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و  بیوشیمی ،ایمنی هايفراسنجه بر برخی) Allium cepa(ي پودر پیاز ااثر تغذیه
  )Cyprinus carpio(ماهی کپور معمولی سرم خون ي هاآنزیم

 
  1، مهشید شاملوفر1*رضا اکرمی

 49617-89985: ، صندوق پستیگروه شیالت، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، آزادشهر، ایران -1
  

 1396آذر 5: تاریخ پذیرش    1396تیر  3: یافتتاریخ در

  
  چکیده

تجویز خوراکی پودر پیاز در جیره بر برخی پارامترهاي ایمنی و بیوشـیمی سـرم خـون مـاهی کپـور معمـولی       ارزیابی این پژوهش هدف 
)Cyprinus carpio( مختلف صفر با جیره حاوي پودر پیاز در سطوح گرم  18±9/1ماهیان کپور  با وزن متوسط بچه .بود)2و  1، 5/0، )شاهد 

هاي بیوشیمی نظیر پروتئین تـام،   شاخص و گیري شددر انتهاي دوره آزمایش از ماهیان  به ظاهر سالم خون. هفته تغذیه شدند 8درصد به مدت 
، فسـفاتاز قلیـایی   )ALT(ز آمینوترانسـفرا مشـتمل بـر آنـزیم آالنـین     متابولیـک  هايآنزیمفعالیت  و گلیسرید و گلوکزآلبومین، کلسترول، تري

)ALP (دهیدروژناز و الکتات)LDH (هاي ایمنی شامل فعالیت لیزوزیم، فعالیت مسیر جـانبی کمپلمـان   و شاخص)ACH50 (  و ایمنوگلبـولین
)Ig ( درصد پودر پیاز بود 5/0نتایج حاکی از افزایش معنی دار پروتئین تام سرم در تیمار . مورد سنجش قرار گرفتندخون سرم)05/0<P .( ولی

در ماهیـان   ALPو  ALTهـاي  داري در فعالیـت آنـزیم  کاهش معنی). P<05/0(داري بدست نیامد هاي بیوشیمی تفاوت معنیدر سایر شاخص
درصـد پـودر پیـاز    5/0داري در فعالیـت لیـزوزیم سـرم در تیمـار     افزایش معنی. درصد پودر پیاز در جیره مشاهده گردید5/0تغذیه شده با سطح 

نتـایج ایـن   ).  P<05/0(داري بین تیمارها مشاهده نشد ولی در فعالیت مسیر جانبی کمپلمان و ایمنوگلبولین تفاوت معنی) P>05/0(ست آمد بد
و  هاي متابولیک ، آنزیمهاي بیوشیمیماهی کپور معمولی اثر مثبتی بر بهبود شاخصغذایی درصد پودر پیاز به جیره 5/0افزودن  داد مطالعه نشان

  . داردمنی ای
  

 . )Cyprinus carpio(ایمنی، کپور معمولی  ،آنزیمپیاز، بیوشیمی،  :کلیديکلمات 
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  مقدمه
ــه ــت و    در ده ــزایش جمعی ــل اف ــه دلی ــر ب ــاي اخی ه

مصــرف  ،غــذاهاي ســالمرویکــرد عمــومی بــه مصــرف 
این امـر موجـب   . آبزیان در جهان در حال افزایش است

ن از دریـا و  بـرداري از ذخـائر آبزیـا   شده اسـت تـا بهـره   
هاي داخلی به حدي باال رود که آن هـا را بـا خطـر     آب

شود که در بینی مینابودي مواجه سازد از همین رو پیش
نقـش بسـزایی را در تـأمین     پـروري دو دهۀ آینده، آبزي

 صـابریان (غذاي بشر و کـاهش فقـر جهـانی ایفـاء کنـد      
کپـــور معمـــولی بـــه   ). 1396و همکــاران،  جویبــاري

 کـــی از گونـــه هـــاي مهـــم ماهیــان پرورشــی، عنـــوان ی
 پـروري در نقش مهمی در افـزایش نـرخ تولیـدات آبزي

زاده و همکـاران،  شـریف (کنــد  سـطح جهـان ایفـا مــی 
ال، افـزایش تولیـد ایـن گونـه در واحـد      حبا این). 1395

سـطح موجــب ایجــاد مشــکالتی شــده کــه از آن جملــه  
ی و خسارات ناشـی از  هاي عفون توان به بروز بیماري می
هـا و مـواد    بیوتیـک ها، استفاده مکرر از برخـی آنتـی   آن

شـــیمیایی و در نتیجـــه بـــه خطـــر افتـــادن ســـالمت       
 ,.Nakanishi et al( کننــدگان اشــاره نمــود مصــرف

هاي  این گونه مشکالت موجب شده تا طی سال). 2002
ایمنـی در غـذاي     اخیر اسـتفاده از برخـی مـواد محـرك    

 Gannam and(متـــداول شـــود  آبزیـــان پرورشـــی

Schrock, 2001 .(  محرك هاي ایمنی با تقویت سیسـتم
ــر     ــاهی را در برابـ ــت مـ ــی مقاومـ ــی غیراختصاصـ ایمنـ

این مواد بـه عنـوان   . دهندهاي عفونی افزایش می بیماري
هـا از اهمیـت زیـادي    عوامل دارویی براي کنترل بیماري

جود برخوردار هستند چون فاقد هر گونه اثرات منفی مو
هاي زنده بر محـیط زیسـت   ها و واکسنیوتیکبآنتیدر 

هسـتند و از آنجــا کـه جــزء ترکیبـات طبیعــی محســوب    
نند کهاي داروئی نامطلوب ایجاد نمیشوند، باقیمانده می

)Talpur and Ikhwanuddin, 2012 .(  از عملکردهـاي
تـوان بــه افـزایش قــدرت    مــیهــاي ایمنـی  مهـم محـرك  

بـادي، افـزایش تولیـد    تولید آنتـی خواري، افزایش بیگانه
هـاي سـفید و غیــره   لیـزوزیم، افـزایش مهـاجرت گلبـول    

گیاهـان دارویـی بـا داشـتن     ). Sakai, 1999(اشاره نمود 
ــت ــه عــوارض جــانبی کــم، ســهولت   مزی ــایی از جمل ه

دسترسی، امکان تولید در سطح وسیع، قیمـت مناسـب و   
 ایجـاد  خطر کمتر بـراي محـیط زیسـت و جـانور، عـدم     

 گیـاهی،  داروهـاي  بـه  زابیمـاري  عوامـل  نسبی ومتمقا

 گیاهـان  بـا  هـا بیمـاري  برخـی  درمـان  بـودن  انحصـاري 

 بـا  رابطـه  در بـالینی  مختلـف  تجربیات وجود و دارویی

عنوان جایگزین مناسـب بـراي   هدارویی همواره ب گیاهان
قاسـمی پیربلـوطی   (داروهاي شیمیایی مورد توجه هستند 

هــاي ایمنــی زیســتی و از محــرك ).1390و همکــاران، 
تـوان بـه برخـی ترکیبـات کـه      طبیعی مؤثر در ماهیان می

پیاز خـوراکی بـا   . منشأ گیاهی دارند مثل پیاز اشاره نمود
ــی   ــام علم ــانواده ) Allium cepa(ن  Alliaceae از خ

با توجه بـه ارزش غـذایی ایـن محصـول یعنـی       .باشد می
مقـدار  بـه  (ها ها و چربیها، پروتئینوجود کربوهیدرات

 و  B1 ،B2،B6 ،C ،E(ها ، عناصر مختلف، ویتامین)کم
ــوتین ــتن   )بی ــک، اســید پالمیتیــک و داش ، اســید نیکوتنی

و  سـولفید ديالیـل پروپیـل  (روغن هاي فـرار گـوگردي   
ــو،  ) ســولفیدديپروپیــلپروپنیــل باعــث ایجــاد طعــم و ب

خاصیت ضدباکتري و کاهندگی قند خون شده اسـت و  
بنـام پروسـتاگالندین کـه     اي مـاده  همچنین با دارا بـودن 

باشد، موجب شده که میـزان  پایین آورنده فشارخون می
ــاالتر رود     ــال بــ ــر ســ ــول هــ ــن محصــ ــرف ایــ مصــ

)Rabinowitch and Brewester, 1990 .(  پـودر پیــاز
درصـــد چربـــی، 9/2درصـــد پـــروتئین،  63/13حـــاوي 

درصـد  18/14درصد خاکستر، 56/14درصد فیبر، 18/24
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 3  ... هاي ایمنی، بیوشیمی وبر برخی فراسنجه) Allium cepa(اي پودر پیاز اثر تغذیه

کـالري انـرژي خـام در     84/162ت و عصاره عاري از از
 ,.Hafez et al( باشـد  مـی گـرم مـاده خشـک     100هـر  

اکسیدان تأثیرات پیاز به عنوان ضدباکتري، آنتی .)2011
پیـاز  چربـی    همچنـین . و ضدسرطان شناخته شده اسـت 

ــترول    ــی را کــاهش و باعــث کــاهش کلس ســازي درون
ــی ــی   م ــزایش م ــی را اف ــم چرب ــود و کاتابولیس ــد و ش ده

بنـابراین پیـاز یـک    . بی و ضدلختگی خون اسـت ضدچر
کننده سیستم ایمنی است که کامالً طبیعـی بـوده و   تنظیم

. به عنوان یـک افزودنـی خـوراکی پذیرفتـه شـده اسـت      
منبـع مهمـی از فالونوئیـدهاي     Allium گیاهـان خـانواده  

اي هـ گزارش). Tepe et al., 2005(رژیم غذایی هستند 
نوئیـدهاي موجـود در غـذا و    اند کـه فالو قبلی نشان داده

هــاي کورســتین، ترکیبـات فنــولی دیگــر ماننــد فالونــول 
کــــامفرول، اســــیدگالیک و میرســــتین داراي اثــــرات 

ــی   ــاي آنتـ ــت هـ ــد فعالیـ ــوژیکی ماننـ ــایی، بیولـ باکتریـ
بعالوه فالونوئیـدها  . ویروسی و ضدآلرژیک هستند آنتی

پراکسیداســـیون لیپیـــدها را مهـــار کـــرده و بـــه عنـــوان 
هـاي آزاد و  آوري کننده رادیکالها، جمعیداناکس آنتی

انـد  شالت کننده کاتیون هـاي دوظرفیتـی شـناخته شـده    
)Miller et al., 2000 .(    فالونوئیـدها و سـایر ترکیبـات

ــع    ــوان جمـ ــه عنـ ــاهی بـ ــأ گیـ ــا منشـ ــولی بـ آوري و فنـ
  انـد هـاي پراکسیداسـیون لیپیـد گـزارش شـده      مهارکننده

)Musekil et al., 2007 Sundararajan et al., 

فالونوئیدهاي موجود در پیاز اساساً به صـورت  ). ;2006
گلیکوزیدهایی از کورستین و کامفرول حضور دارنـد و  

-Brand(دهنـد   مـی از خود فعالیت ضداکسایشـی نشـان   

Williams et al., 1995 .(    در خصـوص مطالعـه تـاثیر
 توان بـه مطالعـات   میپودر پیاز در جیره آبزیان پرورشی 

ــري ــا اکب ــزل  )1390(نی ــاهی ق ــیندر م ــان آالي رنگ کم
)Oncorhynchus mykiss(،  ریگــی)ــاهی ) 1393 در م

 Lee  و  Carrassius auratus(،Cho(قرمــز حــوض 
 Paralichthys(در مــــاهی فالنــــدرژاپنی  ) 2012(

olivaceus ( وAkrami  ــاران در ) 2015(و همکــــــــــ
بـا توجـه   . اشـاره کـرد  ) Huso huso(ماهی پرورشی  فیل

ــه  ــرك بـ ــت محـ ــگیري از  اهمیـ ــی در پیشـ ــاي ایمنـ هـ
هــاي عفــونی و غیرعفــونی و کــاهش تلفــات و   بیمــاري

افزایش تولید در صنعت آبزي پروري و همچنین اهمیت 
تقویت سیستم ایمنی در ماهی کپور پرورشی که صنعت 
پرورش آن در حال حاضـر در داخـل کشـور بـه خـوبی      

از پـودر   توسعه یافته است در این مطالعـه تـأثیر اسـتفاده   
ــر     ــی طبیعــی ب ــوع محــرك ایمن ــک ن ــوان ی ــه عن ــاز ب پی

و  هــاي متابولیــک ، فعالیــت آنــزیمهــاي ایمنــی شــاخص
بیوشیمی سرم خون ماهی کپـور معمـولی مـورد بررسـی     

  .قرار گرفت
  

  هامواد و روش
ــایش  ــرایط آزمـ ــه و  : شـ ــازگاري اولیـ ــس از سـ پـ

عدد مـاهی   240پذیري ماهیان با شرایط آزمایش؛  عادت
گـرم بــا   18 ±9/1 ولی بـا وزن متوسـط اولیـه   کپـور معمـ  

در . لیتري توزیـع شـدند   50مخزن  12عدد در  20تراکم 
ــاي آب   ــانگین دم ــایش می  80/26±68/2کــل دوره آزم

گـرم در  میلـی  60/5±95/0گـراد، اکسـیژن   درجه سـانتی 
ساعت روشـنایی و   16دوره نوري  ،pH 9/0±8/8لیتر و 

درصد  50آب ساعت تاریکی و میزان تعویض روزانه  8
  . حجم مخزن بود

پودر پیـاز مـورد اسـتفاده در ایـن     : سازي جیره آماده
شـهرك صـنعتی عبـاس    (همیشـک   آزمایش از شـرکت 

بـه  . پودر پیاز خالص بود% 100تهیه شد که حاوي ) آباد
هـاي  منظور بررسی اثر این محرك گیـاهی بـر شـاخص   

رشد از طرح کامالً تصادفی متعادل شـامل چهـار سـطح    
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در جیــره درصــد پــودر پیــاز  2و  1، 5/0، )اهدشــ(صــفر 
در ایـن آزمـایش از غـذاي کنسـانتره پلـت      . استفاده شد

درصـد  39حاوي (شرکت خوراك دام آبزیان مازندران 
مگاژول در  03/19درصد چربی خام و 18پروتئین خام، 

هـا  بـراي تهیـه جیـره   . استفاده شـد ) کیلوگرم انرژي خام
از در سـطوح مـورد نظـر    ابتدا غذاي کنسانتره و پودر پیـ 

گـرم بـه صـورت     01/0توسط ترازوي دیجیتال با دقـت  
در ادامه غذاي کنسانتره پایه توسط . جداگانه وزن شدند

سپس پودر پیاز در سطوح مـورد  . میکسر پودر و نرم شد
سپس مقداري . نظر به جیره اضافه و کامالً مخلوط شدند

بـه مخلـوط   ) سی سـی بـه ازاي هـر کیلـوگرم     500(آب 
پذیر در حاصل اضافه شد تا به صورت خمیر نرم و شکل

 1-2گوشـت بـا قطـر چشـمه     آمد، سپس به وسیله چـرخ 
هـایی تبـدیل شـد و در نهایـت در سـایه      متر به رشتهمیلی

 Akrami et(قرار گرفت تا با جریان هوا خشـک شـود   

al., 2013 .( در طـــول دوره آزمـــایش، غـــذادهی بـــه
رفتـار تغذیـه اي آنهـا     ماهیان بر اسـاس مشـاهدات و   بچه

) 17:00و  09:00(ساعت  8بار با فواصل زمانی  2روزانه 
  . هفته انجام گرفت 8و تا حد سیري به مدت 

گیري از ماهیـان در  خون: گیريگیري و خوننمونه
سـاعت قبـل از    24. انتهاي دوره پرورش صورت گرفت

عدد ماهی  36قطع شد و سپس یري تغذیه ماهیان گخون
بــه ظــاهر ســالم بــه طــور ) بــه ازاي هــر تکــرارمــاهی  3(

ــد ســاقه دمــی آن   ــا تصــادفی انتخــاب شــدند و از وری ه
آوري شـده بـه   هـاي خـون جمـع   نمونـه . دش گیري خون
. هاي سرولوژي فاقد مـاده ضـدانعقاد منتقـل گردیـد    لوله

دور در دقیقه  3000سپس با استفاده از سانتریفوژ با دور 
هــاي مپلر در لولــهدقیقــه ســرم جــدا و بــا ســ 5بــه مــدت 

کوچک تخلیه و در مجاورت یخ به آزمایشگاه انتقـال و  

ــایش  درجــه ســانتی -20در دمــاي  ــا انجــام آزم گــراد ت
  . داري شدند نگه

ــیمی  ــاي بیوشـ ــنجش پارامترهـ ــري : سـ ــدازه گیـ انـ
ــاخص ــتگاه     ش ــتفاده از دس ــا اس ــرم ب ــیمی س ــاي بیوش ه

Semianalyser  مدلSEAC   طبق دستورالعمل شـرکت
شـرکت  (هـاي آزمایشـگاهی  اسـتفاده از کیـت  سازنده با 

پـروتئین تـام بـه روش بیـوره     . انجـام شـد  ) پارس آزمون
)Biuret(  ــوکرزول ــه روش برومـــــ ــومین بـــــ ، آلبـــــ
)Bromocresol Green( کلســــــترول بــــــه روش ،

گلیسـرید  ، تري)Choestrol oxidase( اکسیداز کلسترول
و گلـوکز  ) Lipase/GPO-PAP(به روش آنزیمی لیپـاز  

ــه روش گ ــیداز بـــ ) Glucose oxidase(لوکزاکســـ
هـاي متابولیـک   فعالیـت آنـزیم  سنجش . گیري شد اندازه

الکتــات و ) ALT(آمینوترانســفراز آنــزیم آالنــینشــامل 
سـنجی کینتیـک و   بـه روش رنـگ  ) LDH(دهیدروژناز 

کینتیــک بــه روش آنزیماتیــک) ALP(فســفاتاز آلکــالین
  ).Borges et al., 2004(صورت گرفت 

ــنجش پارام ــی س ــاي ایمن ــزوزیم از  : تره ــنجش لی س
بـه  . استفاده شـد  )Sahoo )2006روش ارائه شده توسط 

اي خانه 96هاي میکرولیتر پالسما به پلیت 15این منظور 
ــزا، افـــزوده شـــد  ــر  150ســـپس . شـــکل االیـ میکرولیتـ

سوسپانســیون بــاکتري میکروکوکــوس لیزودیکتیکــوس 
)Micrococcus lysodeikticus (  ــافر ــده در ب ــه ش  تهی

 02/0به میزان  5/5برابر  pHموالر و  02/0سدیم سیترات
گرم در لیتر اضافه گردید و جـذب نـوري اولیـه در    میلی

-Bio( نانومتر توسط دستگاه االیزا ریدر  450طول موج 

Tek گیـري شـد و پـس از    اندازه) ساخت کشور آمریکا
داري در دمـاي اتــاق، مجـدداً جــذب   یـک سـاعت نگــه  

مرغ لیـوفلیزه  لیزوزیم سفیده تخم. شدگیري نوري اندازه
شــده نیــز بــه منظــور ترســیم منحنــی اســتاندارد اســتفاده  
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 5  ... هاي ایمنی، بیوشیمی وبر برخی فراسنجه) Allium cepa(اي پودر پیاز اثر تغذیه

ــولین کــل از کیــت   . گردیــد ــین ایمنوگلب ــه منظــور تعی ب
شرکت پارس آزمون و با استفاده از دستگاه اتوآنـاالیزر  

. ساخت کشور اتریش اسـتفاده گردیـد   Eurolyserمدل 
شـرح داده   وگلوبـولین کـل بـر اسـاس روش    نغلظت ایم

انـدازه   )Siwicki and Anderson)1993 شـده توسـط   
بطور خالصه ابتدا پروتئین تام پالسما انـدازه  . گیري شد

سـپس ایمنوگلوبـولین پالسـما بـه روش      ،گیري گردیـد 
ترسیب نمکی رسـوب داده شـد و میـزان پـروتئین مـایع      

نهایتـاً میـزان ایمنوگلوبـولین تـام     . گیري شدرویی اندازه
ا تفریــق پــروتئین مــایع رویــی از پــروتئین تــام  پالســما بــ

توسـط مسـیر   ) ACH50(سنجش کمپلمـان  . محاسبه شد
 با برخـی تغییـرات کـه توسـط    ) ACP(مکمل جایگزین 
Sitja-Bobadilla  ارائـــه گردیـــده  )2005(و همکـــاران

  . انجام گرفت
تجزیـه و  : روش آماري و تجزیه و تحلیـل داده هـا   

هـاي  به تغییرات شاخص هاي مربوطتحلیل بر روي داده
ماهیـان کپـور   خـون  هاي سرمی ایمنی، بیوشیمی و آنزیم

تغذیه شده با سطوح مختلف پودر پیاز از طریـق آزمـون   

و مقایســـه ) ANOVA(طرفـــه تجزیـــه واریـــانس یـــک
میانگین بین تیمارهـا بـر اسـاس آزمـون دانکـن صـورت       

وجود و یـا عـدم وجـود اخـتالف معنـی دار در      . گرفت
  ينسـخه ( SPSSافـزار  اسـتفاده از نـرم  با درصد  5سطح 
دار تلقـی  معنـی  >05/0Pومقـادیر   پذیرفت انجام) 05 .9
  .گردید
  

  نتایج
نتـایج حاصـل از   : هاي بیوشیمی سرم خـون شاخص

 هاي بیوشـیمی تأثیر سطوح متفاوت پودر پیاز بر شاخص
 1بچه ماهیان کپور معمولی در جدول شـماره   سرم خون

ایج حاصـل از آنـالیز واریـانس    نتـ . نشان داده شده اسـت 
سرم در تام دار پرونئین طرفه حاکی از افزایش معنییک

در درصد پود پیاز  5/0ماهیان تغذیه شده با جیره حاوي 
داري در میـزان آلبــومین،  بـود ولـی تفـاوت معنـی    جیـره  

گلیسیرید و گلـوکز سـرم بـین تیمارهـاي     کلسترول، تري
  ).P<05/0(د مختلف در انتهاي آزمایش  مشاهده نش

   
  ماهیان کپور تغذیه شده با بچه) انحراف معیار ±میانگین (هاي بیوشیمیایی سرم خون مقایسه شاخص :1جدول 

  هفته 8پس از در جیره سطوح مختلف پودر پیاز 
 تیمار                         شاخص      شاهد پودر پیاز%  5/0 پودر پیاز% 1 پودر پیاز% 2

b   1/0±28/5 b 4 /0±29/5 a 3 /0±64/5 b5/0±24/5  گرم بر دسی لیترمیلی(پروتئین تام( 
a12/0±53/1  a17/0±63/1  a15/0±66/1  a 2 /0±45/1  گرم بر دسی لیتر(آلبومین( 
a 5/5±5/173  a 5/9±6/173  a 5/2±3/172 a 2/9±7/185   گرم بر دسی لیترمیلی(کلسترول( 
a 7/36±8/257  a 6/7±3/260  a 3/12±8/245  a 6/9±5/278  گرم بر دسی لیترمیلی(گلیسیرید تري( 
a3/10±8/106 a 2/5±3/104  a 5/15±6/97 a 1/5±6/115    گرم بر دسی لیترمیلی(گلوکز( 

  ). P>05/0(دارند هاي در یک ردیف که حروف کناري آنها شبیه هم یا حداقل داراي یک حرف مشترك هستند فاقد اختالف معنیمیانگین
  

فعالیــت آنـــزیم  : متابولیــک هـــاي یــت آنــزیم  فعال
سرم خون بچه ماهیان کپور نشـان  ) ALP(فسفاتازقلیایی 

داد میزان این شاخص در ماهیان تغذیـه شـده بـا سـطوح     
کـاهش  مختلف پودر پیاز در مقایسه بـا گـروه شـاهد از    
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کـاهش  همچنـین  ). P>05/0( داري برخوردار بـود معنی
ــین   ــزیم آالن ــت آن ــاداري در فعالی ــفرازمعن  آمینوترانس

)ALT (  بدســــت آمــــد پیــــاز پــــودر % 5/0در تیمـــار

)05/0<P .(    ــی در میــزان فعالیــت آنــزیم الکتــات -ول

داري بــین تیمارهــا ، تفــاوت معنــی)LDH(دهیــدروژناز 
  ).2جدول) (P<05/0(وجود نداشت 

  
  تغذیه شده ماهیان کپور بچه) انحراف معیار ±میانگین ( هاي سرمی خونمقایسه فعالیت آنزیم :2جدول 

  هفته 8پودر پیاز در جیره پس از  با سطوح مختلف
 تیمار      شاخص       شاهد پودر پیاز%  5/0 پودر پیاز% 1 پودر پیاز% 2

ab   1/5±2/34 ab 4/8±2/25   b 3/1±5/20 a 5/6±7/39 ALT  )واحد در لیتر( 
ab   1/58±4/410 b 4/12±2/375  b 3/26±3/331  a 5/59±4/519 ALP  )واحد در لیتر( 

a 5/91±7/1372  a 5/70±6/1740  a 4/31±13/1262 a 9/84±33/1800  LDH  )واحد در لیتر( 

 ).P>05/0(دارند هاي در یک ردیف که حروف کناري آنها شبیه هم یا حداقل داراي یک حرف مشترك هستند فاقد اختالف معنیمیانگین

  
نتـایج حاصـل    3جدول شماره :  هاي ایمنیشاخص

هـاي  ز تأثیر سطوح متفـاوت پـودر پیـاز را بـر شـاخص     ا
بر اسـاس  . دهدایمنی بچه ماهیان کپور معمولی نشان می

-طرفه، تفاوت معنـی نتایج حاصل از آنالیز واریانس یک

ــاي    ــین تیماره ــزوزیم ســرم ب ــت لی ــزان فعالی داري در می

اما در میزان فعالیـت  ). P>05/0(مختلف مشاهده گردید 
ن سرم و همچنین میزان ایمنوگلبـولین  کمپلمامسیر جانبی

داري بـین تیمارهـا مشـاهده نگردیـد     سرم تفـاوت معنـی  
)05/0>P.(

    
  ماهیان کپور تغذیه شدهبچه) انحراف معیار ±میانگین ( هاي ایمنی شاخصمقایسه فعالیت  :3جدول 

  هفته 8پودر پیاز در جیره پس از  با سطوح مختلف
 تیمار                   شاخص       شاهد پودر پیاز%  5/0 پودر پیاز% 1 پودر پیاز% 2

b   1/9±4/67 ab 8/5±4/50   a 9/9±4/37 a 8/8±1/36 لیترمیلی واحد در(  لیزوزیم( 
a   2/9±4/83 a 4/5±2/66  a 3/9±3/64  a 8/8±5/87 درصد(مسیر جانبی کمپلمان( 
a /0±7/3  a 5/0±6/15  a 4/0±3/5 a 7/0±2/4  لیترگرم در دسیمیلی(یمنوگلبولینا( 

 ).P>05/0(دارند هاي در یک ردیف که حروف کناري آنها شبیه هم یا حداقل داراي یک حرف مشترك هستند فاقد اختالف معنیمیانگین

  
   بحث

نتایج این تحقیق نشان داد که اسـتفاده از پـودر پیـاز    
در مجمـوع تـا حـدي    در سطوح مختلـف مـورد مطالعـه    

هـاي بیوشـیمی سـرم خـون مـاهی      باعث بهبـود مشخصـه  
داري که افزایش معنیبدین ترتیب کپور معمولی گردید

درصـد پـودر   5/0 تیمـار سـرم در  تام در شاخص پروتئین

هاي بیوشیمی در سایر شاخص. پیاز در جیره بدست آمد
اگرچـه  . داري بین تیمارها مشاهده نگردیـد تفاوت معنی

ن افزایشـــی در شـــاخص آلبـــومین و کاهشـــی در میـــزا
فاکتورهاي . گلیسرید و کلسترول ایجاد شدگلوکز، تري

با هم تفاوت آبزي مختلف  هايگونهخونی و سرمی در 
اي، داشته و وابستگی زیادي بـا شـرایط محیطـی، تغذیـه    
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 7  ... هاي ایمنی، بیوشیمی وبر برخی فراسنجه) Allium cepa(اي پودر پیاز اثر تغذیه

بنابراین باید بـراي هـر گونـه، در شـرایط     . دارد... سن و 
اقلیمی هر منطقـه، مقـادیر طبیعـی ایـن فاکتورهـا وجـود       

مقادیر پارامترهاي بیوشیمیایی معموالً بعنوان . داشته باشد
هاي ماهی مورد اسـتفاده قـرار   بیماري ابزار تشخیصی در 

چراکه دامنه مرجع براي گونه هـاي مختلـف   . گیرندنمی
ندارد و از طرفی تغییر در آنالیزهاي خـونی   ماهی وجود 

هـاي مشـخص و اخـتالالت متابولیـک همـراه      با بیمـاري 
ن آنالیزهــاي بیوشــیمیایی کلینیکــی بــراي بنــابرای . هســتند

هاي زیرکشـندگی  کشف اختالالت متابولیک و بیماري
 Shalaby (بر میزان تولید  مؤثرند گسترش یافته انـد   که 

et al., 2006  .(   
منظـور ارزیـابی   هپروتئین تام یـک پـارامتر وابسـته بـ    

وضعیت فیزیولوژیک ماهی است و یـک ابـزار کمکـی    
تـام  از سوئی میزان پـروتئین . شود تشخیصی محسوب می

اي و سالمتی مـاهی را  تواند وضعیت تغذیه و آلبومین می
افـزایش در    ).  Svetina et al., 2002 (بـه تصـویر کشـد    

زایش نسـبتاً زیـادي در ایمنـی    میزان پروتئین و آلبومین اف
نمایـد، بـه عبـارت دیگـر افـزایش در      مـنعکس مـی   ذاتی

ــروتئین  ــت پ ــوم غلظ ــام و آلب ــیت ــت   ین م ــه عل ــد ب توان
ــوي  واکــنش ــد  هــاي غیراختصاصــی ق ــاهی باش ــر در م ت

) Tavares-Dias and Moraes, 2007  .(   ــق در تحقی
تام در تیمارهاي حـاوي پـودر   جاري نیز افزایش پروتئین

توانـد حـاکی    درصد جیره مـی  5/0پیاز به ویژه در سطح 
از آنجـا کـه رابطـه    . از عملکرد مناسب کبد و کلیه باشد

دیکی بین میزان پـروتئین سـنتز شـده در بافـت کبـد و      نز
پروتئین پالسما وجـود دارد، شـاید افـزایش سـطح کـل      
پروتئین پالسما بواسطه افزایش سـنتز پـروتئین در بافـت    

در شـباهت بـا   . کبد ماهیان تغذیه شده با پودر پیاز باشـد 
داري در میزان پروتئین نتایج تحقیق حاضر افزایش معنی

اهیان جوان پرورشی تغذیه شده با پودر پیـاز  متام در فیل

در جیره گزارش شده است ولی در مورد آلبومین اتفاق 
ــت   ــود نداش ــر وج در  ).  Akrami et al., 2015 ( نظ

تحقیقی دیگر نیز تجویز خوراکی سطوح مختلف پـودر  
پـروتئین  میزان کمان آالي رنگینپیاز در جیره ماهی قزل

). 1391نیـا،  اکبـري (ار نـداد  و آلبومین را تحت تأثیر قـر 
Al-Salahy )2002(    ــرم ــروتئین س ــطح پ ــی در س افزایش

گــرم در کیلــوگرم  2بـدنبال تجــویز آب پیــاز بـه میــزان   
ــدت  ــوالی  5بمـ ــه ) repeated dose(روز متـ در گونـ

Clarias lazera ــزایش  گــزارش کــرد اگرچــه ایــن اف
ــود  ــادار نب ــف را   . معن ــات مختل ــایج تحقیق ــاوت در نت تف

اي، شرایط محیطی پرورش، هاي گونهبه تفاوتتوان  می
سـازي و تـاثیر گونـه مـاهی در     نوع مکمل گیاهی، آماده

 Akrami ( پاسخ به مکمل گیاهی مورد استفاده ربط داد

et al., 2015  (.  
گلوکز خون متغیرترین پارامتري است که به میـزان  
بسـیار زیـادي تحـت تـأثیر اسـترس دسـتکاري و حمـل،        

اي و تغییـرات فصـلی، وضـعیت تغذیـه    استرس محیطی، 
در ). Hisano et al., 2007(بلــوغ جنســی قــرار دارد 

مطالعه حاضر مقادیر گلوکز خون ماهیان تغذیه شـده بـا   
گرم در  6/97-6/115 در دامنه سطوح مختلف پودر پیاز

درصد 5/0کمترین مقدار گلوکز در سطح . لیتر بوددسی
بـا تفـاوت معنـی    اگرچه . پودر پیاز در جیره بدست آمد

ــود کــرد گــزارش  )Srinivasan )2005. داري همــراه نب
ــین       ــد مت ــاز مانن ــود در پی ــتی موج ــال زیس ــات فع ترکیب

)methiin ( و سولفوکسیدسیســتئینS-   آلیــل)S-allyl 

cysteine sulphoxide(      بـا انجـام فعالیـت ضـد دیـابتی ،
شـان بواســطه تحریـک تولیــد انسـولین مترشــحه توســط    

ــذب ق  ــانکراس، در ج ــره   پ ــذایی و ذخی ــم غ ــد از رژی ن
بطور مشـابهی تفـاوت   . کنندمطلوب انسولین دخالت می

آالي داري در میــزان گلــوکز سـرم در مــاهی قــزل معنـی 
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نیـا،  اکبـري (تغذیه شـده بـا پـودر پیـاز مشـاهده نگردیـد       
ــاهش     ). 1391 ــر؛ ک ــق حاض ــه تحقی ــا یافت ــاوت ب در تف
پیـاز  پـودر   ماهیان تغذیه شـده بـا  دار گلوکز در فیل معنی

توان بـه  که علت این اختالف را می .گزارش شده است
 Akrami et ( تفاوت گونه و شرایط محیطـی نسـبت داد  

al., 2015  ( . دهنـد اگرچـه اسـتفاده از     میمطالعات نشان
-هاي گیاهی تاثیر مثبتی بـر بسـیاري از شـاخص   افزودنی

دارند ولـی اسـتفاده از آنهـا در جیـره      ي فیزیولوژیکها
که مقادیر بیشتر یـا کمتـر    باشد بطوري میوابسته به دوز 

تواند اثر مهارکننـدگی و یـا بـدون تـاثیر      میاز حد مجاز 
تحقیقـات نشـان   ). Awad, et al., 2013(داشـته باشـد   

اند که پیاز حاوي ترکیباتی با ظرفیت کاهش سـطح   داده
مـانع بیوسـنتز کلسـترول در     گلیسیرید خـون بـوده و  تري

). Effendy et al., 1997(شـود  شرایط آزمایشگاهی می
ترین مـواد  آلیسین و ترکیبات مشتق شده آن در پیاز مهم

اصلی مسـئول کـاهش چربـی و کلسـترول در مطالعـات      
 Liu and Yeh, 2002 Yeh( انسانی و جـانوري هسـتند  

et al., 1997;.(   از سوي دیگر، کورسـتین)quercetin (
ترین فالونوئیـد موجـود در پیـاز اسـت کـه بواسـطه       مهم

ممانعت از فعالیت سنتز اسیدچرب از بیوسـنتز کلسـترول   
). Yamamoto and Oue, 2006(کنــد پیشـگیري مــی 

گلیسرید سرم در مـاهی  بنابراین کاهش کلسترول و تري
تـوان بـه    میپیاز را  رکپور تغذیه شده با جیره حاوي پود

اگرچــه . ر ســنتز کلسـترول نســبت داد تـأثیر کورســتین د 
هاي آزمایشی با تیمار شاهد داري بین گروهتفاوت معنی

 Leeو  Cho  نتایج این تحقیق بـا نتـایج  . مشاهده نگردید
ــزان   )2012( ــزارش کردنـــد میـ ــه گـ ــابهت دارد کـ مشـ

کلسترول و تري گلیسرید در نتیجه افزودن پودر پیاز بـه  
ــدرژاپنی  ــاهی فالن ــره م ــأثیر  جی ــت تحــت ت ــرار نگرف   .ق

Al-Salahy )2002(   ــترول ــطح کلسـ ــی را در سـ کاهشـ

گـرم در کیلـوگرم    2بواسطه تجویز آب پیـاز بـه میـزان    
ــدت  ــوالی  5بمـ ــه ) repeated dose(روز متـ در گونـ

Clarias lazera   داري گزارش کرد ولی تفـاوت معنـی
بـا   )1391(نیـا  اکبـري  .دگزارش نکردر میزان کلسترول 

ــو   ــف پ ــطوح مختل ــزودن س ــاهی   اف ــره م ــه جی ــاز ب در پی
داري در ســـطوح آالي پرورشـــی تفـــاوت معنـــی قـــزل

گلیسیرید سرم مشاهده نکرد که منطبـق  کلسترول و تري
بـرخالف یافتـه تحقیـق    . باشـد  مـی با نتایج تحقیق حاضر 

ــره   حاضــر؛  ــاز در جی ــودر پی ــدنبال تجــویز خــوراکی پ ب
ــز   در کاهشــی  ــاهی قرم ــزان کلســترول ســرم خــون م می
و  Akramiهمچنین . )1393، ریگی( شده استگزارش 

گلیسـرید و کلسـترول را   ريتـ کاهش ) 2015(همکاران 
درصـد   1ماهیان جوان تغذیه شده با جیره حـاوي  در فیل

برخـی اختالفـات را    .گزارش کردنـد در جیره پودر پیاز 
... توان ناشی از نوع گونه، شرایط محیطی پرورش و  می

  . )Cho and Lee, 2012( ربط داد
ــزی ــزیم ALT, AST, ALPهــاي مآن ــه آن هــاي ب

ــد کــه نــه تنهــا در   اختصاصــی غیرپالســمایی تعلــق دارن
هـا،  پالسماي خون بلکـه در بافـت کبـد، قلـب، آبشـش     

شــوند هــا و ســایر ارگــان هــا یافــت مــی کلیــه، ماهیچــه
)Yilmaz et al., 2006 .( ــی ــا م ــین آنه ــد همچن توانن

ــژه ــ اطالعــاتی وی ــورد عملکــرد و نارســایی ای ن اي در م
عنــوان هبــ ALTو  AST, ALPمیــزان . هــا بدهنــدانــدام

هـاي  روند و جزء آنزیم میکار هاندیکاتور فعالیت کبد ب
ر بررســـی وضـــعیت ســـالمتی ماهیـــان هســـتند  مهـــم د

)Racicot, et al., 1975 ( کبـدي غنـی از    هـاي سـلول و
اغلب براي ارزیابی وجـود   LDH. باشند میها این آنزیم

 Yilmaz et(شود گیري میندازههاي بافتی کبد اآسیب

al., 2006.(      ــاهش ــانگر ک ــل نش ــق حاص ــایج تحقی نت
در ســــطح  ALPو  ALTدار فعالیــــت آنــــزیم  معنــــی
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 9  ... هاي ایمنی، بیوشیمی وبر برخی فراسنجه) Allium cepa(اي پودر پیاز اثر تغذیه

ماهیـان  بچـه در مجموع اگرچه . درصد پودر پیاز بود5/0
کپور تغذیه شده با سطوح مختلف پودر پیاز در جیره در 
ــت    ــزان فعالی ــا گــروه شــاهد کاهشــی را در می مقایســه ب

ولی فعالیت آنـزیم  . هاي سرمی به نمایش گذاشتند یمآنز
LDH     بـا  . تحت تأثیر پودر پیـاز در جیـره قـرار نگرفـت

ــزیم    ــطوح آن ــاهش س ــه ک ــه ب ــک در  توج ــاي متابولی ه
گونه اظهار کـرد  توان اینهاي حاوي پودر پیاز می گروه

هـاي کبـدي نگردیـده    که افزودن پیـاز منجـر بـه آسـیب    
اکسـیدانی  یکالی و آنتیبا توجه به خواص ضدراد. است

ــت از پراکسیداســیون      ــن اس ــتفاده از آن ممک ــاز، اس پی
لیپیدي غشاي سلول پیشگیري نماید و مانع از آزاد شدن 

بنـابراین، پیـاز   . هاي فوق بـه داخـل پالسـما گـردد    آنزیم
بواسطه فالونوئیدهاي غنی موجـود در آن ممکـن اسـت    

ي هــاي ناشــی از اســترس اکســیداتیو پیشــگیر از بیمــاري
گـزارش شـده تجـویز    . نماید و در نتیجه مفید واقع شـود 

ماهیـان  درصد پودر پیاز به جیـره غـذایی فیـل   1خوراکی 
ــی     ــاهش معن ــه ک ــر ب ــی منج ــوان پرورش ــطوح ج دار س

 Akrami et(گردیـد   ASTو  LDHهـاي کبـدي    آنزیم

al., 2015 .(     همچنـین کاهشـی در هـر دو سـطحALT 

وز متـوالی  ر 5بواسطه تجـویز آب پیـاز بمـدت      ASTو
)repeated dose (  در گونـهClarias lazera   گـزارش

) 2012( Leeو  Cho. )Al-Salahy, 2002( شــده اســت
 ALTو  ASTهـاي  داري در فعالیت آنـزیم معنی تفاوت

در ماهی فالندر ژاپنی تغذیه شده با جیـره حـاوي پـودر    
   .مشاهده نکردند

 مطالعات متعدد نشان داده پارامترهاي ایمنولـوژیکی 
هاي گیاه به شـکل تزریـق داخـل    پس از تجویز افزودنی

صفاقی یا خوراکی در ماهی بهبود یافتـه و مـاهی تحـت    
درمان، افزایش فعالیت لیـزوزیم، فعالیـت فاگوسـیتوزي،    

هــاي افــزایش فعالیــت انفجارتنفســی و افــزایش پــروتئین

را نشان داده است اگرچـه  ) گلوبولین و آلبومین(پالسما 
ــ  ــیاري از مــ ــخ  در بســ ــئول پاســ ــم مســ وارد، مکانیســ

 Reverter(فیزیولوژیکی در ماهی هنوز ناشناخته اسـت  

et al., 2014 .(  نتــایج ایــن مطالعــه حــاکی از افــزایش
دار فعالیت لیزوزیم سرم در ماهیـان تغذیـه شـده بـا     معنی

ولـی  ). P>05/0(درصد پودر پیـاز بـود   5/0جیره حاوي 
ولین تفـاوت  در فعالیت مسیر جانبی کمپلمان و ایمنوگلبـ 

که این مهم بواسـطه   )P<05/0(داري مشاهده نشد معنی
ــدها،    ــید فلونیــــک، فالوونوئیــ ــر اســ ــاتی نظیــ ترکیبــ
تیوســـولفینات و ترکیبـــات ارگانوسولفورســـولفوردار   

باشـد کـه باعـث مقاومـت در مقابـل       مـی موجود در پیاز 
ــاري ــی    بیم ــایی و ویروس ــی، باکتری ــارچی، انگل ــاي ق ه

هـا کـه پیـدایش    ه این بیماريشود و مقاومت نسبت ب می
تواند  میناپذیر است هاي پرورشی اجتنابآنها در محیط

 Scalbert(دلیل محکمی بر افـزایش بقـا و ایمنـی شـود     

and Williamson, 2000 .(  افزایش متغیرهاي ایمنـی در
تـوان بـه اثـرات     مـی ماهیان تغذیه شـده بـا پـودر پیـاز را     

صــلی آن یعنــی اکســیدانی مربــوط بــه فالونوئیــد ا  آنتــی
کورســـتین نســـبت داد کـــه موجـــب غیرفعـــال کـــردن 

 ,.Teyssier et al(شـود   هاي آزاد اکسیژن مـی رادیکال

تـوان بـه   کنندگی پیـاز را مـی  همچنین اثر تعدیل). 2001
و ) alk(en)yl polysulphides(آلکنیـل  سـولفیدهاي پلی

یا گلیکوزیدهاي فالونوئیدها که در پودر پیاز شناسـایی  
از سـوئی   ).Teyssier et al., 2001(نسـبت داد   اندشده

بهبود پاسخ ایمنی در جیره حاوي پودر پیاز را نیـز  دیگر 
توان به خاصیت ضدباکتریایی موجـود در پیـاز ربـط     می

میکروبی دسـتگاه  فلور داد که تأثیر مثبتی بر روي تعادل 
 Lewis et(داشـته اسـت   ماهی کپـور معمـولی   گوارش 

al., 2003 .(ده است که افزودن پودر پیاز بـه  گزارش ش
دار فعالیــت آال باعــث افــزایش معنــیجیــره مــاهی قــزل
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لیزوزیم سرم نسبت به گروه شاهد شد که منطبق با یافتـه  
در همــین ). 1391نیــا، اکبــري(باشــد  مــیتحقیــق حاضــر 

دار افـزایش معنـی  ) 2015( و همکـاران   Akramiراستا؛ 
ــی و   ــرم، انفجارتنفســـــ فعالیـــــــت لیـــــــزوزیم ســـــ

درصـد پــودر پیــاز در   1وپراکسیددیسـموتاز در تیمــار  س
مــاهی جــوان پرورشــی مقایســه بــا گــروه شــاهد در فیــل

درصـد  5/0همچنـین اسـتفاده از سـطح    . گزارش کردنـد 
زیتونی باعـث افـزایش   ماهی پودر پیاز در جیره کفشک 
  ). Cho and Lee, 2012( فعالیت لیزوزیم سرم گردید

ــی و    ــش اساس ــک بخ ــان ی ــتم کمپلم ــسیس ثر از ؤم
توانــد بــه ســرعت در  مــیسیســتم ایمنــی ذاتــی اســت و  

ــاکتري  ــخیص ب ــاتش ــط    ه ــیتوزیس توس ــراي فاگوس ب
هـا  هاي تخصصـی و یـا نـابود کـردن بـاکتري     فاگوسیت

طــور مســتقیم توســط اخــتالل در غشــاء عمــل نمایــد   هبــ
)Ahmadi et al., 2014 .( ؛ فعالیـت  تحقیـق حاضـر  در

داري بــین یمســیر جــانبی سیســتم کمپلمــان تفــاوت معنــ
تیمارهاي حاوي پـودر پیـاز در مقایسـه بـا گـروه شـاهد       

عـــالوه بـــراین؛ فعالیـــت   . )P<05/0(نشـــان ندادنـــد  
ري را در بـین ماهیــان  ادایمنوگلبـولین نیـز تفــاوت معنـی   

تغذیه شده با سطوح مختلف پودر پیاز نسـبت بـه گـروه    
درصد پیـاز نسـبت بـه    5/0شاهد نشان نداد اگرچه سطح 

دلیل احتمالی یافتـه تحقیـق    .افزایش داشتسایر تیمارها 
هر مکمل گیاهی یک منطقه خاص  که حاضر این است

کند و یـا ایـن کـه     میاز سیستم ایمنی میزبان را تحریک 
مدت زمان براي القاي پاسـخ ایمنـی بسـته بـه نـوع گیـاه       

مـورد سـنجش   دارویی و با توجه به نـوع پـارامتر ایمنـی    
   .)Teyssier et al., 2001( متفاوت است

درصـد   5/0بنابرین استفاده از پـودر پیـاز در سـطح    
اقتصـادي تـأثیر مثبـت در      هـاي تولیـدي و  جیره از جنبـه 

داشـته و بـا توجـه بـه دالیـل      معمـولی  ایمنی ماهی کپور 

مختلف از جملـه عـدم مشـاهده تـأثیر سـوء بـر سـالمتی        
مصــرف، ســهولت مصــرف،  مــدت هــا در طــول مــاهی
مکان تولید داخلی کـامالً عملـی   هاي پائین تهیه و ا هزینه

  .باشد میو قابل توصیه 
  

  سپاسگزاري
دانـیم از زحمـات کلیـه    در اینجا بـر خـود الزم مـی   

کســانی کــه مــارا در انجــام ایــن تحقیــق یــاري نمودنــد   
  . سپاسگزاري نماییم

  منابع
 تـأثیر جیـره غـذایی حـاوي پیـاز      .1391 ،.ن ،اکبري نیـا  .1

)Allium cepa(  ــ ــر رشــد، عملکــرد سیس ــی و ب تم یمن
 پارامترهاي خونی بچه مـاهی قـزل آالي رنگـین کمـان    

)Oncorhynchus mykiss.(  پایان نامه کارشناسی ارشد
 108 ،شــیالت دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد آزادشــهر 

  .صفحه
تأثیر جیره غذایی حاوي پودر پیـاز   .1393 ،.ریگی، ف .2

و  بازماندگی، پارامترهاي همـاتولوژي بر عملکرد رشد، 
) Carrassius auratus(یایی بچه ماهی کـاراس  بیوشیم

پایان نامه کارشناسـی ارشـد شـیالت دانشـگاه     . معمولی
  . صفحه 63 ،زابل

تاثیر . 1395، .، قبادي، ش.، خارا، ح.ع.شریف زاده، س .3
ــدگی و      ــد، بازمان ــزان رش ــر می ــوفالوین ب ــامین ریب ویت
فاکتورهاي خونی و ایمنی ماهی کپور معمولی انگشـت  

 10پروري، نشریه توسعه آبزي). Cyprinus carpio(قد 
)2( ،63-75.  

، .، وطن دوست، ص.، قبادي، ش.صابریان جویباري، م .4
بــر  A-MAXتــاثیر ســطوح مختلــف پربیوتیــک . 1396

شاخص هاي رشد، بازماندگی و ترکیبات الشه در بچه 
نشریه توسعه ). Cyprinus carpio(ماهی کپور معمولی 

  .85-77، )1( 11 پروري،آبزي
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