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ABSTRACT 

Caspian brown trout is one of the valuable, commercial, anadromous, 

and endemic species of the Caspian Sea, which has noteworthy the 

attention of many scientists. This study was carried out using Caspian 

brown trout fingerlings (n = 300) with an initial average weight of 42 g 

for two months. In this study, different amounts of carrot powder (total 

carotenoids) were added to fish diets including a control group and five 

treatments i.e. 0 (control), 50 (T1), 100 (T2), 150 (T3), 200 (T4) and 250 

mg/kg (T5). The effects of different amounts of carotenoids were 

investigated on some blood parameters of fingerlings, including 

lysozyme, alkaline phosphatase, alanine aminotransferase, 

aminotransferase, glucose, total protein, and cortisol. According to the 

results, significant differences (p<0.05) were observed in the amounts of 

serum lysozyme between different treatments. Treatment 2 by an 

average of 51 ± 3.61 U/mL and control group by 40.67 ± 2.52 U/mL 

exhibited the highest and lowest levels of the enzyme, respectively. 

Based on the results, a significant difference (p<0.05) was observed 

between different levels of cortisol in the treatments, so that the highest 

and lowest cortisol levels in the control group and treatment 2 with 50 ± 

7 and 26.67 ± 4.04 (ng/mL) was observed. In general, based on the 

results of this study, it was found that different levels of carotenoids in 

the diet of salmon brown trout can display a significant effect (p<0.05) 

on blood indices. 
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 چکیده 

خزر است که توجه    یایدر  یو بوم  رودرو،  ی، تجارارزشمند  یهااز گونه  یکی  خزر  یایآزاد در  یماه 

  یعدد بچه ماه   300تعداد    اده از  این مطالعه با استف  از دانشمندان را به خود جلب کرده است.  یاریبس

پودر   یقتحق  این  در.  شد   انجام   ماه  دو  مدت  به  گرم  42  ±  1/0  یهمتوسط اولخزر با وزن    یایآزاد در

  150(،  2  یمار)ت  100  ،(1یمار  )ت  50)شاهد(،  صفر    یر با مقاد  یانماه  یره( در جید کل)کاروتنوئ  یجهو

آن بر   یرثأ اضافه و ت   یماه   یغذا  یلوگرمگرم بر ک  یلی (  م5  یمار)ت  250(  و  4یمار  )ت  200(،  3  یمار)ت

 ینوترانسفراز، آم  ین فسفاتاز، آالن  ینآلکال  یزوزیم،ها شامل ل  ی بچه ماه   ی خون  هایاز شاخص  یرشد و برخ

)   یداریاختالف معن  یقتحق  ینا   یج. نتاشد  یبررس  یزولتام و کورت  نیئگلوکز، پروت  ینوترانسفراز،آم

05/0>pیانگین با م  2  یمارکه ت  یطوربه  ،مختلف نشان داد  یمارهایت  ینسرم ب  یزوزیم (  را در مقدار ل  

سطح    ینو کمتر  یشترینب  یببه ترت  یترلمیلی  در  واحد  67/40  ±  52/2شاهد    گروه  و   51  ±  61/3

نتا  یمآنز دادند.  نشان  خود  از  معن   یجرا  اختالف  داد  مختلف   ین ب  (p<05/0)  یدارینشان  سطوح 

در   یبخون به ترت  یزولمقدار کورت  ینو کمتر  یشترینکه ب  یبه طور ،وجود دارد  یمارهادر ت  یزولکورت

بر    یمشاهده شد. به طور کل  یترلی میل در    گرمنانو  67/26  ±  04/4  و  50 ± 7با    2  یمارشاهد و ت  گروه

خزر  اثر قابل  یایآزاد در یانبچه ماه ییغذا یرهج یدتنوئوسطوح مختلف کار یقتحق ینا یحاساس نتا

 . داردمورد مطالعه  یخون یها(  بر شاخصp<05/0)  یداریمعن
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 مقدمه 

انواع    Salmo caspiusخزر  دریای  آزاد  یماه  از  یکی 

از است که  اقتصادی  ارز  ماهیانی  . است  برخوردار  ایویژهش 

ن کمان  یآالی رنگنسبت به قزل  این گونه ماهی  رشد  اگرچه

  طعم و    ظاهری  شکل  بازارپسندی،  از لحاظ  ولی  است،کندتر  

بیشتری دارد.   یتن ارجح کمارنگین  آالیقزل  به  نسبت  گوشت

های اقتصادی و بازسازی فعالیت  برایامروزه پرورش این گونه  

 ای برخودار است. اهمیت ویژهذخایر از 

های مختلف اعم از طبیعی  های دور استفاده از رنگدانهدر سال

  عوامل و اثرات آن بر    ،پروری شروعو مصنوعی در صنعت آبزی

  انجام شده هایی  تالش  است. اخیراً  شده مختلف زیستی بررسی  

رنگدانه که  و  بهها  است  طبیعی  شکل  به  اختصاصی،  طور 

ماهیان در  آزادخصوص  بهمصنوعی در تغذیه آبزیان پرورشی  

استفاده   گسترده  (.  Pham et al. 2014)   شوندسطح 

رنگدانه جمله  از  چربی  کاروتنوئیدها  در  محلول    هستند های 

ایـن   اسـت. گستردگی  قرمـز  تـا  زرد  بـین  آنهـا  رنـگ  کـه 

  ، شوداهی و جانوری مشاهده میهای گیترکیبات در تمام رده

توجه بسیاری از دانشمندان را جلب    1950طوری که از دهه  به

 (.Pham et al. 2014) کرده است

های  رنگدانه  نپوستان قادر به ساختها بر خالف سختماهی

تر  تر از کاروتنوئیـدهای سـادهدهـپیچی  یکاروتنوئیدی با ترکیب

  ضد اکسایشی طبیعی با خاصیت  ای  رنگدانهبتاکاروتن    نیستند.

( است  تهیه  Paiva and Russell, 1999قوی  در  که   )

 Cui et)  شودمیهای غذایی و مواد دارویی استفاده  مکمل

al. 2012شود و  نوئیدها در بدن ماهیان ساخته نمیـ(. کاروت

کنند. جذب  ریق جیره غذایی دریافت ـآن را از ط دبایماهیان 

گونه در  و  کاروتنوئیدها  است  متفاوت  ماهیان  مختلف  های 

 ،شود. همچنینجام میـتهایی انـعموالً در روده میانی و ان ـم

هایی  قابل ذکر است که کاروتنوئیدها مانند بتاکاروتن در بافت

 .Foss et alشوند )پوست، ماهیچه و کبد ذخیره می  مانند 

،  است  A  از ویتامینس(. بتاکاروتن عالوه بر این که پیش1987

است که به همین دلیل افزودن      ضد اکسایشیدارای خواص  

 Paiva)  شود  ضد اکسایشی تواند سبب بهبود وضعیت  آن می

et al. 1999ای دیگر تأثیر بتاکاروتن  در مطالعه ،(. همچنین

گزارش در عضله    ه شدنهای پراکسیددر جلوگیری از واکنش

بهبود کیفیت گوشت را در پی دارد   ،که در نهایتشده است  

(Foss et al. 1987 .) 

گیری میزان  طور چشمبهاستفاده از بتاکاروتن در جیره غذایی   

های مختلف ماهیان از جمله ماهی  گیری را در گونهرشد و وزن

افزایش   )میتیالپیا  در   ،(. همچنینHu et al. 2006دهد 

-تحقیقی دیگر گزارش شده است که مصرف بتا کاروتن و پلی 

در  فنول آلدهید  دی  مالون  میزان  کاهش  با  سبز  چای  های 

های مختلف پس از صید در حفظ کیفیت و جلوگیری از  زمان

 Clupeonella)  های بافتی در ماهی کیلکا چربی  اکسایش

cultriventris) ( 1389اجاق، نقش مفیدی داشته است  .) 

 مصنوعی  هایرنگدانه از شده استفاده تمام قیمت آنجا که از

 و در برخی موارد مقرون به  ستبسیار باال ماهیان جیره در

همچنین نیست صرفه دلیل ،و  مالحظات   به  برخی  وجود 

افزودنی  از  استفاده  در  پیرامون  شیمایی  آبزیان،    هجیرهای 

های مصنوعی  رنگدانههای گیاهی به جای  رنگدانه استفاده از

 ارزان  به دلیل هویج رسد.نظر میبهتر  از نظر اقتصادی مناسب

فراوانی مالحظه و زیاد  بودن،  قابل  مقدار  از وجود  ای 

جایگزینی   برای  مناسبی  گزینه  آن،  در  کاروتنوئیدها 

. استهای وارداتی و جلوگیری از خروج ارز از کشور  آستازانتین

هویج در ایجاد رنگ در ماهی به اثبات   از استفاده تأثیر    اگرچه

در جامعی  تحقیق  اما  است  بر    رسیده  آن  تأثیر  خصوص 

نتایجنیستدست   در خونی هایشاخص حاضر،  .  تحقیق 

استف منـض طگدانهـرن  از ؤثرترـم ادهـگسترش    بیعی ـهای 

از منابع کشاورزیهب   مصنوعی در  منابعجای   به دست آمده 

های خونی ماهی،  با بهبود کیفیت شاخص  ،پروریآبزی صنعت

 داشت.خواهد  پرورش را در پی  و تکثیر عملکرد بهبود

 

 هامواد و روش

 کل از هویج  استخراج کاروتنوئید

  روش  از هویج از کل کاروتنوئید مقدار گیریاستخراج و اندازه

  Aqualyticکمپانی    XD 7500 مدلاسپکتروفتومتری  

ه  انجام شد. ب(  2012)همکاران   و Carvalho روش با مطابق

  0/ 2 سازی نمونه، در یک هاون چینیمنظور پس از آماده ینا

از پودر هویج به همراه   لیتر استون )با خلوص میلی  15گرم 

شوند  ( ساییده شده و سپس از کاغذ صافی عبور داده می80%

قرائت شده و    نانومتر  480 موج  طول  در آن جذب تا میزان
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 محاسبه کل کاروتنوئید  مقدار  زیر  رابطه از استفاده  باسپس  

   :شد

کل کاروتنوئید  (
𝜇𝑔

𝑔
) =

𝐴 × 𝑉 × 104

𝐴1 𝑐𝑚
1% × 𝑃

 

آن   در  نمونه،    Aکه  جذب  )بر  کل حجم  Vمیزان    عصاره 

 ضریب  نمونه )بر حسب گرم( و نیز وزن   Pلیتر(،میلی حسب

A1 cm ثابت
مقدار مورد نیاز    ،است. سپس 2592عدد   معادل 1%

محاسبه تیمارها،  اساس  بر  عصاره  ،عصاره  توسط و  گیری 

)مدل   سوکسله  انجام  SOX 406دستگاه  اتانول  حالل  و   )

 .  شودمی

 روش تهیه جیره غذایی 

از   تحقیق  این  مختلف   6در  مقادیر  حاوی  غذایی  جیره 

  )جدولشد  تنوئید هویج برای تیمارهای مختلف استفاده  وکار

  صابراساس جیره پیشنهادی    (. غذای پایه به عنوان شاهد بر1

همکاران   شد(  1384)و  با  جیره  ،سپس.  تهیه  مختلف  های 

،  100،  50تنوئید هویج به میزان  وافزودن مقادیر متفاوت کار

گرم در کیلوگرم غذای پایه به جای  میلی  250و    200،  150

عن )به  بادی  پرکننده(  وماسه  آمد )جدولهب ان  به  1  دست   .)

دلیل ک  ،همین  مقدار  جیره  ،تنوئیدوارـبجز  بین  های  تفاوتی 

رطوبت و خاکستر  مختف وجود نداشت. مقدار پروتئین، چربی،  

AOAC  (AOAC, 1990  )اساس روش    های غذایی برجیره

 .شدمشخص 

 

 . Salmo caspiusماهی آزاد دریای خزر شده ترکیب جیره غذایی استفاده  1جدول 

 5تیمار   4تیمار   3تیمار   2تیمار   1تیمار   شاهد گروه   ترکیبات

 54/66 54/66 54/66 54/66 54/66 54/66 پودر ماهی  

 8 8 8 8 8 8 کنجاله سویا  

 84/3 84/3 84/3 84/3 84/3 84/3 آرد گندم  

 7 7 7 7 7 7 ماهی    روغن

 3 3 3 3 3 3 آب پنیر خشک شده  

 2 2 2 2 2 2 پودر گاماروس  

 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 * افزودنی  

 ~  1/4 ~  1/4 ~  1/4 ~  1/4 ~  1/4 1/4 **پرکننده  

)میلیوکار بر  تنوئید  گرم 

 کیلوگرم غذا( 
0 50 100 150 200 250 

 نتایج تجزیه تقریبی جیره خشک 

 4/50  ±   2/1 4/50  ±   1/2 5/50  ±   2/2 3/50  ±   5/2 4/50  ±   4/2 3/50  ±   3/2 پروتئین 

 8/14  ±   5/1 8/14  ±   6/1 7/14  ±   1/1 1/15  ±   7/1 8/14  ±   4/1 9/14  ±   5/1 چربی 

 65/5  ±   3/0 65/5  ±   5/0 63/5  ±   6/0 62/5  ±   3/0 6/5  ±   4/0 59/5  ±   1/0 رطوبت 

 43/17  ±   2/1 43/17  ±   6/1 44/17  ±   2/1 42/17  ±   1/1 43/17  ±   4/1 41/17  ±   3/1 خاکستر 

)میلیوکار بر  تنوئید  گرم 

 کیلوگرم غذا( 
0 3/2   ±  34/41 4/4   ±  86/82 2/7   ±  6/123 6/7   ±  5/184 3/8   ±  7/205 

مخلوط مواد معدنی    % 2، نیاسین، اسید فولیک و بیوتین(،  K  ،B12  ،B6  ،B2  ،B1  ،K3  ،E  ،D3  ،Aها )مخلوط ویتامین   % 2*مواد افزودنی شامل  

 اکسیدان بود.آنتی %02/0ویتامین ث و  %18/0کولین کلراید،   %3/0کلسیم،  %)کبالت، ید، سانیم، روی، آعن، مس و منگنز(، ا 

 استفاده شد. **از ماسه بادی به عنوان پرکننده 

 

و ترکیبات مختلف بر    ،تولید جیره غذایی تهیه  برایمواد اولیه  

جدول   سپس    1اساس  و  توزین  الکترونیک  ترازوی  توسط 

لیتر از روغن میلی  10هویج در    کاروتنوئیدهای استحصالی از

خمیر ایجاد شده   .افشانه شدبر روی غذا    سپسو    ،سویا حل
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ساز به پلت تبدیل و تا زمان استفاده در توسط دستگاه پلت

 نگهداری شد.  سانتی گراد  - 18فریزر در دمای 

 

 تهیه بچه ماهی

تحقیق   این  بچه    300در  خزر قطعه  دریای  آزاد  ماهی 

Salmo caspius     لغایت    99ماه از آذر ماه    2تهیه و به مدت

 از  . برای این منظور پس شدآزمایش  بررسی و    99بهمن ماه  

  ها بچه ماهی  آنها،  سالمت  از   و اطمینان  سازگاری  مرحله  طی

  ±  55/0طول کل    میانگین و  گرم 42  ±  1/0وزنی    میانگین  با

سانتی    5/16  ±   5/0متر و میانگین طول چنگالی    سانتی   18

  6، ماهیان به  مخزندر هر    هقطع  50  تراکم   با   و   ،شمارشمتر  

 . شدند منتقل لیتری 1000 مخزن

 

 غذادهی

دوره یک  )  برای  ماهه  غذایهروز  60دو  مقدار    تیمار  هر  ( 

 توده هر زی  وزن  روزانه،  غذای  میزان  تعیین  و برای  ،محاسبه

تعداد ماهیان    از حاصل ضرب  تودهزیمقدار  .  شد  تعیین  مخزن

  % 2  تقسیم  با   و   آمد   دسته  ب  مخزنهر    در   آنها  وزن  در متوسط

  18و    14صبح،    10غذایی )  های وعده   که تعداد  بر سه  تودهزی

ظهر(   مقداراستبعداز  در  غذای  ،  برای    وعده  هر  مصرفی 

در   ، محاسبه  مخزن  هر   ماهیان  شدند.  تغذیه  ماهیان    طی   و 

  برای.  شد  گیریاندازه  آب  فیزیکوشیماییهای  فراسنجهدوره،  

مخازن از    یک  هر  به  ،هاماهی  یاکسیژن  نیازتأمین    هوادهی و

. دمای  شد  نصب  ،بود  متصل  هواده  منبع  به  که  سنگ هوا  دو

هر روز صبح  10ساعت  ایدماسنج جیوه ا استفاده ازمخازن ب

بمیزان  و    اکسیژن،  pHشد.  گیری  اندازه نیز  طور ه  شوری 

 . سنجش شد روزانه

 

 خونی   هایسنجش فراسنجه

گلوکز،    بیوشیمیایی  هایفراسنجه  سنجش  برای مانند 

آلکالین   سپارتاتآ  تام،  پروتئین  فسفاتاز،  کورتیزول، 

آمینوترانسفراز آالنین  غذادهی    و  آمینوترانسفراز،  لیزوزیم، 

  و سپس   پایان یافت  گیریخون  مرحله  ازماهیان یک روز قبل  

و    ،تصادفی انتخاب  صورتبه  سه ماهی    ،در هر مرحله تکرار

  ppm 150 محلول گل میخک با دوز  آن که به کمکپس از 

  سیاهرگ   محل  از شدند.  بیهوش(  1388)قبادی و همکاران،  

های  نمونهآمد. پس از آن  گیری به عمل  ساقه دمی آنها خون

های دارای به ویالرای جداسازی سرم  بآوری شده  خون جمع

به مدت    هانمونه.  انتقال داده شد  )هپارین(   ضدانعقاد خون  ماده 

دمای  ساع   2 با  یخچال  در  نگهداری گراد  سانتیدرجه    4ت 

  وژ یاز دستگاه سانتریف  ،جداسازی سرم از خون  در مرحله  شدند. 

دور در    3000  سرعت  با(  CENTRIC CF 48/-R  )مدل

مدت  دقیقه ازد  10  به  پس  شد.  استفاده   جداسازی   قیقه 

ها در  نمونهو    ، منتقل  ها های قرمز خون، پالسما به ویالگلبول

شد  (  -Co  18)  دمای   .Harikrishnan et al  )   ند فریز 

  منظور انتقال به آزمایشگاه در( و بعد از این مرحله به  2012

 قرار گرفتند. یخ خشک  حاویظرف 

پیشنهادی   روش  اساس  بر  سرم  پروتئین  و    Burtisمقدار 

( پیشنهادی  1994همکاران  روش  اساس  بر  گلوگز   ،)

Trinder  (1969 شده توصیه  روش  اساس  بر  کورتیزول   ،)

Pickering   ( همکاران  توسط  1983و  فسفاتاز  آلکالین   ،)

و    Fettman  نیل فسفات بر اساس روش پیشنهادیپارانیتروف

آمینوترانسفراز  1997) همکاران آالنین  آ(،  سپارتات  و 

روش  آمینوترانسفراز   اساس  )  Liuبر  همکاران  و   (2016و 

شده    گزارشها بر اساس روش  فعالیت لیزوزیم نمونه  ارزیابی

 .  سنجش شدندEllis(1990 ) توسط 

 

 تجزیه و تحلیل آماری 

شد.   تصادفی کامالً  طرح قالب در آزمایش این کلیه انجام 

شاخصداده بخش  به  مربوط  به  درصدی    یستیز  هایهای 

دو شرط   برقراریاز    پسد.  شدن   تبدیل   x arcsinصورت 

همگن  و  های تجزیه واریانس )نرمال بودن داده ها  اصلی آزمون

و مشاهده    یمارهابودن واریانس(، برای مقایسه واریانس بین ت

وجود یا عدم وجود اختالف معنی دار بین تیمارها )در سطح  

و    از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه  به ترتیب  (%95اعتماد  

افزار  آزمون دانکن   نرم  استفاده    15نسخه    SPSSبه کمک 

 2013  نسخه  اکسلافزار  نرم  به کمکنمودارها   ،همچنین  .شد

 معیار نشان انحراف  ±میانگین به صورت هاداده . ند شدرسم 

 شدند.  داده
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 نتایج 

در مطالعه حاضر، استفاده از سطوح مختلف پودر هویج و تأثیر 

روی   آزاد  فراسنجهآن  ماهی  با سالمتی  مرتبط  خـونی  های 

فسفاتاز، آلکالین  لیزوزیم،  شامل  خزر  آالنین   دریای 

 ن تامیانسفراز، گلوکز، پروتئرسپارتات آمینوتآآمینوترانسفراز،  

داری را اختالفات معنی   ،و کورتیزول سرم انجام شد که نتایج

 (.p<05/0در تیمارهای مختلف نشان داد )

داری بین میانگین سطوح  اختالف معنیکه  نتایج نشان دادند   

( دارد  وجود  میزان p<05/0تیمارها  کمترین  و  بیشترین   .)

لیزوزیم سرم خون ماهیان در پایان دوره پرورش در تیمار دو  

واحد    67/40  ±  52/2و    51  ±  61/3ترتیب  بهشاهد    گروهو  

میلی مشاهده  در  واریانس    ،همچنین  . شدلیتر  آنالیز  جدول 

داد که نشان  ماهیان  لیزوزیم   لیزوزیم  میزان  در  هویج  پودر 

 (.  2)جدول  سرم خونی ماهیان مؤثر بود

نتایج حاصله میزان آلکالین فسفاتاز ماهیان در ابتدا و انتهای  

. نتایج نشان داد که  استارائه شده    2  دوره پرورش در جدول

دارد  اختالف معنی تیمارها وجود  میانگین سطوح  بین  داری 

(05/0>p).    در شاخص  این  کمترین  و  بیشترین  همچنین 

( 67/249  ±  4/19پایان دوره پرورش به ترتیب در تیمار یک )

.  شدمشاهده    (واحد در لیتر  67/172  ±   8/16و تیمار  دو )

آنالیز واریانس   دهد  آلکالین فسفاتاز ماهیان نشان می جدول 

پودر هویج و آستازانتین در میزان آلکالین فسفاتاز سرم  که 

 خونی ماهیان مؤثر بوده است.  

میزان آالنین آمینوترانسفراز ماهیان نشان داد   از نتایج حاصل

اختالف   موجود معنیکه  تیمارها  میانگین سطوح  بین  داری 

بیشترین و  p<05/0است ) پایان  (.  این شاخص در  کمترین 

واحد در   33/27  ±  52/2دوره پرورش به ترتیب در تیمار دو )

شد  مشاهده    (واحد در لیتر  33/14  ±   08/2( و تیمار سه )لیتر

آمینوترانسفراز  2)جدول   آالنین  واریانس  آنالیز  جدول   .)

دهد که پودر هویج و آستازانتین در میزان ماهیان نشان می 

سرم خونی ماهیان مؤثر بود. با توجه به    سفرازآالنین آمینوتران

پودر هویج  که  آمده مشخص شد    تدسه  نتایج ب از  استفاده 

-میزان آالنین آمینوترانسفراز خون ماهی آزاد را کاهش  می 

مختلف  .( 3شکل  )  دهد آالنین    ،تیمارهای  میزان  کمترین 

شاهد به خود اختصاص   گروهآمینوترانسفراز خون را پس از  

دهد استفاده از پودر هویج به  ( که نشان میp<05/0اند )داده

آمینوترانسفراز خون شده آالنین  کاهش  باعث    است  تنهایی 

 (. 2)جدول 
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 . دوره پرورش یدر انتها انیخون ماه ییایمیوش یب ی هافراسنجه  جی نتا 2جدول 

 . (<05/0pدار است )حروف هم نام نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی

 هافراسنجه

 

 تیمارها 

 (U/L)لیزوزیم 
آلکالین فسفاتاز  

(U/L) 

آالنین 

  آمینوترانسفراز

(U/L) 

 (mg/dLگلوکز ) (U/Lآمینوتزانسفراز )
پروتیئن تام  

(g/dL) 

کورتیزول  

(ng/mL) 

 a52/2 ± 67/40 a57/5 ± 244 a52/2 ± 33/27 a06/36 ± 455 a53/11 ± 211 a18/0  ±41 /3 a7 ± 50 شاهد 

 b79/3 ± 67/48 a40/19 ± 67/249 b08/2 ± 67/18 b79/30 ± 333 a51/6 ± 67/202 a18/0 ± 75/3 a52/2 ± 67/41 1 تیمار

 b61/3 ± 51 b80/16 ± 67/172 b53/1 ± 33/16 b48/28 ± 294 b77/58 ± 33/191 a09/0 ± 99/3   b04/4 ± 67/26 2 تیمار

 b52/2 ± 33/48 b50/17 ± 67/172 b08/2 ± 33/14 b1/31 ± 338 b31/19 ± 181 b31/0 ± 39/2  b06/3 ± 33/33 3 تیمار

 b52/2 ± 33/48 a50/17 ± 67/246 b08/2 ± 33/14 ab1/31 ± 67/385 a31/19 ± 67/208 b31/0 ± 22/2  a06/3 ± 00/46 4 تیمار

 ab53/1 ± 67/44 a45/13 ± 234 b08/2 ± 33/15 ab21/20 ± 67/406 b52/19 ± 187 a04/0 ± 19/3   b1 ± 29 5 تیمار
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حاصل که    از  نتایج  داد  نشان  ماهیان  آمینوترانسفراز  میزان 

میانگین  اختالف معنی بین  تیمارها  داری  داردسطوح    وجود 

(05/0>p  پایان دوره در  این شاخص  و کمترین  بیشترین   .)

( و تیمار دو  455  ±  06/36شاهد ) گروه   پرورش به ترتیب در  

میلی   294  ±   48/28)   در  جدول  شدمشاهده    (لیترواحد   .

دهد که پودر انسفراز ماهیان نشان میرآنالیز واریانس آمینوت

ه  انسفراز سرم خونی ماهیان مؤثر بودرهویج در میزان آمینوت

استفاده از پودر هویج که  . با توجه به نتایج مشخص شد  است

آمینوت را کاهش  رمیزان  آزاد دریای خزر  انسفراز خون ماهی 

مگروه    .( 2جدول  )  دهدمی بیشترین  یزان شاهد 

( که  p<05/0به خود اختصاص داد )را  انسفراز خون  رآمینوت

دهد استفاده از مقادیر مختلف پودر هویج در جیره نشان می

انسفراز  ر غذایی ماهی آزاد به تنهایی باعث کاهش میزان آمینوت

 اند.  خون شده

نتایج مربوط به میزان گلوکز ماهیان در انتهای دوره پرورش  

جدول اختالف  شودمیمشاهده    2  در  که  داد  نشان  نتایج   .

  . (p<05/0)  وجود دارد داری بین میانگین سطوح تیمارها  معنی

دوره    ،همچنین پایان  در  شاخص  این  کمترین  و  بیشترین 

گرم میلی 00/211 ±53/11شاهد )گروه ترتیب در بهپرورش 

گرم در میلی  00/181  ±31/19( و تیمار چهار )در دسی لیتر

. جدول آنالیز واریانس گلوکز ماهیان  شدمشاهده    (لیتردسی  

می خونی  نشان  سرم  گلوکز  میزان  در  هویج  پودر  که  دهد 

در این مطالعه نتایج مشخص کرد که    . ه استماهیان مؤثر بود

را   آزاد  ماهی  در  خون  گلوکز  میزان  هویج  پودر  از  استفاده 

  شکل که در    طورهمان    .شاهد کاهش داده استگروه  نسبت به  

تیمار سه کمترین میزان گلوکز خون را  به    ، مشخص است  5

 (.   p<05/0خود اختصاص داد )

پروتئ میزان  به  مربوط  که  ینتایج  داد  نشان  ماهیان  تام  ن 

 وجود دارداختالف معنی داری بین میانگین سطوح تیمارها  

(05/0>p  پایان دوره در  این شاخص  و کمترین  بیشترین   .)

گرم در دسی   99/3  ±  09/0پرورش به ترتیب در تیمار  دو )

مشاهده    (گرم در دسی لیتر  22/2  ±  31/0( و تیمار چهار )لیتر

دهد  ن تام ماهیان نشان میی . جدول آنالیز واریانس پروتئشد

ماهیان مؤثر  ن تام سرم خونی یکه پودر هویج در میزان پروتئ

استفاده از که  نتایج مشخص کرد    ،در این مطالعه  بوده است.

میزان  بر  آزاد  ماهی  غذایی  جیره  در  تنهایی  به  هویج  پودر 

که   طور  هماناست.  تام خون در ماهی آزاد اثر داشته    پروتئین

ن یتیمار دو بیشترین میزان پروتئ  ،مشخص است  6در شکل  

 (.p<05/0داده است )تام خون را به خود اختصاص 

میزان   در های   فراسنجهتعیین  ماهیان  خون  بیوشیمیایی 

معنی اختالف  که  داد  نشان  پرورش  دوره  بین انتهای  داری 

(. بیشترین و p<05/0تیمارها موجود است )  میانگین سطوح

گروه  کمترین کورتیزول در پایان دوره پرورش به ترتیب در  

  ±   04/4تیمار  دو )  ( ولیتریمیلگرم در  نانو  50  ±   7شاهد )

 .  شد مشاهده  (لیتریمیلگرم در نانو 67/26

 

 بحث  

بیوشیمیایی و خونی اطالعات مفیدی در    هایفراسنجهبررسی  

خصوص وضعیت سالمتی بسیاری از جانوران از جمله ماهیان  

می اختیار  )در   ,Bani and Haghi Vayghnگذارد 

 ای یاختهبیوشیمیایی و  های  فراسنجه  مشخص کردن  (.2011

روش از  یکی  فیزیولوژیک  خون  خصوصیات  ارزیابی  های 

های مختلف ماهی دارای گونهکه   ترتیببه این   ،هاستیـ ماه

   هایفراسنجهای هستند و بررسی جداگانه  الگوی خونی ویژه

تواند اطالعات مهمی از خصوصیات  ها میخونی و سرمی آن

نشان دهد )فیزیولوژیک گونه را   Huedهای مختلف ماهی 

and Bistoni, 2002  .)خونی و سرمی ماهی   هایفراسنجه ،  

تواند بر روی  با پاسخ ماهی به محیط و تأثیری که محیط می

هماتولوژی بگذارد،    کخصوصیات  داردماهی  نزدیک  .  ارتباط 

رایط ـها در شخ ماهیـون در پاسـهای بیوشیمیایی خشاخص

را  ـنام مهمی  اطالعات  توانند  می  و  بوده  مؤثر    برایساعد 

 Gabriel etد ) نتشخیص در شرایط غیر استاندارد فراهم کن

al. 2004یک آستازانتین  مهـ (.  از  ممـی  نابع  ـترین 

آبزیـکاروتنوئی در  حال    استپروری  دی  در  آن  مصرف  و 

است. از    گسترش  یکی  با    هایفراسنجهلیزوزیم  ذاتی  دفاع 

و همچنین   بوده  ازاهمیت  باکترآنزیم  یکی  مهم    کش یهای 

ایمنی ذاتی است که در زمان عفونت با باکتری گرم مثبت و  

-زا به عنوان یک پروتئین فاز حاد عمل می در شرایط استرس 

عفونت با  های مختلف ماهیان در  کند و نقش آن در مبارزه 

( است  شده  گزارش  مختلف   Swain andمطالعات 

Nayak, 2009 مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از پودر .)

دار و قابل مالحظه  هویج در جیره غذایی باعث افزایش معنی
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.  شودمیتیمارها و شاهد    دیگرفعالیت لیزوزیم در مقایسه با  

داری را نشان تیمارها افزایش معنی   تمامفعالیت لیزوزیم در  

ب نتایج  با  بر ه  داد که  تحقیقات صورت گرفته  از  دست آمده 

( زرد  ماهی  گربه  شبه (  Liu et al. 2016روی  ماهی  و 

)Pseudosciaena crocea)شوریده    )Niu et al. 

خوانی داشت. کاهش فعالیت لیزوزیم در تیمارهای  هم  (2013

تغذیه شده با آستازانتین نسبت به تیمارهای دارای پودر هویج  

حاکی از آن است که آستازانتین دارای خواص ضد باکتری، 

و   التهابی  فعالیت  قوی  ضداکسایشیضد  با  مقایسه  در  تری 

مانند  عواملی  که هر چند ،( Li et al. 2014)  استلیزوزیم 

بر   مختلف  غذایی  احتیاجات  و  ماهی  فیزیولوژیک  وضعیت 

تری در این تحقیقات وسیع  و   استفعالیت لیزوزیم تأثیرگذار  

 رسد.نظر میبهزمینه الزم 
یک  آلکالین که    هیدروالز  آنزیم   فسفاتاز    حذف  وظیفهاست 

نوکلئوتیدها   هامولکول  انواع  از  فسفات   های گروه   و   مانند 

  سطح تغییر با  پس ،با توجه به همین نکته. را دارد هاپروتئین

  تحریک  از  پس   تخمدانی  و   گنادوتروپینی  هایهورمون

-آنزیم   فعالیت  فسفاتاز در   یزان آلکالینـسازی، تغییر متخمک

-سلول  فعالیت تخمدان  اصلی  محل  معموالًمحتمل است.    ها 

فسفاتاز    ،. همچنینستهافولیکول  تکای  های آلکالین  آنزیم 

 موجودات نقش مهمی در تنظیم برخی از عملکردهای اساسی  

کند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که زنده بازی می

ش  ـاستفاده از تیمارها در جیره غذایی ماهی آزاد منجر به کاه

آلکالین فسفاتار شد و میزان فعالیت  معنی آنزیم  دار فعالیت 

داری نشان دادند  تیمارها تفاوت معنیتمام  زیم در بین  ـآناین  

مربوط به گربه ماهی تغذیه    هایکه با نتایج حاصل از گزارش

با   غذای  میلی  80شده  کیلوگرم  ازای  به  آستازانتین  گرم 

هم )مصرفی  داشت   ،همچنین.  (Liu et al. 2016خوانی 

دهد که استفاده از آستازانتین در جیره مطالعه حاضر نشان می

های مختلف آستازانتین با پودر هویج غلظتخصوص  بهغذایی  

جیره آنزیم در  فعالیت  میزان  بهبود  به  منجر  غذایی  های 

فسفاتاز   همچنینشودمیآلکالین  با    ،.  تحقیق  این  نتایج 

( با بررسی  1391تحقیقات محمد نژاد شموشکی و همکارن )

فسفاتاز در مولدین ماهی سفید    اثر دیازینون بر میزان آلکالین

(  2008و همکاران )     Banaee،همچنین  نر مطابقت نداشت. 

کپور  ماهی  روی  دیازینون  سم  مختلف  سطوح  بررسی  با 

داری در میزان آنزیم آلکالین مشاهده کردند که تغییر معنی

 فسفاتاز ایجاد نشده است.   

آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز در های آالنینآنزیم

میتوکندری حیوانات آبزی حضور داشته و سطح فعالیت آنها  

های کبد ماهی شاخص  برای تشخیص عملکرد هضم و آسیب

حاصل    (. نتایجLiu et al. 2016)   شودمحسوب میمهمی  

از این تحقیق نشان داد که فعالیت آنزیم آالنین آمینوترانسفراز 

 گروهداری را در مقایسه با  در تیمارهای غذایی کاهش معنی 

ب نتایج  با  که  داد  نشان  توسط  ه  شاهد  آمده  و    Liuدست 

( هم2016همکاران  که  (  دادند  نشان  آنها  داشت.  خوانی 

کیلوگرم غذا در جیره    در  آستازانتینگرم  میلی  80استفاده از  

دار این آنزیم  منجر به کاهش معنی  کانالیغذایی گربه ماهی  

( نشان دادند که استفاده  1999و همکاران )  Nakanoشد.  

از آستازانتین در جیره غذایی منجر به کاهش قابل مالحظه 

فعالیت آنزیم آالنین آمینوترانسفراز خون ماهی آزاد در مقایسه  

 مطابقت داشت. حاضر که با نتایج تحقیق د  ششاهد  وهگربا 

فعالیت آنزیم آمینوترانسفراز خون ماهی آزاد در بین تیمارهای  

داری را بعد از شروع پرورش در تیمارهای مختلف تفاوت معنی

  گروه تغذیه شده با ترکیبات متفاوت پودر هویج، در مقایسه با  

تحقیقات  از  آمده  دست  به  نتایج  با  که  داد  نشان  شاهد 

Nakano  ( و  1999و همکاران   )Liu  ( (  2016و همکاران 

نداشت.هم فع  خوانی  آنزیمـ کاهش  آالنینالیت  -های 

و   تغذیه  آسپارتات  آمینوترانسفراز  تیمار  در  آمینوترانسفراز 

پودر   ، شده از سطوح مختلف  استفاده  از آن است که  حاکی 

 شود.  میهویج  باعث سالمت ماهی 

با گزارش  ،در مورد میزان قند خون   هاینتایج تطابق خوبی 

-داشت به گونه  (1996کاران )ـو هم   Tsoانجام شده توسـط

ده از آستازانتین که منجر به کاهش قنـد خـون ی که با استفاا

  ،شود، از بروز بیماری دیابت جلوگیری شد و در این بررسیمی

استفاده از پودر هویج کاهش گلوگز خون را نیز در پی داشت.  

  آالی رنگینمیزان قند خون قزل  (1386)  خواجـه و پیغـان 

لیتر گرم در  میلـی   1293تـا    633کمان پرورش یافته را بین  

مطالعه در  کردند.  Biron   (2000  )و   Benfeyگزارش 

قزل ماهی  خون  پالسمای  گلوکز  رنگینمیـزان  کمان آالی 

 8/97و    2/152ماهه را بـه ترتیـب    24دیپلوئید و تریپلوئید  

دسیمیلی در  قزلگرم  پالسمای  گلوکز  میزان  و  آالی لیتر 
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تریپلوئیـد    جویباریکمان  رنگین و  به    18دیپلوئید  را  ماهه 

اند  هکردگرم در دسی لیتر گزارش  میلی   5/96و    2/104ترتیب  

.  استهایی با نتایج مطالعه حاضر  که دارای تشابهات و تفاوت

و   گونه  اسـترس،  سن،  تغذیـه،  نـوع  به  خون  گلوکز  میزان 

( دارد  بسـتگی  ماهی  از (Rehulka, 1998فعالیت  برخی   .

عتقدند که بررسی سطح گلوکز خون برای ارزیابی  ن مامحقق

 شودمحسوب میشاخص مهمی    ،ماهیان در شرایط استرس

(Hsieh et al. 2003.) نشان   حاضر نتایج حاصل از تحقیق

دار  داد که تغییرات میزان گلوکز خون در بین تیمارها معنی

که    یابدمی تیمارها کاهش    تمام و میزان گلوکز خون در    است

تحقیق    )   Xieبا  همکاران  هم2008و  نداشت.  (  خوانی 

کمترین میزان گلوکز خون در تیمار تغذیه شده با    ،همچنین

( در غذا مشاهده شد که  4گرم پودر هویج )تیمار  میلی  150

دست  بهبا نتایج    داشت و تیمارها    دیگرداری با  اختالف معنی

 .  بودخوان ( هم2016و همکاران )   Liuآمده از تحقیق 

، انتقال  pHپروتئین موجود در سرم باعث ثبات فشار اسمزی،  

اسیبیلی میـروبین،  کلسترول  و  فسفاتید  چرب،  شود  دهای 

(Liu et al. 2016 .)  ای وابسـته  فراسنجهپـروتئین پالسـما

رود و ابزار  میکار  بهاست که بـرای ارزیـابی فیزیولوژیک ماهی  

میزان پروتئین   ،همچنین  آید.کمکی تشخیصی به حساب می

کند.  ای را تعیین میپالسما، سالمتی ماهیان و وضعیت تغذیه

ذاتی ایمنی  زیاد  نسبتاً  میـزان   ، افـزایش  افزایش  دلیل  به 

فـزایش غلظـت پـروتئین  ا  ، بـه عبـارت دیگـر  است.پـروتئین  

تر در  های غیراختصاصی قویبه علت واکنش  ممکن استتـام  

 (.Svetina et al. 2002ماهی باشد )

کمان وحشی دریاچه رنگینآالی ای که روی قزلج مطالعهیاتن

میـزان پـروتئین تـام سـرم خـون    نشان داد،  انجام شدپاروین  

کمان وحشی باالتر از گونه پرورشـی آن  آالی رنگینماهی قزل

آالی  و علت آن را مصرف غذای طبیعی بیشتر توسط قزل  است

آن  رنگین بیشـتر  فعالیـت  و  وحشـی  کردهکمان    اندعنوان 

(Barnhart, 1969 .)  میزان پروتئین تام در ماهیان کوچک-

ین معنی  ه اتر است، ب)انگشت قد( کمتر از ماهیان بزرگر  ت

میزان پروتئین تام سرم خون نیز افزایش  ،زمان با رشد که هم

همچنینمی افزایش   ،یابد.  با  پروتئین کل سرم خون  میزان 

شود و این میزان به علت مصرف شدن در زمان  سن زیاد می

تحقیق    های(. یافتهSano, 1960)  یابـد تولیدمثل کاهش می

حاضر نیز نشان داد که میزان پروتئین کل سرم در تیمار شش  

نشان می  %  100) است که  داشته  افزایش  دهد  پودر هویج( 

  ه توانند در مواجهمی  ،انداین تیمار پرورش یافته  درماهیانی که  

تغییر مقدار ، حاضر مطالعهتر عمل کنند. در  ها قوییبا بیمار

تیمارهای حاوی پودر هویج روند منظمی  پروتئین تام سرم در  

ن تام  یمیزان پروتئ  ،یعنی با افزایش میزان پودر هویج  ،نداشت

ای که با افـزایش  به گونه  ،سرم خون ماهی آزاد کاهش یافت 

-میزان آن، مقـدار پروتئین تام سـرم کاهش یافت. در مطالعه

ماهی  ایمنی    دستگاه شده بر    تولیدای دیگر تأثیر آستازانتین  

دست آوردن نتایج  ه  که با ب  شدکمان مطالعه  آالی رنگینقزل

-آالی رنگینغذایی عملی قزل  جیرهمثبت، استفاده از آن در 

در    (Thompson et al. 1995کمان تأکید شـده اسـت )

دریافتند    (2003)و همکـاران    Waagboدیگـر    ایمطالعـه

بینـایی را در ماهیان آزاد    ضعف  ،که وجود آستازانتین طبیعی

   داد.خواهد  کاهش

افزایش سطح هورمون کورتیزول خون منجر به تولید قند و  

لذا به منظور تأمین انرژی در   .دشومیمصرف گلیکوژن کبد  

می  یط افزایش  ناگهانی  طور  به  خون  گلوکز  یابد  استرس، 

(Liu et al. 2016.)    افزایش غلظت کورتیزول خون تحت

تأثیر شرایط استرس منجر به سرکوب ایمنی حیوانات آبزی 

 هایفراسنجهکه به نوبه خود  (  Liu et al. 2016شود )می

ی پروتئین  امحتو  و  بیوشیمیایی خون از قبیل فعالیت لیزوزیم

طور مداوم  به  یرورشـهای پ ی ـدهد. ماهأثیر قرار می ـرا تحت ت

استرستحت   مختلف  تأثیر  تراکم،    مانند های  محیط،  دمای 

سازی  فیزیکی و شیمیایی، حمل و نقل و ذخیره  هایفراسنجه

می )  قرار   .Oliveira et al. 2012; Liu et alگیرند 

های محیطی تأثیر داران، استرسر مهرهدیگ. همانند  (2016

مهمی بر تعادل دینامیکی ماهی داشته و هنگامی که ماهی در  

های مختلف ذکر شده  دوره پرورش تحت تأثیر استرس  یط

- هیپوفیز-با تحریک محور بخش قشری کلیه  ،مداوم قرار گیرد

 Xie etیابد )سطح کورتیزول خون افزایش می  هیپوتاالموس

al. 2008.)  کورتیزو افزایش سطح  عنوان را  ل خون  لذا  به 

پرورش ماهی  در  هوشمند  گرفت می  یسیگنال  نظر  در  توان 

(Xie et al. 2008.)  حاکی حاضر  نتایج حاصل از تحقیق ،

تیمارها    تماماز آن بود که سطح کورتیزول خون ماهی آزاد در  

شاهد بود که با نتایج  گروه  بیش از سطح کورتیزول خون ماهی  
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روی   بر  تحقیقات   از  معمولیحاصل   Cyprinus)  کپور 

carpio) (Xie et al. 2008  )( و گربه ماهی زردLiu et 

al. 2016)  سطح کورتیزول خون   ،خوانی داشت. همچنینهم

داری  ش معنیـ ج کاهـمارهای تغذیه شده در تیمار پنـدر تی

داد.   نشان  شاهد  با  مقایسه  در  )  Liuرا  همکاران  ( 2016و 

گرم آستازانتین بر کیلوگرم میلی   80نشان دادند که استفاده از  

دار کورتیزول خون گربه ماهی زرد غذا منجر به کاهش معنی

این    . تطابق داشتحاضر  تحقیق  از  های حاصل  شد که با یافته

استفاده از پودر هویج در جیره غذایی  که  دهد  موضوع نشان می

ب آزاد  کورتـس  صناعی، آستازانتین    جایه  ماهی  یزول ـطح 

 Liu etخشد )می بهبود  ـرس را بـحت استـاهی تـون مـخ

al. 2016 .) 

 پروری آبزی تولید در صنعت  موانع جملهاز   زابیماری عوامل

منظور امروزه که  هستند  هایمحرک از مشکل این رفع  به 

ها و  این محرک  از آنجا که و  کنند استفاده می ایمنی دستگاه

  ،یافت  دارویی گیاهان برخی توان درمی تقویت کننده ها را  

آبزی در  آنها از استفاده علت  همین به   پروری سبب صنعت 

  از  (. استفاده1380همکاران،   و شود )جایمندمی  تولید بهبود

  ،خونی  هایفراسنجه بهبود برای گیاهی  هایافزودنی انواع

  انجام   مند نیاز ماهیان ایمنی و رشد هایشاخص ارتقای

  تا  است  ماهیان هایگونه مختلف سنین  روی  بیشتر مطالعات

پژوهش  بتوان  به  نسبت  درستی  تحلیل  و  انجام  های  تجزیه 

 .  شده داشت

ریشه تفاوت در نتایج مطالعات به عوامل مختلفی    ، به طور کلی

سرمی تحت تأثیر تعداد زیادی    هایفراسنجهوابسته است، زیرا  

فیزیولوژیک، گونه  از عوامل درونی و بیرونی مانند خصوصیات

آب،   تولیدمثل، دمای  اندازه، چرخه  نژاد،  و و  میزان سوخت 

  نوعهای نوری،  محیطی و دوره رایطـترس، شـ، سن، اسساز

  آنها،  کیفیت و غذایی، کمیت هایجیره تهیه اولیه برای مواد

تعیین آن  وضعیت و رفتارهای تغذیه استفاده در  ای و روش 

نوع   و  آن هایاسانس انواع ترکیب و گیاهی  افزودنی ها، 

استفاده میزان مورد  همکاران،  و )طاعتی   هستند سطح 

گرچه ادر مطالعه حاضر مشخص شد که   به طور کلی  (.1394

شاخص برخی  بهبود  باعث  ماهیان  آستازانتین  سالمتی  های 

رنگینقزل به    ،شودکمان میآالی  کاروتنوئید کل هویج  ولی 

آن که حاوی   استمکمل  دیگردلیل  غذایی  به   ،های  نسبت 

. در  استها موثرتر  در بهبود این شاخص  صناعیآستازانتین  

اذعان داشت که با استفاده از نتایج این تحقیق  توان  نهایت می 

های طبیعی به جای  توان استفاده مؤثرتر از منابع رنگدانهمی

متناظر   آبزی  ساختهمنابع  صنعت  در  را  کشور  شده  پروری 

گسترش داد تا ضمن بهبود سالمت ماهیان، آنها را از عوارض  
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  ـسطوح با ( تغذیه ـشده Cyprinus carpioمعمولی )

ت  .لیمونن و آنتون کارواکرول، مختلف یزیـس ناـس   دریا  ـش

6: 35-42. 

ــلـطانی، م.  قـبادی، ش.، متین فر، ع.،  نـظامی بلوچی، ش.، سـ

ایگزینی آرد ع .  1388 ل آنزیمی آویزایم بر ـج ملکرد مکـم

ماهی با آرد ســویا و تاثیر آن بر رشــد و بازماندگی ماهی  
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ان ) .  (Oncorhynchus mykissقزل آالی رنگین کـم

ــیالت(آوریفن ــعه آبزی پروری )ش :  3  های نوین در توس

11-22. 

پور، ، ایمان.حمدنژاد ـشموـشکی، م.، ـسلطانی، م.، شریفپور، عم

ــی ـتأثیر غلـظت.  1391ـهارلویی، ا.  م.ر.، ب ـهای تـحت  بررسـ

ــفره دـیازینون بر برخی از ـباـفت ــم ارـگانوفسـ ـهای  ـحاد سـ

 بهره .Rutilus frisii kutum مولدین نر ماهی ســفید

 .83-95:  1 برداری و پرورش آبزیان
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