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مقايسه فاكتورهاي خوني و میزان رشد ماهي قزلآالي رنگینكمان  Oncorhyncus mykissدر آب لبشور و
شیرين

شهره مسائلی*  ،1همایون حسینزاده صحافی  ، 2مرتضی علیزاده  3و حسین نگارستان

4

-1دانشكده علوم فنون دریایی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
 -2،3،4مؤسسه تحقیقات شیالت ایران

چکیده
در اين تحقیق تغییرات فاكتورهاي خوني ومقايسه رشد ماهیان قزل آال در آب لب شووربا شووري برابور
8/9گرم بر لیتر و آب شیرين مورد بررسي قرار گرفت .جهت انجام اين تحقیق ،تعوداد  081قطعوه بهوه
ماهي قزل آال با وزن  74/0 ± 1/0گرم در  6حوضهه پلي اتیلني با ظرفیت  0/5مترمکعب آب رهوا سوازي
گرديد  .هر تیمار (آب لب شور و آب شیرين)در  3تکرار انجوام گرديود  .در طوول دوره آزموايک كلیوه
شرايط محیط زيست ديگرثابت نگهداشته شد .غذادهي در طول دوره پرورش به طور يکسان براي هر دو
تیمار و با توجه به دماي آب و بیوماس ماهي ها صورت گرفت.
هر  05روز يکبار از ماهیان زيست سنجي انجام و ثبت گرديد .پس از  026روز ماهیان به صورت زنوده بوه
آزمايشگاه انتقال و پس از توزين (گرم) و طول سنجي(سانتي متر) ،خوونگیري مسوتقیا از قلوب انجوام
گرديد ،وفاكتورهاي خوني موردنظر اندازه گیري شد  .نتايج نشان داد رشد ماهیان در آب لب شور بعود از
مرحله سوم بیومتري افزايک معني داري نسبت به تیمار ديگر نشان داد.) p<1/15 ( .
میوزان  WBC, RBC, Hb ,Hct ,MCV ,MCH ,MCHC ,Lymph ,Thromو يوون پتاسویا
درخون ماهیان در آب لب شور افزايک معني داري نسبت به آب شیرين نشوان داد(Mono .)P > 1/15
و  Neutو  Eosو يون سديا درخون ماهیان آب لب شور و آب شیرين نسبت به ها اختالف معنوي داري
نداشتند (.) p<1/15
واژگان كلیدي
فاكتورهاي خوني ،قزل آالي رنگین كمان ،آب لب شور ،آب شیرين
*مسئول مکاتبهShohre.masaeli@yahoo.com:
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مقدمه
قزل آالي رنگین كمان با نام علمي  Oncorhynchus mykissازماهیان سردابي مي باشد كه درآبهواي
زالل و سرشار از اكسیژن زندگي مي كند .اين ماهي از خوانواده  Salmonidaeو از راسوته آزاد مواهي
شکالن  Salmoni formesمي باشد.
رشد سريع و مطلوب،گوشت لذيذ و مطبوع،وجود اطالعات و شناخت كافي در مورد تکثیر و پرورش ايون
ماهي ،امکان تکثیر و پرورش ساده و راحت ،قابلیت دسترسي به بهه مواهي در تموام فلوول ،سوهولت
تامین خوراک تجاري متناسب با مراحل رشد ،قدرت تحمل شوري هاي مختلف ،عدم تداخل سن بلوغ بوا
دوره پرورش قابلیت تراكا پذيري ،سازگاري مطلوب با شرايط پرورش  ،مقاومت در مقابول بیماريهوا و در
اختیار بودن بازار فروش مناسب از مزاياي پرورش ماهي قزل آال محسوب مي شود (.علیوزاده )0387،بوا
توجه به اين موضوع كه آب شیرين قابل اختلاص به پرورش آبزيان محدود است  ،استفاده از آبهاي لوب
شور زيرزمیني به عنوان يك فرصت در راستاي توسعه پرورش ماهي قزل آال محسوب مي شود .
محققین زيادي بر روي پرورش ماهي قزل آال در شوريهاي مختلف كار كرده اند ولي نظر يکساني در مورد
تاثیرمیزان شوري آب بر میزان رشد ندارندAltinok ،و) 2001( Grizzleشوري مناسب را براي رشود
ماهیان قزل آال  9گرم در لیتر ،و  )2000 ( Rassmussen Ostenfeldدامنه شووري مناسوب را05-28
گرم در لیتر و  Turkerو همکاران ( )2004شوري08گرم در لیتر را بهترين میزان شوري بیان كرده انود.
ولي هیچ كدام از محققین فوق تغییرات فاكتورهاي خوني و میزان رشد ماهیان قزل آال را در آب لب شور
و شیرين ،را مقايسه ننموده اند .تعیین بازماندگي و درصد بقا ،اختالف میزان میوانگین رشود وبرخوي از
پارامترهاي رشد (طول ،وزن ،نرخ رشد ويژه ،شاخص وضعیت)،برخي از فاكتورهاي خوني از جمله شمارش
گلبولهاي قرمز ،هموگلوبین ،هماتوكريت ،شاخصهاي گلبولهواي قرموز (،)MCV , MCH , MCHC
شمارش گلبولهاي سفید ودر گوشت میزان تغییرات الکترولیتهاي سرمي مثول میوزان يوون سوديا و
پتاسیا ،میزان پروتئین ،چربي ،رطوبتو ماده معدني در قزلآالي رشد يافته در آب لبشور و آب شویرين
ومقايسه اين فاكتورها از اهداف اجراي اين پروژه مي باشد.

مواد و روش ها
اين تحقیق در مزرعه پرورش ماهي قزلآال در  21كیلومتري اصفهان واقع در روستاي كلمنجان انجام شد.
اين مزرعه داراي  2حلقه چاه  ،يکي با آب لب شور و ديگري حاوي آب شیرين بود .آب شیرين مورد نیواز
طرح از يك حلقه چاه با عمق  221متري با دبي 21لیتر در ثانیه تامین شد و در يوك تانوك  6111لیتوري
ذخیره و سپس با لولههاي پلي اتیلن به حوضهههاي آب شیرين وارد شود pH.شووري آب موذكور بوه
ترتیب  4/0و 3/3گرم بر لیتر بود  .آب لبشور از يك حلقه چاه با عمق  25متري با دبي 21لیتر در ثانیوه
تامین شد كه از طريق كانال به داخل حوضههها هدايت ميشد .آب لب شور مورد استفاده داراي شووري
8/9گرم بر لیتر و  pHآن برابر  4بود.بهمنظور يکسان نگه داشتن فاكتورهاي محیطي به وسویله حلویر،
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سقف كانال و اطراف حوضههها پوشانده شد .بوسیله يك پمپ كف كک آب لب شور از كانال به حوضهه-
ها پمپ ميشد و اكسیژن مورد نیاز را تأمین ميكرد .براي انجام عملیات از  6حوضهه پلي اتیلني به ابعاد
0/4 × 0/4 × 1/5متر و ظرفیت  0/5متر مکعب استفاده شد .بهه ماهیان با وزن متوسوط  74/ 2± 1/0گورم
تهیه و پس از سازگاري با آب لب شور ،تعداد  31عدد ماهي به هر حوضهه معرفي شد (.جمعاً  081عدد به
 6حوضهه) .دما ،شوري pH ،و اكسیژن محلول در آب حوضههها هر روز يك نوبت اندازهگیوري و ثبوت
شد .غذا دهي به ماهيهادر طول دوره پرورش به وسیله غذاي كنسانتره ساخت شركت فرا دانوه اسوتان
چهار محال بختیاري انجام گرديد .غذا دهي  3مرتبه در روز با توجه به دماي آب و وزن بیوماس ماهیهاكه
هر  05روز يکبار پس از سنجک وزن ماهیان تعیین ميشد انجام شد .در هر يك از حوضهههوا بوه طوور
متوسط هر  05روز يکبار عملیات سنجک وزن و طول ماهیان انجام گرديد ،بدين ترتیب كه در هر مرحلوه
از هر حوضهه به طور جداگانه تعداد  01قطعه ماهي به وسیله ساچوک صید با ترازوي ديجیتالي بوا دقوت
 1/0گرم وزن و سپس میانگین وزن ماهیان هر حوضهه ثبت ميگرديد .طول ماهيها به وسیله خوط كوک
مخلوص بیومتري با دقت  0میلي مترصورت پذيرفت .اين عملیات در طول دوره در  01مرحله با فاصله هر
 05روز يکبار انجام گرديدكه نتايج آن در جدول  0-2آمده است  .در پايان دوره تحقیق ماهيها به وسیله
ساچوک از حوضههها صید و در يك كیسه پالستیکي با مقدار كافي آب كه اكسیژن در آن دمیوده شوده
بود بستهبندي وبه محل آزمايشگاه گروه زيستشناسي دانشگاه اصفهان منتقل گرديود .در آزمايشوگاه
براي نگهداري كوتاه مدت ماهيها تا موقع آزمايک ،از يك تشت پالستیکي  41لیتري استفاده ميگرديد.
قبالً آب شیرين و آب لب شور در محل آزمايشگاه در تشت ها پر شد و به وسیله پمپ هوا به طور پیوسته
هوادهي گرديد .در اين تحقیق از پودر گل میخك براي بیهوش كردن ماهي استفاده شد ،پوس از تعیوین
وزن و طول ماهيها  ،خونگیري به وسیله يك سرنگ استريل  5میلي متري و سوزن ( )20 swgكه قبالً با
هپارين آغشته گرديده بود مستقیما"از قلب انجام شد .با توجه به اندازه ماهي ،حودود  3-7میلويلیتور
خون از هور مواهي گرفتوه شود،ودر لولوه آزموايک مخلووص بوا ثبوت مشخلوات كامول نگهوداري
گرديد.فاكتورهاي خوني از جمله گلبولهاي قرمز و گلبولهاي سفید با تهیوه گسوترش هواي خووني والم
نئوبار،هموگلوبین بااستفاده ازدستگاه اسپکتروفتومتر،هماتوكريت با روش میکروهماتوكريوت و دسوتگاه
سانتريفوژ،میزان غلظت هموگلوبین سلولي  ،میانگین حجا سلول ،میزان میانگین حجا سلولي از طريوق
فرمولهاي محاسباتي تعین گرديدومیزان Naو Kبا دستگاه فلا فتومتر اندازه گیري شد.

از آزمون آنالیزواریانس یک طرفه ) (ANOVAجهت آنالیز داده ها استفاده شد .همهی آزمونها با
استفاده از برنامهی نرمافزاری  Spss15انجام پذیرفت .
نتايج

میانگین مقدار زیادی از پارامتری سنجش شده شامل ،درصدتعداد گلبولهای قرمزوگلبول های سفید میزان
میانگین حجم سلول( ، )Mean corpuscular volumeمیزان هموگلوبین سلول
( ،) Mean corpuscular hemoglobinمیانگین غلظت هموگلـوبین سـلولی( Mean corpuscular
) ، hemoglobin concentrationمیــزان هموگلــوبین(برحس ـ گــرم درصــد) ،درصــد هماتويریــت
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()Hematocritو میانگین درصد لنفوسیت و ترومبوسیت در ماهیهای قزلآال در آب ل شوربه طور معنـی
داري بیک ازآب شیرين بود(  (p< 1/15ومیزان میانگین درصد نوتروفیل،مونوسیت ،ائوزينوفیل در 2گروه
آزمايشي اختالف معني داري وجودنداشت.)p> 1/15( .میزان  Naدر نمونههاي آب لبشور از نمونه هواي
آب شیرين كمتر بود ولي اختالف معني دار نبود ( .)p> 1/15و میانگین يون پتاسیا در سرم خون مواهي-
هاي قزلآال در آب لبشور به طور معني داري بیک از ماهيهاي قزلآال در آب شیرين بوود (.) p < 1/15
نتايج در جدول( ) 0نشان داده شده است.

جدول  -0میانگین میزان فاكتورهاي خوني ماهیان قزل آال در آب لب شور و شیرين در مزرعه روستاي كلمنجوان
اصفهان 0384

نام فاكتور

مقدار میانگین
آب لب شور

آب شیرين

0491611 ±93141

0347111±037871

21265/5±0137/8

06018±0491/2

04650±903

00129±2113

(MCVمیانگین حجا سلولي)فمتولیتر

256/59±20/05

239/04±21/06

(Naسديا)میلي گرم در لیتر

061±7/19

060±2/94

89/65±3/96

80/25±5/46

 (MCHهموگلوبین سلول)گرم در لیتر

42/57±6/42

52/66±5/17

(HCTهماتوكريت)درصد

75/60±3/0

36/26±0/34

28/96±2/92

09/72±0/45

(Kپتاسیا) میلي گرم در لیتر

05/76±0/51

8/53±0/06

(Hbهموگلوبین)گرم در لیتر

02/97±1/86

4/12±1/60

(NEUTنوتروفیل) در میلي متر مکعب

4/8±0/28

4/7±2/20

(MONOمونوسیت) در میلي متر مکعب

0/8±0/15

0/5±0/15

(EOSائوزينوفیل) درمیلي متر مکعب

1/55±1/50

1/51±1/50

(RBCگلبول قرمز)تعداد در میلي متر
مکعب
(THROMترومبوسیت) تعداد در میلي
متر مکعب
(WBCگلبول سفید)تعداد در میلي متر
مکعب

(LYMPلنفوسیت)میلي گرم در میلي
متر مکعب

 (MCHCغلظت هموگلوبین سلولي)گرم
در دسي لیتر
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نتايج حاصل از اندازهگیري وزن و طول ماهیان هر حوضهه به صورت میانگین در طول دوره پرورش طوي
مراحل مختلف بیومتري به ترتیب در جدول (2و ) 3آمده است .آنالیز اعداد حاصله نشان ميدهود .بوین
میانگین وزن ماهیان آب لبشور و شیرين تا مرحله سوم بیومتري ماهیوان اخوتالف معنويداري وجوود
نداشته )  . (p> 1/15و بعد ازاين مرحله روند افزايک وزن در ماهیان آب لبشور بیشوتر بووده اسوت (
 .) P<1/15به طوري كه در خاتمه دوره پژوهک  ،میانگین وزني ماهیان پرورش يافته در آب لب شوور بوه
 336گرم و میانگین وزني ماهیان پرورش يافته در آب شیرين به 296گرم بالغ گرديد.بدين ترتیب رشود
بهتري در گروه اول مشاهده شد و اختالف بین آنها بعد از مرحله سوم به بعد معني دار بود ( .)p<1/15

جدول  -2میانگین وزن ماهیان قزلآالي رنگین كمان پرورش يافته درآب لبشور و شویرين در مراحول
زيست سنجي در مزرعه روستاي كلمنجان اصفهان0384
تاريخ سنجک

وزن نمونه در آب لب شور(گرم)

وزن نمونه درآب شیرين (گرم)

نوبت اول
84/9/27
نوبت دوم
84/01/05
نوبت سوم
84/01/31
نوبت چهارم
84/00/05
نوبت پنجا
84/00/31
نوبت ششا
84/02/05
نوبت هفتا
84/02/31
نوبت هشتا
88/0/05
نوبت نها
88/0/31
نوبت دها
88/2/05

74/2±1.0

74/2±1.0

57/6±1.5

57/4±0

63/5±1.5

62/3±1.0

82/5±1.5

44/8±1.2

000/8±0.4

012/3±2

054±3

038/8±0.2

094±2.6

046±0.4

272/3±2.5

221±2

282/3±7

259/6±0.5

336±2.5

296/0±0
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در مورد رشد طولي نیز روند مشابهي بدست آمد.اختالف رشد از مرحله سوم بیومتري مشواهده گرديود و نمونوه
هاي مورد پرورش در آب لب شور رشد بیشتري را نشان دادند به طوري كه در پايان دوره پژوهک میانگین طوول
كل نمونه ها ي آب لب شور  312میلي متر و آب شیرين به  291میلي متر رسید و ايون اخوتالف معنوي دار بوود(
).)p<1/15جدول )3

جدول -3میانگین طول ماهیان قزلآالی رشد یافته در آب ل شور و شیرین طـی مراحـل ملتلـي زیسـت-
سنجی در مزرعه روستای يلمنجان اصفهان1391

تاريخ سنجک
نوبت اول
84/9/27
نوبت دوم
84/01/05
نوبت سوم
84/01/31
نوبت چهارم
84/00/05
نوبت پنجا
84/00/31
نوبت ششا
84/02/05
نوبت هفتا
84/02/31
نوبت هشتا
88/0/05
نوبت نها
88/0/31
نوبت دها
88/2/05

طول نمونه در آب لب شور(میلي متر) طول نمونه درآب شیرين (میلي متر)
062±0

062±0

067±0.5

067±0

045±0

047±0

086±1.5

085±1.5

200±0

216±0

238±2

226±0

268±2

274±2

242±2

263±3

282±2.5

240±2

312±2

291±2
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بحث و نتیجه گیري
ماهي قزلآال ماهي حساس نسبت به عوامل زيست محیطي از جمله شوري ،pH ،اكسویژن ،دمواو توراكا
آب ميباشد .با توجه به كنترل آب و شرايط محیطي و غذا دهي يکسان به حوضههها به نظور مويرسود
مهمترين و اصليترين عامل بروز تغییرات در تحقیق حاضر ،تفاوت شوري آب در حوضههها بوده باشود.
گلبول هاي قرمز خون از جمله فاكتورهاي خوني است كه تحت تأثیر شووري آب قورار گرفوت .میوانگین
تعداد گلبولهاي قرمز درهر میليلیترخون ماهيهاي موجود در حوضهههاي آب لب شور بیشتر از نمونه
هاي آب شیرين بود به طوري كوه تفواوت معنويداري را نشوان داد ( )p<1/15جودول ( .)0تحقیقوات
 Vosylieneو همکارانک ( )0993تغییرات اندكي در گلبولهاي قرمز قزلآالي رنگین كمان در آب لوب
شور مشاهده نموده اند.در تحقیق حاضر تعداد گلبولهاي قرمز شمارش شده در آب لب شوور بوه صوورت
معني داري افزايک يافته كه اين نتیجه با نتیجه تحقیق  )1992( Randall&Perryكه اظهار نموود بوا
افزايک شوري آب تعداد گلبولهاي قرمز خون افزايک مييابد مطابقت دارد.
مقايسه میانگینهاي مربوط به میزان هموگلوبین  ،در نمونه هاي آب لب شورنیز تفاوت معنيداري نسبت
به ماهيهاي رشد يافته در آب شیرين نشان داد.) P < 1/15 ( .جدول (.)0
تحقیقات  )1993( Salonius& Iwamaنشان ميدهد تغییر شاخصهاي محاسبهاي گلبولهواي قرموز
بیشتر مربوط به تغییر عوامل فیزيولوژيکي و محیطي است .افزايک اين شاخصها در ماهیان رشد يافتوه
در آب لب شور با افزايک حجا گلبولهاي قرمز و افزايک میزان هموگلوبین و غلظت آن ارتبواط دارد .در
تحقیق حاضرازافزايک تعداد گلبولهاي سفید و نیز افزايک لنفوسیتها ميتوان چنین استنباط كرد كوه
فعالیت سیستا ايمني ماهيهاي رشد يافته در آب لب شور افزايک مي يابد.
 Gallaugherو همکاران ( )1995در تحقیقات خود نشان دادند اكثر ماهیان فعال با حجا جابوهجوايي
اكسیژن بیشتر ،هماتوكريت بیشتري دارند .اگر چه میزان فعالیت ماهي بر سطح هماتوكريت توأثیر موي-
گذرد ولي اغلب اين فاكتور اهمیت كمتري داشته و عوامل فیزيولوژيکي مثل استرس ،چرخوه زيسوتي و
شناي طوالني مدت و عوامل محیطي مثل دما ،كمبود اكسویژن ،دوره نووري ،فلول ،غوذا ،مسومومیت و
خلووصاً درجه شووري آب بر هماتوكريت تأثیر بیشتري ميگذارند .
در تحقیق حاضر میانگین و دامنه نوسان ,MCHC MCH ,MCVنیز مثل  Hct ,Hb ,RBCبا نتوايج
بیرقدار()0384درماهيهاي قزل آالي با آب شیرين كامالً مطابقت داشته و اين نتايج در ماهیان رشد يافته
در آب لب شوردر اين تحقیق افزايک معنيداري نشان داد.

ماهیان قزلآال در مدت  026روز غذا دهي با جیرههاي غذايي مشابه ازمیانگین وزنوي اولیوه 74/2  1/0
گرم به وزن نهايي  296  0گرم درآب شیرين و  339  0گرم در آب لب شور و از میانگین طوول اولیوه
 062±0میلي متر به طول نهايي 312±2میلي متر در ماهیان آب لب شور و طول نهايي  291±2میلوي متور
در ماهیان آب شیرين رسیدند .میانگین میزان رشد از بهمن ماه يعني  75روز پس از رهاسازي در ماهیان
آب لب شور بیشتر است .كه اين موضوع را ميتوان به كارايي باالتر جذب انرژي توسط اين ماهیان نسبت
داد .همهنین شوري تا حدي بر روي میزان گرفتن غذا توسط ماهیان تأثیر ميگذارد ماهیان پرورش يافته
در آب لب شور در كل میزان غذاي بیشتري ملرف موي كننود (فالحتوي.)0382 ،نگهوداري ماهیوان در
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شوريهاي مختلف منجور بوه تغییور  FCRو میوزان ملورف غوذا در گونوههواي مختلوف مويگوردد
(.)Partridge&Jenkins, 2002برخي از محققین معتقدند كه علت رشد بهتر ماهیان در محویطهواي
لبشور ،در نتیجه افزايک جذب و ملرف غذا و ضريب تبديل غذايي ميباشد كه ايون امور خوود تحوت
كنترل سیستا علبي مركزي ( )CNSو هورمونهاي مختلف ميباشد.درتحقیق حاضر در ماهیان آب لب
شور میل گرفتن غذا بیک از آب شیرين بود.
تحقیقات نشان داد رشد ويژه و كارآئي جذب انرژي در شوريهاي 3قسمت در هزار و 9قسومت در هوزار
باالتر از شوريهاي پايینتر (آب شیرين و آب با شوري 0قسمت در هزار) بود و شوري ميتواند با تغییر در
تنظیا اسمزي ،انرژي مورد نیاز براي رشد ماهیان را تغییور دهودوبا نتوايج ايون تحقیوق مطابقوت دارد
(.)Altinok&Grizzle,2001
در اين تحقیق نشان داده شد كه شوري آب مي تواند تاثیر قابل توجه بر كلیه فاكتورهاي خووني داشوته
باشد و با توجه به رشد بیشتر ماهیان در آب لب شور،ترويج استفاده از اين منابع آبي جهت پرورش ايون
گونه ماهیان و بررسي منابع آبي لب شور و چگونگي امکان پرورش گونه هاي آبزي در اين منابع پیشنهاد
مي گردد.

تقديروتشکر:
بدينوسیله از اساتید محترم گروه زيست شناسي دانشگاه اصفهان ،رئیس و همکاران مديريت امورآبزيان
اصفهان و پرسنل بیمارستان سیدالشهدا به دلیل همکاري در انجام طرح قدرداني مي نمايا.
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