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 1396 بهمنتاریخ پذیرش:            1396 بانآ تاریخ دریافت:

 چکیده

قطعه  200شناسی ماهی پرت در مواجه با دوره محرومیت غذایی بود. برای انجام این مطالعه، های خونهدف از این مطالعه بهبود شاخص 

قطعه ماهی  33با دو تکرار و هر تکرار شامل  ماریسه تر( در متسانتی 34/6±43/0گرم و میانگین طولی 5/25±2/6ماهی پرت )میانگین وزنی

)جیره  نمک صفراوی -آستاگزانتین ماریت ( ونیآستاگزانت گرم بر کیلوگرم 4 آستاگزانتین )جیره حاوی ماریت ،)جیره پایه( شاهد ماریتکه شامل 

روز تغذیه شدند و سپس دوره محرومیت غذایی  90مدت به (وینمک صفرا بر کیلوگرم گرممیلی 1200 و نیآستاگزانت گرم بر کیلوگرم 4 حاوی

ی حاوی آستاگزانتین هارهیجی سفید که در اثر تغذیه با هاگلبولتعداد  جزبهدر پایان دوره تغذیه، نتایج نشان داد  مدت یک هفته اعمال شد.به

ی اهیتغذی مارهایتی تحت تأثیر شناسخونی هاشاخص، سایر (>05/0P) بود افتهیشیافزای داریمعن طوربهیی یا در تلفیق با نمک صفراوی، تنهابه

یی یا در تلفیق با نمک صفراوی پس از محرومیت تنهابهبا آستاگزانتین   شدههیتغذی قرمز خون ماهیان هاگلبول. افت تعداد (<05/0P)قرار نگرفت 

با جیره شاهد، پس از اعمال دوره محرومیت  شدههیتغذسفید در ماهیان  یهاگلبولی در تعداد داریمعن. کاهش (>05/0P)غذایی مشاهده شد 

ی طورکلبه. (<05/0P)نمک صفراوی مشاهده نشد  -ی آستاگزانتین و آستاگزانتینمارهایتولی این کاهش در  (>05/0P)غذایی مشاهده شد 

ممانعت  جزبهی ماهی پرت شناسخونی هاشاخصصفراوی تأثیر چندانی بر  یی یا در تلفیق با نمکتنهابهبیان داشت که استفاده از آستاگزانتین  توانیم

 غذایی نداشت. تیمحرومدر مواجه با تنش  دفیسی هاگلبولدر کاهش تعداد 

  ماهی پرت، آستاگزانتین، نمک صفراوی، محرومیت غذایی کلمات کلیدی:

 sdorafshan@cc.iut.ac.ir :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

دوره قبل  است گرسنگی را در طول ماهیان ممکن پروری،آبزی در       

چنین دهندگان و همانگاری پرورشهای حمل نقل، سهلاز صید، دوره

 در آن گنجانده گرسنگی هایدوره ای کهیهتغذ هاییشآزمااثر بعضی  در

ی ماهی هاگونهشده، تجربه کنند. تحت شرایط طبیعی نیز بسیاری از 

گذارند که این دوره با یممدت را پشت سر یطوالندوره گرسنگی 

 باشدیدمثل مرتبط میتولتغییرات فصل، دسترسی غذا، مهاجرت و 

(Friedrich  وStepanowska ،2000) در بسیاری از ماهیان یک دوره .

 .(Barad ،2015و  Kulkari) باشدمی زندگی بخشی از طبیعت غذایییب

های با توجه به توانایی ماهیان در مواجه با گرسنگی، اجرای برنامه

تواند مزایای زیادی مدت در مزارع پرورشی میکوتاه محدودیت غذایی

شامل مدیریت آسان تغذیه، مصرف باالی غذای در دسترس، آلودگی 

تر آب و بهبود کیفیت محصول نهایی )یا کاهش چربی ماهیچه( را کم

های که تأثیری روی رشد ماهی ایجاد کند. هزینهایجاد کند، بدون این

آید و شمار میعوامل در پرورش آبزیان بهترین تأمین غذا یکی از مهم

های پرورش ماهی درصد کل هزینه الزم برای سیستم 60تا  30حدود 

محرومیت غذایی  .(Jobling ،2010) دهدپوستان را تشکیل میو سخت

کلی در ارتباط با استفاده مناسب از منابع انرژی )گلیکوژن، رطوبه

و  Carusoزی ماهی است )منظور حفظ هموستاچربی یا پروتئین( به

دوره محرومیت  از قبل آستاگزانتین از استفاده رونیا از(. 2011 همکاران،

یزمغذی مهم با پایه چربی در جیره غذایی، رعنوان یک غذایی، به

 جلوگیری از اکسید ازجملهی زیستی مهمی عملکردهاتواند به می

پروری یها، بهبود سطح ایمنی اختصاصی و رشد در آبزیچربشدن 

 یک ماده (. آستاگزانتین2012و همکاران،  Liuکمک مفیدی کند )

مولکولی  فرمول و دالتون 8/596 مولکولی با پایه چربی و وزن مغذی

C40H52Oدوست است )، در آب غیر محلول و چربیJyonouchi  و

(. حیوانات توانایی تولید آستاگزانتین را ندارند و این 1995همکاران، 

کنند. میزان جذب کارتنوئید در ا از طریق جیره تأمین مینیاز خود ر

گونه، طول دوره تغذیه،   میان آبزیان متفاوت است و بستگی به نوع

مثال عنوانبه .، داردموردمطالعهغلظت کارتنوئید، وزن و سن ماهی 

 400با وزن متوسط  (Oncorhynchus mykiss)کمان ینرنگ یآالقزل

 Hardyئید موجود در جیره را جذب کرده است )از کارتنو %4گرم تنها 

(. با توجه به قیمت باالی آستاگزانتین اگر بتوان 1990و همکاران، 

میزان جذب آن را افزایش داد، عالوه بر میزان افزایش خاصیت 

های تأمین جیره نیز کاهش اکسیدانی در بدن ماهی، هزینهآنتی

ها را سیون شدگی چربیتواند فرآیند امولیابد. نمک صفراوی میمی

تسهیل نماید و میزان جذب ترکیبات با پایه چربی را در روده کوچک 

ها ابتدا در روده کوچک به شکل (. چربیErdman، 1988) افزایش دهد

در  شوند.های لیپوپروتئینی جذب خون میدهندهآزاد به کمک انتقال

ارد سیستم این مرحله آستاگزانتین موجود در جیره غذایی، آزاد و و

تواند (. نمک صفراوی می1999و همکاران،  Barbosaشود )گوارش می

 (1995و همکاران،  Lakshmanنماید ) این فرآیند را افزایش و تسریع

با فرمول  Sodium Taurocholate ترکیب صفراوی، هاینمک یکی از این

ها کمک است که به هضم و جذب چربی C26H44NNaO7Sشیمیایی 

 .شودتر میو سریع تربیش ،آن فرآیند جذب آستاگزانتین طی که کندمی

خون با دارا بودن ترکیبات مختلف، در ایجاد پاسخ ایمنی معین، ایجاد 

 وانتقالنقلو حفظ فشار اسمزی ) pHحالت بافری در مقابل تغییرات 

های های خونی نظیر گلبولها( و با داشتن سلولیرگمواز میان دیواره 

های ها و غیره، گلبولخواری باکتریتولید پادتن، بیگانهسفید برای 

وانتقال مواد غذایی و گازهای همواره نقش مهمی را ایفا قرمز برای نقل

ماهیان خیلی  در گرسنگی یهماتولوژ (. اثراتHouston ،1990) کندمی

کم مطالعه شده است و گزارش این مشاهدات از کاهش تا افزایش و 

( درنتیجه 1995و همکاران،  Kironباشد )یر میمتغن بود تأثیریب حتی

رسد. این مطالعه بر نظر میتر در این رابطه ضروری بهمطالعه بیش

( که یکی از ماهیان محبوب Blood parrotروی ماهی پَرِت خونی )

 و ♀ Cichlasoma synspilum از دگر آمیزی دو گونه  زینتی است و

Cichlasoma citrinellum ♂ 1980شود. این ماهی در سال د میتولی ،

های بعد، تولید شد و سپس در سال کشور تایلند تولید بار دربرای اولین

آن به کشورهای ژاپن و چین راه یافت. هدف از این مطالعه بررسی 

با نمک صفراوی و  توأمیی یا تنهابهاثرات جیره حاوی آستاگزانتین 

در طی دوره غذایی بر  ی غذاییهامکملچنین بررسی اثر این هم

ی قرمز و سفید، هماتوکریت، هاگلبولتعداد  ازجملهی شناسخون

 ی در ماهی پرت خونی بود.شناسخونی ثانویه هاشاخصو  هموگلوبین

 

 هامواد و روش

قطعه ماهی پرت با میانگین  200برای انجام این مطالعه،        

مدت متر بهنتیسا 34/6±43/0گرم و میانگین طولی 5/25±2/6وزنی

سه  دو هفته با شرایط آزمایشگاهی سازگار شدند. برای این آزمایش،

 ،شاهد ماریشامل تقطعه ماهی  33با دو تکرار و هر تکرار شامل  ماریت

 ماریت و نیآستاگزانت گرم بر کیلوگرم 4ا شده بتغذیه ماریت
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 بر گرممیلی 1200و  نیآستاگزانت گرم بر کیلوگرم 4شده با تغذیه

تنظیم شد. ماهیان  (2012و همکاران،  Yang) وینمک صفرا کیلوگرم

 8بار ) 3شده روزانه های تعیینروز با جیره 90مدت تحت آزمایش به

شدند  هیتغذدرصد وزنی  2میزان بعدازظهر( به 4ظهر و  12صبح، 

 03/37درصد، چربی خام  7/37(. میزان پروتئین خام جیره 1)جدول 

درصد و میزان انرژی  36/3درصد و فیبر خام  83/3درصد ، رطوبت 

کیلوژول بر هر گرم جیره بود. ترکیبات جیره براساس  3/20جیره 

 گزارش 1شده و در جدول افزار محاسبهتوسط نرم NRCاستاندارد 

 (.NRC، 2011) شده است

 

 در تهیه جیره مورد آزمایش )% از جیره( مورداستفاده: ترکیبات 1 جدول

 آلمان BUSFساخت شرکت  -1
 آمریکا Fulka ساخت شرکت  -2

درصد،  63/21درصد، مس 36/0درصد، کبالت  07/0درصد، سلنیوم  50/36درصد، روی  62/21مکمل معدنی ساخت شرکت خوراک دام و آبزیان مازندران ، ایران )آهن  -3

 درصد( 04/0درصد، کولین کلراید  16/2درصد، ید  02/18منگنز 

 درصد، 2B 91/0درصد،  1B 09/6درصد،  E 04/3درصد، 3K 60/0درصد،  3D 04/3درصد، A 24/15های یتامینومکمل ویتامینی ساخت شرکت ارس بازار، ایران محتوای  -4

6B 91/0  ،درصدC 48/30 درصد( 14/9درصد، سیستئین  29/18درصد، متیونین  14/9پنتوتنات  درصد، کلسیم 

این مطالعه در : مکان انجام آزمایش و شرایط آزمایشگاهی       

انجام شد.  اصفهان صنعتی دانشگاه منابع طبیعی دانشکده سالن آکواریوم

ی متریسانت 100×40×35اد هایی به ابعدر این آزمایش از آکواریوم

از  استفاده موردپرورشی  شد. آب سیستم داری ماهی استفادهبرای نگه

مدت به آب دارینگه واسطهبه) تأمین و پس از کلرزدایی شهری یکشلوله

مداوم بودند.  هوادهی ها دارایآکواریوم شد. توزیع ها،در آکواریوم دو روز(

گراد، درجه سانتی 26±5/1ی آب در طول دوره آزمایش، میانگین دما

 ،pH 7/0±1/8گرم بر لیتر، میزان میلی 8/5±5/0اکسیژن محلول 

 37/1±4/0 آمونیاک میکروزیمنس، 2/482±42الکتریکی هدایت

 قسمت در میلیون بود.  09/0±002/0گرم بر لیتر و فسفات کل میلی

یه با روزه تغذ 90در این مطالعه در پایان دوره : گیرینمونه       

ی مورد آزمایش و پس از محرومیت غذایی هارهیج

 دشدهیصصورت تصادفی قطعه ماهی از هر تکرار به 5روز،  7مدت به

گرم بر لیتر گل میخک از ورید ساقه میلی 100هوشی با و  پس از بی

گیری لیتری خونمیلی 5/2دمی با استفاده از سرنگ هپارینه شده 

 :ی قرار گرفتبررس موردشرح زیر هشناسی بی خونفاکتورهاشد و 

های سفید شمارش تعداد گلبول: های خون شناسیشاخص       

متر معکب( پس لیتر مکعب( و قرمز )میلیون در میلی)هزار در میلی

)برای  (Dace) سازی نمونه خون با استفاده از محلول دیساز رقیق

گرم  8/3ا با آبی ر کریزل گرم برلیانت 1/0تهیه محلول دایس ابتدا 

مخلوط شد و سپس  %38لیتر فرمالین میلی 20/0سدیم سیترات و 

لیتر رسید( از پیپت میلی 100ترکیب حاصل با آب مقطر به حجم 

صورت دستی اجرا شد. به تومتریهماتوسمالنژور سفید یا قرمز و الم 

برای تعیین میزان هماتوکریت از روش میکروهماتوکریت استفاده شد. 

 اجزای جیره                     تیمارهای آزمایش شاهد آستاگزانتین نمک صفراوی -آستاگزانتین

 پودر ماهی 16/21 16/21 16/21

 سویا 16/21 16/21 16/21

 کلزا 87/15 87/15 87/15

 ذرت 93/24 93/24 93/24

 جو 12/11 12/11 12/11

 گردانروغن آفتاب 5/0 5/0 5/0

 1آستاگزانتین 0 4/0 4/0

 2نمک صفراوی 0 0 12/0

 نمک خوراکی 52/0 12/0 0

 3های معدنیمکمل 38/2 38/2 38/2

 4های ویتامینیمکمل 38/2 38/2 38/2

 مجموع 100 100 100
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یش از دو سوم لوله هماتوکریت از خون منعقد نشده پرشده، ابتدا ب

میکروهماتوکریت  وژیفیسانتردرون دستگاه  هماتوکریت هایلوله سپس

 دقیقه با دور گردش )دور بر دقیقه( 3قرار گرفت و پس از سپری شدن 

شد. خوانده  مدرج مخصوص وسیله صفحهمقدار هماتوکریت به 13000

 (Syanvmyt) سیانومت لوبین از روش استانداردمقدار هموگ تعیین برای

های شاخص گیریاندازه برای (.Houston، 1990) شد استفاده هموگلوبین

MCV (Mean Cell Volume)،MCH  (Mean Cell Hemoglobin) و  

MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration)  از روش

 .( استفاده شد2008و همکاران ) Dorafshanتوصیف شده توسط 

 آزمون از هاداده بودن نرمال بررسی برای :آماری لیتحل       

Kalmogorv-Smiranov 19 افزارهاینرم استفاده با هاداده و آنالیز SPSS 

ام انجام شد. این آزمایش در طرح کامالً تصادفی انج Excell 2013 و

وجود  (one way Anova)طرفه یکو با استفاده از آنالیز واریانس 

تحلیل شد.  >05/0Pدار بودن بین تیمارها در سطح نیاختالف مع

برای مقایسه میانگین تیمارهای مختلف پیش یا پس از تنش با 

 درصد استفاده 05/0داری یدر سطح معن Duncanاستفاده از آزمون 

شد. برای مقایسه میانگین هر شاخص در هر تیمار پیش از تنش و 

تفاده شد در سطح مستقل اس t- studentس از تنش از آزمون آماری پ

 استفاده شد.  (>05/0P)اطمینان 

 

 نتایج
 90تغذیه  دوره پایان داد در خون نشان هایسنجهنتایج ارزیابی فرا       

داری یروزه از استفاده از مکمل آستاگزانتین و نمک صفراوی تأثیر معن

سی جزء تعداد گلبول سفید نداشته شناهای خونیک شاخصبر هیچ

 در سفید گلبول تعداد داریمعن افزایش (<05/0P ،1)شکل است

نمک صفراوی نسبت به گروه  -تیمارهای آستاگزانتین و آستاگزانتین

(. از مقایسه تیمارها در زمان >05/0P ،ج -1شاهد مشاهده شد )شکل

رومیت توان نتیجه گرفت که محقبل و بعد از محرومیت غذایی می

یک هموگلوبین و هماتوکریت در هیچ داری بر شاخصیمعن تأثیر غذایی

( ولی <05/0P ،الف،ب -1از تیمارهای مورد آزمایش نداشت )شکل

های قرمز در تیمارهای آستاگزانتین و باعث کاهش تعداد گلبول

 ( و >05/0P ،ج-1)شکل نمک صفراوی شده است -آستاگزانتین

داری یصورت معنفید در تیمار شاهد بههای سچنین تعداد گلبولهم

( ولی این کاهش در تیمار >05/0P ،د -1)شکل کاهش پیداکرده است

 ،د -1نمک صفراوی مشاهده نشد )شکل -آستاگزانتین و آستاگزانتین

05/0P>.) شناسی های ثانویه خونبا توجه به نتایج حاصل از شاخص

 MCV ،MCHی هادر شاخص دارییتوان دریافت هیچ تفاوت معنمی

ی مورد آزمایش مشاهده هارهیجتغذیه با  تیمارها پس از بین MCHCو 

پس از محرومیت غذایی  MCV(. ولی میزان <05/0P ،2نشد )جدول 

( >05/0P ،2بود )جدول  روروبهی داریمعندر همه تیمارها با افزایش 

در تیمارهای آستاگزانتین و  MCHچنین میزان شاخص و هم

داری یمحرومیت غذایی افزایش معن از پس صفراوی کنم –آستاگزانتین

( ولی این افزایش در تیمار شاهد مشاهده >05/0P، 2 یافت )جدول

پس از محرومیت  MCHC(. میزان شاخص <05/0P ،2 نشد )جدول

داری یغذایی در مقایسه با پیش از محرومیت غذایی بدون تغییر معن

 (.<05/0P ،1باقی ماند )جدول 

 

 

ی مختلف آزمایشی پیش و پس از قرار گرفتن در معرض محرومیت هارهیجبا  شدههیتغذشناسی ماهی پرت های ثانویه خون: شاخص1جدول 

 خطای استاندارد. ±روز. میانگین 7غذایی به مدت 

MCV (فمتولیتر) MCH (پیکوگرم) MCHC )%(  تیمارهای مورد آزمایش 

94/16±45/254 

81/89±16/420* 

22/8±90/85 

56/8±76/83 

07/3±28/35 

30/13±71/32 

 پیش از تنش

 پس از تنش محرومیت غذایی
 شاهد

44/22±14/233 

33/23±10/266* 

59/7±30/75 

62/76±2/89* 

46/7±60/33 

06/3±29/34 

 پیش از تنش

 پس از تنش محرومیت غذایی
 آستاگزانتین

87/8±17/199 

64/74±15/250* 

42/6±76/82 

5/66±1/97* 

82/10±21/39 

68/5±29/39 

 پیش از تنش

 پس از تنش محرومیت غذایی
 نمک صفراوی-آستاگزانتین 

 .(t. test)در یک تیمار در زمان قبل و پس از تنش محرومیت غذایی است  دارییعالمت * دهنده معن 
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و پس از قرار گرفتن در معرض محرومیت غذایی ی مختلف آزمایشی پیش هارهیجبا  شدههیتغذشناسی ماهی پرت های خون: شاخص1شکل 

دار در بین تیمارها پیش از تنش و یدهنده تفاوت معنحروف کوچک نشان روز. الف( هموگلوبین ب: هماتوکریت ج: گلبول قرمز د: گلبول سفید. 7مدت به

دار بین زمان یتفاوت معن دهندهنشان و عالمت )*((Duncan) باشد ی پس از تنش محرومیت غذایی میشیآزمادار بین تیمارهای مختلف یتفاوت معن دهندهنشانحروف بزرگ 

 .(t. test)پیش تنش و پس از تنش محرومیت غذایی در یک تیمار مشخص است 

 بحث 

در مطالعه حاضر تعداد گلبول سفید )پس از تنش( در تیمارهای        

افزایش  دارییصورت معنصفراوی بهشده با آستاگزانتین و نمک تغذیه

شناسی های خونشاخص دیگر بر دارییمعن تأثیر ها،مکمل این ولی یافت

اند. های قرمز نداشتهچون هماتوکریت و هموگلوبین و تعداد گلبولهم

توان گفت که آستاگزانتین باعث بهبود آمده میدستنتایج به توجه به با

های غذایی ها در جیرهتفاده از آنشوند و اسعملکرد سیستم ایمنی می

( 1996و همکاران ) Torrissenبا نتایج  حاصل نتایج مفید باشد. تواندمی

اند، مطابقت دارد و با که از مکمل آستاگزانتین در جیره استفاده کرده

( که اثرات کاروتنوئید بر 2000) Liaaen-Jensenو  Bjerkengنتایج 

سو دند، نیز همرشد و سیستم ایمنی را بررسی کر

با های ایمنی ماهی پرت را )رسد آستاگزانتین شاخصنظر میاست. به

با توجه به  نیچنهمکند. های سفید( تقویت میافزایش تعداد گلبول

توان دریافت استفاده از مکمل های ثانویه مینتایج حاصل از شاخص

ها صبر این شاخ دارییین و نمک صفراوی تأثیر معنآستاگزانتغذایی 

MCHC)،MCH   و(MCV  نداشته است. تاکنون مطالعات کمی در

یی یا در تلفیق با نمک صفراوی بر تنهابهین آستاگزانترابطه با اثرات 

ی ماهی صورت گرفته است از این میان شناسخونهای ثانویه شاخص

( اشاره کرد. نتایج این 1395توان به مطالعه ادهمی و همکاران )می

اد استفاده از مکمل آستاگزانتین و هویج و لبو تأثیر مطالعه نشان د

کمان آالی رنگینهای ثانویه خون ماهی قزلبر شاخص دارییمعن

(Oncorhynchus mykiss) .نداشته است 
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های بر شاخص دارییغذایی تأثیر معن محرومیت مطالعه حاضر در       

یمارهای مورد آزمایش نداشته است. تهموگلوبین و هماتوکریت روی 

Park ( نشان دادند که در مراحل اولیه آزمایش 2012و همکاران )

 محرومیت غذایی، میزان هماتوکریت در ماهی کفشک زیتونی

(Paralichthys olivaceus)  ،صورتبهتحت تنش محرومیت غذایی 

یافته است و با طوالنی شدن دوره آزمایش، افزایش کاهش دارییمعن

کفشک تغذیه نشده، مشاهده شد. در میزان هموگلوبین در  دارییمعن

( نشان دادند که در ماهی سوف 1992و همکاران ) Buijseکه درحالی

(Stizostedion lucioperca ،با افزایش طول دوره محرومیت غذایی )

شده و گروه تغذیه  میزان هماتوکریت و هموگلوبین در گروه تغذیه

وانی دارد. خکه با نتایج حاصل هم نداشتند داریینشده اختالف معن

الزم به ذکر است که پاسخ هماتولوژی به تنش گرسنگی با توجه به 

نوع گونه ماهی، شرایط محیطی و طول دوره گرسنگی  متفاوت است. 

های در این مطالعه تنش محرومیت غذایی باعث کاهش تعداد گلبول

نمک صفراوی شد  -قرمز در تیمارهای آستاگزانتین و آستاگزانتین

رسد دلیل نظر میدر تیمار شاهد مشاهده نشد و به ولی این کاهش

تری دارد، شمار زیادی از این امر این باشد که چون ماهی فعالیت کم

ها رو به گیرند و تعداد آنهای قرمز مورداستفاده قرار نمیگلبول

در مطالعه مرشدی و  وجودنیا با(. Sattari، 2002) گذاردکاهش می

 دوره محرومیت غذایی تأثیر  ( مشخص شد که1390همکاران )

ندارد  (Huso huso)ماهی های قرمز فیلروی تعداد گلبول دارییمعن

( مشخص شد که 1395نژاد )چنین در مطالعه اکبری و ربانیو هم

طالل  بر تعداد گلبول قرمز ماهی دارییدوره گرسنگی تأثیر معن

(Rastrelliger kanagurta)  شاهد  که با نتایج حاصل از تیمارندارد

های سفید در تیمار شاهد خوانی دارد. در این مطالعه تعداد گلبولهم

کاهش یافت ولی  دارییصورت معنپس از دوره محرومیت غذایی به

نمک صفراوی  -این کاهش در تیمارهای آستاگزانتین و آستاگزانتین

با تحقیق بر روی   (2006و همکاران ) Bergمشاهده نشد. در مطالعه 

به این  )Lota lota(ماهی  ( وAnguilla anguillaپایی )مارماهی ارو

های سفید نتیجه رسیدند که در طول دوره گرسنگی و تعداد گلبول

چه دوره گرسنگی افزایش دیگر هرعبارتبه ،دارندباهم رابطه عکس

شده  کند. کاهش مشاهدههای سفید کاهش پیدا مییابد، تعداد گلبول

مکن است ناشی آسیب سیستم دفاعی های سفید مدر تعداد گلبول

(. 2005و همکاران،  Smirnovبدن در طول دوره گرسنگی باشد )

Carvalho (1994عنوان کرد در کم )که در ویژه زمانیخونی ماهی، به

 ,MCV, MCH)های ثانویه شاخص گیرد،می شکل غذایی کمبود شرایط

MCHC) اضر میزان نیز باید موردمطالعه قرار بگیرند. در مطالعه ح

دار پس از دوره محرومیت غذایی یافزایش معن  MCVهای شاخص

پس از  MCHCداشت ولی میزان شاخص  موردمطالعهدر تیمارهای 

در  MCHنداشت و میزان  دارییدوره محرومیت غذایی تفاوت معن

  تیمار شاهد بدون تغییر ولی در تیمارهای آستاگزانتین و آستاگزانیتن

داری افزایش داشته است. این نتیجه یت معنصورنمک صفراوی به

ماهی ( بر روی فیل1390مرشدی و همکاران )ی که توسط ابامطالعه

(Huso huso) خوانی دارد ولی با مطالعات اکبری و صورت گرفت، هم

 )Rastrelliger kanagurta( ماهی طالل( بر روی 1395نژاد )ربانی

مثل گلوکز، چربی در یرت داشت. وقتی ترکیبات موجود در خون مغا

یجه درنتیافته و یابند، فشار اسمزی خون کاهشیم کاهش گرسنگی اثر

چنین باعث جذب شود. کاهش فشار اسمزی خون همیمتر خون رقیق

شود، این امر باعث افزایش حجم یمتوسط گلبول قرمز  آبمقداری از 

اهش رسد دلیل کنظر میگردد. بنابراین بهیم (MCV)متوسط گلبولی 

میزان هماتوکریت پس  رییتغعدمو  MVCتعداد گلبول قرمز و افزایش 

  از تنش محرومیت غذایی در تیمارهای آستاگزانتین و آستاگزانتین

های نمک صفراوی این باشد که ماهی برای جبران کاهش تعداد گلبول

ها را افزایش داده و درنتیجه این امر باعث عدم کاهش قرمز حجم آن

که  رسدیمنظر شده است. با توجه به مطالعه حاضر به هماتوکریت

ی هاشاخصبر  یداریمعن ریتأثصفراوی  نمک و آستاگزانتین حاوی جیره

 تواندیمتعداد گلبول سفید ندارد و این مکمل  رازیغبهی شناسخون

باعث افزایش گلبول سفید شود و پس از محرومیت غذایی نیز 

 جزبه موردمطالعهی هاشاخصبر ی مورد آزمایش تأثیری هارهیج

 تیمحرومتعداد گلبول قرمز نداشته است به این صورت که پس از 

ی سفید در تیمار شاهد کاهش پیدا کرد ولی هاگلبولغذایی تعداد 

نمک صفراوی  -ی آستاگزانتین و آستاگزانتینمارهایتاین کاهش در 

هبود ی برای بپروریآبز صنعتدر  شودیممشاهده نشد. پیشنهاد 

ی سفید از جیره حاوی هاگلبولتعداد  ازجملهی ایمنی هاشاخص

آستاگزانتین استفاده شود و برای درک بهتر عملکرد نمک صفراوی، 

 موردی صفراوآتی یک تیمار مجزا با جیره حاوی نمک  مطالعاتدر 

 ی قرار گیرد.بررس
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