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 1398 اردیبهشتتاریخ پذیرش:            1397 بهمن تاریخ دریافت:

 چکیده

ای مورد مطالعه قرار نقرهشناسی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپوردر این بررسی رابطه وزن ماهی با تغییرات برخی از پارامترهای خون 

گرم  1600و  1300، 1000،  700،  500:  گروه وزنی 5در  1396ساله در زمستان  2ای گرفت. بدین منظور از ماهیان پرورشی کپور نقره

منظور عدد ماهی انتخاب گردید و سپس به 5ای در هر گروه وزنی تعداد های خونی کپور نقرهمنظور بررسی شاخصعمل آمد. بهگیری بهنمونه

تورهای هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون برداری با استفاده از قطع ورید ساقه دمی خونگیری انجام پذیرفت. سپس میزان فاکتسهیل در امر نمونه

دست آمده مشخص گردید که افزایش وزن ماهی کپور ههای اتوماتیک تعیین گردید. براساس نتایج بشناسی و توسط دستگاهدر آزمایشگاه خون

لنفوسیت، مونوسیت و ، MCV ،MCH ،MCHC ،PLTهای قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، های سفید، گلبولای در میزان گلبولنقره

چنین نتایج (. هم<05/0pهای مختلف وزنی وجود نداشت )دار آماری در گروهگونه اختالف معنیگرانولوسیت تاثیر نداشته و از این لحاظ هیچ

های وزنی ر از گروهتای بیشگرم کپور نقره 1600غیر از کلسیم که در گروه وزنی های بیوشیمیایی سرم خون نشان داد بهبررسی برخی از شاخص

گلیسرید، کلسترول، فسفر، سدیم، پتاسیم، آلبومین و توتال پروتئین ندارد  ، افزایش وزن تاثیری در مقدار گلوکز، اوره، تری>p)05/0دیگر بود )

(05/0p>.) و بیوشیمیایی سرم خون ندارد.خونی  هایمیزان شاخص سن تاثیری برای همنقره نتایج این بررسی نشان داد تغییرات وزن بدن ماهی کپور 
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 مقدمه

 1884Hypophthalmichthys) گفيتوفاای یا کپور نقرهاهي ـم       

molitrix Valenciennes, )رکپو ادهخانواز  هميتا با یگونههااز  یكي 

)هدایتي و همكاران،  دهگرمابي بو نماهيا ورشپر ارعمزدر  نماهيا

مرغوبيت (، لسادر  تنارهز 100 ساالنه )بالغ بر یتوليد باال( و 1393

 تا ستا هماهي سبب شد ینایي اغذو  دیقتصاا یباالو ارزش  گوشت

مهم  یجنبههااز  ،مختلف یهااز روش دهستفاا باآن  کيفيت سيربر

 ؛1388، لوزگوا)قررود  رشمابه ننساا تغذیهو  شتابهد در کيفي تمطالعا

 از توجهي قابل صددر گفيتوفا ماهي (.1392 همكاران، و غالمزاده

 یباال فین مصرابنابر. هددتشكيل ميرا  انیرا رکشودر  بيآ یصيدها

)هدایتي و ست ا ارتأثيرگذ ننساا مستقيم بر سالمت رطوین ماهي بها

بنابراین شناخت خصوصيات زیستي، فيزیولوژی و  .(1393همكاران، 

 مهمي شاخصخون بافت باشد.ماهي بسيارحائز اهميت مي پرورشي این

 هابيماری تشخيص در بدن هایاندام فيزیولوژیك وضعيت بررسي در

و همكاران،  )سعيدی است آبزیان ازجمله زنده موجودات زیستي کنترل و

خوني نه تنها در تشخيص گونه اهميت شناخت فاکتورهای  (.1382

ها و تواند در شناسایي بيماریمهم است، بلكه از نظر اقتصادی نيز مي

(. 1378تعيين شرایط بهداشتي و سالمت ماهي مفيد باشد )جميلي، 

های ارزشمندی برای پارامترهای هماتولوژیك و بيوشيميایي، شاخص

غذیه و شرایط های فيزیولوژیك، وضعيت تپایش سالمتي ماهي و پاسخ

؛ 2004و همكاران،  Cnaani) محيطي موثر بر سالمت ماهي است

تری در رو، باید مطالعات بيشاز این (.1392فر و همكاران، حسيني

شرایط مختلف فيزیولوژیك  در هاآن چگونگي خوني، پارامترهای با ارتباط

پاسخگوی ها بتوان تا به موازات گسترش آن گيرد صورت پاتوبيولوژیك و

، Kanievaعلمي در پيشگيری، تشخيص و درمان بيماری بود ) نيازهای

های خوني شاخص زیادی درخصوص تغييرات تاکنون مطالعات (.2002

پارامترهای بيوشيميایي  بررسي قبيل ای ازنقره کپور ماهي شناسيخون و

( 1380( و هماتولوژیك )نظيفي و همكاران، 1379همكاران،  و )نظيفي

های کشنده کادميوم غلظت کلروفن، اثرخون در مسموميت با تری سرم

اثرات شوری  (،1389همكاران،  و )کيخسروی شناسيخون پارامترهای بر

 همكاران، و مكوندی)محمدی هماتوکریت و هموگلوبين مقادیر بر

(، 1391 همكاران، و )شكوری خوني هایشاخص بر روی فلز اثرات (،1390

روی برخي از پارمترهای سلولي و بيوشيميایي )بيداریان  سن اثر ارزیابي

(، پاسخ فيزیولوزیكي ماهي در پاسخ به 1392منيری و همكاران، 

شناسي تغييرات خون (،1392)حيدری و همكاران،  های آنيونيشوینده

(، 1393و بيوشيميایي در مواجهه با کادميوم )هدایتي و همكاران، 

های ناشي از ماهي به دستكاریبچه شناسيهای استرسي و خونپاسخ

شناسي خون بر سایپرمترین سم اثرات (،1395 همكاران، و )فالحتكار صيد

(، اثرات سرب بر پارامترهای بيوشيميایي 1395)تجری و همكاران، 

پذیرفته است.  صورت مختلف محققين ( توسط1396)شكوری و ابدالي، 

های رخي از شاخصشناسي و بدر این تحقيق بررسي تغييرات خون

های مختلف مورد ای در وزنبيوشيميایي سرم خون ماهي کپور نقره

 بررسي قرار گرفت.

 

 هامواد و روش

های خونشناسي منظور بررسي ارتباط تغييرات وزني و شاخصبه       

و برخي از فاکتورهای بيوشيميایي سرم خون ماهي فيتوفاگ از ماهيان 

گردید. برای این منظور در اسفند ماه سال ساله پرورشي استفاده  2

در یكي از مزارع پرورش ماهي شهر ساری در یك روز و از یك  1396

گروه متوسط  5هكتاری و در شرایط مساوی پرورش در  2استخر 

که ماهيان )با توجه به این گرم 1600و  1000،1300، 700، 500 وزني

 500در گروه وزني  الًساله قابل عرضه به بازار فروش اصو 2فيتوفاگ 

ها برای بررسي انتخاب گردیدند( با گرم قرار دارند این وزن 1500تا 

برداری انجام پذیرفت. برای این عدد ماهي در هر گروه نمونه 5تعداد 

عادی های غيرمنظور ماهياني که از لحاظ ظاهری سالم بوده و نشانه

گيری و اندازه سنجيدر ادامه زیست نداشتند جداسازی شده و و بيماری

کش و ترازوی دیجيتال انجام و وسيله خطهطول و وزن بدن ماهيان ب

برداری با استفاده از قطع ورید منظور تسهيل در امر نمونهسپس به

های خون گرفته ساقه دمي خونگيری انجام پذیرفت. در ادامه نمونه

های مخصوص قرار های آزمایشگاهي و تيوپشده در داخل شيشه

های گرفته و بالفاصله در محفظه حاوی یخ قرار داده شدند. سپس لوله

دکتر جوشقاني شهرستان  آزمایشگاه در سرم جداسازی جهت خون حاوی

گرگان مورد استفاده قرار گرفتند و مقادیر هر کدام از فاکتورهای 

، هموگلوبين (RBC)های قرمز هماتولوژی از قبيل ميزان تعداد گلبول

(Hb)، کریتهماتو(HCT)  حجم متوسط گلبول قرمز ،(MCV) غلظت ،

، غلظت متوسط هموگلوبين (MCH)متوسط هموگلوبين گلبولي 

، لنفوسيت (WBC)، تعداد گلبولهای سفيد (MCHC)گلبولهای قرمز 

(L) نوتروفيل، مونوسيت ،(Mo)  و ائوزینوفيل(Eo) وسيله دستگاه هب

 چنينهم (.1392 همكاران، و محمدنژادشموشكي) گردید تعيين اتوآناالیزر

های خون خون نمونه سرم بيوشيميایي هایشاخص گيریاندازه برای

دقيقه قرار  5دور در مدت  5000ماهيان در دستگاه سانتریفيوژ با 

های بيوشيميایي گرفته و پس از جداسازی، سرم برای تعيين شاخص

فسفر، سدیم، گليسرید، کلسترول، کلسيم، از قبيل گلوکز، اوره، تری

پروتئين در دستگاه اتوماتيك قرار داده شدند پتاسيم، آلبومين و توتال

و همكاران،  )محمدنژادشموشكي ها تعيين گردیدکدام از آن مقادیر هر و

های نهایي (. در پایان دوره بررسي و تجزیه و تحليل تمامي داده1393
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وسيله برنامه ارها بهو رسم نمود 22شماره   SPSSافزار با استفاده از نرم

ها ابتدا با آزمون انجام پذیرفت. نرمال بودن داده Excel 2010 نسخه

زمان تاثير هر برای بررسي هم ارزیابي قرار گرفت. ویلك( مورد-)شاپيرو

های مورد مطالعه از آزمون کدام از عوامل و نيز اثرات متقابل بر شاخص

که اثرات متقابلي وجود گاميآناليز واریانس دوطرفه استفاده گردید. هن

 به (One-way ANOVA)طرفه نداشت، از آزمون تجزیه واریانس یك

و برای  بررسي های موردشاخص عوامل بر کدام از منظور بررسي تاثير هر

استفاده  %5سطح احتمال  همگن از آزمون توکي در هایگروه جداسازی

 غيرپارامتریك کروسكال آزمون های غيرنرمال ازبرای داده چنينهم شد.

 ویتني استفاده گردید. -واليس و در مقایسه جفتي از آزمون من
 

 نتایج
 ای در اوزان های هماتولوژی ماهي کپور نقرهشاخص نتایج بررسي       

دست آمده مشخص هب نتایج براساس است. شده آورده 1 جدول در مختلف

تغييری در ميزان ای هيچ گردید که افزایش وزن ماهي کپور نقره

، (Hb)، هموگلوبين (RBC)های قرمز گلبول ،(WBC) های سفيدگلبول

، لنفوسيت، مونوسيت MCV، MCH، MCHC ،PLT ،(Hct) هماتوکریت

دار گونه اختالف معنيو گرانولوسيت ایجاد نكرده و از این لحاظ هيچ

 نتایج بررسي (.<05/0pهای مختلف وزني وجود ندارد )آماری در گروه

در اوزان  اینقره کپور خون ماهي های بيوشيميایي سرمبرخي از شاخص

دهد آورده شده است. نتایج این بررسي نشان مي 2مختلف در جدول 

ای  که در بين فاکتورهای بيوشيميایي مورد بررسي در ماهي کپور نقره

دار وجود های مختلف وزني اختالف معنيفقط در کلسيم بين گروه

دار آماری گونه اختالف معنيها هيچو در بقيه شاخص >p) 05/0دارد )

 (.<05/0pهای مختلف وزني وجود ندارد  )در گروه

 
 

 های مختلف وزنیدر گروهای شناسی ماهی کپور نقرههای خونشاخص میانگین تغییرات: 1 جدول

 ای در اوزان مختلفهای بیوشیمیای سرم خون ماهی کپور نقرهمیانگین تغییرات شاخص: 2جدول

 میانگین گرمی 1600 گرمی 1300 گرمی 1000 گرمی 700 گرمی 500 شاخص خونی

 a09/0±663/1 a41/0± 897/1 a21/0±80/1 a19/0±507/1 a14/0±820/1 25/±0 74/1 های سفيد )تعداد درمترمكعب(گلبول

 a85/40±0/110 a11/13±2/111 a01/40±1/110 a03/97±13/101 a20/75±1/110 19/96 1±/108 ليتر(ميليهای قرمز )نعداد در گلبول 

 a30/30±0/10 a19/1± 97/10 a0±96/01 a08/67±1/8 a  13/50±1/10 14/±50 1/10 ليتر()گرم در دسي هموگلوبين

 a41/87±2/31 a39/16± 03/35 a08/65±4/32 a02/70±12/23 a495/65±0/34 11/±7 32/31 هماتوکریت )درصد(

 a91/57±3/188 a26/77±8/185 a57/48±8/181 a01/12±018 a61/57±01/191 80/1±87/185 حجم متوسط گلبول قرمز )فمتوليتر(

 a56/63±1/61 a88/77±6/58 a34/78±4/55 a95/57±0/57 a75/10±10/58 89/±4 21/58  )پيكوگرم(  غلظت متوسط هموگلوبين گلبولي

 a55/67±1/32 a96/2 31/60± a69/73±1/30 a37/43±23/44 a  83/30±2/30 53/10±97/33 ليتر(دردسي)گرم قرمزهایگلبولهموگلوبينمتوسطغلظت

 a02±23 a31/33±15/22 a18/47±20 a69/67±10/36 a  83/31±2 60/15±07/33 مترمكعب(ميلي ها )تعداد درپالکت

 a82/60±0/86 a77/73±4/84 a94/025±3/83 a48/90±1/86 a40/50±2/85 14/3± 19/85 لنفوسيت )درصد(

 a06/13±0/4 a92/0± 62/4 a43/38±0/4 a002/37±1/3 a  57/50±0/4   73/0± 19/4 مونوسيت )درصد(

 a86/23±0/9 a87/3± 67/10 a52/60±3/12 a75/73±0/9 a  84/10±10 64/2± 62/10 گرانولوسيت )درصد(

 >p) 05/0ها است )دهنده اختالف بين گروهغيرمشترک، نشانحروف التين 
 

 میانگین گرمی 1600 گرمی 1300 گرمی 1000 گرمی 700 گرمی 500 شاخص خونی

 a74/67±69/127 a17/76±12 a28/50±16/98 a64/98±23 a16/50±26/129 04/36±87/103 ليتر(دردسيگرم گلوکز )ميلي

 a48/90±1/1 a01/07±1/2 a54/53±0/1 a32/63±0/1 a64/95±0/1 78/±0 79/1 ليتر(گرم دردسياوره )ميلي

 a31/67±62/278 a06/333±24 a02/75±37/263 a33/306±18 a62/50±51/276 25/43±73/290 ليتر(گرم دردسيکلسترول )ميلي

 a70/33±38/182 a70/139±34 a90/133±15 a54/149±10 a84/145±43 47/30±87/148 ليتر(گرم دردسي)ميلي گليسریدتری

 bc47/91±0/11 bc63/07±0/12 ab53/09±0/11 a48/77±0/10 c21/12±0/12 71/±0 52/11 ليتر(گرم دردسيکلسيم )ميلي

 a96/23±1/17 a40/63±2/14 a58/55±1/16 a78/57±0/13 a17/85±4/13 35/±2 35/15 ليتر(گرم دردسيفسفر )ميلي

 a53/60±0/3 a21/0± 57/3 a13/18±0/3 a23/07±0/3 a  57/30±0/3 36/±0 33/3 ليتر(گرم دردسيپروتئين کل )ميلي

 a22/21±0/1 a08/0 1/23± a03/07±0/1 a05/02±0/1 a23/13±0/1 14/±0 13/1 ليتر(گرم دردسيآلبومين )ميلي

 a52/67±2/134 a08/67±2/137 a50/75±1/136 a53/33±1/136 a54/50±3/133 30/2± 136 ليتر(واالن دراکيسدیم )ميلي

 a23/43±0/0 a17/40±0/0 a30±0/0 a20/60±0/0 a14/40±0/0 17/0± 42/0 ليتر(واالن دراکيپتاسيم )ميلي

 >p) 05/0ها است )دهنده اختالف بين گروهنشان حروف التين غيرمشترک،
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 حثب
های قرمز، غلظت شناسي شامل شمارش گلبولخون هایتكنيك       

(، غلظت متوسط MCVگلبولي )متوسطحجم هماتوکریت، هموگلوبين،

متوسط هموگلوبين  غلظت تغييرات و (MCH) قرمز گلبول در هموگلوبين

ها سالمت ماهي ارزشمندی از وضعيت ( اطالعاتMCHC) گلبول قرمز و

در تحقيق  (.2012و همكاران،  Ahmadiدهد )در اختيار ما قرار مي

ای برابر با های قرمز خون ماهي کپور نقرهجاری ميانگين تعداد گلبول

، هموگلوبين برابر 32/31عدد، درصد هماتوکریت برابر  108910

05/10 ،MCV   17/185برابر ،MCH  و  21/58برابرMCHC  برابر

های سفيد و شمارش افتراقي شمارش گلبولتعيين گردید.  97/33

قرار  وضعيت سالمت ماهيمفيدی در مورد های سفيد اطالعات گلبول

سفيد و ترکيب  هایگلبول تعداد (.2012همكاران، و  Ahmadi) دهدمي

وجود یا  دهندهنشان های مهم سالمتي ماهي بوده وآن یكي از شاخص

دیگر عوامل فيزیولوژیك  و بدن به عفونت واکنش عفونت و نوع وجود عدم

های سفيد باشد. از جمله عوامل موثر در تعداد گلبولو پاتولوژیك مي

دما، وضعيت  استرس، التهاب، عفوني، هایبيماری چون عواملي به توانمي

ها اشاره کرد )سراجيان تغذیه، سن، جنس و تغيير در ميزان هورمون

های سفيد تعداد گلبولدر تحقيق جاری ميزان  (.1385و همكاران، 

، 19/4، مونوسيت برابر 19/85درصد فراواني لنفوسيت برابر  ،1740

ای تعيين گردید. مقایسه نقره کپور ماهي برای 62/10گرانولوسيت برابر 

های خوني مورد بررسي در این تحقيق با مطالعات ميانگين شاخص

ای  متفاوت انجام گرفته توسط محققين دیگر بر روی ماهي کپور نقره

( با ارزیابي 1392) منيری و همكارانتحقيقي که بيداریان دربوده است. 

شيميایي خون ماهي کپور اثر سن بر برخي پارامترهای سلولي و بيو

سه  سال، باالی دو سال و باالیدر سنين نه ماهه، باالی یكای نقره

سال انجام دادند، اعالن کردند که برخي از پارامترهای مورد بررسي 

ای به سن بستگي دارد که با تحقيق جاری مطابقت ندارد در کپور نقره

های شاخص با ارتباطيهيچ  تغيير وزن ذکر گردید نتایج در طورکههمان و

که ایشان ميزان ميانگين ای نداشت. ضمن اینخوني ماهي کپور نقره

عدد در متر مكعب،  2008525های قرمز خون را برابر با تعداد گلبول

 درصد مترمكعب،ميلي در عدد 17817 سفيد هایگلبول تعداد

، 84/173برابر  MCV، 88/7، هموگلوبين برابر 03/35 برابر هماتوکریت

MCH  14/39برابر ،MCHC  درصد فراواني لنفوسيت 43/22برابر ،

و   475/0و مونوسيت برابر  45/31، نوتروفيل برابر 12/72برابر 

ای  در مطالعه بر روی ماهيان کپور نقره (1392محمدنژادشموشكي )

عدد در  778300های قرمز خون را برابر با گرمي تعداد گلبول 400

مترمكعب، درصد در ميلي عدد 8050 سفيد هایگلبول تعداد ب،مترمكع

، 7/298برابر  MCV، 75/7، هموگلوبين برابر 25/23هماتوکریت برابر 

MCH  6/99برابر ،MCHC  درصد فراواني لنفوسيت برابر 23/33برابر ،

اعالن کردند که نتایج  0و مونوسيت برابر  5/8، نوتروفيل برابر 5/91

گرفته هم با یكدیگر و هم با تحقيق جاری مطابقت  صورتتحقيق  دو هر

های خوني در یك گونه تفاوت شاخص تواند مبنایي برکه خود مي ندارد

 .. باشد..ایي ودر ارتباط با شرایط مختلف فيزیولوژی، زیستي، تغذیه

تشخيص در  نبيوشيميایي خوو  هماتولوژیكي یمترهاراناليز پاآ       

از  هندز داتموجو یستيز ندرو لکنتر چنينهمو  عفوني یهاریبيما

و  مترهاراین پاا انميزکه این بر وطمشر ،کندکمك مي نبزیاآ جمله

یك ژیط فيزیولواشرو در  شيورپر نماهيا اعنودر ا هانآ اتتغيير دامنه

تحقيق حاضر  در (.1378)کامكار و همكاران،  شته باشددا دجوو مختلف

های بيوشيميایي سرم خون ماهي از شاخصنيز مقادیر متوسط برخي 

تحقيقات آتي و فيزیولوژی  ادامه در هاآن تا مقادیر شد تعيين اینقره کپور

این ماهي در اختيار محققين قرار گيرد. براساس نتایج این تحقيق 

، کلسترول برابر 87/103ای  متوسط گلوکز برابر برای ماهي کپور نقره

، 33/3، توتال پروتئين برابر 87/148گليسرید برابر ، تری73/290

، سدیم برابر 35/15، فسفر برابر 79/1، اوره برابر 52/11کلسيم برابر 

منيری که با تحقيق بيداریانتعيين گردید  42/0و پتاسيم برابر  136

ای انجام پذیرفت و ميزان ( که بر روی کپور نقره1392و همكاران )

گليسرید برابر ، تری12/189کلسترول برابر  ،81/126گلوکز برابر 

، و فسفر برابر 44/11، کلسيم برابر 45/3، توتال پروتئين برابر 55/130

هم شبيه به غير از پروتئين و کلسيم که تقریباًاعالن گردید، به 84/13

 های مورد مطالعه در دو تحقيق مطابقت نداشت.بودند در سایر شاخص

بر اساس نتایج علمي محققين پارامترهای خوني تحت تاثير عوامل      

فيزیولوژیكي مانند جنسيت، مراحل توليدمثل، سن، اندازه و سالمتي 

نتایج بررسي (. اما 1392منيری و همكاران، کند )بيداریانتغيير مي

ای نشان داد که شناسي در ماهي کپور نقرههای خونحاضر بر شاخص

خوني این ماهي ندارد.  هاین و اندازه هيچ تاثيری بر شاخصافزایش وز

چنين نتایج بررسي برخي از فاکتورهای بيوشيميایي سرم خون در هم

گرم کپور  1600که در گروه وزني  غير از کلسيماین ماهي نشان داد به

های وزني دیگر بود، افزایش وزن و اندازه تاثيری تر از گروهای بيشنقره

گليسرید، کلسترول، فسفر، سدیم، پتاسيم، گلوکز، اوره، تری در مقدار

که مقایسه نتایج این تحقيق آلبومين و توتال پروتئين ندارد. ضمن این

های خوني در شاخص با نتایج محققين دیگر نيز نشان از متفاوت بودن

( 1392منيری و همكاران )بيداریانکه طوریهشرایط مختلف دارد، ب

سلولي و بيوشيميایي خون ماهي  اثر سن بر برخي پارامترهایبا ارزیابي 

ای اعالن کردند که برخي از پارامترهای مورد بررسي در کپور نقره

 ای به سن بستگي دارد که با تحقيق جاری مطابقت ندارد.کپور نقره

بررسي برخي از پارامترهای بيوشيميایي  با (1393) محمدنژادشموشكي

گروه وزني بين  4کمان در ی رنگينآالسرم خون ماهي قزل
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گليسرید، کلسترول، تری گلوکز، ميزان که گرم اعالن کرد 800گرم تا  5

های پروتئين و آلبومين در اندازهکلسيم، فسفر، کلراید، آهن، توتال

مختلف ماهي متفاوت است و با افزایش سن گلوکز و کلراید کاهش و 

ر ميزان سدیم و پتاسيم اختالفي یابند، اما دها افزایش ميبقيه شاخص

براساس نتایج دیده نشد که با نتایج تحقيق حاضر مطابقت ندارد. 

دست آمده در این تحقيق و مقایسه آن با تحقيقات صورت گرفته هب

های های خوني بين گونهگردد که ميزان شاخصدیگر مشخص مي

تواند مختلف ماهيان و حتي در یك گونه ماهي در شرایط مختلف مي

 انتوميرا  نگوناگوت نتایج مطالعادر  دموجو تختالفاامتفاوت باشد. 

، تغذیه یهارفتار ،ازهند، اسن گونهدوره،  لطو، شيورگونه پر عبا نو

 کيفيتو  کميت، گونهکي یژفيزیولوهای گيیژو ،ورشپر محيطي یطاشر

 .ط دانستپایه مرتبیي اغذکار رفته در جيره بهیه لاو ادمو

 

 منابع

راد، ف.؛ کردجزی، م. و جمشیدی، ا.، اجاق، س.م.؛ فاطمی .1

 ایکپور نقره يماه يمیسور بيمختلف ترک یاثر درصدها. 1395

(Hypophthalmichthys molitrix)  ی هند ديسف یگويم سو مين

(Penaeus indicus) الت،يشهای کيفي ناگت ميگو. بر بهبود ویژگي 

 .297تا  285، صفحات 3، شماره69دوره  .رانیا يعيمجله منابع طب

پور، بلوچی، ش. و صادقمنیری، ا.؛ خارا، ح.؛ نظامیبیداریان .2

ارزیابي اثر سن روی برخي از پارمترهای سلولي و  .1392ع.، 

 Hypophthalmichthys) ایهنقررکپوبيوشيميایي خون ماهي 

molitrix Valenciennes, 1884).  فصلنامه فيزیولوژی و تكوین

، 6 ، جلد21شماره پياپي  .جانوری دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان

 .67تا  57 ، صفحات2شماره 

میاندره، ح. و جهانبخشی، تجری، م.؛ هدایتی، س.ع.؛ کلنگی .3

سم سایپرمترین بر  اتثرو ا هتعيين سميت کشند .1395ع.، 

 Hypophthalmichthys) ایهنقر رکپو ماهي یكيژهماتولو یشاخصها

molitrix Valenciennes, 1884)توسعهدر  نوینآوری . نشریه فن 

، شماره 10سال  .شهرآزاد حدوا ،سالميآزاد ا هنشگادا وری،پربزیآ

 .76تا  67 ، صفحات1

 و کیانی .بهمنی، م ؛.مرادی، عماشینچیان ؛.جمیلی، ش .4

اردک و شناخت فاکتورهای خوني  بررسي .1378 ،.ضیابری، ک

اولين کنفرانس ملي علوم و شيالت و آبزیان ایران . ماهي تاالب انزلي

 .39تا  37ات صفح. و الهيجان

منصور، و رزاقی .خدابخش، ا ؛.قبادی، ش ؛.م.فرد، سحسینی .5

های حاوی سطوح مختلف آرد سویا همراه با تاثير جيره .1392، .م

های هماتولوژی و بيوشيميایي سرم مكمل آنزیمي آویزایم بر شاخص

 ،9دوره  مجله دامپزشكي ایران،. کمانآالی رنگينخون ماهي قزل

 .53تا  43ات صفح ،3 شماره

. 1392ل.،  ،یاوریو  .ن ،حقی ؛.ع ،رادگلچین ؛.حیدری، ب .6

  Hypophthalmichthys( فيتوفاگ ماهي فيزیولوژیكي پاسخ مطالعه

molitrix) 4سال  .شناسياقيانوس .آنيوني هایهشویند به پاسخ در ،

 .76تا  69 ، صفحات14شماره 

بررسي و مقایسه برخي از فاکتورهای خوني  .1385سراجیان، ش.،  .7

های استروئيدی در ماهيان ماده نارس و بالغ کفال طالیي و هورمون

دانشجویي دانشگاه آزاد اسالمي  نامهپایان .(Liza auratus)دریای خزر 

 صفحه. 113واحد الهيجان. 

 .1382 ،.و کامكار، م .نصرآباد، ع ؛.پورغالم، ر ؛سعیدی، ع. .8

 تعداد) بيوکميكال و هماتولوژیكال پارامترهای برخي مقایسه

های خوني ، مقادیر هماتوکریت و هموگلوبين، اندیسهااریتروسيت

برون در ماهي قرهبچه در (قندخون یا گلوکز و M.C.V و M.C.H.C شامل

،  1 شماره. خاویاری ماهيان ایمنطقه ملي همایش .دریا شرایط

 .106تا  99ات صفح

. 1391شكوری، م.؛ ابدالی، س.؛ نگارستان، ح. و حالجیان، ع.،  .9

 يماه يخون هایشاخص از برخي بر روی فلز اثر يبررس

علوم و  . مچله پژوهش (Hypophthalmichthys molitrix)فيتوفاگ

  .82تا  69 ، صفحات1، شماره 12سال  .فنون دریایي

( Pbاثر سميت سرب ) يبررس .1396شكوری، م. و ابدالی، س.،  .10

 فيتوفاگ يماهبچه خون يبيوشيميای پارامترهای از برخي بر

علوم و  مچله پژوهش . (Hypophthalmichthys molitrix)يپرورش

 .84تا  72، صفحات 1، شماره 12سال  .فنون دریایي

، ه.؛ اسكندری، س.؛ حسینی، ا. و حسینی، م.؛ ادهغالمز .11

 ،نهداهسيا یهارهنيعصااکسيدانتيآ ثرا مطالعه .1392، م.، ادهغالمز

حسي  تخصوصياو  شيميایي اتبر تغيير هانآ تلفيقو  هسياهیرز

 هشدداری نگه  (Hypophthalmichthys molitrix)ایهنقر رماهي کپو

، 11، پياپي 3، شماره 3دوره  .. بهداشت مواد غذایيلیخچا در

 .22تا  11 صفحات

های پاسخ. 1395فالحتكار، ب.؛ راهداری، ع. و باقرپور، ا.،  .12

 Hypophthalmichthys( ایکپور نقره ماهيبچه شناسيخون و استرس

molitrix( های ناشي از صيد. مجله فيزیولوژی و به دستكاری

 .73تا  57 ، صفحات2، شماره 4سال  .آیزیانبيوتكنولوزی 

و  شيميایي اتسي تغييرر. بر1388، و معینی، س. س. ،لوزگواقر .13

اری در دنگه لطوای در هنقر رکپواز  هحسي خمير ماهي توليد شد

های نوین در توسعه آوریفنمجله . سجه سلسيودر -18 خانهدسر

 .56تا  45، صفحات 2 رهشما، 3سال  .پروری )شيالت(آبزی

 م،غالرپو ؛ع. ی،سعید ؛ح. اد،لطفینژ ؛.ف ،حبیبی ؛م. ر،کامگا .14

و  نسفيد خو یهالگلبو ادمقایسه تعد. 1378، م. ن،یوسفیا و .ر

مجله  .لکوو درا ونبرهقر رییاوخا نماهيادر  نهاآ قيافترا رششما

 .133تا  131 ، صفحات44شماره  .و سازندگي هشوپژ

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=2567
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=3213
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=81334
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=81334
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=90158
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=4108
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=4108
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=3762
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=3762
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=2567
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=3213
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=2567
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=3213
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=2567
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=3213
https://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalList.aspx?ID=4195
https://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalList.aspx?ID=4195
https://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalList.aspx?ID=4195
https://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalList.aspx?ID=4195
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 ؛ه. ،شمس ؛.ج ،دوستوطن ؛.آ ،عتباتی ؛.ع ،کیخسروی .15

های نزدیك به کشنده ثير غلظتتا .1389.، ح ،روکیو  م. ،جلیلی

در خون ماهي  کادميوم بر روی برخي پارامترهای بيوشيميایي

دوره . ناسيشاقيانوس .  (Hypophthalmichthys molitrix)فيتوفاگ 

 .16تا  11 ، صفحات2، شماره 1

ورهای خوني تعيين برخي از فاکت. 1392، م.، محمدنژادشموشكی .16

کپور، فيتوفاک و آمور. فصلنامه  نو آنزیمي سرم خون ماهيا

شماره  .فيزیولوژی و تكوین جانوری دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان

 .45تا  35 ، صفحات2، شماره 6، جلد21پياپي 

ای برخي از بررسي مقایسه. 1393محمدنژادشموشكی، م.،  .17

کمان در آالی رنگينپارامترهای بيوشيميایي سرم خون ماهي قزل

های مختلف. مجله زیست شناسي دریا، دانشگاه آزاداسالمي اندازه

 .47تا  39، صفحات 23، شماره 6سال  .واحد اهواز

 .1390ح.، ، نوسیزاو پاشاپ.  ،کوچنین؛ ز. ی،مكوندیمحمد .18

 رهماتوکریت ماهي کپوو  یر هموگلوبيندبر مقا ریشو اتثرا سيربر

 ب،. مجله تاال)molitrix Hypophthalmichthys(نگشت اقدای هنقر
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