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 کاربرد با و باشد می کشاورزي صنایع و انسانی نیازهاي زمینه در اختراعات طبقه بندي مطابق اختراع 
 هاي آالینده با مواجهه در شیالتی ارزش با آبزیان سالمت تحقیق این در شده معرفی ساکاریدهاي پلی

 می کاهش آبزیان این تولید هزینه تنها نه ترتیب این به و شده تضمین باالیی درصد با محیطی رایج
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 می کاهش آبزیان این تولید هزینه تنها نه ترتیب این به و شده تضمین باالیی درصد با محیطی رایج

.گردد می تضمین نیز نهایی کنندگان مصرف سالمت بلکه یابد،
 غذاهاي معرفی و آبزیان سالمت بر تماشایی چوبک گیاه بهبودبخش و درمانی کاربردهاي تایید براي

 عنوان به اول تیمار شدند، تقسیم تیمار سه به سالمون ماهیان ابتدا خانوار غذایی سبد به سالم دریایی

  که تفاوت این با گرفتند، قرار سم یکسان غلظتهاي معرض در دیگر تیمار دو و شد گرفته نظر در شاهد

 آزمایشات نتایج .بود شده افزوده تماشایی چوبک از مستخرجه ساکارید پلی سوم تیمار ماهیان به

 سوم تیمار ماهیان تغییر بدون و سالم وضعیت از حاکی شیمیایی بیو و باکتریایی آنزیمی، هماتولوژي،

 .بود
  آبزیان پرورش هزینه اوال آبزیان سالمت بر تحقیق این در شده معرفی ساکارید پلی بکارگیري با

 ماهیان این بازارپسندي و ماهیان میر و مرگ کاهش کنندگان، مصرف بیشتر رغبت دلیل به دریایی

 اختالل دچار ماهی فیزیولوژیکی فرایندهاي ثانیا شود، می بیشتر بسیار حاصله سود و یافته کاهش

 افزایش آبزیان این مصرف سرانه ثالثا و شود می طی خوبی به ماهیان نسل تولید و بلوغ روند و نشده

.یابد می افزایش ماهی مصرف با جامعه عمومی سالمت سرانه و یافته

عدد ماهی آزاد   540جمع آوري 

تایی 60تیمار  9نگهداري ماهیان در 

تقسیم ماهیان به سه گروه سه تیماري

قرار دادن تیمار یک بعنوان شاهد

  3القاي پلی ساکارید به تیمار 

3و 2جیوه به تیمارهاي  ppb 60القاي 

هفته 3نگهداري ماهیان به مدت 

خونگیري از ماهیان در پایان دوره

جداسازي خون و سرم از هر تیمار

انجام آنالیزهاي هماتولوژي

انجام آنالیزهاي سرمی  

تجزیه و تحلیل داده ها

Treatment          Control      Mercury exposure        Mercury plus polysaccharide     

RBC (10-12 L-1)      1.21 ± 0.1              2.1 ± 0.1                       1.11 ± 0.1
Hb (g 100 ml-1)         9.2  ± 0.4             10.6 ± 0.6                       9.4 ± 0.9
Ht (%)                       38 ± 2.9               39 ± 2.8                         39 ± 1.9
MCV (10-15 L)       341 ± 24              392 ± 31                        348 ± 43
MCHC (g 100 ml-1)  24.2 ± 1.3            23.9 ± 1.1                      23.6 ± 1.7
MCH (µg)                 82 ± 8                  86 ± 6.4                         82 ± 3.5
ALT (U)                   24.3 ± 3.7            31 ± 3.3                          25.09 ± 2.0
AST (U)                    394 ± 41              440 ± 22                        401 ± 29
Protein (g L-1)           47.3 ± 3.0            33.0 ± 1.3                       45.6 ± 4.4
Glucose (mM)          5.1 ± 0.2              6.3 ± 0.3                         5 ± 0.8
Na (mM)                  147 ± 2               146.6 ± 3.3                     147.4 ± 4.1
K (mM)                    4.1 ± 0.5              4.1 ± 0.3                        4.3 ± 0.7
Cl (mM)                   134 ± 2                135 ± 1.4                       134 ± 1.8

Significant (P<0.05) differences are ± SD.


