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 -۱گروه شيالت ،دانشکده علوم و فنون دريايي و جوي ،دانشگاه هرمزگان ،هرمزگان
 -۲گروه شيالت ،دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه گيالن ،صومعه سرا ،گيالن
تاريخ دريافت 90/9/03 :تاريخ پذيرش90/۱۲/۲0 :

چکيده
تأثير افزودن ويتامينهاي  Cو  Eدر جيرههاي غذايي به مدت  6هفته بر شاخصهاي خوني بچه ماهيان قزلآالي رنگينکمان
( )Oncorhynchus mykissدر دو تراکم مختلف پرورش مورد ارزيابي قرارگرفت .بچه ماهيان قزلآالي رنگينکمان با ميانگين
وزن اوليه ( )9/6 ± 3/69گرم در دو تراکم  03و  ۱33قطعه در  03ليتر با  0جيره غذايي با پروتئين و چربي يکسان غذادهي
شدند .جيرههاي غذايي شامل جيره  ۱بدون افزودن ويتامين ،جيره  ۲با افزودن  ۱033 mg/kgويتامين  Cو جيره  0با افزودن
 633 mg/kgويتامين  Eبودند .تعداد  ۱003عدد بچهماهي قزلآاليرنگينکمان در  6تيمار که هر تيمار شامل سه تکرار بود
به صورت (( T03)3با تراکم  03و تغذيه شده با جيره ( T۱33)3( ،)۱با تراکم  ۱33و تغذيه شده با جيره ( T03)C( ،)۱با تراکم  03و
تغذيه شده با جيره ( T۱33)C( ،)۲با تراکم  ۱33و تغذيه شده با جيره ( T03)E( ،)۲با تراکم  03و تغذيه شده با جيره  )0و
(( T۱33)Eبا تراکم  ۱33و تغذيه شده با جيره  )0و به طور کامالٌ تصادفي توزيع شدند .پس از  6هفته غذادهي ،ميزان
هموگلوبين ،تعداد گلبولهاي قرمز خون و ميزان سديم خون در تيمارهاي  T۱33به طور معنيداري بيش از تيمارهاي  T03بود
( .)P<3/30ميزان کورتيزول و گلوکز خون نيز در تيمارهاي ( T۱33بيشترين مقدار در ( )T۱33)3به طور معنيداري بيش از
تيمارهاي ( T03بيشترين مقدار در ( )T03)3بود ( .)P<3/30تيمارهاي  T03ميزان آلبومين و پروتئينکل خون بيشتري نسبت به
تيمارهاي  T۱33داشتند ( .)P<3/30از لحاظ تعداد گلبولهاي سفيد خون و ميزان پتاسيم خون در تيمارهاي مختلف تفاوت
معنيدار مشاهده نشد ( .)P>3/30نتايج اين مطالعه نشان داد که افزودن ويتامينهاي  Cو  Eبه جيره غذايي در باال بردن
مقاومت بچه ماهيان در برابر شرايط استرسزاي محيطي ناشي از تراکم پرورش مؤثر است.
کلمات کليدي :قزلآالي رنگين کمان ،استرس ،تغذيه با ويتامين  ،Cشاخص هاي خوني
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مقدمه
قزل آالي رنگين کمان  Oncorhynchus mykissاز
ماهيان سردآبي و خانواده آزادماهيان ميباشد که بومي
رودخانههاي ساحلي شمال غرب آمريکاست
) .(Sedgwick, 2001اين ماهي در سال  ۱009هجري
شمسي از طريق اروپا به آبهاي شيرين ايران آورده شده و
در اثر جابهجايي به طور گسترده اي در ايران پراکنش
يافته است .قزلآالي رنگين کمان به دليل سرعت رشد
زياد و گوشت لذيذ از ارزش اقتصادي بااليي در جهان
برخوردار است .براي افزايش توليد در واحد سطح و
استفـاده هر چـه بيشتر از آب و فضاي در دستـرس
روشهاي مختلفي ابداع شده است که اين امر در نهايت
منجر به افزايش توليد پروتيين با کيفيت مطلوب و نيز
سودآوري بيشتر براي توليدکننده خواهد شد (عالمه،
 .)۱030از آنجا که هدف صنعت آبزيپروري بهينه کردن
رشد و توليد ماهي بيشتر با کيفيت باال است ،پرورش
ماهي به صورت متراکم يک راهکار مناسب و مهم است،
اما پرورش ماهي به صورت متراکم زماني ميتواند
اقتصادي باشد که ماهي از سرعت رشد مناسب و ميزان
بقاي بااليي برخوردار باشد تا بتواند هزينههاي مصرفي را
جبران کند .تأثير سوء عوامل استرسزا در ماهيان بيشتر از
موجودات خونگرم است (Gabaudan and Verlhac,
) .1992بنابراين براي پيشگيري از خسارتهاي اقتصادي
و تاثير نامطلوبي که احتماالً شرايط محيطي در اثر تراکم
باالي ماهيان بر ساختار فيزيولوژيک ماهي وارد مي کند
نياز به مديريت علمي ،کنترل کيفي آب و جلوگيري از
بروز بيماريها و مقاومت در برابر آنها از طريق تقويت
سازوکارهاي دفاعي بدن امري ضروري است (Barton
) .and Jwama, 1991کيفيت غذا عاملي مهم در
نگهداري سالمت ماهي است ،ولي در عين حال ،تقويت
سالمت ماهي نياز به افزايش سازوکارهاي دفاعي بر عليه
عوامل بيماريزا دارد.
ويتامينها و مواد معدني براي ارتقاي سالمتي در رژيم
غذايي ماهيان پرورشي که تراکم بااليي دارند استفاده
ميشوند .به عبارت ديگر ،استفاده از ويتامينها در جيره
غذايي يکي از راهکارهاي مناسب پرورش در شرايط متراکم
است ) .(Panush and Delafeunte, 1985با توجه به
اينکه افزايش برخي از پارامترهاي خوني مانند کورتيزول
پالسما پاسخي در برابر استرس تراکم محسوب ميشود،

بهکـار بردن جيره غـذايي حـاوي ويتاميـنهاي  Cو E
ميتواند نقش مؤثر و مهمي در کاهش استرس و در نتيجه،
کاهش سطح کورتيزول پالسما و اثر تنظيم کنندگي بر آن
داشته باشد ) .(Chavez, 1990تأثير تراکم بر
شاخصهاي خونشناسي ماهي قزلآاليرنگينکمان توسط
وحدتي و همکاران ( )۱039مورد بررسي قرار گرفت و
مشخص شد که تراکم بر ميزان هموگلوبين و تعداد
گلـبولهاي قرمز خون تأثير معنيداري نداشته است ،ولي
باعث کاهش تعداد گلبولهاي سفيد خون ميشود .در
پژوهش ديگري که تأثير ويتامينهاي  Cو  Eدر جيره
غذايي ماهي قزلآالي رنگين کمان پرورش يافته در شرايط
متراکم مورد مطالعه قرار گرفت ،گزارش شد که اين
ويتامينها باعث کاهش سطح کورتيزول پالسما در ماهي
مي شوند ) .(Trenzado et al. 2006همچنين
 Navarreو  )۱939( Halverگزارش کردند که ماهيان
قزلآالي رنگينکماني که از جيره غذايي حاوي ويتامين C
استفاده کرده اند ،مقاومت بيشتري در برابر استرس از خود
نشان مي دهند و سطح کورتيزول پالسما در آنها افزايش
پيدا نکرده است .همچنين ،ميزان پروتئينکل خون و
آلبومين تحت تأثير ويتامين کاهش يا افزايشي نشان نداد.
در مطالعه ديگري افزودن ويتامينهاي  Cو  Eدر جيره
غذايي سبب کاهش سطح کورتيزول و گلوکز خون در
ماهي شانک سرطاليي ) (Sparus aurata L.شد
) Misra .(Montero et al. 1999و همکاران ()۲336
نيز در ماهي کپور هندي ) (Labeo rohitaگزارش
کردند که از لحاظ تعداد گلبولهاي سفيد خون و ميزان
هموگلوبين تفاوت معنيداري در تيمارهاي تغذيه شده با
سطح متوسط ويتامين  Cمشاهده ميشود ،ولي از لحاظ
ميزان پروتئين کل خون و آلبومين تفاوت معنيدار آماري
بين تيمارها مشاهده نشد .با توجه به توضيحات فوق و لزوم
بررسي شرايط موجود در کارگاههاي پرورش قزلآالي
رنگينکمان در کشور ايران ،هدف از پژوهش حاضر بررسي
تاثير افزودن ويتامينهاي  Cو  Eبه جيره غذايي قزلآالي
رنگينکمان نگهداري شده در تراکمهاي مختلف ،بر
شاخـصهـاي خون شناسي اين گونه و ارزيابي مقاومت در
شرايط استرس ناشي از تراکم پرورش بوده است.
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مواد و روشها
پژوهش حاضر در کارگاه تکثير و پرورش ماهيان سردآبي
حسينآباد واقع در شهرستان بيستون ،در استان کرمانشاه
انجام شد .به اين منظور از ترافهاي کاليفرنيايي با ابعاد
 ۲33× 50 × ۲0سانتيمتر به منظور سازگار کردن و
پرورش ماهيان در دو تراکم مختلف استفاده شد .اين
ترافها به ميزان  03ليتر آبگيري شدند و روزانه  %30آب
آنها تعويض شد .پس از سازگاري کامل ماهيان با شرايط
پرورشي ،تعداد  ۱003عدد ماهي قزلآالي رنگينکمان با
ميانگين وزني  9/6 ±3/69گرم با دو تراکم  03و ۱33
قطعه در  03ليتر در  ۱3تراف توزيع شدند .بهتدريج و
پس از گذشت يک هفته جيرههاي آزمايشي جايگزين
غذاي تجاري شد و به مدت  50روز ماهيان با غذاي
آزمايشي در فواصل زماني منظم (ساعت  9:33و  )۱3:33و
به ميزان روزانه  %۲وزن بدن تغذيه شدند.
سه جيره غذايي به صورت جيره  ۱بدون افزودن ويتامين
به عنوان جيره شاهد ،جيره  ۲با افزودن  ۱033ميليگرم
ويتامين  Cدر کيلوگرم غذا و جيره  0با افزودن 633
ميليگرم ويتامين  Eدر کيلوگرم غذا (ساخت شرکت
البراتوارهاي سيانس) فرموله شد .پس از مشخص نمودن
اقالم جيره و فرموالسيون جيره غذايي و تجزيه شيميايي
آن ،کار ساخت جيره غذايي آغاز شد .تمام جيرهها داراي
پروتئين و چربي يکسان بودند .ابتدا مواد اوليه بهکاررفته
در فرموالسيون جيرههاي غذايي در داخل تشت کامالً
مخلوط شدند .سپس با اضافه کردن تدريجي آب مخلوط
خميري شکلي بهدست آمد و با استفاده از چرخ گوشت
بهصورت پلتهايي با قطر  0ميليمتر شکل داده شدند.
پلتهاي خارج شده از چرخ گوشت روي پالستيک
گسترده و در دماي اتاق کامالً خشک شدند .در طول مدت
خشک شدن ،غذاهاي پلتشده مرتب بههم زده شدند تا
بهصورت يکنواخت مخلوط شوند .پس از خشک شدن،
جـيرههاي غذايي در کيسه هاي پالستيـکي ضخـيم
بستهبندي و شمارهگذاري شده و در فريزر در دماي -03
درجه سانتي گراد نگهداري شدند .براي اطمينان از ترکيب
شيميايي جيرههاي ساخته شده ،نمونهاي از هر يک از
آنها در آزمايشگاه مورد تجزيه قرار گرفت (جدول .)۱
نظر به اهميت عوامل مختلف محيطي در پرورش ماهيان و
وابستگي شديد آنها از نظر رشد و سالمتي به برخي از
اين عوامل و نيز به جهت اينکه پارامترهاي کيفي آب

تغييري در نتايج حاصل از تاثير نوع غذا و تراکم بر تيمارها
ايجاد نکند ،سعي بر آن شد تا تمام پارامترهاي فيزيکي و
شيميايي آب در همه تيمارها يکسان باشند ،pH .دما و
اکسيژن بهصورت روزانه با استفاده از دستگاه (Water
) Checker-U10, HURIBA, Japanاندازهگيري
ميشد .ميانگين درجهحرارت آب ورودي و خروجي
ترافها در تيمارهاي مختلف در طول آزمايش بهترتيب
 ۱3/۱۱ ± 3/۲9و  ۱3/39 ± 3/۲5درجه سانتيگراد،
ميانگين  3/۱0 ± 3/۱۱ pHو ميانگين اکسيژن ورودي و
خروجي ترافها به ترتيب  3/۲3 ± 3/5۲و 3/36 ± 3/53
ميليگرم در ليتر بود .تعويض آب با تميز کردن و سيفون
کردن مواد غذايي خوردهنشده و مدفوع ماهيان در تمامي
ترافها بهصورت روزانه صورت ميگرفت.
در پايان دوره پرورش ۲5 ،ساعت قبل از کشتار به ماهيان
غذا داده نشد .سپس تمام ماهيان بهطور انفرادي توزين
شدند و از هر تکرار  ۲3عدد ماهي براي خونگيري
بهصورت تصادفي انتخاب شدند .نمونهبرداري از خون با
قطع کامل ساقه دمي بهوسيله تيغه اسکالپل انجام شد.
خون کامل براي تعيين  ،CBCبه روشهاي متداول
آزمايشگاهي مورد استفاده قرار گرفت .شمارش گلبولهاي
سفيد ( )WBCو گلبولهاي قرمز ( )RBCبهصورت
دستي با الم نئوبار و مقدار هموگلوبين ( )Hbبهصورت
دستي بهوسيله محلول درابکين ( )Drabkinمحاسبه شد.
جداسازي پالسما از سلولهاي خوني براي محاسبه
پارامترهاي بيوشيميايي توسط سانتريفوژ مدل
 Labofuge 2000شرکت Sepatech Heraeus
ساخت کشور آلمان به مدت  0دقيقه در 0333 rpm
انجام شد و کورتيزول به روش ،Radioimmunoassay
با استفاده از دستگاه گاما کانتر  LKBساخت فنالند
اندازهگيري شد ) .(Kubokava et al. 1999مقدار
پروتئينکلخون ،آلبومين و گلوکز به روش فتومتريک با
استفاده از دستگاه اتوآنااليزر SINNOWA D- 280
سنجش شدند .مقدار سديم و پتاسيم به روش فتومتريک
با استفاده از دستگاه  Electrolyte Analyzerسنجش
شد.
تجزيه و تحليل دادهها در ارتباط با شاخصهاي خوني بر
اساس آزمون دانکن در قالب طرح کامالً تصادفي با
استفاده از نرم افزار  SPSSدر سطح  3/30انجام شد.
کليه دادهها بهصورت ميانگين  ±خطاي استاندارد بيان شد

 / 31اثر تغذيه با جيره هاي حاوي ويتامينهاي  Cو ( Eفضايي و همکاران)

و نرمالسازي دادهها توسط کولموگروف ـ اسميرنوف
صورت گرفت.
جدول  -3فرموالسيون (گرم بر کيلوگرم) و ترکيب شيميايي (درصد ماده خشک) جيرههاي آزمايشي.
مواد غذايي
پودر ماهي
کنجاله سويا
آرد گندم
آرد ذرت
نشاسته ذرت
۱
مکمل معدني
۲
مکمل ويتامينه
اليزين
متيونين
روغن ماهي
روغن سويا
ضد قارچ
0
ويتامين C
ويتامينE5

ترکيبات جيرههاي غذايي
( ۱گرم)

( ۲گرم)

( 0گرم)

603
۱90/3
03
۱3/۱
۲3
۱3
۱3
۲3
۲3
۱3/3
۱3/3
۲/0
-

603
۱90/3
53
۱3/۱
۲3
۱3
۱3
۲3
۲3
۱3/3
۱3/3
۲/0
0
-

603
۱90/3
50
۱3/۱
۲3
۱3
۱3
۲3
۲3
۱3/3
۱3/3
۲/0
0

ترکيب شيميايي جيره (برحسب درصد)

پروتئين
چربي
رطوبت
خاکستر

53
۱0/6
6/۲
۱6

53
۱0/6
6/۲
۱6

53
۱0/6
6/۲
۱6

 -3هر کيلوگرم از مکمل معدني حاوي  21 :گرم آهن 32/1 ،گرم روي 2 ،گرم سلنيوم 184 ،ميلي گرم کبالت 1/2 ،گرم مس 3 ،گرم يد 32 ،گرم کولين کلرايد و
ماده حامل تا يک کيلوگرم (ساخت شرکت البراتورهاي سيانس) -2 .هر کيلوگرم از مکمل ويتامينه حاوي  IU 3144444:ويتامين  IU144444 ،Aويتامين ، D3
1گرم ويتامين 2 ،Eگرم ويتامين  1 ،K3گرم ويتامين  8 ،B1گرم ويتامين  32 ،B2گرم ويتامين  14 ،B3گرم ويتامين 1 ،B5گرم ويتامين  2 ،B6گرم ويتامين 8 ،B9
گرم ويتامين  4/21 ،B12گرم ويتامين  2 ،H2گرم  B.H.Tو ماده حامل تا يک کيلوگرم (ساخت شرکت البراتورهاي سيانس) -1 .ميزان ماده موثره ويتامين ،C

 3144ميليگرم در کيلوگرم است -1 .ميزان ماده موثره ويتامين  144 ،Eميليگرم در کيلوگرم است.

نتايج حاصل از اندازهگيري شاخصهاي خونشناسي
ماهيان قزلآالي رنگينکمان تغذيه شده با جيرههاي
آزمايشي در جدول  ۲ارائه شده است .مقدار هموگلوبين و

تيمارهاي تغذيه شده با جيرههاي غذايي متفاوت در
تراکمهاي مختلف مشاهده نشد (.)P>3/30
نتايج اختالف معنيداري را در ميزان کورتيزول و گلوکز
خون تيمارهاي مختلف نشان داد ،به اين ترتيب که ميزان

گلبولهاي قرمز خون در تيمارهاي (،T۱33)3

کورتيزول و گلوکز خون در تيمارهاي ( T۱33)C( ،T۱33)3و

( T۱33)Cو ( T۱33)Eبهطور معنيداري بيش از تيمارهاي

( T۱33)Eبهطور معنيداري بيش از تيمارهاي (T03)C( ،T03)3

( T03)C( ،T03)3و ( T03)Eبود ( .)P<3/30از لحاظ تعداد

و ( T03)Eبود ( .)P<3/30بين تيمارهاي ( T03)C( ،T03)3و

گلبولهاي سفيد خون ،اختالف معنيدار آماري بين

( ،T03)Eسطح کورتيزول و گلوکز خون در تيمار (T03)3

نتايج

تعداد

بهطور معنيداري بيش از تيمارهاي ( T03)Cو ( T03)Eبود
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( ،)P<3/30ولي بين تيمارهاي ( T03)Cو ( T03)Eاختالف

خون ماهيان کپور هندي )(Misra et (Labeo rohita

معنيدار وجود نداشت ( .)P>3/30همچنين ،بين تيمارهاي

) al. 2006و قزلآالي رنگينکمان (Dabrowski et

( T۱33)C( ،T۱33)3و ( ،T۱33)Eسطح کورتيزول و گلوکز خون
در تيمار ( T۱33)3بهطور معنيداري بيش از تيمارهاي
( T۱33)Cو ( T۱33)Eبود ( ،)P<3/30ولي بين تيمارهاي
( T۱33)Cو ( T۱33)Eاختالف معنيدار وجود نداشت
(.)P>3/30
از لحاظ ميزان آلبومين و پروتئينکلخون ،بين تيمارهاي
( T03)C( ،T03)3و ( T03)Eو همچنين بين تيمارهاي (،T۱33)3
( T۱33)Cو ( T۱33)Eاختالف معنيداري مشاهده نشد
( ،)P>3/30اما در مقايسه بين دو تراکم ،تيمارهاي T03

ميزان آلبومين و پروتئينکل خون بيشتري از تيمارهاي
 T۱33داشتند ( .)P<3/30با افزايش تراکم ،ميزان سديم
خون ،اختالف معنيداري را در تيمارهاي مختلف نشان داد.
بين تيمارهاي ( T03)C( ،T03)3و ( T03)Eو همچنين بين
تيمارهاي ( T۱33)C( ،T۱33)3و ( T۱33)Eاختالف معنيدار
آماري از لحاظ سديم خون مشاهده نشد ( .)P>3/30در
مقايسه بين دو تراکم ،تيمارهاي ( T۱33)C( ،T۱33)3و (T۱33)E

ميزان سديم بيشتري از ( T03)C( ،T03)3و ( T03)Eداشتند
( .)P<3/30از لحاظ ميزان پتاسيم خون ،اختالف معنيدار
آماري در تيمارهاي مختلف مشاهده نشد (.)P>3/30
بحث
با افزودن ويتامين به جيرههاي غذايي ماهيان پرورشيافته
در شرايط متراکم از لحاظ شاخصهاي خون شناسي
اختالف معنيدار آماري در تيمارهاي مختلف مشاهده شد.
شاخصهاي هموگلوبين و تعداد گلبولهاي قرمز خون در
تيمارهاي ( T۱33)C( ،T۱33)3و ( T۱33)Eبهطور معنيداري
بيش از تيمارهاي (،T03)3

(03)C

Tو ( T03)Eبود .نتايج

مشابهي از افزايش مقدار هموگلوبين خون با افزايش تراکم
و عدم تأثير ويتامينهاي  Cو  Eدر جيره غذايي بر اين
شاخص در ماهي شانک سر طاليي گزارش شده است
).(Montero et al. 1999; Ortuno et al. 2001
گزارشهايي نيز از عدم تأثير تراکم بر ميزان هموگلوبين
خون فيلماهيان جوان (رفعت نژاد و همکاران )۱039 ،و
تأثير ويتامينهاي موجود در جيره غذايي بر هموگلوبين

) al. 1995وجود دارد .شرايط محيطي بر مقدار
هموگلوبين خون ماهي مؤثر است (وحدتي و همکاران،
 .)۱039تراکم باال ،عامل استرسزاي محيطي مهمي در
ماهيها محسوب مي شود .نگهداري ماهي در شرايط
متراکم ،منجر به کاهش اکسيژن محلول آب و به دنبال
آن ،کاهش اکسيژنرساني به بافتهاي بدن مي شود .لذا
افزايش ميزان هموگلوبين خون ،واکنشي براي افزايش
ظرفيت اکسيژنرساني در خون به حساب ميآيد .به همين
علت ،با افزايش تراکم ،ماهي براي سازگاري و تطابق با
شرايط ايجاد شده ،مجبور به افزايش هموگلوبين براي
حمل بيشتر اکسيژن خون به منظور مقابله با کمبود
اکسيژن است (وحدتي و همکاران۱039 ،؛ رفعت نژاد و
همکاران .)۱039 ،تعداد گلبولهاي قرمز خون در
تيمارهاي با تراکم  ۱33به طور معني داري بيش از
تيمارهاي با تراکم  03بود .اين نتايج مشابه نتايج ارائه
شده در باره تأثير تراکم و عدم تأثير ويتامينهاي  Cو E
موجود در جيره غذايي بر تعداد گلبولهاي قرمز خون
ماهيان شانک سرطاليي )(Montero et al. 1999
است .در مقابل ،گزارشهايي از عدم تأثير تراکم بر تعداد
گلبولهاي قرمز خون فيلماهيان جوان توسط رفعت نژاد
و همکاران ( )۱039و تأثير ويتامين هاي موجود در جيره
غذايي بر تعداد گلبولهاي قرمز خون ماهيان کپور هندي
ارائه شده است ) .(Misra et al. 2006افزايش تعداد
گلبولهاي قرمز خون در ماهيان پرورشيافته در شرايط
متراکم مي تواند به اين دليل باشد که تراکم باال از عواملي
است که منجر به افت شرايط کيفي آب و به تبع آن،
کاهش اکسيژن محلول آب شده و نياز ماهيان به اکسيژن
افزايش پيدا ميکند .بنابراين ،در اين شرايط ماهي مجبور
به سازگاري با شرايط جديد ميشود و با افزايش تعداد
گلبولهاي قرمز خون براي حمل بيشتر اکسيژن و
اکسيژنرساني بيشتر به بافتها خود را با شرايط موجود
وفق مي دهد (وحدتي و همکاران.)۱039 ،
تعداد گلبولهاي سفيد خون در تيمارهاي مختلف اختالف
معنيداري را در مطالعه حاضر نشان نداد .رفعت نژاد و
همکاران ( )۱039در فيل ماهيان جوان و  Monteroو
همکاران ( )۱999و  Ortunoو همکاران ( )۲33۱در
ماهي شانک سرطاليي نيز عدم تأثير تراکم بر تعداد
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جدول  -2مقايسه شاخصهاي خوني قزلآالي رنگينکمان ( )Oncorhynchus mykissپرورشيافته در دو تراکم مختلف و تغذيه شده با جيرههاي غذايي متفاوت در
طي  11روز پرورش (ميانگين  ±خطاي استاندارد .)n=1

(T03)3

(T۱33)3

(T03)C

(T۱33)C

(T03)E

(T۱33)E

۱۱/56 ± 3/۱a

۱0/63 ± 3/6b

۱۱/03± 3/6a

۱0/30 ± 3/۲b

۱۱/۱3 ± 3/3a

۱0/90 ± 3/۱b

گلبول قرمز ()×۱36/mm3

۱/۱۲ ± ۲/0a

۱/30 ± ۱/۱b

۱/۱ ± ۱/0a

۱/33 ± ۲/0b

۱/۱۱ ± ۱a

۱/33 ± ۲/0b

گلبول سفيد ()×۱30/mm3

۱5/۲0 ± ۱/۱

۱5/03 ± ۱/6

۱5/۱0 ± ۱/5

۱5/۲6 ± ۱/0

۱5/۱9 ± ۱

۱5/03 ± ۱/0

کورتيزول )(nmol/L

۱۲۲ ± ۱/۱b

۲۲9/66 ± ۱/5d

96/00 ± 3/03a

۱63 ± ۱/0c

96/66 ± 3/03a

۱6۱/66 ± ۱/0c

گلوکز ()mg/dL

93/66 ± ۱/۱b

۱5۱/00 ± ۱/3d

30/00 ±3/03a

۱۲0/66 ± ۱/۱c

30/66 ± 3/03a

۱۲6/00 ± ۱c

آلبومين ()g/dL

۲/03 ± 3/۱3b

۲/۱6 ± 3/۲0a

۲/03 ± 3/۱3b

۲/۱0 ± 3/۱0a

۲/56 ± 3/۲3b

۲/۲0 ±3/۱3a

پروتئينکلخون ()g/dL

5/۲3 ± 3/۲3b

۲/50 ± 3/۱۱a

5/03 ± 3/۲3b

۲/06 ± 3/۱۱a

5/۱6 ± 3/۱3b

۲/56 ± 3/۱۱a

سديم ()MEq/L

۱03/3 ± ۱ a

۱6۱/3 ± ۱/30b

۱06/0 ± ۱/0a

۱63/0 ± ۱/0b

۱00/0 ± ۱/3a

۱6۱/0 ± ۱/30b

پتاسيم ()MEq/L

3 ±3/۱3

3/6 ± 3/36

3/9 ± 3/۱۱

3/0 ± 3/30

3/3 ± 3/۱0

9 ± 3/ 9

تيمار
شاخص خوني
هموگلوبين

)(g/dL

ميانگين و خطاي استاندارد با حروف متفاوت در رديفهاي يکسان نشان دهنده اختالف معنيدار آماري مي باشد ( : T03)3( .)P<3/30با تراکم  03و تغذيه شده با جيره بدون ويتامين : T۱33)3( ،با تراکم  ۱33و تغذيه شده با جيره بدون ويتامين :T03)C( ،با تراکم  03و تغذيه شده با
جيره حاوي  ۱033 mg/kgويتامين  : T۱33)C( ،Cبا تراکم  ۱33و تغذيه شده با جيره حاوي  ۱033mg/kgويتامين  :T03)E( ،Cبا تراکم  03و تغذيه شده با جيره حاوي  633 mg/kgويتامين  :T۱33)E( ،Eبا تراکم  ۱33و تغذيه شده با جيره حاوي  633 mg/kgويتامين .E
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ماهيان کپور هندي هم توسط  Misraو همکاران
( )۲336گزارش شده است .تأثير تراکم و ويتامينهاي
موجود در جيره غذايي بر تعداد گلبولهاي سفيد خون در
مطالعات ديگر را مي توان به طول مدت پرورش و طول
مدت غذادهي بچهماهيان در اين شرايط نسبت داد.
مشخص شده است که اين ويتامينها پس از يک دوره
غذادهي طوالني مدت بر گلبولهاي سفيد خون اثرگذار
هستند و بنابراين ،زماني که اثر افزايش اين ويتامينها بر
گلبولهاي سفيد مورد بررسي قرار ميگيرد ،بايد طول
مدت غذادهي مد نظر باشد ).(Blazer, 1992
نتايج حاصل از اين مطالعه ،وجود اختالف معنيداري را
بين تيمارها از لحاظ ميزان کورتيزول و گلوکز خون نشان
داد ،به اين ترتيب که سطح کورتيزول و گلوکز خون
ماهيان در تيمارهاي با تراکم  ۱33بهطور معنيداري بيش
از سطح کورتيزول و گلوکز خون ماهيان در تيمارهاي با
تراکم  03بود .همچنين سطح کورتيزول و گلوکز خون
ماهيان تيمارهاي تغذيه شده با جيرههاي بدون
ويتامينهاي  Cو  Eبهطور معنيداري بيش از سطح
کورتيزول و گلوکز خون ماهيان تغذيه شده با جيرههاي
حاوي ويتامينهاي  Cو  Eبود .اين نتايج مشابه نتايج
بهدست آمده در مطالعهاي بر روي ماهي قزلآالي رنگين
کمان تغذيه شده با جيره تجاري و غذاي آزمايشگاهي بود.
در ماهيان تغذيه شده با جيره آزمايشگاهي حاوي سطوح
باالي ويتامين  Cو ( Eصفر ۱333 ،033 ،۱33 ،و ۲333
ميلي گرم بر کيلوگرم) ،سطح کورتيزول و گلوکز خون
کاهش يافته بود ) .(Blazer, 1982همچنين ،در نتايج
حاصل از مطالعه  Trenzadoو همکاران ( ،)۲336سطح
کورتيزول پالسماي خون ماهيان نگهداري شده در تراکم
باال و تغذيه شده با جيره بدون ويتامينهاي  Cو E
افزايش يافته بود و از اين لحاظ داراي تفاوت معنيدار
آماري با تيمارهاي تغذيه شده با جيره حاوي ويتامينهاي
 Cو  Eبود .در مطالعهاي بر روي ماهيهاي جوان شانک
سرطاليي گزارش شد که سطح کورتيزول پالسما در پاسخ
به استرس ناشي از تراکم در تيمارهايي که با جيره غذايي
بدون ويتامين  Eتغذيه شده بودند ،نسبت به آنهايي که در
همان شرايط اما با غذاي حاوي ويتامين  Eتغذيه شده
بودند ،افزايش يافت ) .(Montero et al. 2001نتايج
مطالعه  Wahliو همکاران ( )۱993در پاسخ به شرايط
استرس در ماهي قزلآالي رنگينکمان نگهداري شده با
جيره تجاري و غذاي آزمايشگاهي نشان داد که ماهيان

گلبولهاي سفيد خون را گزارش کردند .تأثير ويتامينهاي
موجود در جيره غذايي بر تعداد گلبولهاي سفيد خون
تغذيه شده با جيره آزمايشگاهي حاوي مقادير باالي
ويتامين  Cو  Eمقاومت بيشتري در مقابل عوامل
استرس زا از خود نشان دادند و سطح کورتيزول و گلوکز
خون ماهيان تيمارهاي تغذيه شده با جيره بدون
ويتامينهاي  Eو  Cنسبت به تيمارهاي تغذيه شده با
جيره حاوي باالترين سطح ويتامينهاي  Cو  Eافزايش
يافته بود که مشابه نتايج بهدست آمده از پژوهش کنوني
است .مطالعه  Cristinaو همکاران ( )۲336بر روي
قزلآالي رنگينکمان نيز نشان ميدهد که جيره حاوي
ويتامين  Cو  Eبهطور قابل مالحظهاي مقدار کورتيزول
پالسما را کاهش ميدهد.
با توجه به نتايج بهدست آمده از اين مطالعه ميتوان بيان
کرد که تراکم باال يک عامل استرسزاي مزمن در
آبزيپروري به شمار ميرود که بر سالمت ماهي تأثير
ميگذارد ) .(Wedemeyer, 1996بررسيها نشان
ميدهند که استرس از طريق تأثير بر عملکرد محور
هيپوتاالموس -هيپوفيز -بافت بينکليوي بدن ماهيها،
ميزان ترشح  ACTHو کورتيزول را افزايش مي دهد .باال
رفتن کورتيزول ،تأثير منفي بر رفتار ماهي ميگذارد و
افزايش بيش از حد و طوالني مدت اين هورمونها باعث
تضعيف سيستم ايمني ماهي ميشود (Barton and
) .Iwama, 1991افزايش سطح کورتيزول ،محرکي براي
شروع دومين عکسالعمل بدن ماهي به عامل استرس زا
است .توليد کورتيکوستروئيدها باعث تجزيه ذخيره انرژي و
گليکوژن در کبد مي شود و به دنبال تجزيه گليکوژن،
ميزان گلوکز در پالسماي خون ماهيان افزايش مي يابد
(Thomas and Neff, 1985; Vijayan et al.
1994; Rottlant and Tort, 1997; Vijayan et
) al. 1997کاهش سطح کورتيزول و گلوکز خون در
تيمارهايي که از رژيم غذايي حاوي ويتامين استفاده کرده
بودند ،نسبت به تيمارهايي که از رژيم غذايي فاقد ويتامين
تغذيه شده بودند ،ميتوان به اين دليل دانست که
خوراندن مقادير باالي ويتامينها به ماهيان نگهداري شده
در تراکم باال باعث شده که آنها در مقابل شرايط استرسزا
مقاومت کرده و اين امر سبب کاهش اثرات استرس در آنها
(کاهش سطح کورتيزول و گلوکز) شود .نقش خوراندن
مقادير باالي اين ويتامينها در کاهش اثرات استرس و
جلوگيري از ترشح بيش از حد اين هورمونها در
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تيمارهاي تغذيه شده با جيره حاوي ويتامين را ميتوان
اين گونه تفسير کرد که رهاسازي هورمونهاي استرسي
توسط سلولهاي بينکليوي و بافت کرومافين توأم با
مصرف باالي اين ويتامينها است .بنابراين ،با خوراندن
مقادير باالي اين ويتامينها ميتوان از تغييرات هورموني
جلوگيري کرد و با حفظ توان سيستم ايمني به ماهي اين
امکان را داد که در مقابل شرايط استرسزا مقاومت نشان
دهد ).(Blazer, 1992; Dabrowski et al. 1995
علت افزايش سطح کورتيزول و به دنبال آن ،گلوکز در
تيمارهاي تغذيه شده با جيره فاقد ويتامين را ميتوان به
اين دليل دانست که کمبود ويتامينها در شرايط پرورش
با تراکم باال که نياز به آنتياکسيدانها افزايش مي يابد
مانع ايفاي نقش اين ويتامينها در تنظيم واکنش مربوط
به استرس ميشود ،زيرا ويتامينها براي محافظت به
عنوان آنتياکسيدان و تنظيمکنندهي استرس در رژيم
غذاييشان در دسترس نيست ) .(Blazer, 1992اما
دليل عدم تاثير تراکم و ويتامينها بر مقاومت در برابر
شرايط استرسزا در ماهيان مورد مطالعه در ديگر
پژوهشها را مي توان در طبيعت مقاوم برخي گونهها،
سازگاري ماهيها به محيط و سازگاري و تطابق آنها با
شرايط ايجاد شده دانست ).(Vijayan et al. 1994
همچنين دوز پايين ويتامينهاي بهکار رفته در جيرههاي
غذايي در مطالعات ديگر را ميتوان يکي ديگر از عوامل
مؤثر بر عدم تأثير ويتامينها بر مقاومت ماهيهاي مورد
استفاده در ديگر مطالعات دانست ،بهطوريکه افزايش
ويتامينها به ميزان ده برابر ميزان مورد نياز براي رشد
( )۱33 mg/kgرا در گربه ماهي روگاهي براي مقابله با
شرايط نامساعد محيطي الزم دانسته اند (Andrews
) .and Murai, 1975; Blazer, 1992از عوامل ديگر
ميتوان تفاوتهاي موجود در مرحله تکاملي ماهيان را نام
برد ،بهطور مثال ،کارايي جذب ويتامينهاي  Cو  Eدر
آزادماهيان طي مراحل تکاملي تغيير ميکند ( Hamre et
 .)al. 1997در نهايت ،ميتوان بيان کرد که ميزان دوز
باالي ويتامينهاي  Cو  Eافزوده شده به جيره غـذايي
ميتواند بر مقاومت ماهي نسبت به استرس
بيفزايد ) (Waagbo et al. 1993که با نتايج حاصل از
مطالعه حاضر همخواني دارد.
ميزان پروتئينکل و آلبومين در تيمارهاي با تراکم ۱33
نسبت به تيمارهاي با تراکم  03بهطور معنيداري کاهش
يافت و افزودن ويتامينهاي  Cو  Eموجود در جيره غذايي

تأثيري بر عملکرد اين دو فاکتور نداشت Trenzado .و
همکاران ( )۲336گزارش کردند که ميزان پروتئين کل
خون و آلبومين در ماهيان قزلآالي رنگينکماني که در
شرايط متراکم نگهداري شده بودند در مقايسه با تراکم
پائينتر کاهش پيدا کرده بود ،اما دوز ويتامينهاي بهکار
رفته در جيره غذايي ،تأثيري بر ميزان اين دو عامل
نداشت .ويتامينهاي افزوده شده به جيرههاي غذايي ماهي
قزلآالي رنگينکمان با دوزهاي متفاوت در مطالعه
 )۱93۲( Halverنيز تأثيري بر ميزان پروتئينکل خون و
آلبومين نداشت .کاهش پروتئينکل خون و آلبومين
نشاندهنده وضعيت بد تغذيهاي و شرايط نامساعد
محيطي است .در ماهيان نگهداري شده در تيمارهاي با
تراکم باال ،دسترسي محدود به غذا ،کاهش سطح تغذيه به
ازاي هر ماهي و ماهيهاي غالب وجود دارد که باعث ايجاد
طبقات مختلف وزني و در نتيجه ،نامساوي شدن سهم هر
ماهي در گرفتن غذا و در نهايت ،افزايش نوسان در وزن و
کاهش ميزان کارآيي و ثمربخشي غذا ميشوند .بنابراين،
ماهيان از لحاظ شرايط تغذيهاي در وضعيت نامناسبي قرار
داشته و همچنين ،به دليل افزايش تعداد ماهي در تراکم
باال مشکالتي از قبيل کاهش اکسيژن محلول آب ،توليد
فضوالت و مدفوع ماهيان و همچنين ،توليد آمونياک پيش
ميآيد و در نتيجه در اين شرايط نامساعد محيطي ،ميزان
آلبومين و پروتئينکل خون کاهش مييابد (Ramesh
) .and Saravanan, 2008ارتباط بين آلبومين و
پروتئينکل خون را اينطور ميتوان بيان کرد که از آنجا
که آلبومين و گلوبولين مهمترين اجزاي پروتئينکل
پالسما هستند ،تغيير در هر کدام از آنها ،بر ميزان
پروتئينکل خون مؤثر است و در نهايت ،ميتوان گفت که
تأثيرگذاري اين دو پارامتر بر يکديگر وجود دارد و
همبستگي بين آنها قابل انتظار است (Butler et al.
).1984
در نتايج حاصل از مطالعه حاضر ،تفاوت معنيداري در
ميزان پتاسيم خون تيمارهاي مختلف مشاهده نشد .از
طرفي تفاوت معنيداري در تيمارهاي مختلف در ميزان
سديم پالسماي ماهيان ديده شد؛ بدين ترتيب که ماهيان
تيمارهاي با تراکم باالتر ،ميزان سديم پالسماي بيشتري
نسبت به تيمارهاي با تراکم کمتر داشتند .اين نتايج مشابه
گزارش ارائه شده توسط وحدتي و همکاران ()۱039
درخصوص تأثير تراکمهاي مختلف ذخيرهسازي بر
شاخصهاي خونشناسي قزلآالي رنگينکمان بود.
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افزايش سديم در تراکمهاي باالتر را ميتوان به اين دليل
،دانست که در ماهيهاي نگهداري شده در شرايط متراکم
نوعي پاسخ به استرس ايجاد شده و افزايش کورتيزول و
نيز افزايش در روند تجزيه ذخاير قندي و غيرقندي پيش
 اختالل آب و الکتروليت القاء ميشود و،ميآيد و در نهايت
تعادل برخي يونها بههم ميخورد و ميزان برخي يونها
.)۱039 ،مثل سديم خون باال ميرود (وحدتي و همکاران
هر گونه اختالل و تغيير در شرايط محيطي منجر به بر هم
خوردن اسموالليته بدن ماهي شده و تعادل برخي يونها
(Ramesh and Saravanan, مانند سديم مي شود
، براساس نتايج حاصل از اين مطالعه، در مجموع.2008)
 بر شاخصهاي،تراکم باال بهعنوان يک عامل استرسزا
 بهC  وE  اما افزودن ويتامينهاي،خوني تأثير منفي دارد
جيره غذايي ماهيان پرورشيافته در تراکم باال ميتواند
.برخي از اثرات منفي تراکم را کاهش دهد

تشکر و قدرداني
از همکاري صميمانه جناب آقاي مهندس جعفر سرخوش
مديريت کارگاه تکثير و پرورش ماهيان سردآبي حسينآباد
بيستون و همچنين جناب آقاي مهندس مجتبي پوريا و
،ديگر دوستاني که در انجام اين مطالعه همکاري کردند
.سپاسگزاري مي شود
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Abstract
Effects of vitamins C and E - supplemented diet on hematological indices of rainbow
trout Oncorhynchus mykiss juveniles at two different densities were investigated in a 6week trial. Rainbow trout juveniles (initial body weight of 9.6 ± 0. 69 g) at two stocking
densities of 50 and 100 fish per 50 liters were fed three diets containing the same level
of protein and fat, but with different levels of the vitamins. Experimental diets included
diet 1 without vitamins, diet 2 supplemented with 1500 mg/kg vitamin C and diet 3 with
600 mg/kg vitamin E. A total number of 1350 rainbow trout juveniles were devided in
six treatments each with three replicates as T50(0) (density = 50, fed diet 1), T100(0)
(density = 100, fed diet 1), T50(C) (density = 50, diet 2), T100(C) (density = 100, diet 2),
T50(E) (density = 100, diet 3) and T100(E) (density = 100 diet 3). After a 6-week feeding,
hemoglobin level, the number of red blood cells and sodium level were significantly
higher in T100 treatments (P<0.05). Plasma glucose and cortisol were also significantly
higher in T100 treatments (the highest in T100(0)) than in T50 treatments (the highest in
T50(0)) (P<0.05). T50 treatments had higher levels of blood albumin and total protein
(P<0.05). There were no significant differences in number of white blood cells and
potassium level between treatments (P>0.05). According to the results, supplementing
the diet of rainbow trout with vitamins C and E enhances fish resistance to the stressful
environment caused by stocking density.
Keywords: Rainbow trout, Stress, supplementary Vitamin C and E, Hematological
parameters
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