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ABSTRACT 

This study was performed to evaluate the effect of immune system 

stimulants (vitamins E, C and selenium) on biochemical and immunity 

indices of Late calcarifer. For this purpose, two treatments were 

selected. Treatment 1 or control group was fed with food without 

immune stimulant and treatment 2 with diet containing vitamins E, C 

and selenium at 2% of the biomass weight. Finally, growth efficiency 

indices were compared in two treatments. Results showed final weight 

of the control and treatment groups was 761.33 ± 35.8 g and 850.00 ± 

5.77 g, respectively. The specific growth rate of the control and 

treatment groups was 1.3 ± 0.02 and 1.35 ± 0.01 but the feed 

conversion ratio did not show a significant difference. Hemoglobin and 

erythrocytes showed a significant increase compared to the control in 

treatments containing immune stimulants and supplementation 

(p<0.05). White blood cells ranged from 41417 ± 2964.84 in the 

treatment to 42500 ± 683.13 in the control treatment. The number of 

red blood cells in the control treatment was 2810000 ± 19.1763 and the 

recipient treatment was 3951667 ± 14588.84. Immune system 

stimulants including vitamins E, C and selenium can play a role in 

improving the growth, blood, biochemical and safety indices of farmed 

Late calcarifer. 
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 چکیده

بر  (یومو سلن E، C هاییتامینو) یانآبز یمنیا یستممطالعه به منظور ارزیابی تاثیر محرک س ینا

 ینا به( انجام گرفت. Lates calcarifer) یاییآس باسیس ایمنی و بیوشیمیایی خونی، هایشاخص

 هاییتامینو یحاو ییغذا یرهبا ج یمارو ت (یمنیستم ایبدون محرک س یغذا)شاهد  یمارت 2منظور، 

E، C  8/35گروه شاهد  ییدوره، وزن نها یانشدند. در پا یهوزن توده زنده تغذ %2 یزانبه م یومو سلن 

 به ترتیب یمارت و شاهد هایگروه ویژه رشد نرخ و گرم 850 ± 77/5 تیمار گروه و گرم 3/761 ±

 تعدادنشان نداد.  یداریاختالف معن ییغذا یلتبد یبضر یبود، ول 35/1 ± 01/0 و 3/1 ± 02/0

کننده مکمل یافتهای ایمنی و دردر تیمارهای حاوی محرک ینهموگلوبمقدار  وهای قرمز گلبول

-گلبولتعداد و  یتهماتوکردرصد  ولی (p<05/0را نسبت به شاهد نشان دادند ) یداریافزایشی معن

 ± 84/2964از  یدسف یها(. گلبولp>05/0نشان نداد ) داریاختالف معن یمارهات ینب یدسف های

بود و تعداد  یرشاهد متغ تیمار در 42500 ± 13/683کننده مکمل تا  یافتدر یماردر ت 41417

 84/14588کننده مکمل  یافتدر تیمار و 2810000 ± 74/191763شاهد  یمارقرمز در ت هایگلبول

 هاییتامینو یحاو یمنیا یستممحرک س ینمشخص شد که ا ین. بنابراگردید شمارش 3951667 ±

E، C  ماهی ایمنی و بیوشیمیایی خونی، رشد، هایشاخص بهبود در را نقشی تواندمی یومو سلن 

 پرورشی ایفا نماید. یاییآس باسیس

 کلمات کلیدی

 یمنیمحرک ا

 یاییباس آس یس

 و یمنیا هایشاخص

 یخون

 C یتامینو

 E یتامینو

 یومسلن
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 مقدمه

با ارزش  ماهی یك (Lates calcarifer) باس ماهی سی

اقتصادی باال در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری آسیا و 

ی در تایلند، ربه صورت تجااین گونه . است آراماقیانوس 

استخرهای کنگ و تایوان در مالزی، سنگاپور، اندونزی، هنگ

-های مستقر در آبدر قفس ،شور و شیرین همچنینآب لب

دلیل ارزش بازاری نسبتاً باال هیابد. بهای ساحلی پرورش می

در شود. در مقیاس کوچك تا بزرگ محیط پرورشی تولید می

از طبیعت اساس تهیه الرو  بخشی از پرورش آن برگذشته 

سالی به سال  . این امر با نوسانات وسیع ازرفتگصورت می

را با مشکل د ریزی تولیدر نتیجه برنامه بود.دیگر روبه رو 

محققین تایلندی  1970. در اوایل سال ساختمیمواجه 

باس در شرایط پرورشی شدند. کارایی رشد موفق به تکثیر سی

اوری الروهای تولید شده در کارگاه تکثیر با الروهای جمع

بدن (. Jerry, 2013) ودشده از محیط طبیعی قابل مقایسه ب

این گونه از طرفین فشرده، ساقه دمی عمیق، سر کشیده، 

شود. ناحیه پشتی مقعر در جلوی ناحیه باله پشتی محدب می

 کشورهای در بار اولین برای باس سی ماهی و پرورش تکثیر

 طور  و فلیپین کنگ، هنگ مالزی، سنگاپور، اندونزی، تایلند،

 بیشتری در تحقیقات آن از پس. یافت گسترش عمومی

 Garza-Gil at) گرفت انجام استرالیا و سنگاپور فیلیپین،

al. 2009). باس گذاری در صنعت پرورش ماهی سیسرمایه

های پویا و با منافع اقتصادی بالقوه در یکی از مهمترین بخش

شور در جنوب شرق بین صنایع تولید آبزی در آب شور و لب

 مدار هایسیستم در را باسسی استرالیا در .باشدآسیا می

با توجه (. Whitehead, 1984) نمایندمی تولید نیز بسته

ه مقاومت و تحمل باال  نسبت به تراکم و تغییرات فیزولوژیك ب

عادت به تغذیه با غذای  ،تکثیر، نسباً ساده این ماهی همچنین

گونه فوق  ،سرعت رشد باال و خصوص در ماهیان جوانهپلت ب

ال برای آبزی پروری بوده به طوری که در اکثر کشورهای ایده

ایران با توجه باشد. توسعه میدنیا تکثیر و پرورش آن در حال 

به فرد خود دارای موقعیتی ممتاز در  به نوار ساحلی منحصر

با توجه به افزایش  زمینه پرورش ماهیان دریایی می باشد و

ماهی را به این توان جمعیت و محدودیت منابع پروتئینی می

پروتئـین محسوب کرد. استان خوزستان  عنوان منبع ارزشمند

های بودن منابع آبی گسترده همچون رودخانه به لحاظ دارا

های شادگان و هورالعظیم از دیدگاه صنعت آب شیرین و تاالب

با توجه به تنوع  .باشدآبزی پروری بسیار حائز اهمـیت می

اقلیمی و نیز اختالف پارامترهای آب در نقاط متفاوت استان 

 و تکثیرهایی در زمینه امکان سنجی شرایـط اجرای طرح

-پرورش آبزیان شور و لب شور در منابع آبی استان فراهم می

بوده و  های اقتصادی حائز اهمیتاز گونه باسباشد. ماهی سی

 باس سی بازارپسندیبا توجه به شود. برای استان توصیه می

عنوان یکی از ه توان بآن می آسان تکثیر و نیز آسیایی

اوجی فرد و همکاران . شودهای پرورش در نظر گرفته گزینه

ارزیابی پتانسیل پرورش ماهی سی باس  1393 در سال

 .انجام دادند را آسیای در استخرهای خاکی چوئبده آبادان

 و شیمیاییی فیزیک خصوصیاتو نتایج نشان داد که شرایط 

-باس پرورشی در خوزستان مناسب میبرای ماهی سی آب

درجه  25 از بیش آب دمایسال  از ماه مدت پنج در و باشد

در  .رسدگرم می 500رشد این ماهی به  بوده و گرادسانتی

 (1399) همکاران ومحمدی دوست مطالعه انجام شده توسط 

باس آسیایی در استان بهترین تراکم مناسب ماهی سی

با توجه به توسعه  .متر مربع معرفی شد قطعه در 13 خوزستان

باس آسیایی که از ماهی سیخصوص ه بپروری صنعت آبزی

استفاده  مهمترین ماهیان پرورشی با ارزش اقتصادی باالست،

برای  ها کهویتامین و ضرورت  از رژیم غذایی با کیفیت باال

ها ویتامین است..ذکر شده پروری امری حیاتی تقویت آبزی

که برای رشد و نگهداری سالمت حیوانات از  مواد آلی هستند

ثابت (. Khara et al. 2016) ضروری می باشندجمله ماهی 

ترین مواد مغذی هستند ها یکی از مهمشده است که ویتامین

های مختلف شامل سیستم ایمنی، رشد و بقا ماهی که از جنبه

اسید  .(Khara et al. 2016) دهندرا تحت تاثیر قرار می

دار مورد نیاز ( برای همه حیوانات مهرهC )ویتامین اسکوربیك

نقش مهمی در رشد، تشکیل کالژن، آهن و  Cاست. ویتامین 

ها، بهبود متابولیسم، هماتولوژی، تولیدمثل، پاسخ به استرس

 Cتاثیر ویتامین  .(NRC , 2011) زخم و پاسخ ایمنی دارد

تواند موجب انتقال و عرضه در افزایش گلبول قرمز خون می

ها شده و نهایت در بافتبیشتر اکسیژن در خون ماهی و در 

 موجب ارائه پاسخ فیزیولوژیك بهتر در ماهی شود

(Affonso et al. 2004 .)این ویتامین باعث  ،همچنین

گردد و محیطی میهای استرسافزایش مقاوت ماهی در برابر 
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و  رحیمی) خونی موثر است هایفراسنجهبر روی 

باعث  C ویتامینهمان طور که گفته شده ( 1391،همکاران

های ماکروفاژ، تکثیر سلولی، تحریك پاسخ ایمنی مانند فعالیت

فعالیت کمپلمان، سطح الیزوزیم، فعالیت فاگوسیتیك 

 با اینکه ،گرددلوکسیت، تولید سیتوکین و سطح آنتی بادی می

 برخیهای ایمنی را در پاسخ E ثابت شده است که ویتامین

نقش کلیدی  هادر برخی گونهلی دهد وگونه ماهی کاهش می

 یاکسیداندر ایمنی ماهی دارد. ضمن این که نقش آنتی

های در برابر اکسیداسیون توسط رادیکال Eو  C هایویتامین

بدین (. Khara et al. 2016) آزاد به خوبی ثابت شده است

بر و سلنیوم  Eو  Cهای این تحقیق اثرات ویتامیندر  منظور

باس آسیایی مورد سیو ایمنی ماهی  رشد های خونی،شاخص

 .بررسی قرار گرفت

 

 هامواد و روش 

کلیه مراحل اجرایی تحقیق در مجتمع پرورش میگو چوئبده 

 آبادان در شرکت خصوصی میگو کشت جنوب انجام گرفت.

 6 و در 1398از خرداد تا آذر  روز 150این پروژه به مدت 

شرایط . شددر مقیاس تجاری انجام هکتاری  75/0استخر 

سازمان بهداشتی مطابق با دستورالعمل سازی استخرها آماده

باس آسیایی با سی. بچه ماهیان شکی کشور انجام گرفتزدامپ

گرم با استفاده از بران  150و وزن  متریسانت 38متوسط طول 

با  مترمکعبکیلوگرم در  8اکسیژن با تراکم  کپسول وتانك 

مجهز به  دار وقسمت در هزار با کامیون سردخانه 30شوری 

سایت پرورش در بوشهر به  راموزشرکت دما از  کنندهمیتنظ

ی هاتراکمبا ها ماهیگردیدند. منتقل  میگوی چوئبده آبادان

 تیمار و هر تیمار 2در قالب قطعه در هکتار و  5600یکسان 

با  دماسازیهمو  ز حملابعد . شدندی سازرهیذختکرار  3با 

ها به مدت یك هفته ماهی و سازی شدگرم ذخیره 150وزن 

یا گروه  1تیمار . در استخر به غذادهی جدید سازگار شدند

با جیره  2شاهد با غذای بدون محرک سیستم ایمنی و تیمار 

درصد  2میزان به  یومسلنو   E،C هایغذایی حاوی ویتامین

. صورت مکمل به غذای مصرفی افزوده شده بوزن توده زنده 

گروه تیمار  مصرفی مکمل به صورت دستی روزانه به غذایی

هر یك از گردید. وعده غذایی مصرف می 2مخلوط و در یك 

ای جهت تامین پروانهدستگاه هوادهی  4استخرها دارای 

برخی  .ندبودگرم بر لیتر میلی 4 اکسیژن آب در حد استاندارد

محلول آب توسط  و اکسیژن pHدما،  شاملپارامترهای آب 

توسط  (ppt) شوری ،DO6مدل  EUTECHدستگاه 

 به شفافیت عمق و E-Mill/Sمدل  ATAGOدستگاه 

 .ندگیری و ثبت شداندازه روز یك بار 14صورت 

استفاده شد.  جیره از روغن کانوال سلنیوم به برای اضافه کردن

اساس روش روغن  روش مخلوط کردن جیره با ویتامین بر

 . بود( oil coating) سازیشپوش

مختلف از  برای بررسی روند رشد ماهیان در تیمارهای

 ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیلشامل های رشد شاخص

(.1381،بیسواس شد )استفاده  و افزایش وزن غذایی

 

 های مورد بررسیآنالیز خوراک استفاده شده جهت تغذیه بچه ماهی 1جدول 

قطر  مواد مغذی 

 خوراک

(mm)  

وزن 

 ماهی

پروتئین 

 خام )%(

چربی 

 خام )%(

انرژی قابل هضم 

(kcal/kg ) 

حداکثر 

فیبرخام 

(%) 

فسفر قابل 

 جذب )%(

حداکثر 

 رطوبت )%(
نوع 

 خوراک 

عالمت 

 اختصاری 

 2Ex-TG 4/3-2/3 رشد دو
75-

25 
44 5/14 4300 2/3 8/0 10 

 میزان غذادهی و خوراکترکیب 

بر  (1)جدول  شرکت فرادانه خوراکبچه ماهیان با استفاده از 

تیماری که  ،یننهمچشدند.  غذادهی تودهزیدرصد  2اساس 

شد به صورت بایستی از غذای دارای محرک ایمنی استفاده می

 نامهبرمخلوط و غذادهی انجام گرفت. مکمل روزانه غذا با 

سنجی بر اساس میانگین وزن جدید غذایی پس از هر زیست

  مشخص گردید.
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 زیست سنجی

 به سنجیعدد بچه ماهی جهت زیست 50از هر تکرار تعداد 

 سنجی در فاصله زمانیزیست .شدند انتخاب تصادفی صورت

ی غذادهسنجی ساعت قبل از زیست 24 .شدانجام  روزه 30

کردن ماهیان  هوشیبو از ماده فنوکسی اتانول برای  شدهقطع

سنجی در زیست (.1393استفاده شد )پورغالم و همکاران، 

سانتیمتر، وزن  1/0سنجی با دقت طول کل با تخته زیست

گرم ثبت گردید.  1/0کل با ترازوهای دیجیتال با دقت 

 ژهیوضریب رشد  های تغذیه و رشد که شاملشاخص

(SGR)،  ییغذا لیتبدضریب (FCR)، درصد افزایش وزن 

(WG یزان )یی پروتئینکارا (PER) ی بازماندگدرصد  و

(SVRمورد برر )رفتند.قرار گ یس 

 

 های رشد و تغذیهمحاسبه شاخص

FCR = F/(Wt-W0) (Ronyai et al. 1990; Abdelghany & Ahmad, 2002) 
F شده توسط ماهی: مقدار غذای مصرف   

Wt و     W0 میانگین بیوماس اولیه و نهایی:   
SGR = (lnWt -lnW0)/t ×100 (Ronyai et al. 1990) 
% BWI = 100 × (BWf - BWi)/BWi (Hung et al. 1989) 

BWi و   BWf متوسط وزن اولیه و وزن نهایی در هر وان:      
GR = (BWf - BWi) - n (Hung et al. 1989) 
CF = 100 × (BW/TL3) (Hung et al. 1989) 
BW= تعداد روزهای پرورش  n: TL(cm) طول :(g) وزن 

 

 اندازه گیری شاخص های خونی  گیری وخون

گیری از در انتهای دوره با قطع ورید ساقه دمی عملیات خون

شناسی انجام گرفت. جهت انجام مطالعات خون سیاهرگ دمی

نیم سی سی دسی سی استفاده گردی 2هایی با حجم از سرنگ

 یكریخته و خون هپارینه جهت مطالعه فاکتورهای خونی 

هپارینه  های اپندروف غیرل تیوبسی سی باقی مانده به داخ

)پورغالم و شد  ریختههای ایمنی جهت بررسی شاخص

جهت انجام مطالعات سرولوژی خون غیر  .(1393 ،همکاران

ساخت شرکت  (Labofugeهپارینه توسط سانتریفوژ )مدل 

Heraeus Sepatch  در دقیقه به مدت  3000آلمان با دور

گیری اندازه. جداسازی شددقیقه سانتریفوژ شده و سرم  3

 آزمایشگاه انجام گرفت های خونی و ایمنی درکلیه شاخص

جهت تعیین میزان  ،همچنین .(1393، )پورغالم و همکاران

تعیین نسبت  هماتوکریت نیز از سانتریفیوژ لوله مویین و

های قرمز به کل خون داخل لوله مویین استفاده شد. گلبول

هموگلوبین به روش سیان مت هموگلوبین یا گیری اندازه

سیانید هموگلوبین به علت دقت، راحتی انجام کار و سهولت 

جهت  دسترسی به محلول استاندارد پایدار انجام گرفت.

گیری ایمونوگلوبولین و لیزوزیم نیز از روش اندازه

و دستگاه ( Immunoturbidimetric) ایمونوتوربیدیمتری

 (.De Silva et al. 2009) گردیداده اسپکتروفوتومتر استف

 

 فعالیت آنتی تریپسینی سرم

میکرولیتر از محلول  100میکرولیتر از سرم به  10میزان 

Tris-HCl (100  میلی موالر  50میکرولیتر ازpH 2/8 )

گرم تریپسین اضافه شد. در نمونه کنترل سرم  20محتوی 

-Trisمیکرولیتر از محلول  100میکرولیتر از سرم به  10

HCl  اضافه شد و در نمونه کنترل مثبت محلولTris-HCl 

ها با اضافه گرم تریپسین فاقد سرم بود. نمونه 20محتوی 

د و میکرولیتر رسانده شدن 200به حجم  Tris-HClنمودن 

لیتر از میلی 2ازآن گرفتند. پسیك ساعت در دمای اتاق قرار 

-BAPNA(Na-benzoyl- DL-arginine  سوبسترای

p-nitroanilide HCl)   موالر در میلی 1/0با غلظت

Tris-HCl  میلی موالر کلرید کلسیم به همه  20و محتوی

 500ها اضافه شد. پس از پانزده دقیقه با اضافه نمودن نمونه

شد و درصد واکنش متوقف  30میکرولیتر از اسید استیك 

شد. درصد گیری نانومتر اندازه 410موج  جذب نوری در طول

موج نمونه کنترل  ممانعت از تریپسین با محاسبه تفاضل طول
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رل مثبت مثبت فاقد سرم از هر نمونه، تقسیم بر نمونه کنت

 .(1392، و همکاران)اورجی  فاقدسرم محاسبه شد

 

 فعالیت باکتری کشی سرم

سوسپانسیون ابتدا از کشت شبانه 

 TSAدر محیط   Micrococcus lysodeikticus باکتری

استریل کدورت PBS  دار، چند کلونی برداشته شد و درنمك

پلیت آن به غلظت نیم مك فارلند رسانده شد. در ادامه در 

استریل به تمامی  PBSمیکرولیتر  25ای االیزا، خانه 96

ها جداگانه میکرولیتر از سرم 25ها اضافه گردید. سپس گوده

میکرولیتر از  50به هر گوده اضافه شد. در مرحله بعد 

سوسپانسیون باکتری ویبریو هاروئی )نیم مك فارلند( به تمام 

درجه  30دقیقه در دمای  90ها اضافه و پلیت به مدت گوده

میکرولیتر محیط کشت  50سانتیگراد انکوبه شد. سپس 

TSB  ها اضافه شد. سه گوده دار استریل به تمامی گودهنمك

)در سه تکرار( به عنوان کنترل در نظر گرفته شدند. به یك 

میکرولیتر از سوسپانسیون  50و  PBS میکرولیتر 100گوده 

و  PBSمیکرولیتر  100اضافه شد. به گوده دیگر  هااکتریب

اضافه شد )جهت اطمینان  TSBمیکرولیتر محیط کشت  50

 PBS ،50میکرولیتر  50از عدم آلودگی(. به گوده آخر نیز 

میکرولیتر از  50و  TSB میکرولیتر محیط کشت

)جهت اطمینان از رشد باکتری( اضافه  سوسپانسیون باکتری

ساعت قرار داده  24درجه به مدت  30ت در دمای پلی گردید.

ساعت پس از  12شد. جذب نوری پلیت در زمان صفر و 

نانومتر قرائت شد. جذب نوری  600انکوباسیون در طول موج 

در هر نمونه پس از دوازده ساعت از میزان آن در زمان صفر 

کسر شد و عدد نهایی به عنوان میزان ممانعت سرم از رشد 

 ;Gisbert et al. 2015) ر نظر گرفته شدباکتری د

Khosravi et al. 2018.) 

 

 ارزیابی فعالیت مایلوپراکسیداز

 HBSSلیتر بافر میکرو 135لیتر سرم به میکرو 15مقدار 

 25 + میلی موالر TMB 20لیترمیکرو 25مخلوط شد؛ 

میلی موالر به هر گوده اضافه شد و بعد  2O2H 20 لیترمیکرو

موالر( به محتویات  4) 4SO2H لیترمیکرو 50دقیقه  2از 

موج نهایت جذب نوری مایع رویی در طول در اضافه گردید و

 (.Sahoo et al. 2002) نانومتر قرائت شد 450

 

 گیری میزان کلی ایمونوگلوبولین سرماندازه

جهت ارزیابی میزان کلی ایمونوگلوبولین سرم از روش رسوب 

موالر سولفات میلی 7/0استفاده شد؛ ابتدا بافر با سولفات روی 

در  ،رسانده شد. سپس 8/5آن به   pHروی تهیه شد و 

-های زمانمیکرولیتر از سرم 5/12های استریل میکروتیوب

 850صورت جداگانه ریخته شد و  به 60 و 30های صفر، 

خوبی  میکرولیتر از سولفات روی به هر میکروتیوب اضافه و به

 100ساعت قرار گرفتن در دمای اتاق،  2شدند؛ بعد از مخلوط 

ای االیزا ریخته شد خانه 96میکرولیتر از محلول فوق در پلیت 

جهت  نانومتر جذب نوری قرائت شد. 590موج  و در طول

های تهیه نمودار استاندارد میزان کلی ایمونوگلوبولین نمونه

هم مخلوط  میکرولیتر( با 20سرم با حجم مساوی )هر نمونه 

های دو برابر مطابق روش ذکرشده شدند و پس از تهیه رقت

زمان بررسی شدند. میزان ایمونوگلوبولین در صورت همو به

 گرفته شد نظر در لیترهر میلی گرم درمیلی 25نمونه اولیه 

(Affonso et al. 2004). 
 

 فعالیت مسیر فرعی کمپلمان

های میکرولیتر از سرم 25 کمپلمان،جهت بررسی فعالیت 

درجه سانتیگراد(  56)نیم ساعت در دمای  فعال و غیرفعال

روز( در میکروتیوب استریل به  30های مختلف )صفر و زمان

 میکرولیتر از بافر 375صورت جداگانه ریخته شد و سپس 

PBS  موالر میلی 5/1موالر منیزیوم کلرید و میلی 5حاوی

 100اضافه شد. متعاقبا  میکروتیوب هر کلسیم کلرید به

شسته شده خرگوش به هر  %5میکرولیتر از گلبول قرمز 

دقیقه در  45ها به مدت میکروتیوب اضافه شد و میکروتیوب

ها درجه قرار گرفتند. در ادامه میکروتیوب 37انکوباتور 

 میکرولیتر از مایع رویی هر میکروتیوب در 100سانتریفیوژ و 

نحوی که در یك ه ب ،ای ریخته شدخانه 96لیت های پگوده

ستون از سرم فعال و در ستون کناری آن از سرم غیرفعال یك 

زمان خاص استفاده شده بود. در نهایت جذب نوری پلیت در 

 (.Leiro et al. 2004)قرائت شد  نانومتر 450طول موج 
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 تجزیه تحلیل آماری

 SPSS 16 (Version افزارنرمتجزیه و تحلیل آماری با 

آزمون  لهیوسها به نرمال بودن توزیع داده انجام گردید.( 16

اختالف استاندارد  ±مشخص گردید. نتایج بر اساس میانگین 

بین دو تیمار شاهد و  است. تجزیه تحلیل آماریارائه گردیده

 . صورت گرفت Paired T-testبر اساس تست  آزمایشی

 نتایج

روز تغذیه  120برداری در پایان در این بخش پس از نمونه

های غذایی حاوی مکمل ایمنی و بدون مکمل ماهیان با جیره

های کارایی رشد، تغذیه، آوری، تجزیه و تحلیل دادهبه جمع

شناسی و بیوشیمیایی سرم پرداخته های خونشاخص

 است.شده

 
 فیزیکوشیمیایی آب استخرهای پرورشهای پارامتر 2 جدول

 (pptشوری ) (cmشفافیت ) عمق گراد()درجه سانتی دما  (ppmاکسیژن )  pH روز پرورش
1 4/8 5/5 28 40 20 
14 6/8 7/5 2/29 45 20 
28 7/8 9/5 30 40 22 
42 8/8 5/5 30 35 24 
56 6/8 5 32 30 26 
70 5/8 7/4 33 30 27 
84 7/8 8/4 30 25 29 
98 4/8 5/4 27 25 30 
112 5/8 4 26 20 30 
120 7/8 2/4 26 20 30 

 

 های رشد و بقاآزمایشی بر شاخص اثر جیره

گرم به وزنی در  150ماهیان در طول دوره پرورش از حدود 

گرم رسیدند. بین تیمارها از نظر  33/761-00/850دامنه 

استاندارد، نرخ رشد ویژه، درصد وزن نهایی، طول کل، طول 

دار مشاهده نشد بقا و ضریب تبدیل غذایی اختالف معنی

(05/0<p.)  در تیمار دریافت کننده مکمل  83/93میزان بقا از

درصد در تیمار شاهد ثبت گردید. در تیمار دریافت  91تا 

( به طور 425 ± 89/10گیری )کننده مکمل درصد وزن

( بیشتر بود 11/396 ± 92/14شاهد )دار از تیمار معنی

(05/0>p .)دار مکمل ضریب تبدیل غذایی بدون تأثیر معنی

  متغیر بود. 32/1تا  5/1بر ضریب تبدیل غذایی از 

 

 خونی های آزمایشی بر شاخص اثر جیره

های خونی سنجش شده هموگلوبین، گلبول از میان شاخص

دار از تیمار طور معنیقرمز در تیمار دریافت کننده مکمل به 

و هماتوکریت ولی  ،(4؛ جدول p<05/0) ندشاهد بیشتر بود

دار نشان سفید بین تیمارها اختالف معنی هایگلبولتعداد 

 .(p>05/0) ندنداد

 

 بیوشیمیایی سرمهای آزمایشی بر شاخص اثر جیره

فعالیت آنتی تریپسینی تیمار دریافت کننده مکمل به طور 

(. 5؛ جدول p<05/0تیمار شاهد بیشتر بود )دار از معنی

کشی در مقابل باکتری آئروموناس و ویبریو بین فعالیت باکتری

که ، در حالی(p>05/0)دار بود تیمارها فاقد اختالف معنی

کشی در برابر باکتری استرپتوکوک در تیمار فعالیت باکتری

ر دار از تیمار دریافت کننده مکمل بیشتشاهد به طور معنی

(.  فعالیت مایلوپراکسیداز و فعالیت مسیر فرعی p<05/0بود )

دار در تیمار دریافت کننده مکمل از کمپلمان به طور معنی

(. میزان کلی ایمونوگلوبولین p<05/0تیمار شاهد بیشتر بود )

دار با تیمار دریافت کننده در تیمار شاهد بدون اختالف معنی

 . (p>05/0)مکمل سنجش شد 
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 خطای استاندارد( ±، میانگین n=12های آزمایشی ) رشد و بقا ماهیان سی باس تغذیه شده با جیرهشاخص  3جدول  

 P تیمار دریافت کننده مکمل تیمار شاهد های کاراییشاخص

  149 ± 4/0 150 ± 3/0 وزن اولیه )گرم(

  37 ± 2/0 38 ± 04/0 طول اولیه )سانتیمتر(

 163/0 00/850 ± 77/5 33/761 ± 8/35 نهایی )گرم(وزن 

 193/0 33/398 ± 13/19 33/376 ± 4/14 متر(طول کل )میلی

 741/0 17/337  ± 21/16 331 ± 7/13  متر( طول استاندارد )میلی

 015/0 00/425 ± 89/1 11/396 ± 92/14 گیریدرصد وزن

 158/0 35/1 ± 01/0 3/1 ± 02/0 نرخ رشد ویژه

 361/0 83/93 ± 17/0 91 ± 1 درصد بقا

 458/0 32/1 ± 01/0 52/1 ± 04/0 ضریب تبدیل غذایی

 د.نباشبین تیمارها می %95دار در سطح اطمینان وجود اختالف معنی عدم نشان دهنده 05/0در هر ردیف در صورت باالتر بودن از  Pاعداد 

 
 خطای استاندارد( ±، میانگین n=12های آزمایشی )های خونی ماهیان سی باس تغذیه شده با جیرهشاخص 4جدول 

 P تیمار دریافت کننده مکمل تیمار شاهد های خونی شاخص

 45/0 ± 08/8 33/0 ± 36/9 019/0 (g/dLهموگلوبین )

 081/0 45 ± 07/1 43 ± 50/7 (%هماتوکریت )

 739/0 41417 ± 84/2964 42500  ± 13/683 گلبول سفید

 015/0 3951667 ± 84/14588 2810000  ± 74/191763 گلبول قرمز
 باشد.بین تیمارها می %95دار در سطح اطمینان نشان دهنده وجود اختالف معنی05/0در هر ردیف در صورت باالتر بودن از  Pاعداد 

 

 خطای استاندارد( ±، میانگین n=12های آزمایشی )تغذیه شده با جیرههای بیوشیمیایی سرم ماهیان سی باس شاخص 5جدول 

 P تیمار دریافت کننده مکمل شاهدتیمار  شاخص های سرمی

 011/0 62/53 ±  30/2 22/44 ± 98/0 فعالیت آنتی تریپسینی

 463/0 21/0 ± 02/0 23/0 ± 01/0  1کشیفعالیت باکتری

 691/0 14/0 ± 01/0 14/0 ± 01/0  2کشیفعالیت باکتری

 049/0 06/0 ± 02/0 09/0 ± 01/0  3کشیفعالیت باکتری

 026/0 53/0 ± 08/0 26/0 ± 02/0 مایلوپراکسیدازفعالیت 

 315/0 65/28 ± 76/2 61/24 ± 91/1 میزان کلی ایمونوگلوبولین

 013/0 10/0 ± 01/0 08/0 ± 00/0 فعالیت مسیر فرعی کمپلمان
نشان دهنده وجود اختالف 05/0در هر ردیف در صورت باالتر بودن از  P: باکتری استرپتوکوک؛ اعداد 3: باکتری ویبریو، 2: باکتری آئروموناس، 1

 باشد.بین تیمارها می %95دار در سطح اطمینان معنی

 

 بحث 

و  Eو  C هایافزایش ویتامین دادنتایج بررسی حاضر نشان 

به صورت  باس آسیاییسیدر جیره غذایی ماهی سلنیوم 

شود. به طوری که های خونی میترکیبی باعث بهبود شاخص

های خونی از جمله با افزودن ویتامین بسیاری از شاخص

 .های قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت افزایش یافتگلبول

به جذب آهن از دستگاه گوارش کمك  Cهمچنین، ویتامین

-گلبولبنابراین، افزایش در . (Faramarzi, 2012) کندمی
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های اضافه شده های قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت در گروه

 ،همچنین ویتامین ممکن است به دلیل این عمل باشد.

-اکسیدان قوی است که در برابر آسیبیك آنتی C ویتامین

های مختلف ماهی مانند گلبول های اکسیداتیو به بافت

 ویتامین .(Khara et al. 2016) دارد ظتیفاح نقش قرمز 

C های قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت باعث افزایش گلبول

 .Miar et al) خون ماهی قزل آالی رنگین کمان گردید

هم به  E ویتامین که است شده گزارش طرفی از (.2013

اکسیدان محافظت از غشای سلولی شامل گلبول عنوان آنتی

 هددهای اکسیداتیو انجام میقرمز را در برابر آسیب

(Sahoo et al. 2002 .)سویی نتایج تحقیق جاری، در هم

 Eو  C هایهای غذایی حاوی سطوح مختلف ویتامینجیره

( باعث افزایش Acipenser ruthenus) در ماهی استرلیاد

مشخص  (.1388 و همکاران  تاتینا) تعداد گلبول قرمز گردید

هماتوکریت، داری بر روی میزان اثر معنی Eشده ویتامین 

هموگلوبین، گلبول قرمز، مونوسیت و ائوزینوفیل بچه ماهی 

 دارد( Oncorhynchus mykiss) قزل آالی رنگین کمان

 همکاران و غیاثونددر مطالعه (. 9213 ،و همکاران اورجی)

-شاخص افزایش سلنیومبدنبال مصرف مکمل حاوی ( 1395)

باعث بهبود اکثر فاکتورهای رشد،  ومشاهده شد ایمنی  های

 بازماندگی و برخی فاکتورهای ایمنی ماهی

(Barbonymus schwanenfeldii) تواند بهگردیده و می 

که با نتایج این مطالعه عنوان یك افزودنی مناسب توصیه شود 

خوانی دارد و هم افزایش شاخص های رشد و بازماندگی و هم

 خوانی دارد. افزایش میزانایمنی همشاخص های در مورد هم 

و افزایش  فعالیت مایلوپراکسیداز و تریپسینیفعالیت آنتی

نشان   و فعالیت مسیر فرعی کمپلمان ها ایمونوگلوبولین میزان

 و افزایش توان مقابله در برابربر افزایش دفاع و مقاومت بدن 

-این با افزایش شاخص می باشد و  عوامل استرس زا ی محیط

افزایش میزان  .خوانی داردبازماندگی هم های رشد و

-دهنده تکامل سلول ها با افزایش وزن، نشانمونوگلوبولینیا

نتیجه افزایش کارایی ساز و در های خونهای خونی و اندام

کمان است. بررسی اثر  ی رنگینآالسیستم ایمنی ماهی قزل

 در ماهی آزاد اقیانوس اطلس Aمکمل غذای حاوی ویتامین 

(Salmo salar ) ،موجب افزایش فعالیت عامل مکمل

های پروتئاز، فاگوسیتوز و فعالیتلیزوزیم، سرم آنتی

 .(Thompson et al. 2004) شودضدباکتریایی می

اکسیدان محافظت هم به عنوان آنتی  Eگزارش شده ویتامین

های از غشای سلولی شامل گلبول قرمز را در برابر آسیب

-در هم( Sahoo et al. 2002) دهداکسیداتیو انجام می

های غذایی حاوی سطوح سویی نتایج تحقیق جاری، جیره

 Acipenser) در ماهی استرلیاد E و C مختلف ویتامین

ruthenus )تاتینا و  باعث افزایش تعداد گلبول قرمز گردید(

 (1392) همکاران اورجی وهای یافته (.1388، همکاران

داری بر روی میزان اثر معنی E ویتامین که مشخص شده

هماتوکریت، هموگلوبین، گلبول قرمز، مونوسیت و ائوزینوفیل 

تولید  روند .دارد بچه ماهی قزل آالی رنگین کمان

ها بین ای از واکنش در ماهی، وقوع مجموعه هاایمنوگلوبولین

کمك کننده  T هایژن، سلولهای ارائه دهنده آنتیسلول

  B است که سبب تحریك لنفوسیت فعال شده و اینترلوکین

یك آنتی اکسیدان قوی است که در برابر  C یتامینو .شود می

آسیب های اکسیداتیو به بافت های مختلف ماهی مانند گلبول 

در (. et al. 2016 Khara) د دار حافظتی نقش قرمز 

 E و Cهای مطالعه حاضر نیز با مصرف مکمل حاوی ویتامین

 هموگلوبین، گلبول قرمز خونی و هایشاخص .سلنیوم بود و

در همین راستا  دار نشان داد .معنیو  آسیاییماهی سی باس 

افزایش  ( گزارش کردند که1395) همکاران ولد و میرشاه

باعث افزایش گلبول قرمز،  در جیره ماهی کوی C ویتامین

هموگلوبین، هماتوکریت، نوتروفیل و مونوسیت و در ماهی 

 Barbonymus) آکواریومی بارب حلب

schwanenfeldii ) افزایش گلبول قرمز، هموگلوبین، باعث

 ،همکاران های سفید گردید)غیاثوند وهماتوکریت و گلبول

 به جیره غذایی بچه ماهی شیپ E (. افزایش ویتامین1395

(Acipenser nudiventris)  ،میزان گلبول قرمز

 هماتوکریت، فعالیت الیزوزیم و ایمونوگلوبین را افزایش داد

  Eو C افزایش ویتامین های(. 1393، همکاران و عاشوری)

 Salmo trutta) به جیره غذایی ماهی آزاد دریای خزر

caspius ) باعث افزایش فعالیت الیزوزیم و ایمونوگلوبین

 (.Khara et al. 2016) شودمی

پروری بخصوص ماهی نیاز یه توسعه صنعت آبزیبا توجه به 

های شیرین و هم درآب شور و لب سی باس که هم در آب

شور قابلیت پرورش داشته و هم جزء ماهیان با ارزش می باشد 
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استفاده  و استخرهای خاکی را دارد،در قفس و قابلیت پرورش 

و سلنیوم  C، E هایاز مکمل های غذایی حاوی ویتامین

خونی باعث  های ایمنی وتواند افزایش با افزایش شاخصمی

وری بیشتر در ههای رشد و بازماندگی و بهرافزایش شاخص

مقاومت آن در برابر  تولید شده و افزایش توان دفاعی ماهی،

زای و پاتوژن محیطی افزایش یافته و کمتر عوامل استرس

 .دچار بیماری شوند
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