و تحلیل آماری

شیوه نمونهبرداری به صورت تصادفی و در قالب طرح کامالً تصادفی صورت گرفت .دادههای به دست آمده در ارتباط با افزایش وزن،
فاکتور وضعیت ،نرخ رشد ویژه ،ضریب تبدیل غذایی ،درصد بازماندگی ،غلظت گلوکز ،تریگلیسرید و اسید اوریک سرم خون توسط
آنالیز واریانس یک طرفه 1به کمک آزمون دانت در سطح اطمینان  95درصد ( )α= 0/05و با استفاده از نرم افزار ( SPSSنسخه )16
با یکدیگر مقایسه شدند.
نتایـج
تغییر شاخص های رشد و بازماندگی ماهی قرمز بین تیمارهای مختلف

تغییرات پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی قرمز بین تیمارهای مختلف
نتایج نشان داد که بین غلظت اسید اوریک سرم خون در تیمارهای مختلف اختالف معنیداری وجود داشت ( ،)P <0/05به گونهای
که در تیمار شاهد  Bکه بدون استفاده از عصاره آویشن در جیره غذایی و تحت تنش نانونقره بود ،باالترین غلظت اسید اوریک سرم
One-Way ANOVA
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بر اساس نتایج تحقیق حاضر ،در تیمار  A 800که حاوی  800میلیگرم در کیلوگرم عصاره آویشن در جیره غذایی و بدون تنش
نانونقره بود ،باالترین درصد افزایش وزن و نرخ رشد ویژه ( )SGRمشاهده شد (P <0/05؛ جدول  .)1همچنین در تیمار حاوی 400
میلیگرم در کیلوگرم عصاره آویشن در جیره غذایی و تحت تنش نانونقره باالترین فاکتور وضعیت مشاهده شد .درصد زندهمانی در
تمامی تیمارهای تحت تن ش نانونقره نسبت به تیمارهای بدون تنش پایین تر بود (جدول  .)1همچنین در تمام تیمارها با افزایش
غلظت عصاره آویشن در جیره غذایی ،فاکتور وضعیت نسبت به گروه شاهد افزایش یافت ( ; P <0/05جدول  .)1عالوه بر این نتایج
این تحقیق نشان داد که با افزودن  400میلیگرم در کیلوگرم عصاره آویشن به جیره غذایی و بدون تنش نانونقره ،ضریب تبدیل
غذایی نسبت به سایر تیمارهای دیگر به طور معنیداری کاهش یافت (.)P <0/05
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خون مشاهده شد و با افزایش غلظت عصاره آویشن در جیره غذایی ،سطح اسید اوریک سرم خون کاهش معنیداری را نشان داد
(P >0/05؛ شکل  .)1همچنین با افزایش غلظت عصاره آویشن در جیره غذایی ،غلضت گلوکز سرم خون کاهش یافت (P >0/05؛
شکل  .)2همچنین ،بین غلظت تریگلیسرید سرم خون در تیمارهای مختلف اختالف معنیداری وجود داشت ( ،)P <0/05به
گونهای که در تمام تیمارهای تحت تنش نانونقره غلظت تریگلیسرید سرم خون نسبت به تیمارهای بدون تنش کاهشی نسبی
نشان داد (شکل .)3

شکل  .1مقایسه دادههای (میانگین  ±انحراف معیار)
غلظت اسید اوریک سرم خون (میلیگرم بر دسی لیتر)
بین تیمارهای مختلف (حروف انگلیسی متفاوت بیانگر
وجود اختالف معنیدار بین تیمارها در سطح 0/05
میباشد)

شکل  .2مقایسه دادههای (میانگین ±
انحراف معیار) غلظت گلوکز سرم خون
(میلیگرم بر دسی لیتر) بین تیمارهای
مختلف (حروف انگلیسی متفاوت بیانگر
وجود اختالف معنیدار بین تیمارها در
سطح  0/05میباشد)
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شکل  .3مقایسه دادههای (میانگین  ±انحراف
معیار) غلظت تری گلیسرید سرم خون
(میلیگرم بر دسی لیتر) بین تیمارهای مختلف
(حروف انگلیسی متفاوت بیانگر وجود اختالف
معنیدار بین تیمارها در سطح  0/05میباشد)
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جدول  .1میانگین شاخصهای رشد و بازماندگی ماهی قرمز بین تیمارهای مختلف

افزایش وزن بدن
(درصد)
درصد زندهمانی
فاکتور وضعیت
()CF
ضریب تبدیل
غذایی ()FCR
نرخ رشد ویژه
()SGR

شاهد A

شاهد B

A 200

B 200

A 400

B 400

A 800

B 800

17/59 ± 0/18c

15/25 ± 0/18a

19/34 ± 0/05e

19/32 ± 0/05e

18/50 ± 0/09d

19/73 ± 0/02e

21/47 ± 0/15f

16/61 ± 0/16b

100/00 ± 0/0c

98/00 ± 0/0c

100/00 ± 0/0c

96/00 ± 0/58b

100/00 ± 0/0c

97/33 ± 0/21a

98/67 ± 0/33c

95/00 ± 0/58b

1/43 ± 0/13a

1/46 ± 0/01a

1/46 ± 0/01a

1/54 ± 0/01b

1/76 ± 0/01d

1/81 ± 0/0e

1/67 ± 0/01c

1/71 ± 0/01c

4/94 ± 0/02c

5/24 ± 0/03b

4/27 ± 0/06b

4/32 ± 0/01b

5/83 ± 0/36d

2/84 ± 0/02a

4/15 ± 0/15b

5/20 ± 0/01c

0/37 ± 0/01c

0/33 ± 0/01a

0/42 ± 0/01d

0/41 ± 0/01d

0/36 ± 0/01a

0/42 ± 0/01d

0/46 ± 0/0e

0/37 ± 0/0c

میانگین و انحراف از معیار ( )Mean ± S.Dبا حروف متفاوت در ردیفهای یکسان نشان دهنده اختالف معنیدار در تیمارها میباشند (.)P >0/05
بحث
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ورود نانونقره به زیستگاه های طبیعی ،باعث تغییر در تراکم جمعیت زیستگاه و همچنین تغییر در ساختار فیزیولوژیک گونهها شده
است .در طی سالهای اخیر در این زمینه مطالعات زیادی صورت گرفته و تاثیر ورود نانونقره بر برخی از موجودات آبزی بررسی
شده است .عمدتاً تاثیر منفی نانونق ره بر روی موجودات شامل بروز تنش اکسیدانیو ،مرگ سلولی ،تغییر در بیان ژن و ناهنجاری
کروموزومی میباشد ( .)Asharani et al., 2008; Wu et al., 2010بنابراین استفاده از محرکهای ایمنی همانند عصارههای گیاهی
میتواند به عنوان یک راه حل مناسب در مقابل داروهای شیمیایی مصنوعی و یا آلودگیهای زیست محیطی که بسیاری از
میکروارگانیسمهای عفونتزا و خطرناک نسبت به آنها مقاومت پیدا کردهاند ،مورد استفاده قرار گیرد ( Lee et al., 2005; Rota et
 .)al., 2008افزودنیهای غذایی گیاهی با تاثیر بر شاخصهایی مانند قابلیت هضم ،کارآیی تغذیه و طعم غذا ،میزان رشد در آبزیان
را تحت تاثیر قرار میدهند .در واقع مصرف عصارههای گیاهی در جانوران باعث تحریک ترشح آنزیم های گوارشی ،افزایش اشتها،
جذب باالی غذا و کارآیی غذایی و سرانجام تحریک رشد جانور از طریق افزایش ساخت پروتئین می شود (.)Shanthi et al., 2012
بر اساس نتایج تحقیق حاضر ،در تیمار  A 800که حاوی  800میلیگرم در کیلوگرم عصاره آویشن در جیره غذایی و بدون تنش
نانوسیلور بود ،باالترین درصد افزایش وزن و نرخ رشد ویژه مشاهده شد .از طرف دیگر نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن 400
میلیگرم در کیلوگرم عصاره آویشن در جیره غذایی و بدون تنش نانوسیلور ،موجب کاهش معنیدار ضریب تبدیل غذایی نسبت به
سایر تیمارهای آزمایشی گردید ( .)P >0/05همچنین نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت و معنیدار عصاره آویشن در غلظتهای باال بر
فاکتورهای رشد در ماهی قرمز میباشد .اثرات بهبود دهندگی عصاره آویشن در صنعت آبزیپروری به اثرات ضد عفونیکنندگی،
آنتی اکسیدانی و بهبود دهندگی هضم مواد غذایی نسبت داده شده است ( .)Coutteau et al., 2011به عنوان مثال  Dorojanو
همکاران ( ،)2014گزارش کردند که آویشن موجب افزایش اشتهای ماهیها و درنتیجه افزایش مصرف خوراک در آنها میشود.
عالوه براین  Yilmazو همکاران ( ،)2012نیز با اندازهگیری میزان ابقای انرژی و پروتئین در باس دریایی ()Dicentrarchus labrax
نشان دادند که افزودن  1درصد گیاه آویشن موجب افزایش ابقای انرژی و پروتئین گردید .بنابراین بهبود رشد و ضریب تبدیل در
ماهیهای قرمز تغذیه شده با عصاره آویشن نیز می تواند به دلیل افزایش قابلیت ابقای انرژی و پروتئین مصرف شده توسط آنها
باشد .یکی از سازوکارهای پیشنهاد داده شده برای اثرات بهبود دهندگی گیاهان بر عملکرد حیوانات ،کاهش التهاب در دستگاه
گوارش میباشد که ناشی از وجود ترکیبات پلیفنل موجود در آنها میباشد ( .)Niewold, 2007عصاره آویشن حاوی مقادیر باالیی
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از یکی از انواع پلیفنلها به نام تیمول میباشد که به عنوان فاکتور کاهش دهنده التهاب در روده شناخته شده است ( Grilli et al.,

 .)2015پیشنهاد شده است که تیمول میتواند موجب افزایش نفوذپذیری غشای سلولی باکتریها و همچنین ایجاد سوراخ در آنها
گردد که از این راه موجب نشت یون ها و از بین رفتن تعادل یونی در غشای آنها گردد که در نهایت موجب مرگ باکتریها خواهد
شد .تیمول با کاهش دادن باکتریها میتواند میزان تحریک مخاط روده و در نتیجه التهاب و یکپارچگی مخاط روده را به ترتیب
کاهش و افزایش داده و از این راه توانسته است میزان رشد خوکها را در مطالعه انجام شده توسط  Grilliو همکاران ()2015
افزایش دهد .هرچند که میزان یکپارچگی روده در این مطالعه در ماهیهای قرمز اندازهگیری نگردید ،اما در این تحقیق نیز چنین
سازوکاری در ماهیهای مصرف کننده عصاره تیمول می تواند به عنوان دلیلی برای افزایش رشد و کاهش ضریب تبدیل مشاهده
شده در آنها باشد.

2

β-glucan
Lipopolysaccharide
4
Chitosan
5
Levamisole
6
Ergosan
3

18

] [ Downloaded from jae.hormozgan.ac.ir on 2023-01-07

مطابق با نتایج تحقیق حاضر Ylmaz ،و همکاران ( ،) 2012گزارش کردند که استفاده از عصاره آویشن به میزان  1درصد در جیره
غذایی باس دریایی با میانگین وزن  20گرم ،تاثیر معنیداری بر رشد این گونه داشت .عالوه براین میزان آمونیاک دفعی ماهیها به
محیط آبی نیز پایین آمده بود .هرچند که ما در این تحقیق میزان آمونیاک دفعی ماهیها را اندازهگیری نکردیم ،اما به احتمال زیاد
عصاره آویشن میتواند از راه افزایش ابقای نیتروژن مصرف شده توسط ماهیها ،میزان دفع نیتروژن را کاهش دهد .در تأثیر
3
2
محرک های ایمنی در بهبود فاکتورهای رشد ماهی به کرات گزارش شده است .مثالً بتاگلوکان و  LPSباکتری ( Selvaraj et al.,
6
5
4
 ،)2006کیتوزان ( ،)Gopalakannan and Arul, 2006لوامیزول ( )Alvarez-pellitero et al., 2006و ارگوسان ( Heidarieh
 )et.al., 2010عالوه بر تحریک ایمنی ،بهبود فاکتورهای رشد ماهی را نیز باعث شدهاند .نتایج تحقیق حاضر با نتایج سایر محققین
در رابطه با تاثیر عصارههای گیاهی بر فاکتورهای رشد در آبزیان همخوانی داشت .به طوری که افزودن عصاره گیاهی ریحان
( )Ocimum basilicumبه جیره غذایی میگوی سفید هندی ( )Fenneropenaeus indicusباعث افزایش وزن و نرخ رشد ویژه شد
( .)Velmurugan and Citarasu, 2010از طرف دیگر  Cardozoو همکاران ( ،)2008گزارش کردند که استفاده از عصاره پونه کوهی
( )Origanum vulgareباعث بهبود ضریب تبدیل غذایی و افزایش زندهمانی در میگوی سفید ( )Litopenaeus vannameiدر برابر
تنش ناشی از تنش به ویروس ( )Vibrio harveyiiگردید .در تحقیقی دیگر که بر روی ماهی قرمز انجام شده است ،گزارش شد که
مصرف خوراکی عصاره گیاه دارواش ( )Viscum albumدر ماهی قرمز اثرات تحریک ایمنی و رشد مشابه آنچه در حیوانات خونگرم
مشاهده شده است را دارد .اما عصاره گیاه سیاه دانه ( )Nigella sativaفاقد چنین اثراتی بوده است ( Alishahi and Mesbah,
 .)2012سنجش میزان فعالیت آنزیمهای مایعات زیستی ،ما را با نحوه کارکرد بافتها و اعضای مختلف آشنا میکند .امروزه با
پیشرفت آنالیز فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون ،درک بهتری از وضعیت فیزیولوژیک و سالمتی آبزیان به دست آمده است .ولی
برخالف حیوانات خشکیزی ،به دلیل متغیر بودن این پارامترها و تنوع باالی گونههای آبزیان ،اثرات فیزیولوژیک فاکتورهای
بیوشیمیایی خون در آبزیان چندان شناخته شده نمی باشد ( .)Campbell, 2004; Peres et al., 2014گلوکز و اسید اوریک به
عنوان شاخصهای تنش در بسیاری از مطالعات در ارتباط با تاثیر عوامل تنش زای محیطی بر روی آبزیان مطرح هستند .در تحقیق
حاضر مشاهده شد که با کاهش میزان غلظت عصاره آویشن در جیره و قرار دادن ماهیها تحت تنش نانوسیلور ،غلظت گلوکز سرم
خون و اسید اوریک افزایش معنیداری نشان داد .همچنین در تمام تیمارهای تحت تنش نانوسیلور ،غلظت تریگلیسرید سرم خون
نسبت به تیمارهای بدون ت نش کاهش نسبی نشان داد .کاهش گلوکز خون در تحقیق حاضر در تیمارهای حاوی غلظت باالی
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عصاره آویشن ممکن است در نتیجه بازگشت ماهی ها به حالت طبیعی قبل از تنش و همچنین تحریک ترشح انسولین در بدن
توسط عصاره آویشن باشد Hikno .و همکاران ( ،)1989گزارش کردند که عصارههای گیاهی در تحریک ترشح انسولین در بدن و
همچنین افزایش فعالیت آنزیمهای دخیل در متابولیسم ساکاروز نقش بسزایی دارند ،بنابراین به طور مؤثری در کاهش گلوکز خون
نقش دارند .از طرف دیگر عصارههای گیاهی به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی قوی ،در حفظ لیپیدهای بدن و جلوگیری از
اکسیداسیون آنها مؤثر هستند (.)Hwang et al., 2013
مطابق با نتایج تحقیق حاضر ،استفاده از عصارههای گیاهی در جیره غذایی تیالپیا ،به طور معنیداری باعث کاهش غلظت
تریگلیسیرید سرم خون شد ( .)Immanuel et al., 2009افزودن عصارههای گیاهی ،Cyanodon dactylon ،Tinospora cordifolia
 Picrorhiza kurooa ،Aegle marmelosو  Eclipta albaدر جیره غذایی میگوی ببری سیاه ( )Penaeus monodanباعث افزایش
سطح برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی و ایمنی سرم خون و کاهش ابتال به بیماری ویروسی شد ( .)Citarasu et al., 2006افزودن
عصاره ریواس ( )rhubarb, Rheum officinaleبه جیره غذایی ماهی کپور معمولی در شرایط تنش ،باعث کاهش معنیدار در سطح
گلوکز خون گردید ( .)Xie et al., 2008البته تاثیر عصارههای گیاهی بر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون در بین آبزیان براساس
جنسیت ،گونه و مراحل رشد متفاوت میباشد .به طوری که برخالف تحقیق حاضر Ylmaz ،و همکاران ( ،)2012گزارش کردند که
استفاده از عصاره آویشن ،رزماری و شنبلیله به میزان  1درصد در جیره غذایی باس دریایی ( )Dicentrarchus labraxبا میانگین
وزن  20گرم ،تاثیر معنیداری بر سطح کراتینین ،اوره و اسید اوریک سرم خون نداشت .بر اساس نتایج به دست آمده مشاهده
میشود که میزان هر پارامتر خاص در سرم خون یک گونه ماهی با گونه دیگر متفاوت میباشد .بر اساس این نتایج تاثیر عصاره
آویشن بر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی قرمز بر اساس غلظت آویشن مورد استفاده متفاوت میباشد ،اما به طور کلی
عصاره آویشن در کاهش اثرات تنش بر فاکتورهای خونی ماهیهای تحت تنش نانونقره مؤثر میباشد.
در پایان میتوان ذکر نمود که با توجه به نتایج تحقیق حاضر ،عصاره آویشن به طور معنیداری در کاهش تنش ناشی از ذرات
نانونقره بر برخی از فاکتورهای رشد و بیوشیمیایی سرم خون ماهی قرمز تاثیرگذار میباشد .بنابراین عالوه بر خاصیت محرک
رشدی عصاره آویشن در شرایط غیر تنش ،در شرایط بروز تنش نیز میتوان از عصاره آویشن برای کاهش اثرات منفی تنش ناشی از
ورود ذرات نانونقره به محیط پرورش ماهیها استفاده کرد.
تشکر و قدردانی
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هزینه این پژوهش از محل اعتبارات مرکز پژوهشی اصالح و توسعه گیاهان دارویی تامین شده است که بدینوسیله از زحمات آن
مرکز تشکر و قدردانی به عمل میآید .به این وسیله از زحمات دانشجویان کارشناسی رشته شیالت خانم ها تارا زارعی و کوثر
سوری که نهایت همکاری را در مراحل مختلف تحقیق داشتند تشکر میشود.
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