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 چکيده

 کماننينگر يآالان قزليبچه ماه يخون يهاهفته بر شاخص 6به مدت  ييغذا يهارهيدر ج E وC  يهانيتاميوافزودن ر يتأث
(Oncorhynchus mykiss ) ن يانگيکمان با منيرنگ يآالقزل انيقرارگرفت. بچه ماه يابيارز موردپرورش در دو تراکم مختلف

 يغذاده کساني يچرب و نيپروتئ با ييره غذايج 3تر با يل 50قطعه در  ۱00 و 50( گرم در دو تراکم 6/9 ± 69/0ه )يوزن اول

 با افزودن 3ره يو ج Cن يتاميو mg/kg ۱500با افزودن  ۲ره ين، جيتاميبدون افزودن و ۱ره يمل جشا ييغذا يهارهيشدند. ج

mg/kg 600 ن يتاميوE .بود مار شامل سه تکرار يمار که هر تيت 6کمان در نيرنگيآالقزل يماهعدد بچه ۱350تعداد  بودند

و  50)با تراکم  50T(C) (،۱ره يه شده با جيو تغذ ۱00)با تراکم  00۱T(0)(، ۱ره يه شده با جيو تغذ 50)با تراکم  50T(0) به صورت

 ( و3ره يبا جه شده يو تغذ 50)با تراکم  05T(E) (،۲ره يه شده با جيو تغذ ۱00)با تراکم  ۱00T(C)(، ۲ره يه شده با جيتغذ

(E)۱00T  زانيم ،يهفته غذاده 6پس از  ع شدند.يتوز يطور کامالٌ تصادفه ( و ب3ره يه شده با جيو تغذ ۱00)با تراکم 

 بود 50T يهاماريش از تيب يداريطور معنه ب ۱00T يهاماريدر ت م خونيزان سديو م قرمز خون يهاگلبولتعداد ، نيهموگلوب

(05/0<P.) ۱00 يمارهايدر تز ين خون و گلوکز زوليزان کورتيمT ب(۱00(0)ن مقدار در يشتريT )ش از يب يداريطور معنه ب

نسبت به  يشتريخون ب کلنين و پروتئيزان آلبوميم 50T يمارهايت (.P>05/0)بود ( 50T(0) ن مقدار دريشتريب) 50T يامارهيت

مختلف تفاوت  يمارهايم خون در تيزان پتاسيمو  د خونيسف يهاتعداد گلبول از لحاظ (.P>05/0)داشتند  ۱00T يمارهايت

در باال بردن  ييره غذايبه ج Eو  C يهانيتاميالعه نشان داد که افزودن ون مطيج اينتا(. <05/0P) دار مشاهده نشديمعن

 مؤثر است. ناشي از تراکم پرورش يطيمح يزاط استرسيان در برابر شرايمقاومت بچه ماه
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قدمهم
از  Oncorhynchus mykissقزل آالي رنگين کمان 

 يبوم باشد کهيم آزادماهيانخانواده و ماهيان سردآبي 

کاست يشمال غرب آمر يساحل يهارودخانه

(Sedgwick, 2001). هجري  ۱339در سال  ين ماهيا

ه آبهاي شيرين ايران آورده شده و شمسي از طريق اروپا ب

جايي به طور گسترده اي در ايران پراکنش هبدر اثر جا

سرعت رشد  ليدلبه آالي رنگين کمان قزليافته است. 

از ارزش اقتصادي بااليي در جهان ذ ياد و گوشت لذيز

 د در واحد سطح ويش توليافزا يبرخوردار است. برا

رس ـدر دست يضاشتر از آب و فيه بـاده هر چـاستف

ت ينهان امر در يابداع شده است که ا يمختلف يهاروش

ز يت مطلوب و نيفين با کييد پروتيش توليمنجر به افزا

کننده خواهد شد )عالمه، توليد يشتر برايب يآورسود

 کردننه يبه يپروريآبز از آنجا که هدف صنعت  .(۱383

ورش پر ،ت باال استيفيشتر با کيب يد ماهيرشد و تول

 ،ک راهکار مناسب و مهم استيبه صورت متراکم  يماه

تواند يم يصورت متراکم زمانه ب ياما پرورش ماه

زان ياز سرعت رشد مناسب و م يباشد که ماه ياقتصاد

را  يمصرف يهانهيبرخوردار باشد تا بتواند هز ييباال يبقا

شتر از يان بيزا در ماهاسترسر سوء عوامل يتأث. جبران کند

 ,Gabaudan and Verlhac)ودات خونگرم است موج

 ياقتصاد يهااز خسارت يريشگيپ براين يبنابرا .(1992

در اثر تراکم  يطيط محيشرا که احتماالً ير نامطلوبيو تاث

 کند يوارد م يک ماهيولوژيزيان بر ساختار فيماه يباال

از  يريآب و جلوگ يفي، کنترل کيت علميرياز به مدين

ت يق تقويها از طرو مقاومت در برابر آن هايماريبروز ب

 Barton)است  يضرور يبدن امر يدفاعکارهاي سازو

and Jwama, 1991). مهم در  عاملي ت غذايفيک

ت يتقو ن حال،يدر ع يلو ،است يسالمت ماه ينگهدار

ه يبر عل يدفاعکارهاي وساز شيافزابه از ين يسالمت ماه

      .دارد زامارييبعوامل 

م يدر رژ يسالمت ارتقاي يبرا يها و مواد معدننيتاميو

  دارند استفاده  ييکه تراکم باال يان پرورشيماه ييغذا

ره يها در جنيتامياستفاده از و ،گري. به عبارت ددنشويم

ط متراکم يمناسب پرورش در شرا ياز راهکارها يکي ييغذا

با توجه به  .(Panush and Delafeunte, 1985) است

زول يکورت مانند يخوني هاپارامتراز  يش برخيافزا کهنيا

 ،شوديدر برابر استرس تراکم محسوب م يپالسما پاسخ

 E و C يهانـيتاميو ياوـح ييذاـره غيار بردن جـکهب

 ،جهينت دردر کاهش استرس و  يتواند نقش مؤثر و مهميم

بر آن  يم کنندگيزول پالسما و اثر تنظيکاهش سطح کورت

   ر تراکم بر يثأت .(Chavez, 1990)د داشته باش

کمان توسط نيرنگيآالقزل يماهشناسي خون يهاشاخص

قرار گرفت و  ي( مورد بررس۱379)و همکاران  يوحدت

ن و تعداد يزان هموگلوبيمشخص شد که تراکم بر م

ولي  ،ه استنداشت يدارير معنيقرمز خون تأث يهابولـگل

در  .شودميد خون يسف يهاباعث کاهش تعداد گلبول

ره يدر ج  Eو C يهانيتامير ويثأتديگري که  پژوهش

ط يدر شراافته يپرورش کمان  نيرنگ يآالقزل يماه ييغذا

ن يکه ا گزارش شد ،مطالعه قرار گرفتمتراکم مورد 

 يزول پالسما در ماهيکاهش سطح کورتها باعث نيتاميو

 نيهمچن ..Trenzado et al) (2006 شوند يم

Navarre  وHalver (۱989)  انيکه ماهگزارش کردند 

 Cن يتاميو يحاو ييره غذايکه از جکماني رنگين آاليقزل

در برابر استرس از خود  يشتريمقاومت ب ،نده ااستفاده کرد

ش يها افزاپالسما در آن زوليکورت و سطح دهند يمنشان 

و  خون کلنيزان پروتئيم ،نيهمچن .استکرده ندا يپ

 نشان نداد. يشيا افزاين کاهش يتامير ويتحت تأث نيآلبوم

ره يدر ج  Eو C يهانيتاميافزودن و يگريددر مطالعه 

در  خون  زول و گلوکزيسبب کاهش سطح کورت ييغذا

 شد (.Sparus aurata L) ييطالسرشانک  يماه

(Montero et al. 1999).  Misra( ۲006و همکاران )

گزارش   rohita) (Labeo يکپور هند يماهنيز در 

زان يو م د خونيسف يهااز لحاظ تعداد گلبولکه  کردند

 ه شده بايتغذ يمارهايدر ت يداريمعن تفاوت نيهموگلوب

از لحاظ  يول ،شودميمشاهده  C نيتاميمتوسط و حسط

 يدار آمارين تفاوت معنيکل خون و آلبوم نيزان پروتئيم

فوق و لزوم  حاتيبا توجه به توض. مشاهده نشد مارهاين تيب

 يآالقزلپرورش  يهاط موجود در کارگاهيشرا يبررس

 يبررس پژوهش حاضرهدف از ران، يکمان در کشور ارنگين

 يآالقزل ييغذا رهيبه جE و  C يهانيتاميافزودن و ريتاث

مختلف، بر  يهاتراکمدر  شده ينگهدارکمان نيرنگ

ارزيابي مقاومت در  ون گونه يا يشناس خون  ياـهصـشاخ

 .بوده است ناشي از تراکم پرورش شرايط استرس
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 هاروشمواد و 
 يآبان سردير و پرورش ماهيدر کارگاه تکثحاضر پژوهش 

ستون، در استان کرمانشاه يآباد واقع در شهرستان بنيحس

 با ابعاد ييايفرنيکال يهان منظور از ترافيانجام شد. به ا

و  کردنر به منظور سازگار متيسانت ۲00× 45 × ۲5

ن يا .ان در دو تراکم مختلف استفاده شديپرورش ماه

آب  %75شدند و روزانه  يريگتر آبيل 50زان يها به متراف

ط يان با شرايکامل ماه يض شد. پس از سازگاريها تعوآن

کمان با نيرنگ يآالقزل يعدد ماه ۱350، تعداد يپرورش

 ۱00و  50با دو تراکم گرم  6/9 ±69/0 ين وزنيانگيم

ج و يتدربهع شدند. يتراف توز ۱8در تر يل  50 درقطعه 

ن يگزيجا يشيآزما يهارهيک هفته جيپس از گذشت 

 يان با غذايروز ماه 45شد و به مدت  يتجار يغذا

و ( ۱7:00و  9:00در فواصل زماني منظم )ساعت  يشيآزما

  .شدنده يتغذوزن بدن  %۲به ميزان روزانه 

 نيتاميبدون افزودن و ۱ره يبه صورت ج ييغذاره يجسه 

گرم ميلي ۱500با افزودن  ۲ره يره شاهد، جيبه عنوان ج

 600با افزودن  3ره يو جغذا در کيلوگرم  Cويتامين 

ساخت شرکت )لوگرم غذا يدر ک E ويتامينگرم ميلي

پس از مشخص نمودن  .فرموله شد( انسيس هايراالبراتو

 ييايميه شيو تجز ييره غذايون جيره و فرموالسياقالم ج

ها داراي تمام جيرهآغاز شد.  ييره غذايآن، کار ساخت ج

رفته کارهبه يابتدا مواد اولپروتئين و چربي يکسان بودند. 

 در داخل تشت کامالً  ييغذا يهارهيون جيدر فرموالس

آب مخلوط  يجيتدر کردنسپس با اضافه  .مخلوط شدند

و با استفاده از چرخ گوشت  دست آمدبه يشکل خميري

متر شکل داده شدند. يليم 3با قطر  ييهاصورت پلتهب

ک يپالست يخارج شده از چرخ گوشت رو يهاپلت

خشک شدند. در طول مدت  اتاق کامالً يگسترده و در دما

هم زده شدند تا هشده مرتب بپلت يخشک شدن، غذاها

 کنواخت مخلوط شوند. پس از خشک شدن،يصورت به

م يـضخ يکـيپالست يسه هايدر ک ييغذا يهارهيـج

 -30 يدر دما زريفرشده و در  يگذارو شماره يبندبسته

ب ينان از ترکياطم يشدند. برا يگراد نگهدار يدرجه سانت

ک از ياز هر  يانمونه ،ساخته شده يهارهيج ييايميش

  (.۱)جدول  ه قرار گرفتيشگاه مورد تجزيها در آزماآن

ان و يدر پرورش ماه يطيت عوامل مختلف محيهمنظر به ا

از  يبه برخ يها از نظر رشد و سالمتد آنيشد يوابستگ

آب  يفيک ياهپارامترکه نيز به جهت اين عوامل و نيا

مارها ير نوع غذا و تراکم بر تياز تاث ج حاصليدر نتا يرييتغ

و  يکيزيفهاي پارامترتمام بر آن شد تا  يسع ،جاد نکنديا

دما و  ،pH .کسان باشنديمارها يآب در همه ت ييايميش

 Water)صورت روزانه با استفاده از دستگاهبهژن ياکس

Checker-U10, HURIBA, Japan)  يريگاندازه   

   يو خروج يورودآب حرارت ن درجهيانگيشد. ميم

ب يترتبهش يطول آزما مختلف در يمارهايت ها درتراف

گراد، يسانتدرجه  89/۱7 ± ۲4/0و  ۱۱/۱8 ± ۲9/0

و  يژن ورودين اکسيانگيو م pH ۱۱/0 ± ۱3/7 نيانگيم

 76/7 ± 48/0 و ۲0/8 ± 4۲/0 بيها به ترتتراف يخروج

فون يز کردن و سيض آب با تميتعو تر بود.يگرم در ليليم

 يان در تمامينشده و مدفوع ماهخورده ييکردن مواد غذا

 گرفت.ميصورت روزانه صورت هها بتراف

به ماهيان ساعت قبل از کشتار  ۲4 ،ان دوره پرورشيدر پا

ن يوزت يطور انفرادهان بيام ماهتمسپس غذا داده نشد. 

        يريخونگ يبرا يماه عدد ۲0از هر تکرار شدند و 

از خون با  يبردارنمونهانتخاب شدند.  يصورت تصادفهب

 .شدغه اسکالپل انجام يله تيوسهب يقطع کامل ساقه دم

متداول  يهابه روش ،CBC نييتع يخون کامل برا

 يهامورد استفاده قرار گرفت. شمارش گلبول يشگاهيآزما

صورت هب (RBC) قرمز يهاو گلبول (WBC)د يسف

صورت هب (Hb)ن يبا الم نئوبار و مقدار هموگلوب يدست

محاسبه شد.  (Drabkin)ن يله محلول درابکيوسهب يدست

محاسبه  براي يخون يهالپالسما از سلو يجداساز

فوژ مدل يتوسط سانتر ييايميوشيب يهاپارامتر

Labofuge 2000 شرکت  Heraeus Sepatech 

 rpm 3000 قه دريدق 5ساخت کشور آلمان به مدت 

 ،Radioimmunoassayبه روش زول يو کورت شدانجام 

فنالند  ساختLKB با استفاده از دستگاه گاما کانتر 

مقدار  .(Kubokava et al. 1999) شد يريگاندازه

ک با يبه روش فتومتر گلوکزو  نيآلبوم ،خونکلنيپروتئ

 SINNOWA D- 280 زرياستفاده از دستگاه اتوآناال

ک يم به روش فتومتريم و پتاسيمقدار سد. ندشدسنجش 

سنجش  Electrolyte Analyzer با استفاده از دستگاه

  شد.
بر  يخون يهاشاخص در ارتباط با هال دادهيه و تحليتجز

با  يتصادف الب طرح کامالًاساس آزمون دانکن در ق

 .شدانجام  05/0در سطح  SPSSاستفاده از نرم افزار 

ان شد ياستاندارد ب يخطا ± نيانگيصورت مهها به دادهيکل
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رنوف يـ اسم فوها توسط کولموگرداده يسازو نرمال

 صورت گرفت.

 

 .يشيآزما يهارهي)درصد ماده خشک( ج ييايميب شيو ترک (وگرمليگرم بر ک) ونيفرموالس -1جدول 

  ييغذا يهارهيج باتيترک    ييمواد غذا

 )گرم( 3  )گرم( ۲ )گرم( ۱ 

 650 650 650 يپودر ماه

 7/۱95 7/۱95 7/۱95 ايکنجاله سو

 45 47 50 آرد گندم

 ۱/۱0 ۱/۱0 ۱/۱0 آرد ذرت

 ۲0 ۲0 ۲0 نشاسته ذرت

 ۱0 ۱0 ۱0 ۱يمکمل معدن

 ۱0 ۱0 ۱0 ۲نهيتاميمکمل و

 ۲0 ۲0 ۲0 نيزيال

 ۲0 ۲0 ۲0 نيونيمت

 8/۱0 8/۱0 8/۱0 يروغن ماه

 8/۱0 8/۱0 8/۱0 ايروغن سو

 5/۲ 5/۲ 5/۲ ضد قارچ

 - 3C - 3ن يتاميو

 4E - - 5نيتاميو
 ره )برحسب درصد(يج ييايميب شيترک

 40 40 40 نيپروتئ

 6/۱3 6/۱3 6/۱3 يچرب

 ۲/6 ۲/6 ۲/6 رطوبت 

 ۱6 ۱6 ۱6 خاکستر
د و ين کلرايگرم کول 12د، يگرم  1گرم مس،  2/4گرم کبالت،   يليم 480وم، يگرم سلن 2، يگرم رو5/12گرم آهن ،  26:  يحاو يلوگرم از مکمل معدنيهر ک -1

،   3Dن يتاميو  A  ،400000IUن يتاميو  IU 1600000: يونه حايتاميلوگرم از مکمل ويهر ک -2  .(ساخت شرکت البراتورهاي سيانس) لوگرميک کيتا ماده حامل 

 9B ،8ن يتاميگرم و 6B ،2ن يتاميگرم و 5B ،4نيتاميگرم و 3B ،40ن يتاميگرم و 2B ،12ن يتاميگرم و 1B ،8ن يتاميگرم و 3K ،6ن يتاميگرم و  E ،2نيتاميگرم و4

 ،Cن يتاميزان ماده موثره ويم -3   )ساخت شرکت البراتورهاي سيانس(.  لوگرميک کيتا مل ماده حاو  B.H.Tگرم  2H ،2ن يتاميگرم و 12B ،24/0ن يتاميگرم و

 .استلوگرم يگرم در کيليم E، 600ن يتاميزان ماده موثره ويم -4 .استلوگرم يگرم در کيليم 1500

 

 نتايج

 يشناسخونهاي گيري شاخصنتايج حاصل از اندازه

هاي يه شده با جيرهکمان تغذرنگين يآالقزلماهيان 

مقدار هموگلوبين و  .شده است ارائه ۲آزمايشي در جدول 

 ،۱00T(0)هاي در تيمار هاي قرمز خونگلبول تعداد 

(C)۱00T و (E)۱00T هاي داري بيش از تيمارطور معنيهب

(0)50T ،(C)50T و  (E)05T   بود(05/0<P.)  از لحاظ تعداد

آماري بين دار اختالف معني ،هاي سفيد خونگلبول

هاي غذايي متفاوت در جيرهتيمارهاي تغذيه شده با 

 (.<05/0P)هاي مختلف مشاهده نشد تراکم

و گلوکز  زوليزان کورتيرا در م يداريج اختالف معنينتا 

زان يب که مين ترتيبه ا ،مختلف نشان داد يمارهايخون ت

 و ۱00T، (C)۱00T(0) يمارهايدر ت خون گلوکز و زوليکورت

(E)۱00T 50(0) يمارهايش از تيب يداريطور معنهبT ،(C)50T  

 و 50T ،(C)50T(0) يمارهاين تيب (.P>05/0)بود  05T(E) و

(E)05T ،50(0) ماريزول و گلوکز خون در تيسطح کورتT    

 بود 05T(E)و  50T(C) يمارهاياز ت شيب يداريطور معنهب
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(05/0<P)، يمارهاين تيب يول (C)50T  و(E)05T  اختالف

 يمارهايت نيب ،نيهمچن (.P<05/0) دار وجود نداشتيمعن

(0)۱00T، (C)۱00T  و(E)۱00T، زول و گلوکز خون يسطح کورت

 يمارهايش از تيب يداريطور معنهب ۱00T(0)مار يدر ت

(C)۱00T و (E)۱00T  بود(05/0<P)، يمارهاين تيب يول 

(C)۱00T و (E)۱00T دار وجود نداشت ياختالف معن

(05/0P>.) 

 يمارهاين تيب ،خونکلنيو پروتئ نيزان آلبومياز لحاظ م

(0)50T ،(C)50T و (E)05T ۱00(0) يمارهاين تين بيو همچنT، 

(C)۱00T و (E)۱00T مشاهده نشد  يدارياختالف معن

(05/0>P)،  50 يمارهايت، ن دو تراکميسه بيمقااما درT 

 يمارهايز تا يشتريخون ب کلنين و پروتئيزان آلبوميم

0۱0T  داشتند(05/0<P.) م يزان سديم ،ش تراکميبا افزا

 .نشان دادمختلف  يمارهايدر ترا  يدارياختالف معن ،خون

ن ين بيو همچن 05T(E) و 50T ،(C)50T(0) يمارهاين تيب

دار ياختالف معن ۱00T(E) و ۱00T، (C)۱00T(0) يمارهايت

در  (.<05/0P) م خون مشاهده نشدياز لحاظ سد يآمار

 ۱00T(E) و ۱00T، (C)۱00T(0) يمارهايت مقايسه بين دو تراکم،

داشتند  05T(E) و 50T ،(C)50T(0)از  يشتريم بيزان سديم

(05/0P<.) دار ياختالف معن ،م خونيزان پتاسياز لحاظ م

 (.<05/0P) مختلف مشاهده نشد يمارهايدر ت يآمار

 

 بحث
يافته اهيان پرورشهاي غذايي مبا افزودن ويتامين به جيره

هاي خون شناسي در شرايط متراکم از لحاظ شاخص

 دار آماري در تيمارهاي مختلف مشاهده شد.اختالف معني

هاي قرمز خون در هاي هموگلوبين و تعداد گلبولشاخص

داري طور معنيهب ۱00T(E) و ۱00T، (C)۱00T(0) تيمارهاي

ود. نتايج ب 05T(E)  و50T ،(C)50 T(0)بيش از تيمارهاي 

مشابهي از افزايش مقدار هموگلوبين خون با افزايش تراکم 

در جيره غذايي بر اين  E وC هاي و عدم تأثير ويتامين

شاخص در ماهي شانک سر طاليي گزارش شده است 

(Montero et al. 1999; Ortuno et al. 2001) .

نيز از عدم تأثير تراکم بر ميزان هموگلوبين  هاييگزارش

( و ۱389ماهيان جوان )رفعت نژاد و همکاران، يلخون ف

هاي موجود در جيره غذايي بر هموگلوبين تأثير ويتامين

 Misra et) (Labeo rohita)خون ماهيان کپور هندي 

al. 2006) کمان رنگين آاليو قزل(Dabrowski et 

al. 1995)  وجود دارد. شرايط محيطي بر مقدار

ست )وحدتي و همکاران، هموگلوبين خون ماهي مؤثر ا

در  يزاي محيطي مهمعامل استرس  ،تراکم باال .(۱379

. نگهداري ماهي در شرايط شودها محسوب مي ماهي

منجر به کاهش اکسيژن محلول آب و به دنبال  ،متراکم

 مي شود. لذاهاي بدن رساني به بافتکاهش اکسيژن ،آن

يش افزابراي  يواکنش ،افزايش ميزان هموگلوبين خون

. به همين آيدبه حساب ميرساني در خون ظرفيت اکسيژن

سازگاري و تطابق با  برايماهي  تراکم، با افزايش ،علت

مجبور به افزايش هموگلوبين براي  ،شرايط ايجاد شده

اکسيژن خون به منظور مقابله با کمبود حمل بيشتر 

رفعت نژاد و ؛ ۱379وحدتي و همکاران، اکسيژن است )

در  هاي قرمز خونتعداد گلبول .(۱389همکاران، 

طور معني داري بيش از  به ۱00تيمارهاي با تراکم 

بود. اين نتايج مشابه نتايج ارائه   50تيمارهاي با تراکم 

  Eو Cهاي تأثير تراکم و عدم تأثير ويتامين بارهشده در 

هاي قرمز خون تعداد گلبول موجود در جيره غذايي بر

 (Montero et al. 1999) طالييماهيان شانک سر

از عدم تأثير تراکم بر تعداد  هاييگزارش ،است. در مقابل

ماهيان جوان توسط رفعت نژاد هاي قرمز خون فيلگلبول

هاي موجود در جيره  ( و تأثير ويتامين۱389و همکاران )

هاي قرمز خون ماهيان کپور هندي غذايي بر تعداد گلبول

. افزايش تعداد (Misra et al. 2006) ارائه شده است

يافته در شرايط در ماهيان پرورش هاي قرمز خونگلبول

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 

اين شرايط ماهي مجبور  در ،کند. بنابراينافزايش پيدا مي

شود و با افزايش تعداد مي به سازگاري با شرايط جديد

حمل بيشتر اکسيژن و  برايهاي قرمز خون گلبول

ها خود را با شرايط موجود رساني بيشتر به بافتاکسيژن

              .(۱379وفق مي دهد )وحدتي و همکاران، 

تلف اختالف هاي سفيد خون در تيمارهاي مختعداد گلبول 

رفعت نژاد و  .حاضر نشان نداد مطالعهداري را در معني

و  Monteroدر فيل ماهيان جوان و ( ۱389همکاران )

( در ۲00۱و همکاران )  Ortuno( و ۱999همکاران )

 طاليي نيز عدم تأثير تراکم بر تعدادماهي شانک سر
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متفاوت در  ييغذا يهارهيه شده با جيافته در دو تراکم مختلف و تغذيپرورش (Oncorhynchus  mykiss)کمان نيرنگ يآالقزل يخون يهاسه شاخصيمقا -2جدول 

 (.=3nخطاي استاندارد  ±)ميانگين   روز پرورش 45 يط

 ماريت

 يشاخص خون
(0)T50 (0)T۱00 (C)T50 (C)T۱00 (E)T05 (E)T۱00 

 

 

 

 (g/dL)ن يهموگلوب
 

a۱/0 ± 46/۱۱ b6/0 ± 60/۱3 a6/0 ۱۱/30± b۲/0 ± 73/۱3 a7/0 ± ۱0/۱۱ b۱/0 ± 93/۱3 

 a5/۲ ± ۱۲/۱ b۱/۱ ± 85/۱ a5/۱ ± ۱/۱ b5/۲ ± 87/۱  a۱ ± ۱۱/۱ b5/۲ ±  87/۱ (×3mm/6۱0) گلبول قرمز
 

 ۱/۱ ± ۲5/۱4 6/۱ ± 30/۱4 4/۱ ± ۱5/۱4 5/۱ ± ۲6/۱4 ۱ ± ۱9/۱4 3/۱ ± 30/۱4 (×3mm/3۱0) ديگلبول سف
 

 (nmol/L) زوليکورت
 

b۱/۱ ± ۱۲۲ d4/۱ ± 66/۲۲9 a57/0 ± 33/96 c5/۱ ± ۱60 a57/0 ± 66/96 c5/۱ ± 66/۱6۱ 

 (mg/dL) گلوکز
 

b۱/۱ ± 66/90 d7/۱ ± 33/۱4۱ a57/±0 33/75 c۱/۱ ± 66/۱۲5 a57/0 ± 66/75 c۱ ± 33/۱۲6 

 (g/dL) نيآلبوم
 

 

b۱0/0 ± 50/۲ a5۲/0 ± ۱6/۲ b7۱/0 ± 50/۲ a۱5/0 ± ۱3/۲ b0۲/0 ± 46/۲ a8۱/±0 ۲3/۲ 
 

 (g/dL) خونکلنيپروتئ
 

b۲0/0 ± ۲0/4 a۱۱/0 ± 43/۲ b۲0/0 ± 30/4 a۱۱/0 ± 36/۲ b۱0/0 ± ۱6/4 a۱۱/0 ± 46/۲ 

 (MEq/L) ميسد
 

a ۱ ± 0/۱57 b73/۱ ± 0/۱6۱ a5/۱ ± 3/۱56 b5/۱ ± 3/۱60 a7/۱ ± 3/۱55 b75/۱ ± 3/۱6۱ 

 ۱7/0± 8 06/0 ± 6/8 ۱۱/0 ± 9/8 05/0 ± 5/8 ۱5/0 ± 7/8 9/±0 9 (MEq/L) ميپتاس

و تغذيه شده با  50تراکم  : با50T(C) و تغذيه شده با جيره بدون ويتامين، ۱00: با تراکم  ۱00T(0)و تغذيه شده با جيره بدون ويتامين،  50: با تراکم  50T(0) (.P>05/0) باشد يم يدار آماريکسان نشان دهنده اختالف معني يهافيبا حروف متفاوت در رد خطاي استانداردن و يانگيم

.Eن ويتامي kg/mg 600 يحاوو تغذيه شده با جيره  ۱00: با تراکم E ، (E)۱00Tويتامين  mg/kg 600 يحاوبا جيره و تغذيه شده  50: با تراکم C، (E)05Tويتامين  kg/mg۱500 يو تغذيه شده با جيره حاو ۱00: با تراکم  C ،(C)۱00Tويتامين  mg/kg ۱500 يجيره حاو
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و همکاران  Misra هم توسط يان کپور هنديماه

 يهانيتامير تراکم و ويتأث است.( گزارش شده ۲006)

د خون در يسف يهاگلبولتعداد بر  ييره غذايموجود در ج

و طول  پرورشطول مدت به توان  يگر را ميمطالعات د

نسبت داد. ط ين شرايان در ايماهبچه يمدت غذاده

ها پس از يک دوره ويتامين مشخص شده است که اين

گذار اثرهاي سفيد خون غذادهي طوالني مدت بر گلبول

ها بر نيتامين ويش ايکه اثر افزا يزمان ،هستند و بنابراين

د طول يبا ،رديگميقرار  يد مورد بررسيسف يهاگلبول

    (Blazer, 1992).مد نظر باشد يمدت غذاده
را  يداريوجود اختالف معن مطالعه،ن ياج حاصل از ينتا

زول و گلوکز خون نشان يزان کورتيمارها از لحاظ مين تيب

زول و گلوکز خون يب که سطح کورتين ترتيبه ا ،داد

ش يب يداريطور معنهب ۱00با تراکم  يمارهايتدر ان يماه

با  يمارهايتدر ان يزول و گلوکز خون ماهياز سطح کورت

زول و گلوکز خون ين سطح کورتيبود. همچن 50تراکم 

   بدون  يهارهيه شده با جيتغذ يمارهايان تيماه

ش از سطح يب يداريطور معنهب E و C يهانيتاميو

 يهارهيه شده با جيان تغذيزول و گلوکز خون ماهيکورت

  ج يج مشابه نتاين نتايبود. ا  E و C يهانيتاميو يحاو

 نيرنگ يآالقزل يماه يروبر  يامطالعه در دست آمدههب

 .بود يشگاهيآزما يو غذا يره تجاريشده با ج هيتغذکمان 

 حوسط يحاو يشگاهيره آزمايه شده با جيان تغذيماهدر 

 ۲000و  ۱000، 500، ۱00)صفر،  Eو  Cن يتاميوباالي 

 زول و گلوکز خوني، سطح کورت(لوگرميگرم بر ک يليم

ج يدر نتا ،نيهمچن . (Blazer, 1982)افته بوديکاهش 

سطح  ،(۲006) و همکاران Trenzado ل از مطالعهحاص

شده در تراکم  ينگهدار انيخون ماه يزول پالسمايکورت

  E وC  يهانيتاميره بدون ويه شده با جيباال و تغذ
دار يتفاوت معن ين لحاظ دارايافته بود و از ايش يافزا

 يهانيتاميو يره حاويه شده با جيتغذ يمارهايبا ت يآمار

C و E .جوان شانک يهايماه يروبر  يادر مطالعه بود 

زول پالسما در پاسخ يگزارش شد که سطح کورت ييسرطال

 ييره غذايکه با ج ييهاتيماراز تراکم در  يبه استرس ناش

 درکه  ييهاآننسبت به  ،ه شده بودنديتغذ Eن يتاميبدون و

ه شده يتغذ Eن يتاميو يحاو يط اما با غذايهمان شرا

ج ينتا (Montero et al. 2001). افتي شيافزا ،بودند

ط ي( در پاسخ به شرا۱998و همکاران ) Wahli مطالعه

شده با  يکمان نگهدارنيرنگ يآالقزل ياسترس در ماه

ان ينشان داد که ماه يشگاهيآزما يو غذا يره تجاريج

 هاي. تأثير ويتامينکردندهاي سفيد خون را گزارش گلبول

هاي سفيد خون عداد گلبولموجود در جيره غذايي بر ت

 ير بااليمقاد يحاو يشگاهيره آزمايه شده با جيتغذ

  در مقابل عوامل  يشتريمقاومت ب E و Cن يتاميو

زول و گلوکز يزا از خود نشان دادند و سطح کورت استرس

 ره بدون يه شده با جيتغذ يمارهايان تيخون ماه

با ه شده يتغذ يمارهاينسبت به ت C و  E يهانيتاميو

ش يافزا Eو  C يهاويتامينن سطح يباالتر يره حاويج

 يکنون پژوهشدست آمده از هج بيافته بود که مشابه نتاي

   بر روي( ۲006) و همکاران  Cristinaمطالعه .است

 يره حاويدهد که جينشان منيز کمان نيرنگ يآالقزل

زول يمقدار کورت ياقابل مالحظه طورهب  Eو Cن يتاميو

 . دهدميا را کاهش پالسم

بيان توان مي مطالعهن يادست آمده از هج بيبا توجه به نتا

    مزمن در  يزااسترسک عامل ي تراکم باال که کرد

 ر يتأث يسالمت ماهبر که رود به شمار مي يپروريآبز

    ها نشان يبررس. (Wedemeyer, 1996)گذارد يم

کرد محور ر بر عمليق تأثيد که استرس از طرندهمي

ها، ماهيبدن  يويکلبينبافت  -زيپوفيه -پوتاالموسيه

 باالدهد.  يش ميزول را افزايو کورت ACTHزان ترشح يم

گذارد و مي يبر رفتار ماه ير منفيتأث ،زوليرفتن کورت

ها باعث هورمونن يمدت ا طوالنيش از حد و يش بيافزا

 Barton and)شود مي ماهي يمنيستم ايف سيتضع

Iwama, 1991) .يبرا يمحرک ،زوليش سطح کورتيافزا 

به عامل استرس زا  يالعمل بدن ماهن عکسيشروع دوم

 و يره انرژيه ذخيدها باعث تجزيکوستروئيد کورتيتول است.

کوژن، يه گليو به دنبال تجز شود يکوژن در کبد ميگل

ابد ي يش  ميان افزايخون ماه يزان گلوکز در پالسمايم
(Thomas and Neff, 1985; Vijayan et al. 

1994; Rottlant and Tort, 1997; Vijayan et 

al. 1997) زول و گلوکز خون در يکاهش سطح کورت

ن استفاده کرده يتاميو يحاو ييم غذايکه از رژ ييمارهايت

ن يتاميفاقد و ييم غذايکه از رژ ييمارهاينسبت به ت ،بودند

نست که ل داين دليتوان به امي ،ه شده بودنديتغذ

شده  ينگهدار انيها به ماهويتامين ير بااليخوراندن مقاد

زا ط استرسيباعث شده که آنها در مقابل شرا در تراکم باال

کاهش اثرات استرس در آنها ن امر سبب ياکرده و  اومتمق

نقش خوراندن  شود.زول و گلوکز( ي)کاهش سطح کورت

ترس و ها در کاهش اثرات اسويتامينن يا ير بااليمقاد

ها در ن هورمونيش از حد اياز ترشح ب يريجلوگ
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توان مين را يتاميو يره حاويه شده با جيتغذ يمارهايت

 ياسترس يهاهورمون يسازرهار کرد که يتفس گونه اين

ن توأم با يو بافت کروماف يويکلنيب يهاتوسط سلول

با خوراندن  ،نيبنابرا .ها استنيتامين ويا يمصرف باال

 يرات هورمونييتوان از تغميها نيتامين ويا يباالر يمقاد

ن يا يبه ماه يمنيستم ايکرد و با حفظ توان س يريجلوگ

زا مقاومت نشان استرسط يامکان را داد که در مقابل شرا

.  (Blazer, 1992; Dabrowski et al. 1995)دهد

گلوکز در  ،زول و به دنبال آنيش سطح کورتيعلت افزا

توان به ين را ميتاميره فاقد ويشده با جه يتغذ يمارهايت

پرورش  طيها در شرانيتاميل دانست که کمبود وين دليا

ابد ي يش ميها افزااکسيدانآنتياز به يکه ن با تراکم باال

م واکنش مربوط يها در تنظنيتامين وينقش ا يفايمانع ا

محافظت به  يها برانيتاميرا ويز ،شوديمبه استرس 

م ياسترس در رژ يکنندهميدان و تنظيکسايعنوان آنت

. اما  (Blazer, 1992)ستيشان در دسترس نغذايي

ت در برابر مها بر مقاونيتامير تراکم و ويثل عدم تايدل

 ديگران مورد مطالعه در يماه درزا ط استرسيشرا

ها، گونه يعت مقاوم برخيتوان در طب يرا م هاپژوهش

و تطابق آنها با  يازگارط و سيها به محيماه يسازگار

 .(Vijayan et al. 1994)جاد شده دانست يط ايشرا

 يهارهيکار رفته در جهب يهانيتاميو نين دوز پاييهمچن

گر از عوامل يد يکيتوان ميگر را يدر مطالعات د ييغذا

مورد  يهاماهيها بر مقاومت نيتامير ويمؤثر بر عدم تأث

ش يکه افزايطورهب ،مطالعات دانست ديگراستفاده در 

رشد  ياز برايزان مورد نيزان ده برابر ميها به مويتامين

(mg/kg ۱00) مقابله با  براي يروگاه يرا در گربه ماه

 Andrews) الزم دانسته اند يطيط نامساعد محيشرا

and Murai, 1975; Blazer, 1992). گر ياز عوامل د

ان را نام يماه يموجود در مرحله تکامل يهاتوان تفاوتمي

در  Eو  C يهانيتاميجذب و ييکارا ،طور مثالهب ،برد

 Hamre et)کند مير ييتغ يمراحل تکامل يان طيماهآزاد

al. 1997). زان دوز يان کرد که ميتوان بيم ،تيدر نها

 ييذاـره غيافزوده شده به جE و  C يهانيتاميو يباال

نسبت به استرس  يتواند بر مقاومت ماهمي

ج حاصل از يکه با نتا   (Waagbo et al. 1993)ديفزايب

       دارد. يهمخوانحاضر  مطالعه

 ۱00با تراکم  يمارهايدر ت نيکل و آلبومنيپروتئ زانيم

کاهش  يداريطور معنهب 50با تراکم  يمارهاينسبت به ت

 ييره غذايموجود در ج Eو  C يهانيتاميو و افزودن افتي

 وTrenzado  .فاکتور نداشتن دو يبر عملکرد ا يريتأث

 کل نيزان پروتئيکه م دندکر( گزارش ۲006) همکاران

که در  يکماننيرنگ يآالان قزلين در ماهيخون و آلبوم

 با تراکمسه يشده بودند در مقا يط متراکم نگهداريشرا

کار هب يهانيتامياما دوز و ،دا کرده بوديتر کاهش پنيپائ

 عاملن دو يزان ايبر م يريتأث ،ييره غذايرفته در ج

 يماه ييغذا يهارهيافزوده شده به ج يهانيتامينداشت. و

مطالعه در متفاوت  يهابا دوز کماننيرنگ يآالقزل

Halver (۱97۲ن )خون و  کلنيزان پروتئيبر م يريز تأثي

ن يخون و آلبوم کلنين نداشت. کاهش پروتئيآلبوم

ط نامساعد يراو ش ياهيت بد تغذيدهنده وضعنشان

در ماهيان نگهداري شده در تيمارهاي با  .است يطيمح

تراکم باال، دسترسي محدود به غذا، کاهش سطح تغذيه به 

جاد يکه باعث اوجود دارد غالب  يهايماهازاي هر ماهي و 

نامساوي شدن سهم هر  ،جهيطبقات مختلف وزني و در نت

در وزن و افزايش نوسان  ،تيماهي در گرفتن غذا و در نها

 ،نيبنابراشوند. ميبخشي غذا ثمرکاهش ميزان کارآيي و 

قرار  يت نامناسبيدر وضع ياهيط تغذياز لحاظ شراماهيان 

در تراکم  يش تعداد ماهيل افزايبه دل ،نيداشته و همچن

د يژن محلول آب، توليل کاهش اکسياز قب يباال مشکالت

ياک پيش توليد آمون ،و همچنينان يفضوالت و مدفوع ماه

زان يم ،يطيمساعد محط ناين شرايجه در ايو در نتآيد مي

 Ramesh)ابد يميخون کاهش  کلنين و پروتئيآلبوم

and Saravanan, 2008). ن و ين آلبوميارتباط ب

ان کرد که از آنجا يتوان بميطور نيخون را ا کلنيپروتئ

 کلنيپروتئ ين اجزاين مهمترين و گلوبوليکه آلبوم

زان يبر م ،ر در هر کدام از آنهاييتغ ،هستند ماپالس

توان گفت که يم ،تيمؤثر است و در نها خون کلنيپروتئ

گر وجود دارد و يکدين دو پارامتر بر يا يگذارريتأث

 .Butler et al)قابل انتظار است  آنهان يب يهمبستگ

1984). 

در  يداريتفاوت معن ،حاضر مطالعهج حاصل از ينتا در 

از  .مشاهده نشدمختلف  يمارهايت خون ميپتاس زانيم

زان يمختلف در م يمارهايدر ت يداريتفاوت معن يطرف

ماهيان ب که ين ترتيبد ؛ده شديدان يماه يم پالسمايسد

 يشتريب يم پالسمايزان سديم ،باالتر با تراکم يمارهايت

ج مشابه ين نتايا .داشتندبا تراکم کمتر  يمارهايتنسبت به 

( ۱379)و همکاران  يئه شده توسط وحدتگزارش ارا

بر  يسازرهيمختلف ذخ يهار تراکميدرخصوص تأث

کمان بود. نيرنگ يآالقزل يشناسخون يهاشاخص
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ل ين دليتوان به ايباالتر را م يهادر تراکم ميسدش يافزا

 ،ط متراکميشده در شرا ينگهدار يهايدانست که در ماه

زول و يش کورتيو افزا جاد شدهيپاسخ به استرس ا ينوع

ش يپ يقندريو غ ير قنديه ذخايش در روند تجزيز افزاين

شود و ميت القاء ياختالل آب و الکترول ،تينها د و دريآمي

ها وني يزان برخيخورد و مميهم هها بوني يتعادل برخ

 .(۱379، و همکاران يرود )وحدتيباال م خونم يسدمثل 

بر هم منجر به  يطيط محيشرار در ييهر گونه اختالل و تغ

ها وني يشده و تعادل برخ يته بدن ماهيلخوردن اسموال

 ,Ramesh and Saravanan) مي شودم يمانند سد

 مطالعه،ن يج حاصل از اينتا براساس ،در مجموع. (2008

 يهاشاخصبر  ،زاک عامل استرسيعنوان بهتراکم باال 

به   Cو E يهانيتامياما افزودن و ،دارد ير منفيتأث يخون

تواند ميافته در تراکم باال يان پرورشيماه ييره غذايج

 تراکم را کاهش دهد. يمنف اتاثراز  يبرخ
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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 6-

week 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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