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 Vieja)  فالورهورن یسرم خون ماه یوشیمیاییب یمطالعه پارامترها

synspilusپوست گاو یدرولیزشده با سطوح مختلف ه یه( تغذ 

 2شهرام دادگر، 1*یسیو یرام

 .یران، ا، سارییدانشگاه سار یعیو منابع طب یدانشکده علوم کشاورز ،یالتش گروه یدکتر یدانشجو. 1
 .یران، ا، تهرانیوزارت جهاد کشاورز یجآموزش و ترو یقات،کشور، سازمان تحق یالتیعلوم ش یقاتموسسه تحق یارتاداس .2

 
 24/5/1397 تاریخ تصویب:      15/5/1396تاریخ دریافت: 

 چکیده
های حاوی تغذیه شده با جیره(Vieja synspilus)  هورنفالور ماهی های بیوشیمیایی خونفاکتورتغییرات منظور بررسی مطالعه حاضر به
 20 روز با سطوح 100مدت بههورن ماهی فالور قطعه 216هیدرولیز پوست گاو صورت گرفت. برای این منظور، ابتدا تعداد سطوح مختلف 

مورد  هیدرولیز پوست گاو به جای آردماهیجایگزینی  (5T) درصد 100و  (4T)درصد  80، (3T)درصد  60، (2T)درصد  40،(1T) درصد
-ریت کلسترول، گلوکز، املشهای بیوشیمیایی خون فاکتوردر پایان . فاقد هیدرولیز پوست گاو بود (6T)تغذیه قرار گرفتند. جیره کنترل 

  2T گیری شده از سرم ماهیان تیمارگلیسرید اندازهگلوکز و تری میزاننشان داد که  نتایج د.ش سنجش اسید اوریک و پروتئین تام گلیسرید،

های نسبت به تیمار شاهد به ترتیب با میانگینلیتر گرم بر دسیمیلی 152±69/0و  بر لیتر گرممیلی 41±88/0به ترتیب با میانگین 
 در تیمار گلسریدمترین میزان گلوکز و تریک .(P>05/0) نشان داد مقادیر بیشتری رالیتر گرم بر دسیمیلی 149±81/1گرم و  87/1±40

5T اختالف با گروه  گلیسریدتریکه در مورد شد گیری اندازهلیتر گرم بر دسیمیلی 431±72/1و  بر لیتر گرممیلی 38±65/2ترتیب به
تیمارها بیشتر  از سایرلیتر ر دسیگرم بمیلی 248±93/0میزان کلسترول خون در تیمار شاهد با میانگین  .(P<05/0)دار بود شاهد معنی

بیشترین مقادیر پروتئین  .(P<05/0)دست آمد هبلیتر ر دسیگرم بمیلی 124±66/1با میانگین  5Tو کمترین مقدار کلسترول در تیمار  بود
 دست آمدهب 5Tاز ماهیان تیمار لیتر گرم بر دسیمیلی 11/0±04/0لیتر و گرم بر دسی 4/4±26/0تام و اسید اوریک به ترتیب با میانگین 

(05/0<P).  های بیوشیمیایی سرم خون از نوع جیره غذایی بود.فاکتوربیانگر تاثیرپذیری نتایج 

 .، آردماهیفالورهورن یگاو، ماه یدرولیزپوستخون، ه یوشیمیاییب یفاکتورها واژگان کلیدی:
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 مقدمه  . 1
ترین مایعات مهم، از عنوان یک بافت سیالخون به
حاالت مختلف  که تحت تأثیر استبیولوژیک 

غییر ت فیزیولوژیک و پاتولوژیک، ترکیبات آن دستخوش
در اختیار داشتن مقادیر  بنابرایند. گردنوسان میو 

های خونی و بررسی چگونگی تغییرات فاکتورطبیعی 
آن در شرایط مختلف همواره از ابزارهای مهم تشخیص 

پروفایل  .باشدمیهای ماهی در بسیاری از بیماری
بیوشیمیایی خون در واقع نشان دهنده کیفیت محیط 

 .(Svoboda et al., 2001)باشد داخلی بدن می
 رمهای بیوشیمیایی سفاکتورگیری مقدار اندازه بنابراین

زیرا  ،ماهیان سالم از اهمیت باالیی برخوردار است در
های مذکور در ماهیان دچار نوساناتی فاکتورچنانچه 

عنوان معیاری برای بهها آن گیریدازهناتوان با می ،شود
های بیماریاحتمالی از بروز ارزیابی سالمت ماهی، 

 Mesbah et) گیری نمودای پیشمتابولیک و تغذیه

al., 2012) .تابلوی  لیل ضرورت ارائهبه همین د
های گونه شناسی درهای خونفاکتورمقادیر طبیعی 

 .آبزیان است بهداشتمتخصصین  مورد تاکید مختلف
 هایکنون گزارشی مبنی بر بررسی فاکتورتا

 .وجود ندارد هورنفالور بیوشیمیایی سرم ماهی
که تغذیه تاثیر مستقیم بر رشد  کهجاییاز آنهمچنین 

و سالمت ماهی دارد، بنابراین مواد غذایی مختلف که 
ز بایستی ا ،گیرددر جیره غذایی مورد استفاده قرار می

نظر نوع و مقدار مواد غذایی تشکیل دهنده آن، مناسب 
باشد و سالمت و رشد  آن گونهای با نیازهای تغذیه

ماهی را فراهم آورد. از مهمترین مواد غذایی که در 
-ی برای آبزیان پرورشی استفاده میساخت جیره غذای

علت های اخیر بهشود، آرد ماهی است. در سال
رد منظور تامین آمشکالت ناشی از صید ماهی کلیکا به

، محققان به فکر یافتن منابع آنماهی و نیز گران بودن 
غذایی جدید و مقرون به صرفه که متناسب با نیازهای 

ای آبزیان باشد، برای جایگزینی با آرد ماهی تغذیه
 یهای جانورمنابع غذایی، پروتئیناند. از جمله این بوده

هستند که دارای ارزش غذایی باال هستند و در زنجیره 
هیدرولیز پوست گاو غذایی انسان جایگاهی ندارند. 

 درصد باالیی دارایمنابع ارزشمند است که یکی از این 
-می و است با پروفیل اسید آمینه مناسب از پروتئین

عنوان مکملی مناسب جایگزین بخشی از آرد تواند به

 Vieja)ماهی فالورهورن ماهی جیره گردد. 

synspilus) خانواده متعلق به Cichlidae  ماهیاناز 
ای هیبرید است. مولد نر این آب شیرین و گونه زیبای

مولد  و Amphilophus citrinellusمیداس ماهی 
 Cichlasoma تریماکوماهی ماده آن 

trimaculatum باشدمی (Dadgar et al., 2011). 
هدف این مطالعه بررسی تاثیر با توجه به مطالب فوق، 

های مختلف حاوی سطوح مختلف پروتیین جیره
هیدرولیز پوست گاو بر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم 

 باشد.هورن میفالورخون ماهیان 

 

 ها. مواد و روش2
هورن  با میانگین وزن قطعه ماهی فالور 216تعداد 

 7/3±2/0گرم و  95/0±2/0ترتیب  و طول اولیه به
تکرار  3هرکدام با تیمار،  6متر تهیه و در قالب سانتی

 یمتقسطور کامالً تصادفی عدد مخزن پرورشی به18در 
 30× 45شدند. هرکدام از مخازن پرورشی دارای ابعاد 

قطعه  12متر بود. در هر مخزن پرورشی سانتی 25× 
شش جیره غذایی ها با ماهی قرار داده شد. سپس ماهی

ایزوکالریک با سطوح مشخص هیدرولیز پوست گاو 
درصد هیدرولیز  20حاوی  )1T(جیره یک شامل: 

درصد هیدرولیز  40حاوی  )2T(پوست گاو، جیره دو 
درصد هیدرولیز  60حاوی  )3T( پوست گاو، جیره سه

درصد هیدرولیز  80حاوی  )4T(پوست گاو، جیره چهار 
درصد  100حاوی  )5T(پوست گاو، جیره پنج 

حاوی صفر  (6T)هیدرولیز پوست گاو و جیره شاهد 
مورد روز  100به مدت درصد هیدرولیز پوست گاو 

های غذایی با استفاده از مواد تغذیه قرار گرفتند. جیره
و  بر مبنای فرمول تهیه شده  1 اولیه به شرح جدول

تهیه گردید  WinFeed 2.8افزار توسط نرم
(Batmani, 2011) . 

کلرزدایی منبع تامین آب مورد استفاده، آب شرب 
صورت روزانه، میزان اکسیژن با دستگاه هدما ب بود. شده

 pH و (Jenway 970) اکسیژن متر آزمایشگاهی مدل
صورت به Dever UB-10 متر مدلpHبا دستگاه 

دمای آب کارگاه میانگین گیری شد. ی اندازهگهفت
 5/6±5/0گراد، اکسیژن محلول درجه سانتی 1±27

سختی آب  و pH  5/0±1/7 گرم در لیتر،میلی
ماهیان سه بار در روز  گرم در لیتر بود.میلی 5/1±168
درصد  3 میزانشب( به  12بعدازظهر و  4صبح و  8)
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 .(Batmani, 2011)بیومس خود تغذیه شدند 

 

 ینگهدار یطو شرا یماه یهته .2.1
روز، در پایان دورره از ماهیان تیمار  100پس از 

1T  2تیمار گرم،  72/3±47/0با میانگین وزنیT  با
با میانگین  3Tگرم، تیمار  83/3±36/0میانگین وزنی 

با میانگین وزنی  4Tگرم، تیمار  93/2±49/0وزنی 
با میانگین وزنی  5Tتیمار گرم،  44/0±80/2
با میانگین وزنی  6Tتیمار گرم و  41/0±61/2
عمل آمد. برای این گرم خونگیری به 87/0±42/2

. ندانتخاب شدنمونه ماهی  3ابتدا از هر مخزن منظور 
ز اسانس گل میخک با غلظت ها با استفاده اماهی

بیهوش شدند و بعد از آن بالفاصله بدن  درصد1/0
قطع و سپس ماهیان ساقه دمی  .ماهی خشک گردید

 شد گیری انجامها خوناز ورید ساقه دمی ماهی
(Jamalzadehet al., 2001).  خون به داخل سپس

ریخته شد. خون  ماده ضد انعقادفاقد هرگونه ویال 
های حاوی خون منظور تهیه سرم، ویالسپس به

ل )مدسانتریفیوژ دستگاه دقیقه در  5به مدت ماهیان 
Hawksley Encland دور در دقیقه  1400( با

. برای تعیین مقادیر بیوشیمیایی ندشدسانتریفیوژ 
دستگاه اتوآنالیزر ساخت شرکت اپندرف آلمان  ازخون، 

ای افزارهها توسط نرمشد. تجزیه و تحلیل داده استفاده
Excel 2007  وSPSS 17  شدانجام. 

 

   . نتایج3
های بیوشیمیایی خون ماهیان فاکتوربرخی  نتایج

گلسرید و گلوکز، اسید اوریک، کلسترول، تری شامل
 شدهارائه  2در جدول مختلف پروتئین تام تیمارهای 

سرم ماهیان تیمار  گلیسریدگلوکز و تریمیزان  است.
2T و  در لیتر گرممیلی 41±88/0ترتیب با میانگین به
نسبت به تیمار لیتر گرم بر دسی( میلی69/0±152)

در  گرممیلی 40±87/1های ترتیب با میانگینشاهد به
طور غیر لیتر بهبر دسی گرممیلی 149±81/1و  لیتر
. (P>05/0) نشان داد مقادیر بیشتری راداری یمعن

میزان کلسترول خون در تیمار شاهد با میانگین 
تیمارها ر از سایلیتر گرم بر دسیمیلی 93/0±248

-یتفاوت معن 5T و 4Tو  2Tبا تیمارهای و  بیشتر بود
بیشترین مقادیر پروتئین تام . (>05/0P) اشتدداری 

گرم بر  4/4±26/0ترتیب با میانگین و اسید اوریک به

 .بر حسب درصد هورنفالور یماه یساخته شده برا ییغذا یرهج یاجزا - 1جدول 

 تیمارها

 مواد
 (شاهد)  (100%  (80%)  (60%)   (40%)  (20%) 

 83/34 0 61/7 06/16 17/23 42/29 آرد ماهی کلیکا

 58/10 58/11 47/11 2/21 62/12 64/13 آرد گندم

 0 32/31 64/28 29/24 8/16 7 هیدرولیز پوست گاو

 7/33 9/30 58/21 95/19 33/24 7/25 گلوتن گندم

 9/6 6/6 75/4 5/4 25/0 0/4 روغن ماهی کلیکا

 16 4/18 16 16 92/17 16 افزودنی

 - 1 55/02 80/2 3/3 40/3 دی کلسیم فسفات
 یشپ - درصد  5/0ضدقارچ   -درصد  2 ینآستاگزانت  - درصد  1 یونیندرصد، مت  1 یزینل - درصد  3شامل: هم بند   ی* مواد افزودن
 درصد. 1 یداناکس یآنت - درصد 3 یتامینمخلوط و یشپ - درصد 5/2 یمخلوط معدن

 یط پوست گاو یدرولیزسطوح مختلف ه یحاو یرهشده با ج یهفالورهورن تغذ یانسرم خون ماه یوشیمیاییب یباتترک - 2جدول 
 .(یارمع انحراف±یانگین)م دوره پرورش

 تیمار

 1T 2T 3T 4T 5T 6T فاکتور

47/1±04 (mg/l) گلوکز a 88/0±41 a 34/1±39 a 37/1±40 a 65/2±38 a 87/1±40 a 

04/0±1/0 (mg/dl)اسید اوریک  a 50/0±1/0 a 07/0±1/0 a 04/0±1/0 a 04/0±11/0 a 06/0±1/0 a 

2/1±245 (mg/dl) کلسترول a 84/2±247 b 84/2±245 a 2/1±243 c 66/1±241 d 93/0±248 a 

84/2±151 (mg/dl) تری گلسرید a 69/0±152 a 74/1±149 a 33/1±146 b 72/1±143 c 81/1±149 a 

32/1±2/4 (g/dl)پروتئین تام  a 1±3/4 a 85/0±3/4 a 37/0±2/4 a 26/0±4/4 a 32/0±2/4 a 

 .(>05/0P) باشدیدار میوجود حروف متفاوت در هر ستون نشانه وجود اختالف معن* 
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از  لیترگرم بر دسیمیلی 11/0±04/0لیتر و دسی
داری با یکه تفاوت معن دست آمدهب 5Tماهیان تیمار 

. مقادیر پروتئین تام و (P>05/0)سایر تیمارها نداشت 
ترتیب مقادیر ماهیان تیمار شاهد بهاوریک  اسید

گرم بر میلی 1/0±06/0لیتر و دسی گرم بر 32/0±2/4
 گیری گردید.اندازهلیتر دسی

 

 گیری. بحث و نتیجه4
ر گلسیرید دمیزان گلوکز و تری براساس نتایج

 وست گاودرصد هیدرولیز پ 40تغذیه شده با  ماهیان

)2T( بیشترین میزان  .دبور شاهد بیشتر نسبت به تیما
کلسترول در تیمار شاهد و بیشترین مقادیر پروتئین 

 شدگیری اندازه 5Tتام و اسید اوریک در ماهیان تیمار 
ی های بیوشیمیایفاکتورکه نشان دهنده تاثیرپذیری 

تاثیرپذیری  سرم خون ماهی از نوع جیره غذایی است.
ش ، پیاز جیرهخون ماهی های بیوشیمیایی سرم فاکتور

در  (2013) و همکاران Shokrelahiاین توسط  از
هورن تغذیه شده با بررسی سرم خون ماهیان فالور

، Eو  Cهای مختلف ویتامین های حاوی درصدجیره
Mahani در بررسی اثرات کبالت  (2016) و همکاران

در جیره غذایی ماهی زینتی اسکار سلطنتی 
(Astronatus ocellatus)  بر روی فاکتورهای

در  (2016) همکارانو  Moghadasبیوشیمایی سرم، 
بر  (Moras nigra)شاتوت  آردبررسی اثرات رنگدانه 

های هماتولوژیک و بیوشیمیایی خون ماهی شاخص
، (Oncorhynchus mykiss)کمان آالی رنگینقزل

Rouhi در بررسی اثرات زیره سیاه  (2015) و همکاران
((Carum carvi  بر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم

 Naderiو  (Cyprinus carpio)خون کپور معمولی 
 بروکلی کلمات ثردر بررسی ا (2014) و همکاران

(Brassica oleracea )ماهیان  غذایی درجیره
به اثبات  های بیوشیمیایی سرمفاکتوربر  کپورمعمولی

 و همکاران  Mohammadnezhadرسیده است.
 ای که بر روی ماهیان کپور معمولیدر مطالعه (2010)

گزارش  (SFK)تغذیه شده با یک جیره غذایی ثابت 
کردند که افزایش دفعات و درصد غذادهی در روز با 
یک جیره غذایی ثابت تغییر معنی داری را در برخی از 
فاکتورهای بیوشیمیایی سرم مانند گلوکز، کلسترول و 

 و همکارانزاده بیگگلیسرید به همراه ندارد. تری
هفته  8مدت بچه ماهیان کپور معمولی را به( 2015)

با سطوح مختلف کورتیزول خوراکی مورد تغذیه قرار 
 م ماهیانهای بیوشیمیایی سرفاکتوردادند و سپس 

اد د مورد مطالعه را مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج نشان
-یلیم 200که با افزایش کورتیزول خوراکی تا سطح 

ین افزایش یافت و میزان پروتئگرم بر لیتر میزان گلوکز 
جیره اثر Barnhart  (1969 ).تام با کاهش همراه بود

 هایفاکتورروی برخی  جنس را بر غذایی، گونه، سن و
سید ا گلوکز، یمیایی خون از جمله پروتئین تام،بیوش

ماهی قزل آالی  گونه دو سرم خون کلسترول و اوریک
ا دو جیره غذایی متفاوت ب Idahooو  Shasta یپرورش

به این نتیجه رسید مورد مطالعه و مقایسه قرار داد و 
 نه ماهی از عوامل موثر برکه جیره غذایی و گو

 Keramatو  Adhamiهای خونی هستند. فاکتور
ی آالقزلهای بیوشیمیایی سرم ماهیان فاکتور (2016)

 با دو جیره مختلف هفته 8 مدتکه بهرا  کمانرنگین
(A)  وچربی  آردشامل (B)  دارای روغن ماهی به جای

د نده بودند را مورد ارزیابی قرار دادچربی تغذیه ش آرد
های بیوشیمیایی سرم این ماهیان فاکتورو بین برخی از 

له گلوکز، پروتئین تام و آلبومین اختالف معنی از جم
و  Mesbah .بین تیمارها مشاهده کردند یدار

های بیوشیمیایی خون مانند فاکتور (2012) همکاران
د را گلیسریگلوکز، اوره، اسید اوریک، کلسترول و تری

را در دو فصل ( Barbus grypus) شیربت اندر ماهی
سرد و گرم مورد ارزیابی قرار دادند و به این نتیجه 

های بیوشیمیایی سرم خون فاکتوررسیدند که برخی از 
تحت تاثیر دمای محیط و در نتیجه جیره  انماهیاین 

و  Safari غذایی مورد استفاده در آن فصل قرار دارد.
کنجاله کانوال در  به بررسی اثر (2008)همکاران 

درصد جایگزینی آرد  50و  40، 30، 20، 10، 0سطوح 
روزه  56در یک دوره آالی رنگین کمان ماهی در قزل

که با افزایش سطح جایگزینی،  شان دادندننمودند و 
 داریطور معنیگلیسرید بهمیزان کلسترول و تری

اثرات  (2009) و همکاران Hajiabadi ابد.ییمکاهش 
گرم در  2و  1کارنتین در سه سطح صفر، مکمل ال

 مانکآالی رنگین زلکیلوگرم در جیره غذایی ماهیان ق

های بیوشیمیایی سرم مورد مطالعه قرار فاکتوررا بر 
نشان داد که میزان کلسترول، ها آننتایج دادند. 

-ولین و آلبومین خون تحت تاثیر الپروتئین تام، گلوب

های در سال. ارددداری کارنتین جیره افزایش معنی
های بیوشیمیایی سرم خون اخیر توجه زیادی به فاکتور
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عنوان شاخصی برای کیفیت محیط داخلی بدن ماهی به
جا که فاکتورهای خونی و اما از آن .صورت گرفته است

سرمی در گونه های مختلف ماهیان با هم متفاوت است 
و ارتباط مستقیم زیادی با شرایط محیطی مختلف از 

 (Ross and Ross, 1999)جمله نوع تغذیه دارد 

های ضروری است که فاکتورهای مذکور برای گونه
مختلف ماهی و تحت شرایط اقلیمی گوناگون و متفاوت 

ر مطالعه حاضر با مطالعه قرار گیرد. دمورد  ایتغذیه
، تاثیرپذیری فاکتورهای بیوشیمیایی توجه به نتایج

نماید. یی را تایید میسرم خون ماهیان از جیره غذا
تا  توانبنابراین با استفاده از جیره غذایی مناسب می

حدود زیادی به بهبود وضعیت فاکتورهای بیوشیمیایی 
عنوان شاخصی برای ارزیابی وضعیت سرم خون به

سالمت در ماهیان کمک کرد.
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