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  چكيده
پروري نيز مورد توجه زيادي است.  فارس است كه در آبزي خليج در ماهي صبيتي يكي از ماهيان با ارزش از نظر اقتصادي

سطوح متفاوت  با كننده رشد و سالمتي ماهي است. در مطالعه حاضر تغذيه جيره غذايي تضمين سطوح بهينه اجزاي
گرفت. براي اين منظور  انجام خون شناسي ماهي صبيتي پارامترهاي آن بر اثرات بررسي منظور پروتئين و اسيد آمينه به

ليتري با  300تانك  36 در هفته 8 مدت به ي،چرب بدون غذايي جيره يك با هفته تطابق 2از  پس گرمي  35تا  30ماهيان 
بار در روز در  2تغذيه ماهيان كه  طوري هاي غذايي آزمايشي حاوي مقادير مختلف پروتئين و ليپيد تغذيه شدند. بهجيره

%) و سه تكرار براي هر تيمار غذايي 60%و 55%، 50%، 45سطح پروتئين مختلف ( 4بعد از ظهر با  17صبح و  10ساعات 
هاي خوني  ي آزمايش، نمونه در پايان دوره تغذيه شدند. فوق الذكرروز با جيره هاي  60ماهيان به مدت  و نظر گرفته شد در

گيري هماتوكريت،  هاي سفيد و قرمز، اندازه هاي هپارينه دريافت و پس از انتقال به آزمايشگاه و شمارش گلبول با سرنگ
هاي مختلف با جيره متفات  هايي بين گروه طرفه، تفاوت ناليز واريانس يكهاي خوني طي بررسي آ هموگلوبين و انديس

دهد كه در خصوص پرورش ماهي  دار نبوده است. نتايج تحقيق حاضر نشان مي مشاهده گرديد اما از لحاظ آماري معني
 هستند.هاي مورد نظر داراي شرايط بهينه براي گونه مورد نظر  شناسي، رژيم صبيتي از نظر مطالعات خون

  .شناسي، ماهي صبيتي پروتئين، جيره، خون: كلمات كليدي
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 مقدمه. 1

طور واضح نقش مهمي در نگهداري  در پرورش ماهيان، تغذيه به
). نيازهاي غذايي ماهيان  (Pieterse et al., 2000ها داردسالمتي آن

ها هم براي رشد، توليدمثل داران است، يعني آن هم مشابه ديگر مهره
ديگر عملكردهاي فيزيولوژيكي معمول خود نياز به مصرف و

ها، فاكتور رشد و منابع انرژي دارند  پروتئين، مواد معدني، ويتامين
)Babalola et al., 2011 از اين رو نقص در يك يا چند ماده مغذي .(

تواند باعث كاهش ميزان كارايي ماهي، بيماري يا حتي  ضروري مي
. اثر سطوح مختلف پروتئين )Barrows et al., 2007مرگ شود (

هاي مختلف  شناسي ماهي در گونه جيره غذايي بر پارامترهاي خون
ال و توسط ساير محققين گزارش گرديده و آمانند ماهي صبيتي و قزل
هاي قرمز و سفيد خون نشان داده شده است  تاثير آن بر روي گلبول

)Cheng et al., 2006; Barrows et al., 2007 .(ترين  پروتئين گران
ماده تشكيل دهنده جيره ماهي است. در واقع پروتئين يك ماده 
مغذي ضروري است كه براي اطمينان از سالمتي، رشد و نوشدن 

هاي رژيم غذايي منبع  سلولي بايد به مقادير كافي تأمين شود. پروتئين
آمينواسيدهاي ضروري هستند و نيتروژن رابراي سنتز آمينواسيدهاي 

). از طرف Craig and Helfrich, 2002 (كنند  ضروري فراهم ميغير
ديگر نگهداري يك نسبت مناسب پروتئين به انرژي در جيره غذايي 
حايز اهميت است. انرژي كافي بايد فراهم باشد تا پروتئين جيره 
براي رشد مورد استفاده قرار گيرد. استفاده از منابع انرژي غير 

يدرات) جهت تأمين نياز انرژي ماهي موجب پروتئيني (ليپيد و كربوه
كاهش اكسيداسيون اسيدهاي آمينه و در پي آن افزايش مصرف 

شود. اين اثر ليپيد و  پروتئين جيره غذايي جهت رشد مي
جويي يا حفظ پروتئين گفته  ي آبزي، صرفه كربوهيدرات در تغذيه

 ). اگرYilmaze and Genc, 2006; Zakes et al., 2010شود ( مي
مقدار انرژي جيره غذايي اضافي باشد، در بدن ماهي ايجاد چربي 

عنوان  كند و اگر ميزان انرژي كافي نباشد، پروتئين رژيم غذايي به مي
شود.  شود و در نتيجه باعث كاهش رشد مي منبع انرژي استفاده مي

بنابراين، حفظ تعادل ميان انرژي و پروتئين در ساخت غذاي ماهي 
  ). Mekbungwan and Yamauchi, 2004ضروري است (

بومي خليچ فارس،  Sparidentex hasta ماهي صبيتي با نام علمي
هاي  . زيستگاه آن از آباستهند و سواحل هند غرب اقيانوس 

هاي سال  ساحلي تا اعماق آب بوده و گزارش شده كه در بيشتر ماه
مهرگان و سخت پوستان  بيشتر از بي در خوريات حضور دارد و

عنوان يك گونه  با توجه به ذائقه پسندي، اين ماهي به كند. ذيه ميتغ

بومي ارزش بااليي براي تكثير و پرورش دارد. همچنين در خصوص 
گونه  شناسي اين اثر سطوح مختلف پروتئين جيره بر پارامترهاي خون

اي صورت نگرفته است. بنابراين در اين تحقيق سعي شده  مطالعه
هاي متفاوت از نظر پروتئين بر روي پارامترهاي  هاست تا به تاثير جير

  .)Watanabe, 2002خوني ماهي صبيتي پرداخته شود (

  ها . مواد و روش2

گرم كه  99/27با ميانگين وزني اوليه صبيتي ماهي بچه عدد  612
تكثير شده  خميني(ره)  در ايستگاه تحقيقاتي ماهيان دريايي بندر امام

عدد ماهي در هر مخزن  17دفي با تراكم بود جداسازي و به طور تصا
رها سازي شدند. مخزن  36مستطيلي جمعا ليتري پلي اتيلني  300
هوادهي،  ي امانهدر يك فضاي سرپوشيده كه مجهز به سها  تانك
 ي امانهآب مركزي، شيرهاي تنظيم آب و هوا و همچنين س ي تخليه

 63/24 ± 85/1 در محدوده. دما قرار گرفته بودند گرمايشي بود
مدت دو هفته با غذاي دستي  تيمارها به گراد تنظيم شد. درجه سانتي

را دارا باالنس شده كه كمترين ميزان پروتئين و انرژي وپليت تجاري 
بار در  2تغذيه ماهيان  ،در اين مدت شدند. تغذيهتطابق راي ب ،بودند

بعد از ظهر تا حد سيري انجام  17صبح و  10 ي اه تروز در ساع
جيره غذايي  12. در اين مطالعه براي ماهيان صبيتي انگشت قد شد

%) 60و  %55%، 50%، 45سطح پروتئين مختلف ( 4آزمايشي با 
. تعريف گرديد و سه تكرار براي هر تيمار غذايي در نظر گرفته شد

الزم به يادآوري است كه تنها تاثير پروتئين بر فاكتورهاي خوني مد 
. )1جدول ير فاكتورها صرف نظر شده است (نظر بوده و از آناليز سا

تغذيه شدند. بعد از  فوق الذكرهاي  روز با جيره 60ماهيان به مدت 
) در دو pHهاي فيزيكي و شيميايي (دما، شوري،  هر غذا دهي فاكتور

ه تا تغييري در گيري شد اندازهبعد از غذا دهي نوبت صبح و ظهر 
صورت طبيعي  دت نور بهمقدار آن طي دوره آزمايش ديده نشود. ش

 3ي آزمايش از هر تانك  انتهاي دورهدر  در نظر گرفته شده بود.
. ندماهي براي خونگيري برداشته شد 9ماهي و در كل از هر تيمار 

با استفاده از يك  هاي باالي گل ميخك كشته شده و ماهيان با غلظت
ز گيري ا خون. گرديدندگرم توزين  1ترازوي ديجيتال با حساسيت 

گيري، سرنگ را از بدن  وريد ساقه دمي انجام گرفت. بعد از خون
ماهي خارج و سپس سوزن از سرنگ جدا شد. خون داخل سرنگ را 
به آرامي به درون لوله آزمايش وارد نموده و بالفاصله لوله آزمايش 

ها به در مجاورت يخ قرار داده شد، در پايان اين مرحله نمونه
  م و فنون دريايي خرمشهر منتقل گرديدند. آزمايشگاه دانشگاه علو
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  ش يدوره آزما يط يتيصب ياستفاده شده در ماه ييغذا يها يرهج :1جدول 

%45 درصد پروتئين خام  50%  55%  60%  
 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11  D12  مواد(%)

 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45  پودر ماهي
  15/0  50/4  8  45/4  8  15 10 15 15 15 15 15  پودر سويا
  92/19  70/17  16  50/14  13  93/12 62/11 60/7 32/7 70/2 3 3  ژالتين
  40/23  40/23  3/3  60/19  25/19  15 13 75/14 15 14 55/13 50/13  كازئين

  91/5  3  25/0  10/7  65/3  50/0 90/7 90/4 1 9 72/5 50/1  روغن ماهي
  6  3  20/0  3  85/3  50/0 8 5 1 9 72/5 50/1  روغن گياهي آفتابگردان

  25/0  50/0  80/0  25/0  50/0  57/0 50/0 50/0 50/0 50/0 50/0 50/0  مخلوط ويتامين
  25/0  1  1  50/0  1  10/1 72/0 1 1 75/0 1 1  مخلوط عناصر معدني

  15/0  40/0  45/0  60/0  3  4 2 2 9 75/1 55/5 14  دكسترين
  50/0  50/2  6  1  75/2  40/5 25/1 25/4 18/5 30/2 95/4 4  بافت همبند

                    

  
  هاي قرمز شمارش گلبول. 2-1

هاي قرمز از روش دستي استفاده شد.  براي شمارش گلبول
براي اين كار در مالنژور شمارش گلبول قرمز خون تا عالمت 

با محلول هندريكز پر  101كشيده شده و سپس تا عالمت  5/0
دقيقه  2به مدت شد. سپس مالنژور حاوي خون و رقيق كننده 

روي شيكر قرار داده شد تا محلولي يكنواخت حاصل شود. براي 
هاي قرمز از مربع وسط الم نئوبار استفاده  شمارش تعداد گلبول
خانه در  1خانه اطراف و  4هاي قرمز در  شده و تعداد گلبول

هاي ي تعداد گلبولمركز اين مربع شمارش گرديد. براي محاسبه
خانه با هم جمع  5هاي قرمز شمارش شده در لقرمز، تعداد گلبو

ضرب شد. عدد حاصل بيانگر تعداد  000,10و سپس در عدد 
 ,Houstonهاي قرمز در يك ميلي متر مكعب خون است (گلبول

1990; Cameron et al., 2002.(  

  هاي سفيد شمارش گلبول. 2-2

هاي رقيق  هاي سفيد در ماهي از محلول براي شمارش گلبول
شود. اگرچه  اسكروبك استفاده مي -اي مانند شاو و پروزكا  كننده

هاي قرمز  ها در زير ميكروسكوپ گلبول با استفاده از اين محلول
هاي سفيد شوند، اما گلبول ها صورتي كمرنگ ديده ميو هسته آن

هاي پررنگ در تمام الم هموسيتومتر  داراي سيتوپالسم و هسته
  قابل مشاهده هستند.

به  5/0شمارش، گلبول هاي سفيد خون را تا عالمت منظور  به
با رقيق كننده پر شد.  11داخل پيپت كشيده و بقيه آن تا عالمت 

مربع در چهار گوشه الم نئوبار  4هاي سفيد در  تعداد گلبول
ضرب شد. عدد حاصل تعداد  200شمرده و سپس در عدد 

 ,Houstonهاي سفيد در يك ميلي متر مكعب خون است (گلبول

1990.(  

  گيري هماتوكريت اندازه. 2-3

گيري هماتوكريت از روش ميكروهماتوكريت  منظور اندازه به
ميلي  75هاي استاندارد ميكروهماتوكريت  استفاده شد. طول لوله

متر است. با استفاده از خاصيت  ميلي 2/1تا  1/1متر و قطر آنها
س انتهاي شود، سپ مويينگي حداكثر تا دو سوم لوله از خون پر مي

خشك لوله را در وضعيت عمودي در خمير ميكروهماتوكريت 
ميلي متر انتهاي لوله با خمير پر شود.  4-6فرو برده تا در حدود 

صورت متقارن در شيارهاي سانتريفيوژ هماتوكريت قرار  ها به لوله
ها به سمت  داده شدند، در حالي كه انتهاي بسته شده با خمير لوله

يفيوژ قرار گيرد. پس از پايان سانتريفيوژ با خارج صفحه سانتر
هاي قرمز  كش مخصوص طول ستون گلبول استفاده از خط

گردد  گيري شده و هماتوكريت بر حسب درصد قرائت مي اندازه
)Morris and Davey, 1996.(  

  تعيين ميزان هموگلوبين. 2-4

ميكروليتر  20ميلي ليتر محلول درابكين  5در اين روش به 
گردد. محلول حاصل را خوب مخلوط نموده و در  افه ميخون اض

دماي آزمايشگاه قرار داده شده تا تمام اشكال هموگلوبين به 
مدت  سيانومت هموگلوبين تبديل شوند. سپس محلول حاصل به

سانتريفيوژ شده و محلول رويي براي  3500 دقيقه در دور 6
تهيه گردد. سپس براي  گيري هموگلوبين برداشت مي اندازه

ميكروليتر محلول استاندارد  20ليتر درابكين ميلي 5استاندارد به 
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(با غلظت هموگلوبين معين) افزوده شد. جذب نوري استاندارد و 
نانومتر قرائت و با استفاده از رابطه  540مجهول را در طول موج 

  )1388گردد (حقيقي،  زير ميزان هموگلوبين نمونه محاسبه مي
غلظت  × جذب نوري استاندارد ن مورد /جذب نوري نمونه خو

ليتر  استاندارد = غلظت هموگلوبين بر حسب گرم در دسي
  آزمايش

  روش تهيه گسترش خوني و شمارش افتراقي. 2-5

براي تهيه گسترش خوني ابتدا يك قطره كوچك خون در يك 
درجه  40تا  35انتهاي الم قرار داده شد. سپس المل تميز با زاويه 

به المي كه قطره خون بر روي آن قرار داشت نزديك گراد  سانتي
شد تا با خون تماس حاصل نمايد و سپس اين الم با حركتي آرام 

طرف جلو رانده شد تا خون در  و ماليم بر روي الم گسترش به
ي نازكي از خون تشكيل گردد.  سطح الم گسترش يافته و اليه

قيقه در د 2-1سپس الم به سرعت در هوا خشك شد و به مدت 
درصد ثابت و از روش رنگ آميزي گيمسا استفاده شد.  95متانول 
با  4به  1نسبت  اين صورت بود كه رنگ گيمسا به  آميزي بهرنگ

هاي گسترش دقيقه روي الم 20آب مقطر رقيق شد و به مدت 
خوني ريخته شده و بعد از خشك شدن الم زير ميكروسكوپ 

  ). Lin and Shiau, 2003نوري مورد مطالعه قرار گرفت (

  ها يا ضرايب گلبولي  انديس. 2-6

ها شامل حجم متوسط گلبول قرمز، هموگلوبين  اين انديس
هاي قرمز گلبول قرمز و غلظت متوسط هموگلوبين گلبول متوسط

هستند. حجم متوسط گلبول قرمز خون، عبارت است از حجم 
ريت بر اي از خون و از تقسيم هماتوك متوسط گلبول قرمز نمونه

ها ليتر خون برتعداد اريتروسيت ميلي 1000حسب ميلي ليتر در 
)Er بر حسب ميليون در ميلي متر مكعب خون مطابق فرمول ،(

  شود: زير محاسبه مي

= × 1000 

هموگلوبين متوسط گلبول قرمز خون عبارت است از وزن 
ي از خون امتوسط هموگلوين موجود در يك گلبول قرمز نمونه

شود. از تقسيم نمودن هموگلوبين كه بر حسب پيكوگرم بيان مي

ها بر حسب يك  بر حسب گرم در دسي ليتر بر تعداد اريتروسيت
  آيد.  دست مي متر مكعب بهميليون در هر ميلي

= × 10 

هاي قرمز از  همچنين غلظت متوسط هموگلوبين گلبول
  ي زير محاسبه شد: رابطه

= × 100 

  نتايج. 3

هايي بين  طرفه، تفاوت اگرچه طي بررسي آناليز واريانس يك
- هاي خوني اندازههاي مختلف با جيره متفاوت در پارامتر گروه

دار  گيري شده مشاهده گرديد، اما از لحاظ مقياس آماري معني
). بيشترين و كمترين مقدار هماتوكريت p>0/05نبوده است (

مشاهده شد. همچنين بيشترين و كمترين  4و  2ترتيب در جيره  به
هاي فوق مشاهده گرديد.  ترتيب در جيره مقدار گلبول سفيد نيز به

مشاهده  6و  7هاي بيشترين و كمترين مقدار گلبول قرمز در جيره
 4و  8هاي شده و بيشترين و كمترين مقدار هماتوكريت در جيره

به ترتيب در  MCVكمترين مقدار مشاهده گرديد. بيشترين و 
بيشترين و  MCHمشاهده شد. همچنين در  1و  4هاي جيره

بوده و كمترين و  8و  4هاي  كمترين مقدار مربوط به جيره
مشاهده  4و  8هاي ترتيب در جيره به MCHCبيشترين مقدار 
  ).  3 و 2گرديد (جدول 

  گيريو نتيجه . بحث4

مهمي در كيفيت رشد و سالمت با توجه به اين كه تغذيه، نقش 
هاي پرورشي دارد، استفاده از يك جيره غذايي  آبزيان در سامانه

كند. هاي غذايي آبزي ايفا ميمناسب نقش بسزايي را در تأمين نياز
هاي ماهيان گوشتخوار، به مقدار بااليي پروتئين و چربي در جيره

ون هاي خ ). شاخصWatanabe, 2002غذايي خود نياز دارند (
هاي مهمي براي ارزيابي وضعيت فيزيولوژيكي شناسي پارامتر

جاندار هستند. يك تغذيه متعادل در ماهيان با ارزيابي نرمال 
. برخي Misaila., 1998)هاي خون شناسي مرتبط است ( شاخص

هاي خاص و مواد معدني اي و ناكارايي پروتئيننقايص تغذيه
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كه اين به خاطر ممكن است باعث وضعيت آنمي شديد شود. 
 ;Mohamed, 2001كاهش هماتوكريت و هموگلوبين است (

Cheng et al., 2006 (. اي  كه در تحقيق حاضر چنين عارضه
مشاهده نشد. در بررسي اثر منابع مختلف ليپيد گياهي و روغن 

باالترين مقدار  Clarias gariepinus ماهي بر هماتولوژي
به جيره غذايي حاوي  و هماتوكريت مربوط MCVهموگلوبين و 

). با اين وجود در مطالعه حاضر (Sotolu, 2010  روغن ماهي بود
هاي خوني هماتوكريت، هموگلوبين، تعداد  هيچ يك از فاكتور

هاي سفيد و قرمز تغيير معناداري را نشان نداد كه مربوط به  گلبول
و  Limباالنس بين جيره از نظر روغن و پروتئين مورد نظر باشد. 

) نيزدر گربه ماهي كانالي هنگامي كه با رژيم 2006اران (همك
غذايي حاوي سطوح افزايشي روغن ماهي نسبت به پروتئين تغذيه 

شناسي نتايج مشابهي را با مطالعه  هاي خون شدند، در مورد پارامتر
). با توجه به Yildirim-Aksoy et al., 2009حاضر گزارش كردند (

هاي خوني در ارزيابي ماد بودن فاكتورآنچه قبال در مورد قابل اعت
دار  رسد عدم تغيير معني اي ماهي ذكر شد، به نظر ميوضعيت تغذيه

معني باشد كه هيچ  در فاكتور هاي خوني در مطالعه حاضر بدين
هاي مورد استفاده براي ماهي صبيتي نامناسب و يا مضر يك ازجيره

توان از ايجاد  آن مينبوده و فقط  با تغييراتي در باالنس تركيبات 
ضايعات پاتولوژيكي در كبد و روده نيز جلوگيري كرد تا به حداكثر 
ميزان هضم و جذب غذا دست يافت كه نتيجه نهايي آن رشد هر 

  تر خواهد بود. چه بيشتر و مطلوب
دست آمده از مطالعات خون شناسي ماهي  با توجه به نتايج به

هاي پروتئين و انرژي  توان چنين بيان كرد كه نسبت صبيتي مي
مورد استفاده در اين مطالعه داراي اثرات نامطلوب بر ماهي صبيتي 

توان با تغييراتي در باالنس تركيبات  در واقع مي باشند. نمي
 در خون موجودهاي غذايي از ايجاد ضايعات احتمالي  جيره

  جلوگيري كرد. 

 )Mean±S.E( مختلف يياغذ يها يرهدر ج يشناسخون يهاپارامتر يبررس :2جدول 

MCHC(%1g/100ml)  MCH (pg)  MCV(fl) Haematocrit (%)  RBC (×106 μl)  WBC  Hb (g/l)  جيره غذايي 

52/0±3/36  9/1±6/81  01/7±21/225  48/0±6/24  02/0±094028/1  92/61±6/1368  06/0±91/8  D1 

21/2±1/35  5/10±6/92  6/30±62/265  39/1±63/25  19/0±9005/0  33/73±3/1493  63/0±94/8  D2  
2/2±7/32  7/5±4/80  1/16±62/247  04/2±39/24  15/0±767833/0  9/83±3/1366  24/0±77/7  D3  
7/3±9/38  9/30±7/136  36/92±5/372  75/1±15/23  13/0±784833/0  73/5±1200  16/0±7/8  D4 

7/3±9/38  9/30±7/136  36/92±5/372  75/1±15/23  13/0±784833/0  73/5±1200  16/0±7/8  D4  
1/1±2/30  7/2±8/80  17/9±7/268  05/1±4/28  041/0±061/0  1/6±1460  2/0±54/8  D6  
98/1±7/31  7/14±74  43/50±5/241  82/050±24/25  25/0±305083/1  3/173±3/1493  38/0±08/8  D7  
5/2±7/29  5/5±8/65  35/23±3/227  73/2±8/28  17/0±1755/1  6/3±1560  26/0±25/8  D8  
2/4±07/32  4/5±86  7/25±3/282  17/2±1/27  03/0±965222/0  6/102±3/1323  33/0±25/8  D9  
3/3±15/33  6/10±08/92  9/22±3/282  27/1±5/24  13/0±710333/0  01/102±6/1399  5/0±95/7  D10  
7/2±8/33  01/8±7/84  4/28±4/255  67/1±4/25  08/0±032167/1  15/101±1430  36/0±42/8  D11  
2/4±05/33  7/18±6/106  5/38±2/328  89/3±7/27  12/0±889667/0  44/62±1370  22/0±34/8  D12  

  )Mean±S.E( مختلف ييغذا يهارهيد در جيسف يهاگلبول يقيشمارش تفر :3جدول 
  لنفوسيت  منوسيت  نوتروفيل  جيره غذايي

D1 1/1±2  1/1±2  6/0±95  
D2  3/1±3/3  4/2±3/3  3/1±91  
D3  3/1±6/2  3/1±6/2  1/4±90  
D4  1/1±2  3/1±3/2  7/1±97  
D5  1/1±2  6/0±6/1  92/5±89  
D6 3/3±3/3  7/1±6/2  6/7±89  
D7 1±9/2  7/1±6/2  6/4±91  
D8 3/1±9/3  05/3±4  10±80  
D9 3/1±3/1  6/0±6/3  6/0±97  
D10 3/1±9/2  5/3±3/4  4/5±87  
D11 1±6/3  6/0±6/2  05/4±85  
D12 3/1±3/5  2±4  6/4±89  
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