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  ماهی کپورمعمولیسلماناکس بر پارامترهای خون بچه اثر پری بیوتیک

(1758Cyprinus carpio L. Linnaeus, ) نقل در برابر تنش حمل و 
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 1396 اردیبهشتتاریخ پذیرش:            1395 بهمن تاریخ دریافت:

 چکیده

بیوتیک تجاری مخمرمایع سلماناکس بر روی تأثیرات پریباشد. ترین فاکتورها در زمان حمل و نقل، کاهش میزان استرس مییکی از مهم

ساعته مورد بررسی قرار  12نقل  و در طول حمل (Cyprinus carpio)پارامترهای بیوشیمیایی و فاکتورهای خونی ماهی کپورمعمولی جوان 

لیتر در هر میلی 1سطح  دربیوتیک سلماناکس گرم توسط رژیم غذایی پری 50/60±50/1قطعه ماهی کپورمعمولی با وزن متوسط 150گرفت. 

لیتری  40های پالستیکی کیلوگرم به کیسه1تکرار با تراکم  3هریک با  تیمار و 3روز تغذیه شدند. ماهیان در  90در طول  غذا کیلوگرم1

در آغاز و  تخاب وهای پالستیکی انماهی از کیسه 10گراد بود. درجه سانتی C (10)( و 18) A (25)، Bترتیب سازی شدند. تیمارها بهذخیره

در بین تیمارهای آزمایشی با  MCV داری بر میزان هماتوکریت وپایان آزمایش خونگیری شد. تغییرات دمای آب در زمان حمل ونقل تأثیر معنی

 <p).05/0)درمیزان گلوکز و کلسیم نیز در بین تیمارهای آزمایشی، اختالف قابل توجهی با گروه شاهد نداشت <p). 05/0) گروه شاهد نداشت

مشاهده گردید  Cدر تیمار  50/361المللی بر لیتر( بین )واحد AST(. حداکثر p<05/0ترین میزان کورتیزول در تیمار شاهد مشاهده شد )بیش

(05/0>pنتایج مطالعه حاضر نشان .) ساعته( منجر به کاهش استرس در 12بیوتیک سلماناکس در حمل و نقل طوالنی مدت )داد استفاده از پری

 شود.ماهی کپورمعمولی  می
 

    نقل، کپور معمولی و ، حملای خونیپارامترهمخمرمایع سلماناکس،  کلمات کلیدی:

mahin.rnj @gmail.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
بندی، صید )اغلب صید با پروری عملیات رقمدر صنعت آبزی       

زا ماهیان، استرسنقل  و تور(، انتقال ماهی به خارج از آب و حمل

معروف به جنگ و گریز  گردد به پاسخی که اصطالحاًبوده و منجر می

. استرس با مختل کردن تعادل (1980و همکاران،  Bartonباشد )می

های داخلی باعث ایجاد اثرات مخرب در رفتار، رشد، سبب سیستم

شود ها میتحریک عملکرد سیستم ایمنی و مقاومت در برابر بیماری

(Morales ،؛2005 و همکاران Jiang  ،2008و همکاران) ماهیان طی .

های فیزیولوژیکی و فرایندی تحت عنوان پاسخ به استرس، تطابق

دهند که منجر بیوشیمیایی را در مواجهه با استرس از خود نشان می

 و Koeypudsa)شود زا میبه کاهش یا حذف اثر عامل استرس

Jongjareanjai  ،2011ماهیان در شرایط  سیستم ایمنییرات (. تغی

تواند تحت تأثیر نوع استرس )حاد یا مزمن(، گونه و استرسی می

 (. Tort ،2011)وضعیت فیزیولوژیک قرار گیرد 

ترین مایعات عنوان یک بافت سیال، یکی از مهمخون به       

بیولوژیک بدن بوده که تحت تأثیر حاالت مختلف فیزیولوژیک و 

 در تغییر گردد.ترکیبات آن دستخوش نوسان و تغییر میپاتولوژیک 

 تواندمی شناختیخون و های بیوشیمیاییشاخص سطوح و میزان

 دهد نشان محیط در داده رخ تغییرات به را ماهی هایپاسخ

Satheeshkumar)   ،های فیزیولوژیک ماهی (. پاسخ2004و همکاران

Brycon cephalus) 4( پس از مراحل صید، بارگیری و حمل و نقل 

های مختلف نشان داد که میزان هماتوکریت افزایش ساعته در تراکم

(. مطالعات نشان داده است که در  2004و همکاران،  Urbinati)یافت 

خون ماهیان در باالترین  (RBC)نقل میزان گلبول قرمز  زمان حمل و

(. در واقع افزایش 2006ران، و همکا Dobsikovaسطح خود می رسد )

استرس ماهی در مواقع بحرانی سبب القای ترشح هورمون کورتیزول 

(. Tort  ،1997و (Rottland باشدگلوکز پالسما می ن افزایشآدنبال  وبه

 Cyprinus carpio))در زمان حمل و نقل ماهی کپورمعمولی  مسأله این

 ؛1999و همکاران  (Svobodoa (Salmo salarزاد اطلس )آماهی 

Gatica  ،های حاد بر بچه ماهی کپور ( و تاثیراسترس2010و همکاران

(Cyprinus carpio( و ماهیان طالئی )Carassius auratus روضاتی( )

اثبات ( نیز به1391اخوان و همکاران، رعنای ؛1392و همکاران، 

ماهیان باعث ایجاد نقل بچه و حمل بندی وستهبرسیده است. 

صورت افزایش نرخ تواند بهگردد که نتایج آن میهایی میاسترس

. (2006و همکاران،  Taoka)میر و کاهش عملکرد تولید باشد  و مرگ

تواند یکی از فاکتورهای مهم در نقل می و استرس حاصل از حمل

پروی باشد ها در آبزیمیر آنوهای ماهیان و مرگارتباط با بیماری

(Rollo 2006اران، و همک.) 

 اصلی فاکتور جزء ماهیان نقل و حمل زمان در آب خوب کیفیت حفظ

 ، Solomoو Taylorباشد ) می عملیات این برای موفقیت اولیه نیاز و

 جمله دی از ماهی نقل و حمل زمان در آب کیفی فاکتورهای (1979

مخازن  آب کیفیت کاهش باعث و نندکمی ، تغییر pH و اکسیدکربن

 (. بنابراینRoss ،1982و  Rossشود )می (NH3)غیریونیزه  آمونیاك

 کند کنترل را ماهی به وارده تنش که شود استفاده هاییاز روش باید

 عنوانبه زئولیت از استفاده خصوصاین کند. در حفظ را آب کیفیت و

 هایغلظت و حمل مخازن آب کیفیت بهبود و نهایتاً  آب جاذب ماده

متانوسولفونات  گل میخک، تریکائین نظیراسانس هوشیمواد بی پایین

(222MS( متابولیسم میزان کاهش کینالدین جهت هیدروکسی یا 

 باعث ازاین مواد استفادهشود. می استفاده نقل و حمل زمان در آبزیان

 کاهش نتیجه در و آبزی برای حمل شرایط بهبود و آب کیفیت حفظ

و  Iversen) شودمی ماهی نقل و حمل زمان مدت در و تلفات تنش

 .(2003همکاران، 

با توجه به خونسرد بودن ماهی میزان سوخت و ساز ماهی تحت        

باشد. بنابراین در دمای پایین تأثیر درجه حرارت محیط زیست می

 متابولیسم و نرخ مصرف اکسیژن، تولید آمونیاك، و تولید دی

نقل ماهی در دماهای پایین  و یابد، لذا حملاکسیدکربن کاهش می

مستقیم متابولیسم را تغییر  طورکه بهدما عالوه بر اینضروری است. 

گذارد به این ترتیب که ستقیم هم بر ماهی اثر میمطور غیردهد بهمی

دنبال آن میزان اکسژن در بهدهد اکسیژن را در آب تغییر می میزان

نتقال اکسیژن توسط در نهایت میزان ا دسترس ماهی تغییر یافته و

 (. Riggs ،1970) گیردخون تحت تاثیر قرار می

تواند رویکرد جدیدی را پیش روی آبزی از دیگر موادی که می       

های محیطی را کاهش دهد و اثرات مثبت بر پروری بگذارد و استرس

Roberfroid (1995 )و Gibsonد. نباشها میبیوتیکپری بگذارد موجود

عنوان ماده غذایی غیرقابل بیوتیک را بهبودند که ایده پری کسانی اولین

هضم که از طریق تحریک رشد و فعالیت یک یا تعداد محدودی از 

های موجود در روده، اثرات سودمندی برای میزبان داشته بیان باکتری

 ها،پربیوتیک از استفاده شده مطرح بارهاین در که ایکردند. ایده

 است میگو و ماهی غذایی جیره در هاسینبیوتیکو  هاپروبیوتیک

Andrews)   ،های مخمری بیوتیک حاوی مانانپری (2009و همکاران

ها ها گاالکتوزامینگلوکانهایی نظیر بتاهای مخمری قنداست. مانان

 (Huang  ،2008و (Gang باشدمی (MOS)مانوزو اولیگوساکارید مانان 

 غیراختصاصی ایمنی هایمحرك عنوانبه الیگوساکاریدهامانان و بتاگلوکان

 اولیه ایمنی سیستم هایدیگر بخش و خواریبیگانه فعالیت توانندمی

 مانان (. 2003و همکاران،   (Cousoدهند افزایش ماهیان در را

 رشد بردن باعث باال مخمر سلولی دیواره از شده استخراج الیگوساکارید

  (Andrewsشودمی در روده الکتیک اسید مفید هایباکتری
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تحریک عملکرد  (MOS)اولیگوساکاریدمانان  (2009و همکاران، 

کمان آالی رنگین، قزل(Cyprinus carpio)ایمنی را در کپور معمولی 

(Oncorhynchus mykiss) دریایباس ماهی و (Dicentrarchus labrax) 

را سبب  ماهیفیل روی بر (Sparus aurata) دریایی  سیم روی بر

و 2005و همکاران،  Staykov ؛ 2007و همکاران،  (Torrecillas گردید

و همکاران،  Razeghi Mansour؛ 2010و همکاران،  Gultepe ؛ 2007

 باعث اسیدالکتیک هایباکتری افزایش با گاالکتوالیگوساکارید .(2012

در  یاروده میکروبیوت تعدیل و استرس تحمل افزایش و افزایش رشد

 وSang  .(2013 همکاران، وHoseinifar شود )می سفید ماهی نوزاد

 مانان غذایی مکمل رسیدند که نتیجه این به نیز (2009) همکاران

عمومی  سالمتی و دار ایمنیمعنی افزایش باعث اولیگوساکارید

(Cherax tenuimanusدر ) میزان افزایش و باکتریایی برابر آلودگی 

 )2012 (همکاران و Torrecillas شود.جابجایی می استرس و آمونیاك

  Dicentrarchus) غذای به اولیگوساکاریدمانان افزودن که کردند گزارش

labrax)  برابر  در مقاومت افزایش و زااسترس عوامل اثر کاهش باعث

شود.   می آن ایمنی تقویت سیستم طریق از باکتریایی با رویایی

 کپور ماهی ارزش شیالتی و اقتصادی اهمیت به توجه با بنابراین،

 ضرورت مطالعه جهان، و کشور درآبزی پروری آن گسترش معمولی و

 بروز از پیشگیری جهت نقل در و حمل ارتقاء جهت هاییروش یافتن و

 مطالعه لذا .شودمی احساس خوبیبه این فرایند در تلفات و استرس

بیوتیک سلماناکس مکمل شده در ارزیابی تأثیرات پری هدف با حاضر

نقل ماهی بر روی  و منظور کاهش استرس ناشی از حملجیره به

 خونی ماهی کپورمعمولی انجام شد. پارامترهای

 

 هامواد و روش
عدد ماهی کپور  150در این تحقیق  وغذادهی: ماهی تهیه       

 گرم از کارگاه پرورش ماهیان 50/60±50/1معمولی جوان با وزن 

آبی شهید چمران واقع در سد وشمگیر گرگان تهیه شد. ماهیان گرم

پروری دانشگاه گنبد کاووس، از انتقال به آزمایشگاه آبزی کپور پس

 90مدت دو هفته با شرایط آزمایشگاه سازگار شد. ماهیان در مدت به

درصد وزن بدن و سه بار در روز تغذیه گردیدند. غذای  5میزان روز به

ها از غذای اکسترود شده شرکت چینه )تهران، ایران( با مصرفی آن

 متر بود.اندازه قطر یک میلی

 بیوتیک سلماناکسمحصول تجاری پری سازی غذا:آماده       

(Celmanax) در هر  سیسی 1در سطح شرکت وایکور آمریکا،  ساخت

. به این اضافه شد غذاکیلوگرم )باتوجه به دستورالعمل مربوطه( به 

سی آب مقطر بر روی غذا اسپری و سی 50بیوتیک با صورت که پری

 24مدت گراد، بهدرجه سانتی 25سپس غذا در دمای محیط )دمای 

ساعت( خشک شد و مورد استفاده قرار گرفت. برخی مواد تشکیل 

تر از خام چربی کم ٪ 00/6تر از دهنده سلماناکس پروتئین خام کم

، آالنین ٪00/82، رطوبت بیش از ٪50/2، فیبر خام بیش از 00/1٪

، ٪12/0، سیستین ٪69/0، آسپارتیک اسید ٪17/0آرژنین ، 46/0٪

 باشد.می ٪80/0گلوتامیک اسید 

)غذای  Aشاهد : غذای تجاری، تیمار  :آزمایش مورد تیمارهای       

گراد(، تیمار درجه سانتی 25بیوتیک سلماناکس در دمای تجاری+پری

B گراد(، سانتی درجه 18 دمای در سلماناکس بیوتیکتجاری+پری )غذای

درجه  10بیوتیک سلماناکس در دمای )غذای تجاری+پری Cتیمار 

لیتر  20های پالستیکی با حجم گراد(. بعد از این مدت کیسهسانتی

آب )با شرایط ذکر شده برای هر یک از تیمارها( و میانگین یک کیلو 

ده، با استفاده از کپسول اکسیژن پر شده و لیتر هوای فشر 20ماهی و

طور داری گردید. قبل از شروع آزمایش بهساعت نگه 12مدت به

هایی تهیه شد. ماهیان در محلول قطعه نمونه 10تصادفی از تعداد 

 گردید.ها خونگیری آن و از هوشبی ppm 200گل میخک با دوز  عصاره

 اکسیژن مانند آب کیفی پارامترهای برخی: آب کیفی معیارهای       

 صورتبه 83200 مد هانا چکر واتر دستگاه از استفاده با pH محلول و

 گرممیلی 87/7±52/0معادل محلول اکسیژن شد. گیریاندازه روزانه

 درجه گیریاندازه چنینهم آمد. دستبه 6/7±18/0 معادل  آب pH  و

 غذادهی دفعات با زمان هم و نوبت 3 در روز هر نیز در آب حرارت

 .ثبت گردید گرادسانتی درجه 50/20±35/1 معادل و گرفت انجام نوزادها

با  خون سفید و قرمز هایگلبول تعداد: پارامترهای خونی       

 ) Noga) ،2010 شمارش گردید هماتوسیتومتر نئوبار الم از استفاده

 هموگلوبین سنجش کیت از استفاده با استاندارد روشبه هموگلوبین

 گلبولی فشرده شد. حجم محاسبه تهران شیمی، زیست شرکت ساخت

 سانتریفوژ از استفاده با و هماتوکریتمیکرو روشبه( PCV) یا

 سایر (Lewis1991, و (Dacie پذیرفت صورت میکروهماتوکریت

 منبع طبق استاندارد هایفرمول از استفاده با خونی هایشاخص

 :گردید محاسبه ذیل در شده ارائه Lewis (1991)و  Dacie مطالعاتی 

 ×10MCV (fL) = [Hct/RBC (per million)] :گلبولی متوسط حجم

 :قرمز گلبول در همگلوبین غلظت میانگین
10MCH (pg) = [Hb/RBC (per million)]× 

 :هموگلوبین غلظت میانگین تغییرات

100MCHC(%)=(MCH/MCV)× 

  آنزیمی اساس روشبر گلوکز گیریاندازهمعیارهای ایمنی:        

میزان  .(Trinder)، 1969 گرفت صورت( GOD-PAP) متریکالری

آزمایشگاهی  زا و کیتآیهورمون کورتیزول با استفاده از دستگاه ال

 . (1995و همکاران،  (Asahina گیری گردید)پارس آزمون( اندازه

باشند و های کبدی شاخص وضعیت سالمت میکه آنزیمدلیل اینبه
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(، 1389کنند )غیاثی و همکاران تحت شرایط محیطی تغییر می

ترانسفراز آمینو، آالنین (AST)ترانسفرازآمینوآسپارتات کبدی هایآنزیم

(ALT) فسفاتاز و آلکالین(ALP)  با استفاده از کیت تجاری پارس

اس ساخت کشور اوپیآزمون و دستگاه آوتوآناالیزر مدل اپندروف، ای

گیری . اندازه(2010و همکاران  (Shahsavaniگیری شدآلمان اندازه

کلسیم سرم خون کپور ماهیان جوان با استفاده از کیت شرکت پارس 

 آزمون و با استفاده از دستگاه مدل اورالیزر ساخت اتریش انجام شد. 

 دستبه هایداده آماری تحلیل و تجزیه :آماری تحلیل و تجزیه       

مقایسه  SPSS افزارنرم از استفاده با تصادفی، کامالً  قالب طرح در آمده

 .تپذیرف انجام %95 اطمینان سطح در شد انجام دانکن آزمون با هامیانگین

   

        نتایج

و  ((WBC سفید هایو میزان گلبولRBC) ) گلبول قرمز میزان       

تیمارهای داری با سایر تفاوت معنی Cدر تیمار  (Hb)هموگلوبین 

 بین در هماتوکریت درصد (.1)جدول(p<05/0) داشت آزمایشی

(. 1( )جدول<05/0pداری نداشت )آزمایشی اختالف معنی تیمارهای

( MCV)کاهش قابل توجهی در حجم متوسط گلبول قرمز  Aدر تیمار 

 و قرمز مشاهده شد گلبول در هموگلوبین و افزایش درمیزان غلظت

باالترین میزان  (.p<05/0)ها داشت سایر تیمارداری با اختالف معنی

دست آمد، تفاوت ( در تیمار شاهد بهMCHمتوسط هموگلوبین )

و تیمارهای آزمایشی دیگر مشاهده شد  شاهدداری بین گروه معنی

(05/0>p)های آزمایشی (. میزان نوتروفیل در بین گروه1)جدول

  Cلنفوسیت در تیمارمیزان  .(p>05/0) نشد مشاهده داریمعنی اختالف

 (.1)جدول(p<05/0)دار با یکدیگر داشت اختالف معنی Bتیمار  و

  Cدرتیمار  گلوکز مقدار باالترین آمده دستهب نتایج برطبق       

دار مشاهده نشد دست آمد. بین تیمارهای آزمایشی اختالف معنیبه

(05/0<p)داری الف معنیت(. در رابطه با میزان کلسیم اخ2)جدول

 (.p>05/0)گروه شاهد مشاهده نشد  میان تیمارهای آزمایشی و

ترین ( و کم ALT) آنزیم فعالیت بیشترین و کورتیزول میزان باالترین

 داریمعنی اختالف دست آمد کههدر تیمار شاهد ب (ALP) میزان آنزیم

 ((ASTآنزیم  (. درخصوص2)جدول (p<05/0)ها داشت باسایر تیمار

با سایر  داریمعنی طورهب که دست آمدهب Cترین میزان در تیمار بیش

  (.2)جدول(p<05/0)تیمارها اختالف داشت 
 

 ساعته 12ماهیان جوان در دوره حمل و نقل : پارمترهای خون کپور 1جدول 

 تیمار

 پارامتر

 شاهد
 بدون سلماناکس

A 
 +سلماناکس(c 25◦)دمای 

B 
 +سلماناکس(c 18◦)دمای 

C 
 +سلماناکس(c 10◦)دمای 

 b 1/0 ± 229/1 b01/0 ±207/1 b03/0 ± 202/1 a 015/0 ± 357/1 )لیترمیلی/ میلیون( گلبول قرمز

 b900 ± 15800 a 450 ± 17750 a 550 ± 16950 a 350 ± 17850 لیتر(میلی هزار/( سفیدگلبول 

 a 20/0 ± 70/8 b 05/0 ± 25/8 b 25/0 ± 25/8 a 01/0 ± 80/8 )لیتردسی گرم(هموگلوبین

 a 95/0 ± 15/26 a391/0± 40/18 a 75/0 ± 35/24 a 15/0 ± 05/27 (درصد)هماتوکریت 

 a31/25± 85/214 b25/52 ± 25/152 a15/±1 55/202 a001/±1 40/199 )فمتولیتر( حجم متوسط گلبول قرمز
 a 5/7 ± 40/71 ab 05/0 ± 35/68 ab 35/0 ± 65/68 b05/0 ± 85/64 )پیکوگرم(میزان متوسط هموگلوبین

 a 45/0 ± 25/32 a 4/10 ± 90/50 b05/0 ± 90/33 b 20/0 ± 50/32 لیتر(دسی/گرم( میزان غلظت متوسط هموگلوبین

 ab 080/0 ± 145/1 ab170/0 ± 139/1 b 081/0 ±158/1 b 147/0285/1 لیتر(میلی/ میلیون(نوتروفیل
 ab 014/0093/0 a 021/0079/0 b 007/0054/0 c 005/0082/0 لیتر(میلی/ میلیون( لنفوسیت

 (میانگین ± انحراف معیار)صورت هب(. مقادیر p<05/0است ) بودن دارمعنی نشانه ردیف هر در غیرمشترك التین حروف       

 

 ساعته 12: پارمترهای سرم خون کپور ماهیان جوان در دوره حمل و نقل 2جدول 

 تیمار

 پارامتر

 شاهد
 بدون سلماناکس

A 
 +سلماناکس(c 25◦)دمای 

B 
 +سلماناکس(c 18◦)دمای 

C 
 +سلماناکس(c 10◦)دمای 

 a 50/50±29/198 a00/00±8/135 a 50/±25 20/189 a 50/±35 50/203 لیتر(گرم بر دسیگلوکز )میلی

 b 15/±3 33/66 a 55/±3 05/21 a 80/60±2/11 a 45/95±1/25 لیتر(کورتیزول )نانوگرم بر دسی

 a 16/0 ± 21/2 b 07/0 ± 36/2 b 22/0 ± 87/2 b 16/0 ± 48/2 لیتر(دسی گرم بر)میلی تام پروتئین

 ab 40/0 ± 60/10 b 20/0 ± 50/10 b 60/0 ± 40/10 a 75/0 ± 45/11 کلسیم

 b 00/00±23/150 b 50/50±9/129 b 5/50±58/166 a 85/50±80/361 المللی در هر لیتر(( )واحد بینASTآسپارات آمینو ترانسفراز )

 a 00/5 ± 00/50 c 01/2 ± 00/8 b 00/4 ± 00/11 ab 51/50±4/23 المللی در هر لیتر(( )واحد بینALTآالنین آمینو ترانسفراز )

 b 06/1 ± 07/27 a 50/31 ± 50/145 a 50/50±29/157 a 50/50±30/133 المللی در هر لیتر(( )واحد بینALPآلکالین فسفاتاز )

 (میانگین ± انحراف معیار)صورت ه(. مقادیر بp<05/0است ) بودن دارمعنی نشانه ردیف هر در غیرمشترك التین حروف        
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 ترین میزان( و کمALT) آنزیم فعالیت ویژه فعالیت ترینبیش       

 اختالف دست آمد کههدر تیمار شاهد ب (ALPفعالیت ویژه آنزیم )

 (. درخصوص3)جدول (p<05/0)ها داشت باسایر تیمار داریمعنی

 دست آمدهب Cترین میزان در تیمار بیش ((ASTآنزیم  فعالیت ویژه

 (p<05/0)با سایر تیمارها اختالف داشت  داریمعنی طورهب که

 (.3)جدول

 ساعته 12: پارمترهای سرم خون کپور ماهیان جوان در دوره حمل و نقل 3جدول 

 تیمار

 پارامتر

 شاهد
 بدون سلماناکس

A 
 +سلماناکس(c◦ 25)دمای 

B 

 +سلماناکس(c◦ 18)دمای 
C 

 +سلماناکس(c◦ 10)دمای 

 b 47/78±0/6 b 82/487±0/5 b 87/80±0/5 a 02/57±1/14 گرم پروتئین(المللی بر میلی( )واحد بینASTفعالیت ویژه آسپارات آمینو ترانسفراز )

 a 15/26±0/2 c 05/34±0/0 b 026/38±0/0 ab 14/94±0/0 گرم پروتئین(المللی بر میلی)واحد بین (ALTفعالیت ویژه آمینو ترانسفراز )

 b 18/023/1 a 43/016/6 a 80/048/5 a 37/038/5 (گرم پروتئینالمللی بر میلی( )واحد بینALPفعالیت ویژه آلکالین فسفاتاز )

 (میانگین ± انحراف معیار)صورت هب (. مقادیرp<05/0است ) بودن دارمعنی نشانه ردیف هر در غیرمشترك التین حروف
 

 بحث

باالترین میزان  گلبول قرمز و میزان و ترینبیش حاضر مطالعه در       

شد، شاید بتوان  مشاهدهC  دما در تیمار ترینپایین گلبول سفید در

 مطالعات،از  بسیاری آن را به تنش حاصل از سرما نسبت داد. در

 ساعت 9 زمان مدت در و هموگلوبین هماتوکریت مقادیر در افزایش

 استراتژی یک عنوانبه این امر شدکه مشاهده بار استرسیک از پس

 انرژی برای تقاضا که شرایطی در حمل اکسیژن ظرفیت بهبود برای

نیز  هموگلوبین میزان). 2003و همکاران،  (Olsenباشد میباالست، 

گراد درجه سانتی 10بیوتیک در دمای پری با شده تغذیهدر ماهیان 

دار نبود. شاید بتوان است اما در کل تغییرات معنی افزایشی روند دارای

آن را به تنش حاصل از سرما نسبت داد. در توافق با نتایج تحقیق 

( سطح هموگلوبین 2015و همکاران )Khormali های حاضر در یافته

پور ماهیان جوان در یک دوره حمل و نقل با و هماتوکریت در خون ک

های پالستیکی و در شرایط مختلف آب، در مقایسه با آغاز کیسه

آزمایش تحت تأثیر قرار نگرفت. در مغایرت با نتایج این مطالعه 

Dobsikova ( گزارش کردند در حمل و2009و همکاران ،)  نقل بلند

 طورکلیود. بهاین شاخص خونی افزایش یافته ب مدت ماهی کپور

 که با شوندمی را سبب ظرفیتی دو هایکاتیون جذب هابیوتیکپری

 احتماالً  حاضر مطالعه نتایج هموگلوبین، مقدار افزایش به توجه

 را آهن جذب تواندمی جیره بیوتیککه پری دهد نشان تواندمی 

 و هموگلوبین میزان قرمز، هایگلبول افزایش تعداد دهد. افزایش

 باس هیبرید ماهی در (2004) و همکاران Li در مطالعه هماتوکریت

 دارد. علت مطابقت ماهیفیل در) 2008) و همکاران Akramiو  راه راه

 از ناشی تواندمی استرس طول در هماتوکریت یا هموگلوبین افزایش

 شدن قرمزو آزاد هایگلبول پالسما، تورم حجم کاهش عوامل از یکی

 باشد ساز،خون هایبافت از خون در اریتروسیت تریبیش تعداد

(Pearson وStevens  ،1991 .)سطوح  افزودن که داد نشان نتایج

 عنوانگربیوتیک به)بیوتیک گربیوتیک پری مختلف

 مطرح ساکاریدی پلی ساختار الیگو دارای بیوتیکپری گروبیوتیک یک

پرورشی  جوان ماهیانفیل جیره به  (.Li ، 2004و  Gatlin) است

 درصد هماتوکریت، خون، قرمز های گلبول تعداد بر داریمعنی اثرهای

 با مقایسه در درصد، 2 در تیمار نوتروفیل میزان و هموگلوبین غلظت

 (.2015و همکاران،  Adelاست ) داشته شاهد تیمار

در تیمارهای تغذیه ( MCV)شاخص میانگین حجم گلبول قرمز        

بیوتیک در برخی موارد روند کاهشی نسبت به شاهد شده با پری

دهنده عدم وجود التهاب است داشتند که کاهش حجم گلبول نشان

های قرمز شده که یک ویژگی که سبب تسهیل حرکت و تعلیق گلبول

  (Tangestaniآیدشمار میهمثبت در فیزیولوژی دستگاه گردش خون ب

و  Dobsikovaای این مطالعه، هتوافق با یافته . در(2011و همکاران، 

ساعته کپور  12(، مشاهده کردند که در حمل و نقل 2006همکاران )

و میزان  (MCV)ساله، مقادیر حجم متوسط گلبول قرمز  3معمولی 

چنین خون ماهیان افزایشی نداشتند. هم (MCH)متوسط هموگلوبین 

 ماهیان مشخص شد که دردر تحقیقی تاثیر مخمر برروی بچه فیل

میانگین غلطت هموگلوبین در گلبول ، میزان هموگلوبین، هماتو کریت

تغییرات میانگین غلظت ، MCVحجم متوسط گلبولی، (MCHقرمز )

داری و گلوکز و پروتئین کل هیچ اختالف معنی MCHC)هموگلوبین )

های ها با یافتهبین تیمارها و گروه شاهد مشاهده نشد که برخی از آن

 نشان (. نتایج2011 و همکاران، Hoseinifar) دارد این تحقیق مطابقت

 فیل جیره به بیوتیک گربیوتیکپری سطوح مختلف افزودن که داد

 قرمز هایگلبول تعداد بر داریمعنی پرورشی اثرهای جوان ماهیان

در  نوتروفیل میزان و هموگلوبین غلظت درصد هماتوکریت، خون،

و همکاران،  Adelاست ) داشته شاهد تیمار با مقایسه در درصد، 2 تیمار

ساعته کپور معمولی افزایش قابل  12در یک دوره حمل  .(2015

لنفوسیت مشاهده کردند که با نتایج  توجهی در میزان نوتروفیل و

. در (2009و همکاران، Dobsikova تحقیق حاضرمطابقت داشت )

مغایرت با نتایج این تحقیق در مقادیر پارامترهای خونی نوتروفیل، 
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ساعته کپور  12نقل  و لنفوسیت با تغییرات درجه حرارت در حمل

و همکاران،  (Khormali ماهیان افزایش قابل توجهی مشاهده نشد

 قبیل از نوتروفیل در مواردی میزان افزایش این، بر عالوه .(2015

 نیز التهابی هایواکنش و باکتریایی هایعفونت زا،استرس شرایط

 میزان باالرفتن (.2011و همکاران،  (Ahmadifar شودمی مشاهده

باالی  سطوح برابر در میزبان دفاعی به واکنش توانمی را نوتروفیل

 درصد 3تجویز  دنبالبه نیز حالتی چنین داد، نسبت بیوتیکپری

است  شده گزارش جوان پرورشی ماهیانفیل جیره در اینولین

(Ahmadifar  ،سطح کلسیم پالسما در دوره حمل 2011و همکاران .)

داری با افزایش یافت، اما تفاوت معنی C ساعته در تیمار 12و نقل 

 (1994و همکاران ) Davisonسطح کلسیم در تیمار شاهد نداشت. 

ر گزارش کردند که شرایط کم اکسیژن باعث افزایش سطح کلسیم د

ماهی  خون بیولوژیکی فرآیندهای در منیزیم و کلسیم شود.ماهی می

 منابع یکی از گلوکز(. 2006وهمکاران،  Zabelinskiiهستند ) ضروری

 استرس با برای مقابله که است ماهی توسط شده استفاده مهم انرژی

 عنوانبه خون گلوکز بنابراین میزان و شودمی استتفاده فیزیولوژیکی

و همکاران،  Hanaee Kashani) شودمی استفاده استرس به پاسخ شاخص

مشاهده  C در این مطالعه باالترین میزان قند خون در تیمار (.2012

توان به تنش سرما در شرایط دوره حمل و نقل نسبت شد این را می

نقل ماهی کپور در مسافت طوالنی مدت، سطوح ودر فرآیند حملداد. 

استرس دیده، در پی افزایش سطوح کتکول  گلوکز پالسما در ماهیان

سو با نتایج . هم(2006و همکاران،  Dobsikova) آمین افزایش یافت

 کپور ماهی مولدین در نقل و از حمل ناشی استرس اثرات فوق مطالعه

 ولی داشت روند افزایشی زمان گذشت با گلوکز که داد معمولی نشان

. (1394کناری و همکاران، احسانی)نداشت  وجود داریمعنی اختالف

 زیادی بسیار میزانبه که است متغیر هایشاخص از یکی خون گلوکز

 تغییرات محیطی، استرس نقل، و حمل و دستکاری استرس تأثیر تحت

. (Khanna) ،1971دارد  قرار جنسی و بلوغ ایتغذیه وضیعت فصلی،

 استرس است وجود دهندهنشان خون گلوکز رفتن غلظت باال بنابراین،

 زیادی انرژی صرف استرس مستلزم که است این افزایش این علت و

و  Adelمطالعه  از حاصل نتایج (.2012و همکاران،  Kavithaاست )

 خون سرم گلوکز در میزان را داریمعنی تفاوت (2015) همکاران

 گروبیوتیک نشان نداد. در بیوتیکپری مختلف سطوح تجویز متعاقب

 تفاوت سفید جیره ماهی در پربیوتیک مصرف متعاقبمقابل،  نقطه

 حاضر مطالعه با شد. مشابه سرمی مشاهده هایشاخص در داریمعنی

 Yousefian)نشد  گزارش ماهی در این خون گلوکز بر دارییمعن تأثیر

 توانمی را این نتایج در آمده دستبه اختالفات (.2012و همکاران، 

 درجه غذایی، جیره ماهیان، فرموالسیون سن ای،گونه هایتفاوت به

 داد. نسبت بیوتیکپری این از مورد استفاده دوز و خلوص

 چند عصبی، ظرف چه و فیزیکی استرسی چه نوع هر تقریباً       

کلیوی  فوق قشر از کورتیزول ترشح در شدید به افزایش منجر دقیقه

 هنگام در مقاومت بدن بردن باال کورتیزول متعدد آثار از یکی شود.می

امینی و همکاران، باشد )حافظمی گلوکز جذب کاهش وسیلههب استرس

(.با توجه به نتایج کسب شده در طول دوره حمل و نقل کپور 1381

 12ماهیان جوان، سطح کورتیزول خون ماهی بعد از حمل و نقل 

بیوتیک ساعته کاهش داشت که نشان از عملکرد خوب پری

باشد. در مغایرت با نتایج حاصل، سطح کورتیزول خون سلماناکس می

ساعته،  12گراد بعد از حمل و نقل درجه سانتی 25ماهی در دمای 

افزایش یافت و این افزایش حاکی از واکنش فیزیولوژیکی ماهیان در 

(. در مغایرت 2015و همکاران، Khormali )باشد شرایط استرس می

 Acipenser transmontanu)) ماهی سفیدبا نتایج حاضر در تاس

افزایش در سطح کوزتیزول خون در یک دوره حمل و نقل و بار زدن 

(. در مطالعه حاضر، 2001و همکاران،  Belanger) گزارش شده است

بیوتیک بهبود داشته میزان پروتئین در تیمارهای تغذیه شده با پری

است. در توافق با نتایج حاضر متعاقب تغذیه بچه ماهی اوزون برون 

(Acipenser stellatus) نتایج مشابهی  فروکوالیگوساکارید بیوتیکپری با

 بیوشیمیایی شاخص سرمی پروتئین (2012همکاران،  و Iri) شد مشاهده

 تغییر داخلی و خارجی شرایط تأثیر تحت که ناپایداری است نسبت به

 سرم پروتئین بخش ترینبیش (.2001و همکاران،  Shalabyکند )می

 کبد عملکرد شاخص عنوانبه تواندمی که شودمی سنتز در کبد

 پروتئین افزایش سطح (.2001و همکاران، Bernet )شود  استفاده

 باشد ماهی ایمنی بررسی وضیعت برای مناسبی شاخص تواندمی

Veerasamy)  ،2014و همکاران .) 

، (AST)در مطالعه حاضر، سطوح آسپارات آمینو ترانسفراز        

( سرم خون در ALP(، آلکالین فسفاتاز )ALTآالنین آمینو ترانسفراز )

باالرفتن  ساعته( تحت تأثیر قرار گرفت. 12حمل و نقل طوالنی مدت )

 و Dobsikova .در خون نشانه آسیب کبدی است آنزیماین دو سطح 

( گزارش کردند که حمل و نقل طوالنی مدت کپور 2006همکاران )

  ها دارد. در مطالعه حاضرداری بر این آنزیممعمولی اثرات معنی

همراه داشت. های کبدی بهداری بر روی آنزیمیمعن بیوتیک تأثیرپری

 ،ASTسرمی هایآنزیم مقادیر (2015و همکاران ) Adelمطالعه  در

ALT  و ALPبه شده گروبیوتیک اضافه مختلف سطوح تأثیر تحت 

 متعاقب مطالعه حاضر، با مشابه نگرفت، قرار جوان ماهیانفیل جیره

 تأثیر ماهی سفید، جیره گروبیوتیک در درصد 3 تا 1 سطوح تجویز

نشد  سرمی مشاهده ALP وAST ، ALTهایشاخص در دارییمعن

(Yousefian 2012همکاران،  و). در ایروده میکروبیوتای ناتوانی 

 دلیل توانمی را روده در هاآن و تجمع پربیوتیک اضافی مقادیر تخمیر

 Olsenداشت ) پربیوتیک بیان بودن سطوح تأثیربی احتمالی
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 درجه حرارت، گونه شوری، مانند فاکتورهایی .(2001و همکاران، 

 هایفعالیت فراسنجه بر توانندمی ایتغذیه شرایط و آبزی، جنس

و Williams)شوند  نتایج درتفاسیر اختالف باعث و بگذارند تأثیر خونی

Warner، 1976). بیوتیکپری نوع غذایی، هایجیره ترکیب چنینهم 

 اضافه مختلف هایجیره، روش در آن استفاده مورد میزان و مصرفی

  طوربه نیز میکروبی روده فلور و احتماالً  جیره به بیوتیکپری کردن

 Kiato) گذارندمی اثر خون شناسیریخت خصوصیات بر ایمالحظه ابلق

  .(Yoshida  ،1986و

بیوتیک پری حاضر تحقیق در آمده دستهب نتایج به توجه با       

 با که است داشته مثبتی اثرات خونی فاکتورهای برخی بر سلماناکس

 Aدر میان این شرایط تیمار  .دارد مطابقت محققین از نتایج بسیاری

های کبدی، کورتیزول و افزایش ایمنی نتایج بهتری در کاهش آنزیم

 دست آمد.هکپور ماهیان جوان ب

 

 تشکر و قدردانی
 دانشگاه منابع طبیعی دانشکده امکانات از استفاده با تحقیق این       

 دانشگاه مسئوالن محترم از خصوص این در گردید، انجام گنبدکاووس

حسین آدینه و خانم مهندس مهسا  دکتر آقای جناب چنین ازو هم

 .گرددقدردانی می و تشکر رنجدوست
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