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چکیده
هدف از این مطالعه ،بررسي اثر افزایش مواد معدني در جيره غذایي بر شاخصهای رشد ،خوني و ایمني ماهي تيالپيا
( )Oreochromis niloticusبود .تعداد  180عدد ماهي تيالپيا با متوسط وزن  30 ± 3/8گرم به  9واحد آزمایشي معرفي شدند
( 3واحد آزمایشي برای هر تيمار) .تيمارهای آزمایش شامل افزایش سطوح مختلف صفر %25 ،و  %75مواد معدني بر اساس درصد
مواد معدني در محيط کشت کوپر یا هوکلند در جيره غذایي ماهي تيالپيا بود تا با افزایش ورود مواد معدني به واحد پرورشي از طریق
غذا ،شرایط رشد بهتری برای رشد گياه فرضي ایجاد شود .ماهيان در یک دوره  70روزه با جيرههای آزمایشي تغذیه شدند و
شاخصهای رشد ،خونشناسي و ایمني بررسي شد .کمترین ضریب تبدیل غذا  1/15در تيمار  %25بهدست آمد که با گروه شاهد و
تيمار بيشينه مواد معدني ( )%75اختالف معنيدار داشت .در طول آزمایش  ECبا یک روند صعودی در تمامي تيمارها افزایش یافت
و از مقدار 560ميکروزیمنس بر سانتيمتر در شروع آزمایش به ميانگين حدود  1630ميکروزیمنس بر سانتيمتر در پایان آزمایش
رسيد .نتایج بهدست آمده ،حاکي از تغييرات معنيدار ( )p<0/05شاخصهای خوني و دستگاه ایمني در تيمارها در مقایسه با گروه
شاهد بود .بهبود شاخصهای خونشناسي و تقویت دستگاه ایمني در جيرههای حاوی مواد معدني نشان داد که با افزایش این مواد
در جيره تيالپيا ،شرایط زیستي بهتری برای این ماهي ایجاد ميشود.
کلمات کلیدی :تيالپيا ،جيره غذایي ،شاخصهای خون شناسي ،سيستم ایمني.
نویسنده مسئولghrafiee@ut.ac.ir :
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مقدمه
افزایش تقاضا برای غذا همراه با رشد جمعيت سبب افزایش
فشار بر منابع طبيعي و بوم سازگانها شده است .مطالعات
اخير نشان ميدهد که بيوسفر تحت تأثير افزایش بيشتر
نيتروژن و فسفر قرار دارد .این افزایش ميتواند منجر به
تخریب غيرقابل جبران در بومسازگانهای آبي شود
( .)Steffen et al. 2015با آگاهي از چگونگي چرخه مواد
در بومسازگانهای مصنوعي و حتي طبيعي ،امکان ایجاد
تعادل زیستي فراهم ميشود و مدیریت بومسازگانها به
سمتي سوق داده ميشود که با کاهش مواد دفعي و افزایش
بازده در توليد آنها همراه باشد .این موضوع منجر به افزایش
عالقه توليدکنندگان به روشهای مداربسته بهخصوص پرورش
توأم ماهي و گياه یا آکوپونيک شده است ( Love et al.
.)2014
روش مداربسته آبزیپروری از مخازن پرورش ماهي ،فيلتر
مکانيکي ،بيوفيلتر (برای تبدیل آتروتروفيک آمونياک به
نيترات) و بخش رسوبگير تشکيل شده است که با استفاده
از پمپ ،آب بهطور دایم در حال چرخش است .اکسيژن توسط
هواده تأمين ميشود و دما نيز قابل کنترل است .در این روش،
نيترات تمایل به انباشته شدن در آب دارد .نيترات از جمله
مهمترین ترکيبات سمي برای ماهي است که باعث ميشود
کارگاه به تعویض آب نياز پيدا کند .این مسئله سبب معرفي
روش هيدروپونيک با چرخش مداوم آب شده است
( .)Rakocy et al. 1992با وجود این ،رسيدن به شرایط
مطلوب رشد ماهي در چنين روشي هنوز به وضوح مشخص
نشده و نياز به مطالعه بيشتر دارد (.)Yildiz et al. 2017
سالمتي گياه و رشد مناسب آن نيز وابسته به حضور مکمل-
های معدني کم مصرف و پر مصرف مغذی ،مانند پتاسيم،
فسفر ،کلسيم ،منيزیم ،سولفور ،آهن ،مس ،روی ،منگنز و
موليبدن به نسبت و غلظت معين است (Resh, 2012
;.)Sonneveld, 2009
تاکنون تأثير افزایش مواد معدني برای ایجاد بيشينه تعادل
مواد معدني و به تبع آن ،افزایش کارایي واحد پرورشي بر
اساس عملکرد گياه و حتي ماهي بررسي نشده است و الزم
است پيشبيني شود که چه موقع هدایت الکتریکي آب به حد
مطلوب و مورد نياز ماهي ميرسد و چگونه ميتوان با افزایش

آن ،شرایط بهتری را برای رشد گياه یا موجود فتوسنتزکننده
و جذب بيشتر ترکيبات نيتروژندار ایجاد کرد .این کار چندان
ساده نيست ،زیرا ممکن است تأثيرات منفي بر پاسخهای
بيوشيمایي و فيزیولوژیک در ماهي هدف داشته باشد .لذا ،نياز
است در ابتدا این اثرات با ارزیابي شاخصهای خوني و ایمني
بررسي شوند .در این باره الزم است مواد مغذی در واحد
پرورشي به طریقي افزایش یابد که تعادل یوني برای رشد
ماهي و عملکرد باکتریهای اتوتروف و یا هتروتروف بههم
نخورد .به عبارت دیگر ،ماده و انرژی در واحد پرورش به
طریقي وارد شود که به مرور در پيکر ماهي و موجود
فتوسنتزکننده ذخيره شود .از طرف دیگر ،کيفيت توليد نيز از
نظر بهداشت انساني باید حفظ شود .بنابراین ،در پژوهش
حاضر سعي شد تأثير افزایش مواد معدني به جيره ماهي
تيالپيا ( )Oreochromis niloticusبر شاخصهای خوني
در یک واحد پرورشي مطالعه شود .با ارزیابي نتایج این اثرات،
امکان بهينهسازی روشهای توأم کشت گياه و ماهي نيز
امکانپذیر خواهد بود.
مواد و روشها
طرح آزمایش
برای انجام این آزمایش ،ابتدا یک مجموعه پرورشي مداربسته
در گلخانه صنعتي دانشکده منابع طبيعي دانشگاه صنعتي
اصفهان مستقر شد .گلخانه دارای ابعاد  10متر پهنا 20 ،متر
درازا و  5متر ارتفاع بود .برای چيدمان مجموعه ،مساحتي
حدود  80متر مربع و حجم آب حدود  3متر مکعب در نظر
گرفته شد .تعداد  9واحد آزمایشي در نظر گرفته شد .هر واحد
شامل دو بخش از جمله تراف یا سيني هيدروپونيک و بخش
آبزیپروری بود که با لوله پلياتيلن برای انتقال آب به هم
اتصال داشت و بهصورت مداربسته جریان آب از بخش پرورش
به بخش هيدروپونيک منتقل ،و مجدداً به بخش آبزیپروری
بازگـردانده ميشد .بخـش آبزیپروری از یک مخزن 300
ليتری از جنس پلياتيلن با حجم آبگيری  250ليتر ،تشکيل
ميشد .بخش هيدروپونيک شامل یک تراف به طول  2متر،
عرض  0/4متر و ارتفاع  15سانتيمتر با حجم آبگيری تقریبي
 100ليتر بود و برای استقـرار گياهان در این بخـش از صفحـه
یونـوليت  3سانتيمتری استفاده شد ،ولي گياهي در این
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دادن مواد مغذی بيشتر به گياه در سطوح مختلف صفر%25 ،
و  %75از غلظت پيشنهادی هوگلند و کوپر (رفيعي)1384 ،
استفاده شد.
بنابراین ،تيمارهای آزمایشي را جيرههای غذایي حاوی مواد
معدني با غلظت متفاوت تشکيل دادند و شامل گروه شاهد
( ،)1جيره حاوی  %25مواد معدني به عنوان جيره کمينه مواد
معدني ( )2و جيره حاوی  %75مواد معدني به عنوان جيره
بيشينه در نظر گرفته شدند ( .)3مواد معدني مورد استفاده به
صورت ترکيباتي از نمکهای معدني به غذا اضافه شد تا
غلظتهای مورد نياز ایجاد شود (جدول  .)1برای تهيه جيره
پایه سعي شد از اقالم غذایيای استفاده شود که دارای مواد
معدني بيشتر بودند تا مصرف مواد معدني در جيره کاهش
یابد .جيره پایه به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد و دیگر
جيرهها با افزودن مواد معدني به جيره پایه ساخته شد (جدول
.)2

بخش کشت داده نشد .دمای هوای گلخانه با استفاده از بخاری
ترموستاتدار دمنده که انرژی تأمين کننده آن گاز شهری
بود ،در دمای  26درجه سانتيگراد در طول مدت آزمایش
بهصورت ثابت تنظيم شد.
در هر بخش آبزیپروری ،تعداد  20عدد ماهي تيالپيا با
متوسط وزن  30 ± 3/8گرم و در مجموع 180 ،عدد به
مجموعه معرفي شدند .هر مخزن پرورش ماهي با  40گرم غذا
دو بار در روز غذادهي شد که این مقدار معادل  50گرم به
ازای هر متر مربع از سطح زیر کشت (بخش هيدروپونيک) در
نظر گرفته شد .این مقدار غذا در طي دوره آزمایش ثابت بود
و مقدار مواد مغذی الزم برای اجزای مختلف مجموعه را تأمين
کرد .مقدار غذای مصرفي در شروع آزمایش  %6/7وزن بود و
در پایان آزمایش ( 70روز) به حدود  %1/4کاهش یافت .با
توجه به هدف آزمایش ،غذا با استفاده از اقالم غذایي حاوی
مواد مغذی برای تأمين نياز گياه تنظيم شد و برای در اختيار

جدول  1انواع نمک های معدنی افزوده شده به جیره های غذایی و مقدار مورد استفاده در آنها

ترکيب شيميایي ()g/kg

جيره یک ()%0

جيره دو ()%25

جيره سه ()%75

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9/18
1/74
11/56
8/96
11/41
0/012
0/026
7/53
10/45
0/004

27/56
5/23
34/68
26/89
34/23
0/035
0/08
22/6
31/37
0/011

کلرید کلسيم
سولفات آهن
پتاسيم دی هيدروژن فسفات
نيترات پتاسيم
سولفات منيزیوم
سولفات مس
سولفات روی
نيترات سدیم
کلرید منيزیوم
کلرید منگنز
تنظيم مواد معدني جيره ،با توجه به نياز مواد معدني گياه
تنظيم شد .به این ترتيب که با مصرف مقدار  40گرم غذا
توسط ماهيها در تيمارهای آزمایشي ،با تجمع این مواد در
آب ،شرایط مناسبي برای رشد گياه در حد فرمول کوپر و
هوگلند (رفيعي )1384 ،فراهم شود .بنابراین ،جيره اول به
عنوان جيره پایه یا شاهد با پروفيل مواد معدني ذکر شده در
جدول  3ساخته شد و برای ساخت جيرههای دوم و سوم و

رفع کمبود مواد معدني مورد نياز گياهان خشکيزی (طبق
فرمول محلول هوگلند) به جيره پایه مواد معدني افزوده شد
(الزم به ذکر است که  %100این فرمول بهعنوان یک فرمول
پایه و محيط کشت مناسـب برای بسياری از گياهان خشکي-
زی در روش آبکشت یا هيدروپونيک بهکار ميرود).
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جدول  2ترکیب بیوشیمیایی جیره پایه ساخته شده در این پژوهش

اقالم
غذایي

ميزان استفاده
()%

پروتئين
()%

انرژی
()Kcal/kg

خاکستر
()%

چربي
()%

کربوهيدرات
()%

فيبر
()%

27
13
15
15
15
3
2
3
2
3
1
0/5
0/5
100

15/93
5/82
1/02
2/02
2/16
1/4
0/85
0/18
0
0
0/37
0/49
0/49
30/7

934
455
444
540
544
128
70
83
0
90
41
19
18
3365

5/91
0/82
0/2
0/28
2/32
1/08
0/13
0/37
1/8
0/06
0/21
0/004
0/004
13/21

1/83
0/72
0/52
0/25
2/09
0/13
0/02
0/02
0
2/85
0/05
0
0
8/5

3/32
5/63
10/25
12/43
9/4
1/38
0/99
2/41
0/2
0/09
1/37
0/006
0/006
47/52

0/21
0/86
0/28
0/43
2/18
0/51
0/06
0/19
0
0/04
0/7
0
0
5/5

پودر ماهي
سویا
ذرت
گندم
برنج
پودر ميگو
مخمر
مالس
نمک
روغن
پودر یونجه
متيونين
ليزین
جمع

جدول  3سطوح مختلف مواد معدنی در جیره های مورد استفاده در این آزمایش

مقدار ماده مغذی
مواد
مغذی
نيتروژن
پتاسيم
کلسيم
فسفر
گوگرد
منيزیوم
منگنز
روی
مس
آهن

جيره یک ()0%

جيره و
جيره هيدروپونيک
آّب
*
()mg/L( )g/kg
()mg/L
40/92
10/13
20/84
10/62
4/49
5/5
0/219
0/791
0/131
0/346

230
250
200
50
100
50
0/5
0/05
0/05
4

168
47
166/1
30
20/2
42/6
0/09
0/026
0/038
1/91

جيره دو ()25%

جيره سه ()75%

اضافه
کمبود
اضافه
()mg/L( )mg/L( )mg/L

کمبود
()mg/L

اضافه
()mg/L

کمبود
()mg/L

15/5
50/75
8/475
5
19/95
1/85
0/1
0/006
0/003
0/5025

46/5
152/25
25/425
15
59/85
5/55
0/3
0/018
0/009
1/5075

46/5
152/25
25/425
15
59/85
5/55
0/3
0/018
0/009
1/5075

15/5
50/75
8/475
5
19/95
1/85
0/1
0/006
0/003
0/5025

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

62
203
33/9
20
79/8
7/4
0/4
0/024
0/012
2/01

* مقدار مواد مغذی (معدني) الزم برای هيدروپونيک بر اساس فرمول کوپر و هوگلند (رفيعي.)1384 ،

تغذیه آبزیان (سال پنجم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 119 / )1398

نمونه برداری
در پایان آزمایش از هر واحد آزمایشي چهار قطـعه ماهـي
بهصورت تصادفي انتخاب و از آنها خونگيری به عمل آمد
(یک روز قبل از خونگيری غذادهي قطع شد) .خونگيری در
تمام ماهيان ،پس از بيهوشي با استفاده از محلول  200ميلي-
گرم در ليتر پودر گل ميخک با استفاده از سرنگ و سرسوزن
شماره  21از سياهرگ ساقه دمي انجام شد (قبادی و
همکاران .)1388 ،بخشي از خون ماهي بدون استفاده از مواد
ضد انعقاد برای تهيه سرم خون آمادهسازی شد و بخش دیگر
با استفاده از مواد ضد انعقاد خونگيری شد.
سنجش شاخصهای رشد
به منظور اندازهگيری شاخصهای رشد ،تمامي ماهيان هر
تيمار آزمایشي ،به صورت انفرادی در ابتدا و انتهای دوره
آزمایش زیست سنجي شدند .با استفاده از دادههای حاصل از
زیستسنجيها در انتهای آزمایش ،شاخصهای درصد افزایش
وزن بدن ( ،)El-Sheek, et al. 2014ميزان افزایش وزن
بدن ( ،)El-Sheek, et al. 2014ضریب چاقي
( ،)Khanzadeh, et al. 2015ضریب تبدیل غذایي و نرخ
رشد ویژه تعيين شدند.
سنجش شاخصهای خونشناسی و ایمنی
ميزان هموگلوبين خون ماهي با استفاده از روش رنگسنجي
سيانومتهموگلوبين اندازهگـيری شـد .در ایـن روش ،گلبول-
های قرمز با استفاده از محلول درابکين تجزیه ،و هموگلوبين
آنها آزاد ميشود ( .)Burtis et al. 2012درصد هماتوکریت
با استفاده از لوله مخـصوص ميکروهماتوکریت سنجش شد.
لولههای هماتوکریت توسط دستگاه ميکروهماتوکریت به مدت
 10دقيقه سانتریفيوژ شدند .سپس درصد هماتوکریت با
استفاده از خطکش مخصوص تعيين و برای هر ماهي از دو
نمونه ميانگين گرفته و گزارش شد .برای شمارش تعداد
گلبولهای قرمز ،از خون حاوی ماده ضد انعقاد استفاده شد.
با استفاده از پيپت مالنژور قرمز  0/5واحد خون با  200ميلي-
ليتر سرم فيزیولوژیک  %0/9مخلوط شد و با استفاده از الم
شمارش هموسایتومتر تعداد گلبولهای قرمز در  16مربع
کوچک شمارش شدند.

برای اندازهگيری فعاليت کمپلمان از آزمایش هموليز در ژل
آگارز استفاده شد ( .)Burtis et al. 2012برای تعيين
فعاليت ليزوزیم سرم خون ،از روش ليزوپليت که برای
نخستين بار از جانب  Lieدر سال  1989پيشنهاد و در سال
 1993از سوی  Moynerو همکاران اصالح شد ،استفاده به
عمل آمد .برای اندازهگيری قدرت باکتریکشي سرم از روش
توصيهشده توسط  Kajitaو همکاران ( ،)1990با کمي
تغييرات استفاده شد .برای اینکار ابتدا باکتری آئروموناس
هيدروفيال به مدت  6ساعت در محيط  TSBکشت ،و سپس
رقت  2 × 10-5تهيه شد .نمونههای سرمي نيز به نسبت 1:3
با بافر فسفات رقيق شدند .سپس  10ميکروليتر از مخلوط
سرم و باکتری در محيط کشت  TSAکشت داده شد .تمامي
مراحل در زیر هود و کنار شعله انجام شد .محيطها به مدت
 24ساعت در دمای  25درجه سانتيگراد گرمخانه گذاری و
سپس به کمک دستگاه کلونيکانتر تعداد پرگنههای باکتریایي
رشد یافته روی محيط کشت شمارش شد.
سنجش کیفیت آب
روزانه به ماهيان مقدار  50گرم غذا داده شد .دما ،اکسيژن
محلول ،هدایت الکتریکي ،ميزان جامدات محلول در آب
( ،pH ،)TDSمجموع نيتروژن آمونياکي ( ،)TANنيترات،
نيتریت و آمونيوم سه بار در هفته اندازهگيری شد .سختي کل،
مجموع جامدات کل غيرمحلول هر هفته اندازهگيری شد.
نمونهبرداری آب از خروجي بخش هيدروپونيک که در واقع
ورودی بخش پرورش ماهي است و در صبح و قبل از غذادهي
و تميز کردن پمپها انجام شد .دما EC ،و  TDSبا دستگاه
 Jenweyمدل  ،3010اکسيژن با دستگاه اکسيژنمتر
 WTWمدل  ،Oxi325iمجموع نيتروژن آمونياکي به روش
کلدال ،نيترات و نيتریت با دستگاه اسپکتروفتومتر Jenwey
با استفاده از روشهای استاندارد و همچنين ،آمونيوم با
دستگاه یـون آناالیزر  Jenweyمدل  3010انـدازهگيری شد.
ميانگين دما در حدود  25درجه سانتيگراد و  pHدر محدوده
 8-7بود که مناسب برای عملکرد گياه ،باکتریهای
نيتروفيکات و ماهي بودند.
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تجزیه و تحلیل آماری
در ابتدا نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف-
اسميرنوف بررسي شد .سپس برای تجزیه و تحليل دادههای
مربوط به متغيرهای مورد بررسي از تجزیه واریانس یک طرفه
( )One-Way ANOVAو در ادامه برای تعيين سطح
اختالف بين ميانگينها از آزمون چند متغيره دانکن استفاده
شد .تمامي تجزیه و تحليل دادهها با استفاده از نسخه 19
نرمافزار  SPSSانجام شد .تفاوتهای آماری نيز در سطح
معنيداری  0/05گزارش شده است.
نتایج
تعیین شاخصهای رشد

استفاده از سطوح مختلف مواد معدني در جيره غذایي اثر
معنيداری ( )p<0/05بر شاخصهای وزن نهایي ،ضریب
تبدیل غذایي ،افزایش وزن ،شاخص وضعيت و رشد ویژه در
مقایسه با تيمار شاهد در طول دوره آزمایش داشت (جدول
 .)4بهترین نتيجه در بهبود ضریب تبدیل غذایي ،افزایش وزن
و شاخص رشد ویژه مربوط به تيمار  %25( 2موادمغذی در
جيره) بود .استفاده از مواد مغذی تأثير معنيدار ()p<0/05
بر کاهش ضریب تبدیل غذایي داشت و بيشترین ضریب
تبدیل در تيمار شاهد مشاهده شد .با افزایش سطح مواد
مغذی جيره ،شاخص وضعيت افزایش یافت و کمترین مقدار
آن در تيمار شاهد ثبت شد .جيره  3بيشترین و جيره شاهد
کمترین مقدار شاخص وضعيت را نشان داد (.)p<0/05
بيشترین ميزان شاخص رشد و افزایش وزن در جيره  2و
کمترین مقدار آن در جيره شاهد بهدست آمد.

جدول  4شاخصهای رشد ماهی در بین تیمارهای مختلف در پایان دوره آزمایش (میانگین  ±انحراف معیار)

جيره وزن اوليه (گرم) وزن نهایي (گرم) ضریب تبدیل غذایي شاخص وضعيت نرخ رشد ویژه (/%روز) بقا ()%
1
2
3

52/6 ± 2/6
52/6 ± 2/9
52/7 ± 2/3

121/5 ± 4/1a
156/9 ± 6/8b
139/6 ± 7/4ab

1 ± 0/046c
1 ± 0/015a
1 ± 0/039b

1/1 ± 9/08a
1 ± 0/18ab
2 ± 0/27b

1 ± 0/2a
1 ± 0/3b
1 ± 0/4ab

100
100
100

حروف انگليسي غيرمشترک در باالی اعداد در هر ستون نشاندهنده تفاوت معنيدار است (.)p>0/05

استفاده از سطوح مختلف مواد مغذی در جيره خصوصاً سطح
 25%مواد معدني سبب بهبود در افزایش وزن نهایي ،ضریب
تبدیل غذایي ،درصد افزایش وزن ،نرخ رشد ویژه و شاخص
وضعيت شد .ضریب تبدیل غذایي بهطور معنيدار در تيمار
حاوی  %25مواد معدني بهبود یافت ( .)p<0/05در تمامي
تيمارها ميزان بقا صد درصد بود و مرگ و ميری مشاهده نشد.
تغییرات شاخصهای خونی
استفاده از جيرههای دارای مواد معدني بر درصد هماتوکریت
و تعداد گلبولهای قرمز و سفيد تأثير معنيدار داشت (جدول

 )5و سبب افزایش معنيدار ( )p>0/05هماتوکریت شد و
بيشترین مقدار در جيره  2مشاهده شد .کمترین ميزان
هماتوکریت خون در جيره شاهد بهدست آمد .تعداد گلبول-
های قرمز و سفيد در جيره  2افزایش معنيدار نشان داد
( .)p>0/05تعداد گلبولهای قرمز تحت تأثير جيره  3بهطور
معنيدار کاهش یافت ( .)p>0/05سطوح مختلف مواد معدني
بر تعداد گلبولهای قرمز و سفيد تأثير متفاوتي داشت ،به این
ترتيب که با افزایش مواد معدني در جيره  3نسبت به تيمار 2
کاهش معنيدار داشت ( .)p>0/05سطوح مختلف مواد
معدني در جيره بر ميزان هموگلوبين خون تأثير معنيدار
نداشت (.)p>0/05
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جدول  5شاخصهای خونی در تیمارهای حاوی مواد معدنی مختلف در پایان آزمایش (میانگین  ±انحراف معیار)

جيره

هماتوکریت ()%

هموگلوبين

گلبولهای قرمز ()/cm3

1
2
3

21/3 ± 0/42
26/5 ± 0/56b
24/8 ± 1/3ab

55/57 ± 0/4
24/38 ± 0/6
37/33 ± 0/6

106/9 ± 2/41 × 10
106/7 ± 2/55 × 104
108/6 ± 2/35 × 104

a

4

گلبولهای سفيد ()/cm3
4

937 ± 5/72 × 10
1044 ± 5/93 × 104
851 ± 5/53 × 104

حروف انگليسي غير مشترک در باالی اعداد در هر ستون نشاندهنده تفاوت معنيدار است (.)p>0/05

در جدول  6نتایج حاصل از تأثير سطوح مختلف مواد معدني
بر شمارش افتراقي گویچههای سفيد ارائه شده است .این
نتایج نشان ميدهد که افزایش سطح مواد معدني در جيره
باعـث افزایـش معنـيدار ( )p>0/05درصـد هتـروسيـت مي
شود ،به طوری که بيشترین مقدار آن در جيره  2مشاهده شد.
این در حالي است که افزایش سطوح مواد معدني در جيره-

های  2و  3کاهش معنيداری در درصد ترومبوسيتها به
همراه داشت .بيشترین درصد ترومبوسيت در جيره شاهد ثبت
شد .نتایج شمارش افتراقي گویچههای سفيد نشان ميدهد
که سـطوح مخـتلف مواد مـعدني اضافهشده به جيره ،تأثير
معنيداری بر درصد لنفوسيت و گرانولوسيت ندارد
(.)p>0/05

جدول  6میانگین انواع گویچههای سفید (درصد) خون در تیمارهای حاوی غلظت مختلف مواد معدنی در پایان دوره آزمایش
(میانگین  ±انحراف معیار)

جيره

لنفوسيت

1
2
3

80/5 ± 0/42
80 ± 0/68
81/1 ± 0/79

هتروسيت

ترومبوسيت

14/8 ± 0/94
17/1 ± 0/3b
16/57 ± 0/0 ab

0/33 ± 6/3
0/33 ± 3/1b
5/66 ± 5/1a

a

b

گرانولوسيت
0/83 ± 16/1
0/5 ± 22/1c
0/16 ± 16/1b
a

حروف غيرمشترک در باالی اعداد در هر ستون ،نشاندهنده تفاوت معنيدار است (.)p>0/05

تأثیر تیمارهای آزمایشی بر دستگاه ایمنی
نتایج بهدست آمده نشان ميدهد که فعاليت ليزوزیم سرم در
تيمار  ،3در مقایسه با تيمار شاهد ،افزایش معنيدار
( )p>0/05نشان داده است (شکل  .)1با وجود این ،در تيمار
 2هيچ اختالف معنيداری در مقایسه با تيمار شاهد نشان نداد
( .)p>0/05بهطور مشابه ،فعاليت کمپلمان سرم نيز در تيمار

 3دارای اختالف معنيدار ( )p>0/05در مقایسه با شاهد بود
(نمودار  .)2نتایج مربوط به تأثير استفاده از سطوح مختلف
مواد معدني در جيرههای مختلف بر فعالـيت باکتریکشي
سرم خون ماهي در نمودار  3ارائه شده است .نتایج بهدست
آمده حاکي از کاهش فعاليت باکتریکشي سرم ماهي تيالپيا
در تيمار  3در مقایسه با شاهد است (.)p>0/05
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شکل  1میانگین تغییرات فعالیت سرمی لیزوزیم تحت تأثیر جیرههای مختلف .حروف غیر مشترك نشاندهنده تفاوت معنیدار
است (.)p>0/05
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b

a

a

100
50
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شکل  2میانگین تغییرات فعالیت سرمی کمپلمان تحت تأثیر جیرههای مختلف .حروف غیر مشترك نشاندهنده تفاوت معنیدار
است (.)p>0/05
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شکل  3میانگین تغییرات فعالیت باکتریکشی سرم تحت تأثیر جیرههای مختلف .حروف غیرمشتـرك نشاندهنده تفاوت
معنیدار است (.)p>0/05

تأثیر تیمارهای آزمایشی بر کیفیت آب
نتایج بهدست آمده از این آزمایش نشان ميدهد که مواد
معدني اضافه شده به جيره تأثير معنيداری بر  pHآب ندارد،
در حالي که در تيمار  3با  %75مکمل مواد معدني بيشترین
هدایت الکتریکي را در بين تيمارها ایجاد کرد و نسبت به تيمار
شاهد افزایش معنيدار نشان داد ( .)p>0/05سختي کل،
قليائيت کل و مجموع جامدات محلول در تيمار شاهد بهطور

معنيدار کمترین مقدار را داشت ( .)p>0/05سختي کل در
تيمار  3بيشترین مقدار و دارای اختالف معنيدار با بقيه
تيمارها بود ( .)p>0/05تيمار  3بيشترین مقدار قليائيت را
داشت و افزایش معنيدار در تيمارهای  2و  3نسبت به تيمار
شاهد در جامدات محلول آب نيز به دست آمد .مجموع
جامدات غيرمحلول در تيمار  3کمترین مقدار بود و بيشترین
مقدار ،دارای اختالف معنيدار ( )p>0/05در تيمارهای  1و 2
بود (جدول .)7

جدول  7میانگین خصوصیات فیزیکو-شیمیایی آب در طی آزمایش (میانگین  ±انحراف معیار)

تيمار

دما
()°C

pH

هدایت الکتریکي اکسيژن محلول
()mg/L
()µs/cm

1
2
3

25/9
26/1
26

8/05
7/88
7/96

1232 ± 59a
1469 ± 33ab
1734 ± 69b

5/9
5/9
5/2

سختي کل
( mg/L
)CaCO3

قليائيت
()mg/L

TDS
()mg/L

TSS
()mg/L

273/3 ± 7/1a
321/3 ± 2/6ab
344 ± 2/3b

212/1±1a
240/6 ± 1b
264/2 ± 3c

616/1 ± 7a
744/3 ± 7b
890/2 ± 7c

348/2 ± 7b
362/9 ± 5b
225/2 ± 3a

حروف غير مشترک در باالی اعداد در هر ستون نشاندهنده تفاوت معنيدار است (.)p>0/05
بحث
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که ماهيان در تيمارهای
حاوی مواد معدني ،رشد بيشتری نسبت به گروه شاهد دارند.

این مقدار در تيمار حاوی  %25مواد معدني بيشترین مقدار را
نشان داد و با افزایش مقدار مواد معدني ميزان رشد کاهش
یافت ،ولي اختالف معنيدار نشان نداد .در گروه شاهد،

 / 124تاثیر افزایش مواد معدنی جیره بر شاخصهای رشد و پاسخهای خونی  -ایمنی در ماهی تیالپیای نیل (متقی و همکاران)

ميانگين وزن نهایي انفرادی ماهي  121/5 ± 4/1گرم و در
تيمار  139 /6 ± 7/4 ،%25گرم بود .افزوده شدن مواد معدني
پرمصرف مانند فسفر ،پتاسيم ،کلسيم و منيزیوم که نقش
ساختاری دارند و همچنين ،مواد معدني کممصرف مانند آهن،
مس ،روی و منگنز در سطح کمينه سبب افزایش رشد مي-
شوند .در حالي که اضافه شدن این مواد در حد بيشينه به
دليل ایجاد سميت در غلظت زیاد ممکن است ایجاد استرس
کند و رشد ماهي محدود شود ( Rafiee and Saad,
 .)2005لذا ميتوان نتيجه گرفت که با افزایش مواد معدني
در سطح  %75غلظت محلول هوگلند رشد ماهي با محدودیت
مواجهه نمي شود و ماهيان ميتوانند تا این سطح مواد معدني
را در جيره غذایي خود در فراینـدهای فيزیولوژیک هضم
تحمل کنند .پژوهشهای مختلف نشان داده است که جيره
پایه تيالپيای نيل مي تواند نيازهای ماهي تيالپيا را در حين
پرورش فراهم کند .این مقدار در بسياری از جيره های پایه به
ترتيب برای کلسيم ،پتاسيم ،منيزیوم ،فسفر ،آهن ،روی،
منگنز ،مس مقادیر ،0/006 ،0/1 ،1/48 ،0/43 ،0/53 ،1/7
 0/003و  0/0024تعيين شده است ( Rafiee and Saad,
 .)2005در این تحقيق ،کمترین ضریب تبدیل غذا  1/15در
تيمار  2به دست آمد و با گروه شاهد و تيمار ( 3بيشينه مواد
معدني) اختالف معنيدار داشت .این مقدار کمتر از ميزان 1/7
تا  1/8بهدست آمده از بسياری از پژوهشها در پرورش ماهي
تيالپيا در سازگان توأم ماهي و گياه یا اکوپونيک است
(.)Rafiee and Saad, 2005; Rakocy et al. 2012
ميتوان احتمال داد که افزودن مواد معدني در جيره با تأمين
عناصر معدني مغذی سبب افزایش کارایي در هضم و جذب
غذا توسط ماهي شود .سطح  %25مواد معدني که سطح
کمينه در این تحقيق است ،نسبت به سطح  %75یا بيشينه
تأثير بيشتری بر ميزان جذب و هضم غذا داشت .در این
آزمایش مقدار غذای مصرفي روزانه وابسته به افزایش وزن
توده و درصد وزني ماهيها نبود و به مقدار ثابتي برای کنترل
ميزان مواد مغذی وارد شده به روش غذادهي انجام شد.
بنابراین ،ميزان غذادهي با افزایش وزن ماهي افزایش نيافت.
ثابت بودن ميزان غذا ميتواند دليلي برای پایين بودن ميزان
رشد ویژه در ماهيها باشد .در این مطالعه رشد ویژه 1/61
گرم در روز بود و در مقایسه با نتایج حاصل از مطالعات دیگر

که نرخ رشـد ویژه  2/5تا  2/7گـرم در روز بهدست آمده،
کمتر است (.)Abentin, 2018
دمای آب در این پژوهش در حد  26درجه سانتيگراد تنظيم
شده بود .این دما بيشينه دمای مناسب برای رشد بيشتر
گياهان خشکيزی مانند گوجه فرنگي و یا خيار در روش
هيدروپونيک یا آبکشت است ،ولي ماهي تيالپيا در دمای -32
 28درجه سانتي بيشترین رشد را دارد ( Timmons and
 .)Ebeling, 2013نتایج حاصل از بررسي رشد در بين
تيمارها نشان داد که افزایش مواد معدني در سطح %25
غلظت هوگلند محرک خوبي برای رشد ماهي تيالپيا است و
با افزایش این مواد تا سطح  %75تأثير منفي بر رشد ماهي
ندارد .با افزودن مواد معدني در جيره و از طریق دفع این مواد
از طریق مدفوع ،ميتوان سطح مواد مغذی را در آب برای رشد
بيشتر گياه در بخش هيدروپونيک تامين کرد .این یافته ها،
برای کشت توأم ماهي و گياه بسيار ارزشمند هستند.
در این تحقيق ،افزایش مواد معدني به همراه افزایش یونهای
آب اثر مثبتي بر افزایش ميزان هماتوکریت و تعداد گلبولهای
قرمز داشت .بيشترین مقدار معنيداری هماتوکریت در جيره
 2و حاوی  %25مواد معدني مشاهده شد که سطح کمينه مواد
معدني و آهن را داشت .ميزان هماتوکریت در تيمار  2اختالف
معنيداری با جيره  3نشان نداد .همچنين ،تعداد گلبولهای
قرمز و سفيد در سطح کمينه مواد معدني به طور معنيدار
افزایش یافت و در سطح بيشينه یا تيمار سه کاهش یافت،
ولي در مقایسه با گروه شاهد اختالف معنيداری نداشت.
افزایش هماتوکریت و تعداد گلبولهای قرمز خون را ميتوان
ناشي از افزایش یون آهن در حد مطلوب در جيره  2دانست
که با جذب بيشتر این یون توسط ماهي افزایش تعداد گلبول-
های قرمز را سبب ميشود و درصد هماتوکریت نيز متعاقباً
افزایش ميیابد (.)Timmons and Ebeling, 2013
نتایج بهدست آمده از مطالعه حاضر نشان داد که تيمارهای
دارای مس سبب افزایش معنيدار همـوگلوبين ،تعداد گلبول-
های قرمز و درصد هماتوکریت در ماهي تيالپيا شده است.
عناصری مانند مس در سطح مطلوب ميتوانند در ترکيب
خون تغييراتي ایجاد کنند که اساساً با تنظيم اکسيژن در
ماهي مرتبط است .با توجه به اطالعات موجود در خصوص
آزاد ماهيان و کپور ماهيان ،نشان داده شده است که در پي
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استفاده از یون مس ،ميزان هموگلوبين و هماتوکریت افزایش
ميیابد ( ;Dixon et al. 1970; Dick, 1985
 .)McKim, 1994; Svobodova et al. 1994از سوی
دیگر ،در بعضي ماهيها افزایش بيش از حد مس در جيره
پاسخ معکوسي نشان داده است و باعث کاهش ميزان
هموگلوبين و درصد هماتوکریت خون خواهد شد .در مطالعه
 Singhو همکاران ( )2008نشان داده شد که تغذیه طوالني
مدت ماهي با مس ميتواند سبب کاهش تعداد گویچههای
قرمز و هموگلوبين در ماهي  Channa punctatusپس از
 30 ،15و حتي  45روز شود .مشابه عملکرد یون مس ،افزایش
بيش از حد یون روی در جيره نيز کاهش هموگلوبين،
هماتوکریت و حتي تعداد سلولهای قرمز خون را درمقادیر
بيش از نياز این یونها بعد از 15روز در گربه ماهي هيبرید
 Heteroclariasنشان داده است ( Kori-Siakpere
 .)and Ubogu, 2008محققان دیگر از جمله  Ololadeو
 )2009( Oginiنشان دادند که در کنار کاهش دیگر
شاخصهای خوني ،ميزان هموگلوبين و درصد هماتوکریت در
گربه ماهي آفریقایي ( )Clarias gariepinusنيز بعد از
 96ساعت افزایش ميزان روی در جيره ،کاهش ميیابد .عالوه
بر این ،غلظتهای زیاد روی و مس در جيره غذایي ميتوانند
سبب ایجاد کمخوني هموليتيک در ماهيان شوند .بهعبارت
دیگر ،ميزان هموگلوبين در خون ماهيان کاهش ميیابد
(Nikinmaa, ; Soivio, 1981, Sampath, 1998
 .)1981در کنار موارد مطرح شده ،حجم پالسما در ماهي
باس راه راه ( )Morone saxatilisزماني که در معرض مس
قرار گرفت ،نيز افزایش یافت ( Courtois and
 .)Meyerhoff, 1975این مطالعات نشان ميدهد که
افزایش غلظت فلزاتي مانند مس روی و تا حدودی منگنز در
جيره ميتواند سبب افزایش تراکم سلولها و مواد خوني شود.
افزایش این عناصر در آب نيز تأیيدی بر این موضوع است.
بنابراین ،تأثير عناصر بر شاخصهای خوني در ماهيان مختلف
متفاوت است .البته این امر ممکن است بهدليل تفاوت در نوع
ماهي ،غلظت و مدت زمان در معرض قرارگيری و حتي نوع
حضور این عناصر باشد .رخداد چنين وضعيتي ميتواند در
نتيجه تأثير مثبت مس و در پي آن سرولوپالسمين و آهن در
بيوسنتز مولکول هِم باشد .این در حالي است که غلظتهای

بيشتر مس در مدت زمان طوالني ممکن است سبب بروز
اثرات نامطلوب و معکوسي بر توليد مولکول هِم شود .به
هرحال ،شاخصهای یاد شده در بيان وضعيت ایجاد شده
چندان گویا نيستند .بر این اساس ،در برخي سطوح یونهای
فلزی کممصرف توانستهاند با افزایش این شاخصها در جهت
بهبود ظرفيت خون برای حمل اکسيژن برآیند .از این تحقيق
ميتوان نتيجه گرفت که در سطح کمينه مواد معدني افزوده
شده به جيره ،شاخصهای خوني افزایش یافته است و با
افزایش این مواد در جيره ،این شاخصها محدود شده و در
سطح بيشينه یا  %75اثراتي مشابه جيره شاهد دارد .بنایراین،
با افزودن سطح مشخصي از مواد معدني در غذای ماهي تيالپيا
تأثير معنيداری نسبت به گروه شاهد در شاخصهای خوني
ایجاد نميشود .لذا ،تعيين بهينه یا بيشينه تحمل ماهي تيالپيا
و یا دیگر ماهيان به غلظت این عناصر و نيز تنظيم نسبت این
عناصر باید تعيين شود که برای رسيدن به این نتایج ،نياز به
پژوهشهای گستردهتری است .بنابراین ،مي توان این نتيجه
را گرفت که با افزایش غلظت این عناصر ،برعکس کاهش توليد
هموگلوبين و گویچههای قرمز اتفاق ميافتد و با رسيدن به
غلظتهای زیاد نشانههای بروز سميت آشکار خواهد شد و در
ماهيان کمخوني رخ خواهد داد (.)McKim et al. 1970
در این مطالعه تغييرات معنيداری در ميزان فعاليت باکتری-
کشي سرم خون ،که از شاخصهای ایمني غيراختصاصي
محسوب ميشود در ماهي تيالپيا ،به دنبال استفاده از سطوح
مختلف مواد معدني ،در جيره مشاهده گردید .در جيره 3
(سطح  75درصـد) سطح فعاليت باکتریکشي سرم افزایش
معنيداری را نشان داد .نتایج به دست آمده نشان داد که
افزایش مواد معدني در جيره سبب افزایش ميزان فعاليت
باکتریکشي در سرم ميشود و در سطح  ،%75بيشترین
افزایش را بهطور معنيدار نسبت به شاهد نشان داد .نتایج این
پژوهش نشان داد که بيشتر شدن غلظت مواد معدني پرمصرف
و کممصرف سبب مهيا شدن شرایط ازدیاد ریزموجـودات و
خصوصاً باکتـریها در آب ميشود .نشان داده شده است که
افزایش حضور باکتریها در آب ،سبب افزایش این باکتریها
در روده ميشود و ممکن است موجب مهار یا ایجاد یک پاسخ
ایمني شود .مکانيسمهای دفاعي غيراختصاصي شامل عمل
بيگانهخواری است که ماکروفاژها در این مکانيسم دفاعي
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مهمترین نقش را دارند .حضور باکتریهای اسيدالکتيکي
سبب فعالسازی ماکروفاژها و در نتيجه ،بروز پاسخ ایمني
غيراختصاصي در ميزبان ميشود .همچنين ،فعاليت
ماکروفاژها ميتواند موجب افزایش آنزیمهای آزاد شامل
ليزوزیم و دیگر آنزیمهای باکتریکش موجود در سرم خون
شود .این موضوع توسط پژوهشگران دیگر نيز بيان شده و
نشان داده شده است که افزایش ریزموجودات و باکتریهای
موجود در آب ،سبب تحریک پاسخ ایمني خواهند شد و به
دنبال آن ،افزایش کارایي دستگاه ایمني رخ خواهد داد
(.)Bouizgarne, 2013
در یک مطالعه ،بيماری ميگوهای پرورشي با استفاده از
باکتریهای باسيلوس ارزیابي شد .نتایج نشان داد که این
باکتریها با افزایش پاسخ ایمني در ميگو ،توانایي جایگزیني
ترکيبات ضدپاتوژن مانند آنتيبيوتيکها را دارند
( .)Moriarty, 1998همچنين ،نشان داده شده است که
امکان کنترل بيمـاری  Yersinia ruckeriدر ماهـي قزل-
آالی رنگينکمان با استفاده از دو باکتری Bacillus
 subtilisو  B. licheniformisوجود دارد .ثابت شده
است که این دو باکتری سبب افزایش مقاومت ماهي در برابر
یرسينيوزیس ميشوند .نتایج بررسي وی نشـان داد که گروه-
های استفاده کننده از باکتریهای باسيلوس بعد از گذشت
 42روز بهطور معنيدار ماندگاری بهتری در مقایسه با گروه
شاهد داشتهاند (.)Moriarty, 1998; Moriarty, 2002
عالوه بر افزایش پاسخ ایمني غيراختصاصي مانند فعاليت
ليزوزومي ثابت شده است که باسيلوسها ترکيباتي توليد مي-
کنند که مانع رشد باکتریهای بيماریزا ميشوند .در بين این
گونه ترکيبات ،باکتریوسينها بيشترین اهميت را دارند
( .)Gildberg et al. 1997; Ali et al. 2000این مواد
از جنس پروتئين هستند و توسط برخي از سویههای باکتری-
ها از جمله باسيلوسها ترشح ميشوند .در مطالعه حاضر،
نتایج حاصل از اندازهگيری فعاليـت ترکيبـات باکتریکش در
سرم خون ماهي ،حاکي از این است که در بچهماهياني با
ميانگين وزني باالتر که ميکروفلور طبيعي روده آنها شکل
گرفته ،باسيلوسهای اضافه شده در جيره توانستهاند در روده
استقرار یافته و سطح ایمني بدن را باال ببرند .بنابراین ،ميتوان
برای بهبود سالمتي ماهيان در حين دوره پرورش از جمعيت

باکتریهای مفيد آب و با استفاده از ترکيبات معدني ویژه به
عنوان جایگزین عوامل ضدپاتوژن (آنتيبيوتيکها) استفاده
کرد و عالوه بر کاهش اثرات سوء زیست محيطي این ترکيبات،
دستگاه ایمني ماهي را تقویت کرد.
در مطالعه حاضر ،متوسط دمای آب  26درجه سانتيگراد در
یک بازه بين  25/9تا  26/1بود .این دما برای تيالپيا مناسب
بود ،اما اغلب گرمتر از دمای مناسب مورد نياز برای گياه است
( pH .)Resh, 2012در طول آزمایش ابتدا افزایش یافت،
به این صورت که در شروع آزمایش و با استفاده از آب شهری،
حدود  7/8بود و به مرور افزایش یافت و به  8/5در هفته
پنجم رسيد .با ادامه آزمایش به ميانگين  7/9کاهش یافت .در
بين تيمارها تغييرات  pHاختالف معنيداری نداشت ،در
حالي که هفته پنجم به طور معنيدار در تمامي تيمارها
افزایش یافت و در هفته دهم کاهش نشان داد .در طول
آزمایش با اضافه شدن روزانه غذا به مخزن پرورش ماهي،
آمونياک دفع شده توسط ماهي به آمونيوم تبدیل شد و باعث
شد که  pHافزایش یابد .بهتدریج با شکلگيری جمعيت
باکتریهای نيتروفيکانت از هفته پنجم طي فرآیند
نيتریفيکاسيون ،آمونيوم به نيتریت و نيترات تبدیل شد که
آزاد شدن یون  H+را به همراه داشت (.)Martins, 2010
این پدیده ،اسيدی شدن آب را باعث شد که اصليترین دليل
کاهش قليائيت محسوب ميشود .با توجه به اینکه در طول
آزمایش ،جایگزیني آب وجود نداشت و فقط آب برای جبران
تبخير اضافه شد ،بنابراین ،سبب تغييرات قابل توجه در pH
نشد و این شرایط برای همه واحدهای آزمایشي مشابه بود .در
طي آزمایش  ECبا یک روند صعودی در تمامي تيمارها
افزایش یافت و از شروع آزمایش که  560ميکروزیمنس بر
سانتيمتر مربع بود ،به ميانگين حدود  1630ميکروزیمنس
بر سانتي متر در بين تيمارها در پایان آزمایش رسيد .براساس
نتایج به دست آمده و افزایش  ،ECمواد مغـذی کـممصرف و
پرمصـرف افزایش یافـت که نشاندهنده تجمع مواد غذایي در
آب در طي آزمایش است که با ورود غذا و دفع توسط ماهي
ایجاد ميشود .نتایج نشان ميدهد که در بين مواد مغذی
نيترات و کلسيم سریعتر و بيشتر تجمع ميیابند و سبب
افزایش  ECميشوند .بهدليل عدم جایگزیني آب در طي
آزمایش هيچ ماده مغذی از واحد گردشي آب خارج نشد.
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بنابراین ،افزایش  ECمشاهده شد .تيمار  3کمترین مقدار
مواد معلق و بيشترین مقدار مواد محلول در آب را نشان داد.
در اثر فعاليت باکتریها و افزایش توان تجزیـه زیستـي ،مواد
جـامد مـعلق در آب تجـزیه و بهصورت معدني در آمد و سبب
افزایش هدایت الکتریکي شد .نتایج این پژوهش نشان داد که
با تغذیه ماهيان با غذای حاوی مواد معدني هدایت الکتریکي
آب افزایش ميیابد و در غلظت بيشينه مواد معدني (سطح
 )75%ميزان هدایت الکتریکي در بازه مناسب برای کشت
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Effects of different levels of inorganic supplementation in hydroponic
system on growth and hemato-immunological responses of Nile tilapia
(Oreochromis niloticus)
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Abstract
The aim of the present study was to investigate the effect of different levels of inorganic
supplements in hydroponic system with the water recycle system on some parameters related to
the Nile tilapia health status. So, 180 fish weighing 30 ± 3.8 g was divided into 9 experimental
units (3 for each treatment). The treatments included diets supplemented with 25% (T2) and 75%
(T3) inorganic minerals in hydroponic system. The control group (T1) fed diet with no
supplementation. Following 70 days, blood samples were collected from caudal vein of 5 fish.
Results indicated significant alterations in hematological and immunological indices in treatments
compared to control (p<0.05). Generally, the intestine epithelium development in addition to the
enhanced hematological and immune indices indicates the better health status in Nile tilapia
following dietary manipulation by inorganic supplementation.
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