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 1397 مردادتاریخ پذیرش:            1397 اردیبهشت تاریخ دریافت:

 چکیده

منظور مطالعه حاضر به شود.به افزایش سالمت میزبان میعنوان افزودنی در جیره غذایی ماهی منجر استفاده از مواد طبیعی و گیاهی به            

قطعه  360در این آزمایش از . های خونی انجام شدیی ماهی کپور جهت بررسی برخی شاخصغذا رهیاثرات افزودن مالس چغندر قند به ج یابیارز

هفته غذادهی انجام شد. آزمایش  8مدت دوره به یک استفاده شد. پس از یک هفته آداپتاسیون، در 22±5/2ماهی کپورمعمولی با میانگین وزنی 

درصد مالس  1(، جیره حاوی 2درصد مالس )تیمار  5/0(، جیره حاوی 1تکرار شامل: جیره فاقد مالس )تیمار  3تیمار و هر تیمار با  4در قالب 

های آزمایشی تغذیه د وزن بدن و دو بار در روز با جیرهدرص 3میزان ها روزانه به( انجام شد. ماهی4درصد مالس )تیمار  2( و جیره حاوی 3)تیمار

% مالس  2شدند. غذای گروه شاهد، غذای تجاری کپورمعمولی شرکت فرادانه بدون مالس بود. نتایج نشان داد که مقادیر گلبول قرمز در تیمار 

نیز در  MCHCچنین مقدار (. هم>05/0Pدیده شد )مالس  %2ترین میزان هموگلوبین در تیمار چنین بیشداری داشته است. همافزایش معنی

طورکلی جیره غذایی داری در بین تیمارها مشاهده نشد. بهیهای سفید اختالف معناز شمارش افتراقی گلبول % مالس افزایش پیدا کرد. بعد 2تیمار 

 مالس شد. %2تیمار  و افزایش هموگلوبین در گلبول قرمز ار بود و باعث افزایش تعدادذهای خونی ماهی کپورمعمولی تاثیرگشاخص حاوی مالس بر

 (Cyprinus carpio) های خونی، کپور معمولیمالس چغندر، شاخص کلیدی: کلمات
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 مقدمه

های مهم در ( یکی از گونهCyprinus carpio) ماهی کپورمعمولی       
ماهی کپور (. 2012و همکاران،  Shiraliصنعت پرورش آبزیان است )

و دارای  شودو اروپا پرورش داده می شرقی یدر آسیا معموالًمعمولی 
میزان تولید جهانی این ماهی ارزش اقتصادی و تجاری باالیی است. 

شود. را شامل میدر دنیا پروری درصد از کل تولیدات آبزی 5-10/7
(FIGIS، 2016استفاده از .) غذایی ماهیان  جیره به هاافزودنی مواد برخی

پرورش  به عوامل محیطی در طی دورهباعث افزایش مقاومت ماهیان 
علت های سیستم ایمنی از قبیل: گیاهان دارویی بهشود. محرکمی

ها، فنولیک، ها، رنگدانهها، فالونوئیدداشتن مواد فعالی مانند: آلکالوئید
ترپنوئید و استروئید باعث تحریک و افزایش مقاومت سیستم ایمنی 

(. 2004و همکاران،  Sivaram) شونددر روند پرورش ماهی و میگو می
هایی استرس برابر چنین باعث افزایش مقاومت درایمنی هم هایمحرک

چنین تحریک و هم (Reilly ،1997) نظیر کمبود اکسیژن، دما و شوری
و همکاران،  Mahdaviشوند )رشد، تحریک اشتها و افزایش رشد می

 beet) مالس است. مالس گیاهی هایافزودنی این از یکی (.2013

molassesعنوان یک محصول به که کننده است( چغندرقند یک شیرین
شود. افزودن یک ماده مانند جانبی از فرایند ساخت قند تشکیل می

است و بتایین مالس چغندر که سرشار از اسیدامینه و پتاسیم و آهن 
تواند اثرات سودمندی برای میزبان داشته و می به جیره غذایی ماهی

در  (.2003 و همکاران، Dugenci) مت میزبان را بهبود بخشدسال
 تقویت رمنظوبه وریپریبزآ صنعت در یمنیا یهاکمحر خیرا یهالسا
 به ختصاصیاغیرو  ختصاصیا فاعید یهامکانیسم فعالیت یشافزو ا

 ،sakai) ندا هشد معرفی هابیوتیکنتیآ ایبر مناسب جایگزینی انعنو
 محیط ایبر یتهدید ننداتومی مختلف الیلدبه هانتیبیوتیکآ(. 1999

 وارد هابیوتیکنتیآ کههنگامی صخصوبه .باشند ننساا سالمتی و یستز

 ،هابیوتیکنتیآ به وممقا یهایباکتر یشافزا نمکاا ،شوند سطحی یهاآب
 سیستم بر جانبی ارضعو نیزدارد و  دجوو یستز محیط تهدیدو  تخریب

 شوندمی بمحسو هابیوتیکنتیآ یتهدیدها ترینمهم از که ،ماهی یمنیا
 یهاکمحر بیندر  (.2003 و همکاران، Harikrishnan) دارد لنبادبهرا 

 سترسید جملهاز هاییمزیتدارای  گیاهی یمنیا یهاکمحر ،یمنیا
 ،Raa) باشندمی یستز محیط ایبر ترکم خطرو  پایین قیمت ن،ساآ

 گیاهی ءمنشا با یمنیا یهاکمحر از دهستفاا گذشته لسا چند در (.1996
ماهی در  نگو ییدارو هگیا کهریطوبه. ستا یافته شگستر نبزیادر آ

دارواش و  ،گزنه گیاهی یهارهعصا (Wu، 2004 و jain) کپورمعمولی
 عنعنا رهعصاو  (2003 و همکاران، Dugenciال )آلقز ماهیدر  نجبیلز

 یشافزا باعث(، 2015 ،و همکاران Adel) رخز ییادر سفید ماهیدر 
شناخت فاکتورهای . ستا هیددگر یمنیا سیستم تحریکو  متومقا

فرد شاخص مهم و منحصر به خونی عالوه بر شناخت فیزیولوژی آبزی،
کند. اهمیت این را از سایر ماهیان متمایز مینآهر گونه است که 

اقتصادی نیز شناخت نه تنها در تشخیص گونه مهم است بلکه از نظر 

و سالمت  تعیین شرایط بهداشتی ها وتواند در شناسایی بیماریمی
(. هدف مطالعه حاضر 1387 همکاران، )جمیلی و مفید است ماهی

یه پرورشی تغذ جوان ماهی خونی کپور هایتعیین مقادیر برخی شاخص
 فایبرگالس است. مخازنقند در شده با سطوح مختلف مالس چغندر

 
 هامواد و روش

  22±5/22قطعه ماهی کپور با میانگین وزنی  360 تعداد پرورش:       
شد و به آزمایشگاه شهید ناصرفضل بر  و پرورش تهیه از مراکز تکثیر

آبادی دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی گرگان آورده شد. این 
 جهت هفته یک مدتبه سپس و شده ضدعفونی %2 نمک با هاماهی

داری شد و روزانه نگه لیتر 200 ظرفیت با فایبرگالس مخازن در سازگاری
 طور معمول کنترل شد.تعویض آب صورت گرفت و کیفت آب به

های دامپزشکی تهیه شد و مالس چغندر از داروخانه تهیه غذا:       
 صورتچون قابلیت حاللیت در آب را دارد، در آب حل شده و سپس به

جیره حاوی سطوح مختلف مالس  3اسپری به غذای ماهی اضافه شد . 
درصد )در جیره( تهیه شد و در عین  2و  1، 5/0ترتیب با دوزهای به

حال یک گروه شاهد هم درنظر گرفته شد که تنها با جیره غذایی پایه 
طور مساوی هبرای انجام آزمایش ماهیان کپور ب مورد تغذیه قرارگرفت.

طور تصادفی توزیع شدند، هتیمار آزمایشی ب 4عدد در  30به تعداد 
تکرار درنظرگرفته شد و به  3های تیمار و شاهد برای هرکدام از گروه

بار با جیره حاوی مالس چغندر  در  2درصد وزن بدن روزانه 3میزان 
 ای تغذیه شدند.هفته 8یک دوره 

 یریگهت اندازهجبعد از پایان دوره، گیری و خونگیری: نمونه       
 یریگماهی خون یدمورید ساقه  از سرنگ، از استفاده با خونی، یهافاکتور

سر سرنگ جدا شده و محتویات آن  یریگصورت  گرفت و پس از خون
قرمز و الیز  یهاشدن گلبول که منجر به شکستهصورتیآرامی بهبه

خون نگردد، به لوله هپارینه حاوی که همان ماده ضدانعقاد خون  شدن
 هپارینی است منتقل شد. محتویات خونی در مجاورت یخ داخل لوله

(. پس از اتمام 2002و همکاران،  Affonso) شد خواهد دارینگه جداگانه
تعداد کل جا منتقل شد و در آن خون به آزمایشگاه یهانمونه خونگیری

 ،ها()اریتروسیت و تعداد کل گلبول قرمز های سفید )لوکوسیت(گلبول
 (،MCV) هماتوکریت، حجم متوسط گلبولی سطح هموگلوبین، محتوای

 داخل هموگلوبین غلظت درصد و (MCH) گلبولی داخل هموگلوبین وزن

 هموسیتومتری روشبه قرمز شمارش شد. گیریاندازه (MCHC) گلبولی

 غلظت و هماتوکریت مقدار (.1995 همکاران، و Raa) گرفت انجام

 هموگلوبین  میکروهماتوکریت و سیانومت روشبه نیز هموگلوبین
گیری هماتوکریت اندازه جهت استفاده مورد هایدستگاه شد. گیریاندازه

از دستگاه سانتریفیوژ و جهت بررسی میزان هموگلوبین از دستگاه 
های آزمایشگاه صورت گرفت و شمارش گلبول موجود در اسپکتوفتومتر

 میکروسکوپ نوری و الم نئوبار انجام شد یلهوسسفید و قرمز به
با  یشناسخون هاییزاز آنال حاصل اطالعات آماری: تحلیل و تجزیه       

 تست توکی و طرفهیک  Anovaآزمون با انجام و  spss16افزارنرم از استفاده
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 قرار گرفت. آماری تحلیل و تجزیه مورد (>05/0P) %5 دارییمعن سطح در

 .شدند  محاسبه  معیار انحراف±میانگین توسط آمده دستبه نتایج همه
 

 نتایج 
های قرمز گروه داری بین تعداد گلبولیاختالف معن 1در جدول        

(. روند >05/0Pمشاهده شد ) % مالس آزمایشی 1شاهد نسبت به تیمار 
%   5/0تیمار  و شاهد گروه را بین دارییمعن تغییرات هماتوکریت اختالف

گروه  هموگلوبین میزان در داریمعنی اختالف (.>05/0P) داد نشان مالس
ترین میزان هموگلوبین % مالس مشاهده شد و بیش 5/0شاهد و تیمار 

در  MCHC(. روند تغییرات >05/0P) مالس مشاهده شد %2در تیمار 
داری ی% مالس نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی افزایش معن 2 تیمار

مالس  تیمارهای  % 2 در تیمار MCHC ترین میزانبیش دهد.می نشان را
در بین  MCVداری در میزان ی(. اختالف معن>05/0Pآزمایشی بود )

(. پس از بررسی <05/0P% مالس مشاهده شد ) 2گروه شاهد و تیمار 

 %5/0داری بین گروه شاهد و تیمارهای یاختالف معن MCHمیزان 
 قیافترا رششما نتایج (.<05/0P) درصد مالس روئیت شد %1مالس و 

 ردموماهی کپور  شاهدو  مایشیآز هایهوگر در نخو سفید هایلگلبو
دست آمده پس نشان داده شده است. در نتایج به 2 ولجددر  مطالعه

های سفید مشاهده شد که میزان این شاخص در گلبولاز محاسبه 
 باشدمالس می %2داری با تیمار یتیمار گروه شاهد دارای اختالف معن

(05/0P<بیش .) درصد  %2ترین مقدار گلبول سفید هم در تیمار
مالس مشاهده شد. مقادیر لنفوسیت گروه شاهد در مقایسه با تیمار 

 باشدداری مییدارای اختالف معنمالس  %2درصد مالس و تیمار  1%
(05/0P<مقادیر مونوسیت و بازوفیل و .)  ائوزینوفیل در مقایسه با گروه

داری افزایش معنی (.>05/0Pداری نبودند )شاهد دارای اختالف معنی
مالس نسبت به گروه  %2مالس و  %1در تعداد نوتروفیل در تیمار 

 %1نوتروفیل در تیمار  ترین تعداد(. بیش>05/0Pشاهد مشاهده شد )
 مالس مشاهده شد.

  

 متغیرهای خون شناختی کپورماهیان تغذیه شده با سطوح مختلف مالس چغندر  :1جدول 

 ندارند.  داریمعندرصد اختالف  5باشند، از نظر آماری در سطح یمدست آمده برای هر ویژگی که حداقل دارای یک حرف مشترک انحراف معیار محاسبه شدند. مقادیر به ±وسیله میانگینبه هاداده*
 

 های سفید در کپورماهیان تغذیه شده با سطوح مختلف مالس چغندرشمارش افتراقی گلبول :2جدول        

% مالس 2 % مالس  1  % مالس 5/0  ی شدهریگاندازهی هافاکتور گروه شاهد   
8/26 ± 0/38 c 6/1 ± 0/87 b  4/7 ± 0/13 a  5/4 ± 0/1 ab )گلبول سفید )103× میکرو لیتر 
85 ± 2/64  a  84 ± 3/6 a 88 ± 2 ab 90/66 ± 1/52 b درصد( لنفوسیت(  

 5 ± 1 a 5 ± 1 a 3/66  ± 1/15 a 3/33  ± 0/57 a درصد( مونوسیت(  
1/33 ± 0/57 a 1/66 ± 0/57 a  0/66 ± 1/15 a 0/66 ±  0/57 a درصد( بازوفیل(  
0/33  ± 0/57 a  0/33 ±  0/57a 0/66  ± 1/15 a 0/33 ± 0/57 a درصد( ائوزینوفیل(  
  7/66 ± 0/57 b  8/33 ± 1/52 b 7/33 ±  0/57a 4/66  ± 1/15 a درصد( نوتروفیل(  

 ندارند.  داریمعندرصد اختالف  5باشند، از نظر آماری در سطح یمدست آمده برای هر ویژگی که حداقل دارای یک حرف مشترک انحراف معیار محاسبه شدند. مقادیر به ±وسیله میانگینبه هاداده*
 

 بحث 

 هجیر مختلف تترکیبا تأثیر ردمودر  کافیو  مستند یها ارشگز       
کپورمعمولی وجود دارد که شناسی ماهی های خونبر شاخصیی اغذ

همه مقادیر این پارامترها در محیط آزمایشگاهی مورد سنجش و آنالیز 
 یهارفاکتو که ستا ینا بر محققین نظر قتفاا کلیرطوبه است. گرفته قرار

 طتباار ،شتهدا وتتفا هم با مختلف یهاگونهدر  نماهیا سرمیو  خونی
و  Ross)دارد  سن و... ،ایتغذیه،محیطی یطاشر با دییاز بستگیو وا

Ross ،1999 هر قلیمیا یطاشردر  ماهی هرگونه ایبر(. بنابراین باید 
 خونی ملاعو فاکتورها وجود داشته باشد.ین ا طبیعی یردمقا منطقه

 محیط با هندز دموجو دلتعا ضعیتوسیربر جهت رفاکتو بهترین انعنوبه
ماهیان در پیرامون خود است که برای دستیابی به وضعیت خونی 

در  های خونیتنوع سلول شرایط خاص زندگی، به تصویر کشیدن
 تغییرو  لسا لفصو ،سن ،گونه تناسب به شیورپر یهاهگارکا یطاشر

 )گالونیا و باشدمی وریضر یمرا ریبیما مهنگا به خونی یهاشاخص
 نظیرآن  بر حاکم یطاشرو  نماهیا یستزمحیط (.1989 ترومبیتسکی،

های سلول و هامتابولیت ها بر مقادیرگیدلوو آ ییاغذ ادمو ارت،حر جهدر
تغییرات عمده  در بررسی حاضر (.Bullis ،1993) گذاردخونی تاثیر می

 1 ،5/0 معمولی در مقابل افزایشَ سطوح مختلفخونی در ماهی کپور
 دارصورت افزایش معنیتوان بهدرصد مالس چغندر قند را می 2و 
(05/0P<) هماتوکریت  مقدار ،سفید هایگلبول قرمز، هایگلبول تعداد در

های )متوسط هموگلوبین گلبول MCHCهموگلوبین و افزایش  و مقدار
بازوفیل و تعداد نوتروفیل در مقایسه  قرمز(، افزایش تعداد مونوسیت،

تر موارد در این تحقیق با در بیش (.>05/0P)با گروه شاهد ذکر کرد 

 ی شدهریگاندازه یهافاکتور گروه شاهد % مالس 5/0 % مالس 1 % مالس 2
2/326 ± 0/001a 2/086 ± 0/08b 1/93 ± /.3ab 1/88 ± 0/09a میکرو لیتر(× 610) گلبول قرمز 
 37/8  ± 2/56ab 37/16  ± 1/25ab   39/66 ± 1/04b  35/8 ± 1/5a درصد( هماتوکریت( 
 13/04 ± 0/65c 10/55  ± 1/9ab 9/75  ± 0/11a 12/13  ± 1/02bc لیتر()گرم بر دسی هموگلوبین 
 34/57 ± 2/29c 28/34  ± 4/37ab  24/35 ± 1/14a 32/37 ± 1/2bc M.C.H.C )درصد( 

162/88  ± 11/55a 178/65  ± 11/29ab 205/15  ± 2/19c 191/19  ± 17/66bc M.C.V )فمتو لیتر( 
56/36  ± 6/15ab 50/96  ± 11/06a 50/44 ± 1/11a 65/8  ± 6/02b M.C.H )پیکو گرم( 
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های در جیره غذایی، باعث افزایش شاخصمالس چغندر  افزایش سطح
خونی نسبت به گروه شاهد شد و این موضوع تاکیدکننده نتایج به 

سزا استفاده از مالس چغندر در جیره غذایی بر هدست آمده در تاثیر ب
مشخص شد که  شناخنی ماهی کپورمعمولی است.پارامترهای خون

های تعداد گلبولمالس چغندر، باعث افزایش  %2جیره غذایی حاوی 
شود که این خود بیانگر افزایش فعالیت سیستم ایمنی بدن سفید می
و مالس چغندر سرشار از اسیدامینه و پتاسیم و آهن باشد. ماهی می

اثرات سودمندی برای  جیره غذایی ماهیافزودن آن است به بتایین 
و  Dugenci) تواند سالمت میزبان را بهبود بخشدمیزبان داشته و می

پس افزایش تعداد گلبول قرمز و افزایش مقدار  (.2003 همکاران،
هن درترکیب مالس آ وجود توان بهمالس را می %2هموگلبین در تیمار 

 های قرمز، مقدار هماتوکریت و ربط داد. با افزایش تعداد گلبول
دهنده افزایش نشان که کرده هم افزایش پیدا هموگلوبین مقدار چنینهم

ماهی و بهبود  فعالیت سیستم گردش خون و بهبود انتقال فعالیت 
خاطر افزایش هموگلوبین خون بوده ها و اندام بدن بهاکسیژن به بافت

)متوسط غلظت هموگلوبین موجود در واحد حجمی از  MCHC است.
باشد که در تعیین آن میزان هموگلوبین و های قرمز خون( میسلول

یش فعالیت ماهی میزان هماتوکریت و هماتوکریت نقش دارند با افزا
است. با  MCHCیابد که نتیجه آن افزایش هموگلوبین افزایش می

مالس و داشتن  %2قرمز( در تیمار  متوسط گلبول )حجم MCVکاهش 
توان دار با گروه شاهد و از طرفی افزایش گلبول قرمز میاختالف معنی

زایش تعدا گلبول مالس فقط باعث اف %2چنین نتیجه گرفت که تیمار 
در  قرمز شده و درحجم متوسط گلبول قرمز تغییری ایجاد نکرده و
وزن  برخی مواقع باعث کاهش حجم متوسط گلبول قرمز شده است.

داری یهم تغییر معن MCH)) متوسط هموگلوبین در یک گلبول قرمز
 فختالا هافیلونوترو  هالنفوسیت سیربر حاضر مطالعهدر  است. نکرده
 هددمی ننشا شاهد وهگرو  مالسمختلف  حسطو بینداری را معنی
 ترینکمگروه شاهد و در  لنفوسیت صددر انمیز ترینبیش کهریبهطو
ترین بیش فیلونوتر ردمو در لی. ودشومی هیدد مالس %2تیمار  در ارمقد
 بینو  دشومی هیدد مالسسطح ترین بیش با هشد تغذیه رتیما در ارمقد
 سیربر. در دشونمی هیدداری دمعنی فختالا شاهد وهگر و هارتیما سایر
 یهارتیما بینداری معنی فختالا هاینوفیلزئوو ا هامونوسیت ادتعد

 درپو ودنفزا .دشونمی هیدد شاهد وهگرو مالس با  هشد تغذیه مختلف
 صددر یشافزا موجب ن،کمانگینر یالآلقز ماهی ییاغذ هجیر به نجبیلز

 و Nya) باشدمی ستاارهم آن با حاضر مطالعه نتایج شدکه نوتروفیل
Austin، 2009.) عمل از ناشی توانمی را هاهتروفیل درصد افزایش 

 هایلنفوسیت کهدرحالی باشد میزبان دفاعی هایسلول خواریبیگانه
 ،باشندمی موثر (غیراختصاصی) هومورال ایمنی سیستم در عمده طورهب ماهی

هتروفیل در بین  مقادیر در داریمعنی اختالف گونههیچ حاضر مطالعه در
 ،باکتریایی هایاسترس، عفونت به پاسخدر شود. تیمارها مشاهده نمی

 ،Stoskopf) یابدافزایش می نیز هافیلوهتر انمیز ب،لتهاا و ییزوآتووپر
درصد لنفوسیت کاهش  مالس، %2جیره غذایی حاوی  پس در (.1993

مالس مقدار نوتروفیل افزایش پیدا  %2چنین در تیمار پیدا کرده و هم
رسد که مالس استفاده شده در جیره نظر میبا این نتایج به کرده است.

عنوان یک عامل التهابی شناخته توسط سیستم دفاعی نه تنها به غذایی
 های خونی نیز شده است.نشد بلکه باعث بهبود عملکرد شاخص
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