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ماهیان بچهشناسی در و پارامترهای خون های رشدتاثیر کیتوزان جیره بر شاخص

 (Rutilus frisii kutum, Kamenskii 1901)    سفید
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 چکیده

  شناسي دررشد و پارامترهای خون هایصبر شاخ عنوان يک محرک ايمنيبه اثرکیتوزان ارزيابي منظوربه حاضر مطالعه

، 52/0شامل سطوح صفر،  تصادفي کامالً طرح از استفاده با تحقیق اين انجام شد. (Rutilus frisii kutum)ماهیان سفید بچه

وزني  میانگین با ماهیان سفیدتجاری ماهي سفید با سه تکرار طراحي شد. بچهگرم کیتوزان به ازای هر کیلوگرم جیره  5و  1، 2/0

 شامل شده گیریشدند. پارامترهای اندازه تغذيه سیری حد تا آزمايشي هایجیره با هفته 8 مدتبه آکواريوم گرم در 67/1 ± 12/0

غذا( بود. در پايان  تبديل )ضريب ایتغذيه شاخص بدن(،افزايش وزن  و وضعیت فاکتور ويژه، رشد نرخ نهايي، رشد )وزن معیارهای

 نتايج . عمل آمدبه یانگیری از ساقه دمي ماهخون و ماهیان مورد بررسي قرارگرفتدوره آزمايش پارامترهای هماتولوژيک خون بچه

ای شاخص تغذيهاز نظر  تايج ن اما( P>02/0داری در بین تیمارها نشان نداد )تفاوت معني های رشد دست آمده از نظر شاخصبه

 دهدنشان مي مطالعه اين (. نتايج P< 02/0داری در بین تیمارها نشان داد )تفاوت معني شناسيفاکتور خون)ضريب تبديل غذايي ( و 

ماهیان سفید در بچهگرم بر بهبود ضريب تبديل غذايي  1سفید خون و در سطح  گلبول ءتواند بر ارتقاگرم مي 5کیتوزان  در سطح 

 تاثیرگذار باشد.
 

  (Rutilus frisii kutum) شناسی، بچه ماهیان سفیدکیتوزان، رشد، پارامترهای خون کلمات کلیدی:

 masume.kamali91@yahoo.comپست الکترونیکی نویسنده مسئول:  *
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 مهمقد

 از (Rutilus frisii kutum)علمی  نام با سفید ماهی       

 ماهیان ترینارزش و با ترینمهم از یکی ماهیان، کپور وادهنخا

(. Holchik ،5991) است خزر دریاي اقتصادي و تجاري استخوانی

 آن اصلی زیستگاه و دارد وجود خزر دریاي تنها در ماهی این

 ایران خصوص سواحلبه خزر دریاي جنوبی بخش به مربوط

(. آمار صید ماهی سفید در Razavi Sayad ،5991) باشدمی

دهد که این ماهی رقم عمده سواحل ایرانی دریاي خزر نشان می

دهد. این میزان صید ساالنه صید صیادان منطقه را تشکیل می

هاي تکثیر و ماهی توسط کارگاهها بچهحاصل رهاکرد میلیون

پرورش شیالت ایران است. لذا جهت بازسازي ذخایر این ماهی 

پس از تکثیر و پرورش الرو این ماهی با کیفیت خوب، نرخ بقا و 

ماهیان را پس از تواند موفقیت زندگی بچهرشد باالتر می

رهاسازي و ورود به دریا تضمین نموده و درصد بازماندگی را 

 (.9009و همکاران،  Ahmadifar) دهدافزایش 

محیطی، صید بیش از حد ذخایر، هاي زیستآلودگی       

چنین ماهیان رهاسازي شده و همکاهش ضریب بازگشت بچه

اخیر از عوامل  کاهش میانگین وزن متوسط مولدین در ده ساله

شدت تحت متعددي است که میزان ذخایر ماهی سفید را به

بدین جهت  .(5131همکاران،  فالحی و) استتاثیر قرار داده 

پرورش این گونه از طریق فرموله کردن غذاي مناسب اهمیت 

 .(5131)نویریان  همکاران،  پیدا کرده است

هزینه در ها و عامل پرترین محدودیتتغذیه یکی از اساسی       

باشد؛ لذا هاي طبیعی میها و یا رهاسازي در محیطپرورش گونه

ماهی سفید و استفاده از اي بچههاي تغذیهی از نیازمنديبا آگاه

هاي غذایی مرغوب که در باال بردن انواع مواد مغذي و مکمل

راندمان سیستم ایمنی نقش دارند شاید بتوان تا حد زیادي 

میزان بقا، میل تغذیه و رشد آن را به خصوص در دوران قبل از 

 (. 5131اکرمی و همکاران، ) رهاسازي افزایش داد

تواند مقاومت هاي ایمنی در ماهی میاستفاده از محرک       

زا در ماهی را در برابر شرایط نامساعد محیطی و عوامل بیماري

، Sakai) هاي دیگر درمانی بهبود ببخشدمقایسه با روش

استیله شدن کیتین که (. کیتوزان تجاري توسط دي5999

چون پوستان همعنصر ساختاري در اسکلت خارجی سخت

شود. هاي قارچ است، تولید میخرچنگ و میگو و دیواره سلول

تا  1300طور متوسط، وزن مولکولی کیتوزان تجاري تولیدي به

گروه آمینه در کیتوزان منجر به تولید  دالتون است. 90000

شود، که باعث می  pHمحلول اسیدي خنثی با چگالی وابسته به

در آب و ماده چسبناک زیستی که به شود کیتوزان قابل حل می

 آسانی به سطوح باردار منفی مانند موکوس متصل شوند

(Zhuangdong ،9001.)Romeran  و  (9009) و همکاران

Kim هاي خود نشان دادند که ( در بررسی9001) و همکاران

کیتوزان خواص رشد و تحریک کننده سیستم ایمنی در 

هاي مشابه آب و دیگر حالل حیوانات آبزي با حاللیت کیتین در

( در مطالعات خود به این 9059و همکاران ) Meshkiniدارد. 

نکته اشاره کردند که کیتوزان داراي خواص تحریک کننده 

  هاي مختلف ماهیان است.سیستم ایمنی در گونه

       Teitelbaum و Walker (9009؛) Gibson و Roberfroid 

و مدارکی از اثرات سودمند  ( اشاره کردند که شواهد5991)

دهدکه ها را نشان میها پیدایشی از مفهوم پربیوتیکپروبیوتیک

اي از الیگوساکاریدها با وزن مولکولی کم عنوان مجموعهبه

توانند توسط ماهی هضم طورکلی نمیبندي شده  و بهطبقه

هاي سالم در دستگاه گوارش میزبان باکتري ءشوند اما با ارتقا

و  Ringoهمین نسبت در مطالعات شوند. بهمتابولیزه می

اثرات مفید برخی  (9009) و همکاران Luo(؛ 9050) همکاران

و همکاران   Liاز الیگوساکاریدها در ماهی نشان داده شده است.

( یک نوع cosالیگوساکارید )زاناظهار داشتند که کیتو (9001)

می و شیمیایی الیگوساکاریدي است که از هیدرولیز آنزی

فعالیت باالتر و عملکردهاي  cosدست آمده است. هکیتوزان ب

علت وزن مولکولی فیزیولوژیکی باالتر از کیتوزان دارد که به

تر و یا قابلیت انحالل سریع آن در آب است. در واقع، پایین

و  Hanها توسط بر روي خوک cosبرخی مطالعات در رابطه با 

و همکاران  Liهاي گوشتی توسط (، جوجه9001همکاران )

 Luo(؛ 5991و همکاران ) Hoffman( و یا ماهی توسط 9001)

( مورد بررسی قرار گرفته و اثرات مفیدي بر 9009) و همکاران

 روي عملکرد رشد، ایمنی و پروفیل خون گزارش شده است. 

هاي کاربردي بسیاري در پزشکی، کشاورزي برنامه کیتوزان       

عنوان ایمنی براي پروري، کیتوزان بهري دارد. در آبزيپروو آبزي

هاي باکتریایی در ماهیان در برابر بیماريمحافظت از آزاد

و  Siwicki (؛ 5991) Siwickiو  Andersonهاي بررسی

(، افزایش انفجار تنفسی و فعالیت فاگوسیتوز 5991همکاران )

 sea Bream (Sparus Auratusدر ماهی سیم سر طالیی )

gilthead  در مطالعاتEsteban  (؛9000)و همکاران  

Ortuno  ؛ و (9000)و همکارانEsteban  ؛ (9005)و همکاران

Cuesta وري و رژیم غذایی مکمل غوطه (،9001) و همکاران

و  Kawakami (؛5931)و همکاران  Konoهاي در گزارش

با مورد استفاده قرار گرفته است،  (5993) همکاران
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پس از را  یالپیاافسرده ت رشدYu (5999 )و  Shiauحال  ینا

 یتوزان گزارش دادند.و ک یتینک یهتغذ

لذا با توجه به موارد فوق، تحقیق حاضر با هدف بررسی        

ماهیان سفید اثرات سطوح متفاوت کیتوزان در جیره غذایی بچه

بر عملکرد رشد جهت تسریع و افزایش رشد و در نتیجه کاهش 

ماهیان براي رسیدن به وزن رهاسازي نگهداري بچهمدت زمان 

منظور افزایش بازگشت ماهیان با اوزان باالتر بهیا رهاسازي بچه

چنین تاثیر کیتوزان بر ها و کاهش هزینه تولید و همشیالتی آن

ماهیان مقاوم در شناسی و در انتها تولید بچهفاکتورهاي خون

دوره پرورش انجام برابر استرس و شرایط محیطی در طول 

 پذیرفت.

 

 هاشمواد و رو
این آزمایش در تابستان : آزمایش روش و اجرا محل       

ماهیان هفته اجرا شد. براي این منظور بچه 3مدت به 5199

سفید از مرکز تکثیر و پرورش ماهی کلمه سیجوال )بندر 

برآبادي پروري شهید ناصر فضلیترکمن( تهیه و به مرکز آبزي

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان منتقل شدند. 

غذاي  با هفته 1دت مماهیان بهاولیه بچه سازگاري از پس

ماهی با وزن قطعه بچه 191(، تعداد 5جدول کنسانتره تجاري )

لیتري که با  10آکواریوم  51گرم در  17/5±51/0متوسط  

دد در هر ع 11لیتر آب پر شده بودند، با تراکم  10حدود 

آکواریوم کشت شدند. جهت تامین هوادهی و نیاز اکسیژنی 

ها یک سنگ هوا که به منبع به هر یک از آکواریوم ،ماهیان

 هواده متصل بود، نصب گردید.

 این تحقیق با استفاده از طرح کامالً: طرح آزمایش       

گرم کیتوزان به  9و  5، 1/0، 91/0تصادفی شامل چهار سطح 

ازاي هر کیلوگرم جیره تجاري ماهی سفید در پنچ تیمار با سه 

  ( طراحی شد.9059) و همکارانMeshkini برطبق روش تکرار 

گلوکزآمین با نام  –کیتوزان پلیمر دي : کیتوزان مصرفی       

  poly(β-D(1-4)-2-amino-2-deoxy-α-glucan)) علمی

 استیله شدن از کیتین با نام شیمیاییپس از دي

(poly(β-D(1-4)-N-acetly-glucosamine) آید دست میهب

(Goorge و Roberts Roberts ،5999کیتین ماده .) اي سخت

مقدار زیاد در با ساختار کریستالی و سفیدرنگ است که به

ها قارچ پوستان و حشرات و دیواره سلولیپوسته سطحی سخت

وجود دارد. منبع اصلی تولید صنعتی کیتین در دنیا، ضایعات 

پوسته حاصل از صنایع فرآوري میگو و خرچنگ است 

(Steckel  وNogly ،9001 ؛ Shahidi و Synwieki ،5995 .)

عنوان ماده کیتینی با درصد استیالسیون کیتوزان را به غالباً

درصد  تجاري معموالًهاي شناسند. کیتوزاندرصد می 10باالي

هزار  50درصد و وزن مولکولی بین  10استیالسیون بیش از دي

 Benjakul؛ 9009و همکاران،  Noمیلیون دالتون دارند ) 9/5تا 

 (.9000همکاران،  و

 پایه جیره فرموالسیون: آزمایشی هایسازی جیرهآماده       

 AOAC بر طبق روش  تقریبی آن ترکیب تحلیل و تجزیه و

 عنوانبه پایه جیره. است شده داده نشان (5 )جدول در (5990)

( DDاستیالسیون )دي درجه با کیتوزان. شد استفاده شاهد جیره

( کم مولکولی وزن) کیلودالتون 50( Mw) مولکولی وزن و 90%

. چهار شد تهیه( 9055) همکاران و Alishahiروش  مطابق با

گرم کیتوزان  9و  5 ،1/0، 91/0جیره آزمایشی به مکمل حاوي 

به ازاي  ژالتین گرم 11/0 . به ازاي هر کیلوگرم جیره اضافه شد

چنین هاي آزمایشی اضافه شد، همهم به جیره هر کیلوگرم غذا

جیره شاهد هم اضافه شد تا شرایط مشابهی با سایر  بهژالتین 

بعد از اسپري کردن کیتوزان بر روي جیره . ها داشته باشدجیره

ساعت خشک شدند و  9مدت ها در دماي اتاق بهتپلیتجاري، 

داري شدند. در یخچال نگهگراد سانتیدرجه  1سپس در دماي 

 %1ماهیان در تیمارهاي شاهد و آزمایشی براساس تغذیه بچه

هفته  3مدت نوبت به 1ها محاسبه شده و روزانه در وزن بدن آن

 ها غذا داده شد.به آن

این آزمایش در تابستان : آزمایش روش و اجرا محل       

ماهیان هفته اجرا شد. براي این منظور بچه 3مدت به 5199

)بندرترکمن(  سفید از مرکز تکثیر و پرورش ماهی کلمه سیجوال

برآبادي دانشگاه پروري شهید ناصر فضلیتهیه و به مرکز آبزي

 از علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان منتقل شدند. پس

غذاي کنسانتره  با هفته 1مدت ماهیان بهاولیه بچه سازگاري

ماهی با وزن متوسط  قطعه بچه 191(، تعداد 5جدول تجاري )

 10لیتري که با حدود  10آکواریوم  51گرم در 17/5 51/0±

دد در هر آکواریوم کشت ع 11لیتر آب پر شده بودند، با تراکم 

هر یک از به ،شدند. جهت تامین هوادهی و نیاز اکسیژنی ماهیان

 نصب گردید. بود، منبع هواده متصل به که هوا سنگ یک هاآکواریوم

 این تحقیق با استفاده از طرح کامالً: طرح آزمایش       

گرم کیتوزان به  9و  5، 1/0، 91/0تصادفی شامل چهار سطح 

ازاي هر کیلوگرم جیره تجاري ماهی سفید در پنچ تیمار با سه 

   ( طراحی شد.9059) و همکارانMeshkini برطبق روش تکرار 
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دترکیبات شیمیایی جیره تجاری ماهی سفی :1جدول   

 درصد ماده خشک جیره تقریبی تجزیه

 17/39 ماده خشک

 19/19 پروتئین خام

 59/51 چربی خام

 17/7 خاکستر

 5/1 فیبر

 زیست سنجی ماهیان هر دو هفته یک :های رشدشاخص       

گیري وزن از ترازوي دیجیتال با گرفت. جهت اندازهبار صورت 

 5کش با دقت گیري طول از خطگرم و جهت اندازه 05/0دقت 

هاي متر استفاده شد و براساس اطالعات ثبت شده شاخصمیلی

(، فاکتور وضعیت SGRرشد نظیر وزن نهایی، نرخ رشد ویژه )

(CFافزایش وزن بدن و پارامترهاي ،) تبدیل یبضر اي مثلتغذیه

 :(9001و همکاران،  Hatlen( محاسبه شد )FCRغذایی )
  

 بدن وزن افزایش = گرم به دوره انتهاي وزن میانگین -گرم  به دوره ابتداي وزن میانگین

 ویژه رشد ضریب = 500×گرم( به نهایی وزن میانگین طبیعی لگاریتم -گرم  به اولیه وزن میانگین طبیعی لگاریتم/)زمان

 وضعیت شاخص = 500×دوره به گرم([ انتهاي وزن )میانگین  /متر(سانتی به دوره انتهاي طول میانگین1])

 غذایی تبدیل ضریب = شده )گرم( خورده غذاي مقدار بدن )گرم( / وزن افزایش
 

ماهیان سفید گیري از بچهنمونه: گیریخون و گیرینمونه       

در  شناسیخونگرم جهت تعیین فاکتورهاي  1با میانگین وزنی 

گیري ساعت قبل از خون 91انتهاي دوره پرورش صورت گرفت. 

ماهی به ظاهر سالم )به ازاي  3تغذیه ماهیان قطع شد و سپس 

ها دمی آن تصادفی انتخاب شدند و از ورید ساقه طورهر تکرار( به

عمل آمد و داخل ظروف حاوي ماده ضدانعقاد گیري بهخون

 آوري شد. هپارین جمع

 حاوي خون روي هماتولوژي هايآزمایش :گیریاندازه روش       

 شناسیخونهپارین انجام گرفت. فاکتورهاي  ماده ضدانعقاد

و همکاران  Feldmanروش توصیه شده توسط مورد مطالعه به

هاي (، تعداد گلبولRBC) هاي قرمزشامل تعداد گلبول (9000)

(، حجم HGBهموگلوبین ) (،HCT) هماتوکریت (،WBC) سفید

 (MCH) (، هموگلوبین متوسط گلبولیMCVمتوسط گلبولی )

 ( بود.MCHCهاي قرمز )گلبول و غلظت متوسط هموگلوبین

ها از روش تجزیه و تحلیل داده: تجزیه و تحلیل آماری       

با استفاده از  (One- Way ANOVA)طرفه آنالیز واریانس یک

 Excel( و 57)نسخه  spssافزارهاي آزمون دانکن و با کمک نرم

انحراف معیار ارائه ±صورت میانگینانجام پذیرفت و نتایج به

دار عنوان معیار معنیدرصد به 91اند و سطح اطمینان شده

  گرفته شد.بودن اختالف از نظر آماري در نظر 

 

 نتایج
گیري شده اکسیژن محلوول، درجوه   میانگین مقادیر اندازه       

هواي پورورش طوی روزهواي     و شوري در آکواریووم  pHحرارت، 

   :نشان داده شده است 9مختلف در جدول

 

 اکسیژن شده گیریاندازه مقادیر معیار انحراف و میانگین :2 جدول

 پرورش هایآکواریوم در شوری و pHحرارت،  درجه محلول،

 محلولاکسیژن
 برلیتر( گرم)میلی

 دمای آب

 گراد(سانتی )درجه
pH 

 شوری

(ppt) 

07/0±9/1 55/0±11/91 1/0±11/1 0±9/0 
 اند.انحراف معیار بیان شده ±میانگین  صورت به اعداد

 

ماهیان بچه هاي رشدروي برخی از شاخص تاثیر کیتوزان بر       

 .ارائه شده است 1سفید در جدول 

داري بر طور معنینتایج نشان داد که کیتوزان نتوانسته به       

ماهیان سفید تاثیر هاي رشد در بچهروي برخی از شاخص

، در میانگین وزن نهایی، افزایش وزن انفرادي (P>01/0)  بگذارد

داري بین بدن، نرخ رشد ویژه و فاکتور وضعیت اختالف معنی

و گروه شاهد وجود نداشت. اما کیتوزان  تیمارهاي آزمایشی

غذایی( داشته  تبدیل )ضریب ايداري بر شاخص تغذیهتاثیر معنی

ماهیان این نتایج نشان داد بچه (.1( )جدول P<01/0است )

گرم بر کیلوگرم کیتوزان در جیره( از  5سفید در تیمار چهارم )

که در طوري باشند بهضریب تبدیل غذایی بهتري برخوردار می

 در مقایسه با سایر تیمارها  51/9ترین مقدار این تیمار کم

 (.P<01/0دست آمد )به

 شناسیخونن بر روي برخی از پارامترهاي تاثیر کیتوزا       

 ارائه شده است. 1ماهیان سفید در جدول بچه

داري بر طور معنینتایج نشان داد که کیتوزان توانسته به       

)جدول  بگذارد سفید تاثیر ماهیانخون در بچه سفیدگلبول  میزان

( در ماهیان تیمار WBCکه میزان گلبول سفید )طوريبه ،(1

 زاي هرکیلوگرم جیرهگرم به 9ترین سطح کیتوزان پنجم با بیش
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 پرورش هفته 8طی مختلف تیمارهای در پرورشی ماهیان سفیدمعیار( بچه انحراف ±رشد )میانگین  هایشاخص مقایسه :3جدول

 تیمار

 شاخص 
 )گرم بر کیلوگرم( 2  )گرم بر کیلوگرم( 1 )گرم برکیلوگرم( 2/0 برکیلوگرم( )گرم 22/0 شاهد

 a 5/15 ± 0/09 a 5/11 ± 0/50 a 5/11 ± 0/91 a 5/11 ± 0/97 a 0/50 ± 5/33 وزن اولیه )گرم(  

 a 1/19 ± 0/51 a 1/11 ± 0/99 a 1/79 ± 0/59 a 1/11 ± 0/15 a 0/95 ± 1/13 وزن نهایی )گرم(

( افزایش وزن انفرادي بدن )گرم  5/10 ± 0/51 a 5/15 ± 0/59 a 5/10 ± 0/91 a 5/31 ± 0/55 a 5/10 ± 0/11 a 

 a 9/11 ± 0/57 a 9/11 ± 0/03 a 9/51 ± 0/51 b 9/11 ± 0/51  a 0/01 ± 9/11 ضریب تبدیل غذایی

 a 5/91 ± 0/51 a 5/95 ± 0/51 a 5/15 ± 0/57 a 5/91 ± 0/11 a 0/07 ± 5/51 نرخ رشد ویژه

 a 0/97 ± 0/55 a 0/99 ± 0/51 a 0/31 ± 0/03 a 0/31 ± 0/01 a 0/51 ± 0/31 فاکتور وضعیت
 (.P>01/0)  باشندداري نمیحروف مشابه در یک ردیف داراي اختالف معنی

 

 ماهیان سفید تغذیه شده با سطوح متفاوت کیتوزان در جیره تجاریانحراف معیار( بچه ±میانگین )شناختی متغیرهای خون :4جدول

 تیمار

 خونیفاکتورهای 
 )گرم بر کیلوگرم( 2  )گرم بر کیلوگرم( 1 برکیلوگرم()گرم 2/0 یلوگرم(کبر)گرم 22/0 شاهد

 c 1/10 ± 5/11 c 1/17 ± 1/01 c 3/91 ± 5/19b 3/11 ± 9/03a 9/33 ± 1/57 (150)میکرولیتر/ گلبول سفید 

 a 51/0 ± 13/9 a 15/0 ± 19/9 a01/0 ± 19/9 a 09/0 ± 11/9 a 57/0 ± 11/9 (150)میکرولیتر/ قرمز گلبول

 a 39/0 ± 31/50 a 07/5 ± 11/9 a 11/0 ± 51/55 a 10/0 ± 70/50 a 13/0 ± 70/50 لیتر/گرم()دسی هموگلوبین

 a 17/9 ± 77/11 a 11/1 ± 10/11 a 59/5 ± 37/13 a 37/5 ± 90/11 a 11/9 ± 91/11 )درصد(هماتوکریت 

 a 50/5 ± 15/5 a 11/7 ± 91/5 a 11/5 ± 11/5 a 99/9 ± 19/5 a 91/5 ± 19/5 )فمتولیتر( حجم متوسط گلبولی
 a 05/5 ± 11/11 a 59/9 ± 9/15 a 93/0 ± 01/11 a 11/0 ± 10/11 a 11/0 ± 11/11 )پیکوگرم( هموگلوبین متوسط گلبولی

 قرمز هايگلبول هموگلوبین متوسط غلظت

 لیتر/گرم()دسی

a 19/0 ± 31/93 a 11/0 ± 17/93 a 11/0 ± 77/93 a 90/0 ± 10/93 a 10/0 ± 17/93 

 a 51/5 ± 77/3 a 11/0 ± 11/1 a 11/0 ± 77/1 a 00/5 ± 00/3 a 19/5 ± 77/3 نوتروفیل )درصد(

 a 51/5 ± 11/90 a 11/0 ± 11/95 a 00/5 ± 00/95 a 0 ± 00/95 a 00/5 ± 00/90 لنفوسیت )درصد(

 a 0 ± 00/5 a 11/0 ± 11/5 a 10/0 ± 10/5 a 0 ± 00/9 a 11/0 ± 11/5 ائوزینوفیل )درصد(
 .(P<01/0دارند ) داريمعنی اختالف هستند غیرمشابه حروف داراي ردیف هر در که اعدادي 

 

( و در گروه P<01/0کرد )داري افزایش پیدا طور معنیبه       

ترین داري کمشاهد و تیمار دوم و سوم بدون هیچ اختالف معنی

(، RBCهاي قرمز )دست آمد. اما در میزان گلبولهمیزان ب

گلبولی (، حجم متوسط HGB) (، هموگلوبینHCT) هماتوکریت

(MCV( هموگلوبین متوسط گلبولی ،)MCH غلظت متوسط ،)

داري در بین ( تفاوت معنیMCHC) قرمز هايگلبول هموگلوبین

چنین درصد (. همP>01/0تیمارها با گروه شاهد مشاهده نشد )

داري در بین نوتروفیل، لنفوسیت و ائوزینوفیل نیز تفاوت معنی

  (.P>01/0تیمارها با گروه شاهد نداشت )

 

 بحث
 هايبخش ترینالرشد سریع از پروريآبزي اخیر هايسال در       

 مشکالتی با همواره توجه قابل رشد این کنار در و بوده غذا تولید

 آب، کیفیت تغییرات به توانمی آن جمله از که است بوده روهروب

 که ايگونه به کرد، اشاره ايتغذیه و مشکالت هابیماري شیوع

 گسترش پروري،آبزي عمده مشکل عنوانبه هابیماري شیوع

 تأثیر تحت جهان کشورهاي از بسیاري در را بخش این اقتصاد

 این کردن برطرف براي نیز هاییراه حل همواره و است داده قرار

اند نداشته چندانی موفقیت که است شده ارائه مشکالت

(Mohamadi Azarm  ،9001و همکاران.) 

دست آمده در بررسی حاضر مبین این موضوع هبنتایج        

ماهیان سفید است که جایگزینی کیتوزان در جیره غذایی بچه

داري روي وزن نهایی، افزایش وزن بدن، نرخ رشد تفاوت معنی

داري بر ضریب ویژه، فاکتور وضعیت نداشته است اما تاثیر معنی

 تبدیل غذایی داشته است.  

ان در رژیم غذایی بر رشد با چند گونه اثرات مکمل کیتوز       

سی قرار گرفته است. برطبق پرورشی با نتایج متفاوت مورد برر

، مکمل کیتوزان در Arul (9007)و  Gopalakannan نتایج

 (carpio Cyprinus) کپورمعمولی باعث افزایش رشد غذایی رژیم

Common carp  شده است. عالوه بر این، کیتوزان پوشش داده

ماهی زیتونی کفشک رشد در ءمنظور ارتقاشده در رژیم غذایی به
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(Paralichthys olivaceus) olive flounder  توسطCha  و

که  ( مورد بررسی قرار گرفته است. درحالی9003همکاران )

Kono ( گزارش دادند که کیتوزان در رژیم5931) همکاران و 

 red sea اي در رشد ماهی دریاي سرخغذایی رشد قابل توجه

bream (Pagellus bgaoraveo)ژاپنی ، مارماهیJapanese eel 

(Anguilla japonica) زرد و دم (yellow tail (Seriola lalani  

( رشد افسرده را 5999) Yuو  Shiauدر مقابل نداشته است. 

 tilapia (Oreochromis niloticus × O. aureus)در تیالپیا 

تا به تغذیه شده با کیتوزان در رژیم غذایی مشاهده کردند. 

ه چگون که COS عملکرد مورد در یقدق یحتوض یچامروز، ه

 .داردنوجود دهد یش میافزایوانات را رشد مخصوص ح یزانم

  ییغذا یمدر رژ یتوزانبا استفاده از ک یمطالعات قبل       

در برابر  یانماهمحافظت از آزاد براي یمنیا یک محرکعنوان به

Siwicki (5991 ،)و  Andersonیایی توسط باکتر يهایماريب

ماهی سیم سرطالیی  در یتوزفاگوس فعالیت و یتنفس انفجار یشافزا

 و همکاران Esteban(؛ 9001) و همکاران  Cuestaتوسط

گزارش دادند  (5999) و همکاران Zhang. ( انجام شد9005)

 یتوزان،عنوان مشتقات از کبه (COS) یگوساکاریدهااولیتوزان ک

 یل،دال ینا به. یري بهتري دارندپذو انحالل يسازگار یستز

هاي اخیر مورد توجه در پژوهش COS زیستی يهایتفعال

( رشد افسرده در تیالپیا  5999) Yuو  Shiau است. در گزارش

اضافه  ره غذاییجی یکتواند به یم یبرفبه این علت است که 

 ییغذا جیره ياجزا درمقدار معادل  یکعنوان به یا شده

 .شودکل اضافه  جیرهبه  یانشاسته و  مثل شود یگزینجا

Southgate (5911) شود  یگزینجا یبرکه ف یزمان داشت اظهار

، يمواد مغذ هایی ازدرصد و کندیمرا تامین نقابل توجه  يانرژ

 ي/کالریننسبت پروتئ اما ماند،یم یباق ثابت یی،موادغذا يانرژ جزبه

تواند یم یبرف به (محلول)اضافه کردن در مقابل، . کندمی ییرتغ

 ياما نسبت مواد مغذداشته نگه  ثابت ي را/کالریننسبت پروتئ

 یتوزانو ک یتینک رقیق سازي ،اخیرد. در مطالعه یابیکاهش م

نظر به است.بوده  ي/کالرینثابت بودن نسبت پروتئ ياجازه برا

 یک یشده به ماه داده يدر مقدار مواد مغذ کاهش رسدمی

  یالپیا بوده است.کاهش رشد ت کننده بهعامل کمک

دهد که جایگزینی کیتوزان در مطالعه حاضر نشان می       

یک داري روي هیچماهیان سفید تفاوت معنیجیره غذایی بچه

اي )ضریب تغذیههاي رشد نداشته اما بر شاخص از شاخص

دار داشته است. در مجموع اختالف تبدیل غذایی( تفاوت معنی

هاي دیگر محققان را موجود در نتایج این تحقیق با یافته

بتوان به نوع گونه پرورشی، اندازه، سن گونه پرورشی،  احتماالً

اي، طول دوره پرورش، شرایط محیطی، رفتارهاي تغذیه

کار رفته در تهیه جیره اد اولیه بهخصوصیات فیزیولوژیک، نوع مو

 و کمیت و کیفیت وابسته باشد. 
 3پس از ی طور قابل توجهبه WBCدر مطالعه حاضر،        

گرم کیتوزان در کیلوگرم جیره  9 شده با یهتغذ یانماه درهفته 

،  RBCمیزان مطالعه حاضر در .است یافته یشافزاغذایی 

HCT، HGB ،MCV ،MCH  وMCHC  یهتغذ یانماهدر 

 3بعد از  ییغذا يهارژیم کیتوزان در سطوح مختلفشده با 

 داري را نشان نداد.آزمایش اختالف معنی هفته

       Meshkini ( 9059و همکاران) مکمل که  کردند یانب

 هاي( تعداد گلبول%1/0و  %9)میزان به ییغذا جیره یتوزان درک

هفته  3مدت به کمانینرنگ يآالقزل یدر ماه را خونید سف

شده با  یهتغذ یکپورمعمول یماه در WBCسطح  .داد یشافزا

 یدروفیاله آئروموناس یهبرعل ییغذا رژیم در یتوزانک و یتینک مکمل

 یافته یش( افزا9007) Arulو  Gopalakannan در بررسی

؛ Austin (9055)و  Nya؛ Austin (9050) و Awad .است

Sahu مشاهده  یبا مطالعه قبلرابطه ( در  9001)همکاران  و

مکمل  ییغذا یه شده با رژیمتغذ Labeo rohitaکه در  کردند

سرم  یتو فعال NBTها و یتلوکوس ،قرمز يهاتعداد گلبول یرس

  یافته است. یشافزا هیدروفیال آئروموناسبرابر در  يباکتر

       Hawk  در  ییراتتغگزارش دادند ( 5911)و همکاران

 شرایطدر  شاهدگروه  به ین منسوبقرمز و هموگلوب يهاگلبول

 ییندرمان نشده، سطح پاماهی . در شودی میناش یخونکم

RBC ،HCT يهاگلبول که دانشان د ینو غلظت هموگلوب 

 اریتروبالستوسیت از آن بعد  یتوزقرمز هستند که توسط لکوس

اظهار Randall (5971 ) و Holeton یدرحالتخریب شدند 

از کمبود  یجهنت یکعنوان به HCTسطح  یشکه افزاداشتند 

ممکن است به تورم  MCV . افزایششده است یژن ناشیاکس

اختالل  یاو  یتیکماکروس یخونکم یجهقرمز و در نت يهاگلبول

در  یتیکماکروس یخونکم یا( ي)استرس اسمز در تعادل آب

؛ (5933 و همکاران، Tort) داد نسبتاسترس  در معرض یماه

 Soivio) دهد یشخون افزا دررا  یژنبه اکس یلم تواندین میا

لنفوسیت، نوتروفیل و ائوزینوفیل  تعداد. (Nikinmaa ،5935و 

 3از  پس یتوزانمکمل ک ییغذا داري در رژیممعنیاختالف 

. مشابه آن نداشته است شاهدگروه  یسه بامقا درهفته 

Meshkini ( 9059و همکاران) که تعداد  مشاهده کردند

شده با  یهتغذ یاندر هر گروه از ماه ینوفیلو ائوز یتمونوس

 یان تغذیه شده بادر ماه یل. درصد نوتروفنیافت یشافزا یتوزانک

 . پیدا کردکاهش  کیتوزان 91/0%
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گی کنندهتحریک اثرات مورد در هابررسی تربیش کهدرحالی       

 بررسی علمی گونههیچ دیگر سوي از .اندشده متمرکز کیتوزان

 و ماهیان سفیدبچه غذایی جیره در کیتوزان کاربرد زمینه در

 به تغییرات مربوط و رشد هايشاخص بر آن اثرات تعیین

 است. عمل نیامدهبه ایران در گونه این در خون هايشاخص

 و هابیماري به ابتال برابر در مقاومت میزان افزایش براي       

 هايمحرک افزودن امروزه ها،بیوتیکآنتی میزان مصرف کاهش

 فعال ها موجبافزودنی این که است شده رایج غذاها به ایمنی

 در وفوربه و گردیده روده سالمت افزایش و سفید گلبول شدن

 گیردمی قرار استفاده مورد پرورشی هايسایر دام و طیور پرورش

(Romeran 9009همکاران،  و.) و ترکیب سفید هايگلبول تعداد 

 هايشاخص از هامونوسیت و هانوتروفیل ها،لنفوسیت ملهجاز آن

 ایمنی سیستم اصلی هايبخش یکی از و ماهی سالمتی مهم

 (9009و همکاران،  Ahmadifar) هستند سلولی غیراختصاصی

 به بدن واکنش نوع و عفونت وجود عدم یا وجود دهندهکه نشان

 Serajian) باشدمی پاتولوژیک و فیزیولوژیک عوامل دیگر و عفونت

از  پس باید که هاییارزیابی مله از بنابراین، (9001 و همکاران،

 هالوکوسیت کل تعداد شمارش داد، انجام ایمنی هايکمحر کاربرد

 مورد موجودات در هاتکثیر لنفوسیت میزان و هااریتروسیت و

 این در. (9009و همکاران،  Ahmadifar) باشدمی آزمایش

 دفاعی سد عنوانبه که سفید گلبول میزان ترینمطالعه بیش

گرم( کیتوزان به ازاي  9پنجم ) تیمار باشد، درمطرح می بدن

 داري باالتر از سایر تیمارها بود.طور معنیهر کیلوگرم جیره به

 ساده حال عین در و مفید و مهم شاخص یک نوانعبه هماتوکریت

 (9003و همکاران،  Khadjeh) خونیارزیابی کم در سریع و

قرار  استفاده مورد ماهیان بیماري و سالمت تعیین در ینچنهم

 گیرد.می

 دیگر هايیافته بررسی و این در موجود هايیافته براساس       

محیطی  عوامل مانند فاکتورهایی که شودمی مشاهده پژوهشگران

 عوامل وتراکم(، حرارت درجه نوري، دوره سال، شوري، )فصول

 سن، بلوغ، و وضعیت مثلیدتولی سیکل آبزي، فیزیولوژیکی )گونه

 تهیه چگونگی گیري،نمونه اي )زمانتغذیه شرایط و جنس(

 بر توانندمی گیري(اندازه هايروش و حساسیت دقت نمونه،

 باعث اختالف و بگذارند تأثیر خون بیوشیمی پارامترهاي فعالیت

 چنینهم (.5917و همکاران،  Williams) شوند نتایج تفسیر در

 درجه مصرفی، نوع  پربیوتیک غذایی، هايجیره فرموالسیون

 در آن استفاده مورد میزان و مصرفی)کیتوزان( پربیوتیک خلوص

 احتماالً و جیره به کیتوزان کردن اضافه هاي مختلفروش جیره،

 به کیتوزان از به استفاده قادر که ايویژه میکروبی فلور

خصوصیات  بر ايمالحظه قابل طوربه هستند، سوبسترا عنوان

 گذارند.می اثر خون شناسیریخت

عنوان یک محورک  نتایج این تحقیق کیتوزان بهباتوجه به        

گرم بوه ازاي   9ماهیان سفید تغذیه شده در سطح بچه درایمنی 

 5هاي سفید خون و در سطح گلبول ءبر ارتقاهر کیلوگرم جیره 

تاثیرگوذار   داريطور معنوی غذایی به گرم بر بهبود ضریب تبدیل

 داري را نشان نداد.تفاوت معنی هاي رشدشاخص بر، اما بوده

 

 دانيتشکر و قدر
تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی  از مسئولین محترم مرکز       

 چنین مسئولین آزمایشگاه آبزيسیجوال )بندرترکمن( و هم

علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان به جهت پروري دانشگاه 

هاي الزم در این تحقیق در اختیار قرار دادن امکانات و راهنمایی

 گردد. تشکر و قدردانی می
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