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Abstract
Aims: Transportation of live fish is a common practice among aquaculture
facilities. Different studies have reported how transport elicits physiological
stress responses and increases disease susceptibility in farmed fish. The aim of
the present study was to evaluate the hematological parameters in common
carp juvenile feeding of Bacillus sp. probiotics in the condition of before and
after long-distance transports.
Materials & Methods: In this experimental study, 180 common carp juveniles
with a mean weight of 40±1.89g were randomly divided into 2 ϐiberglass tanks
with a capacity of 400L. Fish juveniles in one tank were feeding with Protexin
were used at a concentration of 1×107CFU/100g and ϐishes in the other tank
were not consumed probiotic (control group) for 45 days. At the end of the
feeding trial, the carp juveniles from both treatments randomly were packed in
plastic bags (40L) at a density of 1kg/bag. The juvenile feeding previously from
probiotic were packed in 2 treatments with 0/05g NaCl/or without of NaCl in
water. Also, the juvenile feed of the control tank was packed in bags as the
control. The bags unpacked after 12h and blood samples were taken from 10
fish in each replicate and hematological parameters were compared among the
groups.
Findings: WBC, Hematocrit, Hemoglobin, MCV, MCH, MCHC, and leukocytes
differential count are affected by after transport stress (p<0.05). However,
there were no significant differences in the amounts of RBC and hemoglobin in
experimental treatments (p>0.05).
Conclusion: Feeding of common carp juveniles with Bacillus sp. probiotics had
positive effects on blood parameters before and after long-distance
transportation in plastic baggage, thereby if used in diet, it can be good
alternatives to salt.
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  چکيده
ی هاتیفعالی مرسوم در هاوهیشزنده ماهی یکی از  و نقل حمل اهداف:

است که چگونه این عملیات باعث  دادهی است. مطالعات مختلف نشان پرور یآبز 
در  هایار میبی فیزیولوژیک استرس و قابلیت بروز انواع مختلف هاپاسخافزایش 
 یهالوسیباساستفاده از  تاثیر. هدف از مطالعه حاضر بررسی شودمیماهیان 

ط ماهیان کپور معمولی در شرایسی بچهشناخونپروبیوتیکی بر برخی پارامترهای 
  بود. مدتیطوالنی هاو نقل حملقبل و بعد از 

ماهی کپور معمولی با میانگین عدد بچه ۱۸۰در این مطالعه تجربی  :هاروشمواد و 
لیتر ۴۰۰تصادفی در دو مخزن فایبرگالس با ظرفیت  به شکلگرم ۴۰±۸۹/۱وزنی 

توسط  شدهلیتکمی هارهیجماهیان با تقسیم شدند. در یک مخزن بچه
ی هارهیجگرم غذا و در مخزن دیگر با ۱۰۰واحد کلنی در ۱×۷۱۰پروتوکسین با غلظت 

روز غذادهی شدند. در پایان دوره  ۴۵فاقد پروبیوتیک (گروه شاهد) به مدت 
کرده از پروبیوتیک در دو تیمار آزمایشی شامل کیسه هیتغذماهیان بچه غذادهی،

اهیان مکلرید و بچهکلرید در هر لیتر آب و کیسه فاقد سدیمگرم سدیم۵/۰حاوی 
لیتری با ۴۰ی پالستیکی هاسهیکنوان در کرده از گروه شاهد تحت همین عتغذیه

 ی ازبردار نمونه ساعت،١٢پس از ی شدند. بندبستهکیلوگرم ماهی سطح تراکم یک
  قرار گرفت. سنجشی مورد شناسخونپارامترهای  و ماهی انجام شدبچه ۱۰خون 
 ی در سطوحدار یمعنباعث ایجاد تغییرات  و نقل حملاسترس ناشی از  :هاافتهی

و شمارش افتراقی  MCV ،MCH ،MCHCگلبول سفید، هماتوکریت، هموگلوبین، 
ی دار یمعن اتتاثیر )، اما >۰۵/۰p( بین تیمارهای مختلف آزمایشی شد هاتیلکوس
  ).<۰۵/۰p( سطوح گلبول قرمز و هموگلوبین نداشت در
ماهیان ی پروبیوتیکی در جیره غذایی بچههالوسیباساستفاده از  ی:ر یگجهینت

 در شرایط قبل و بعد از آنهای خونمثبتی بر پارامترهای  اتتاثیر کپور معمولی 
 تواندیمدارد و در صورت استفاده در جیره غذایی  مدتیطوالنی هاو نقل حمل

  جایگزین مناسبی به جای نمک باشد.
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  مقدمه
ماهیان تجاری از خانواده  نیترمهمماهی کپور معمولی یکی از 

ی ماه . با توجه به نرخ رشد سریع و پرورش آساناستکپورماهیان 
ماهیان در حال  نیترتیپرجمعیکی از  عنوانبه کپور این گونه

ی عمده هاچالش. یکی از [1]شودیمپرورش در سطح جهان شناخته 
 منظوربهشده ی غذایی فرمولههارهیجدر پرورش این گونه بهبود 

برای  آلدهیای هاروشافزایش رشد و ارتقای سالمت است. یکی از 
ی غذایی مانند هامکملاستفاده از مقابله با این چالش 

ورت که در ص ستا هاکیوتیبنیسها و کیوتیبیپر ها، پروبیوتیک
تم مفیدی بر سیس اتتاثیر شدن به جیره باعث بهبود رشد و اضافه

  .[2]شوندایمنی میزبان می
ی غذایی بر عملکرد سیستم ایمنی ماهیان از دهه هایافزودننقش 
. برخی از این مواد [3]است گرفته قرارمیالدی مورد مطالعه  ۱۹۸۰

دلیل داشتن پتانسیل باال برای محافظت از ماهی در برابر افزودنی به
. انتقال [4]گرفتندیمی قرار بررس مورد زااسترسو عوامل  هایمار یب

ی است که بایستی طوری طراحی اچندمرحلهماهی یک عملیات 
یزان استرس را نیز به ی اقتصادی مهانهیهزشود تا عالوه بر کاهش 

 نیبزرگتریکی از  درواقع. [5]حداقل مقدار ممکن کاهش دهد
رساندن میزان ماهیان زنده به حداقل و نقلحمل در  هاچالش

نیز بیان  [7]تورت وشرک  که طورهمان. [6]ستا آنهااسترس در 
 از دارانمهرهجزء اصلی زندگی همه  عنوانبهداشتند که استرس 

 عنوانبهاسترس  [8]فلویدفرانسیسماهیان است. طبق تعریف  جمله
ن قرارگرفت تاثیردلیل تحت که در آن به شودیمشرایطی تعریف 

سالمت توسط فاکتورهای مختلف، موجود زنده قادر به حفظ حالت 
دلیل شرایط به تواندیمطبیعی خود نیست. استرس در ماهیان 

ی به ابتالی ماه دهد و باعث رخبیولوژیکی، فیزیکی و یا شیمیایی 
 عموماً  و نقلحمل . ماهی در حال [9]شود هایمار یبانواع مختلف 

قرار  زااسترسکوتاهی در معرض چندین نوع عامل  زمان مدتدر 
زنده  و نقلحمل ی که در ارتباط با ابالقوهی هااسترس. [6]ردیگیم

، مخزن، محدودیت نامناسبشامل تراکم  شودیمماهی مطرح 
ی ی ماهر یپذعادتو آب ی، کیفیت نامناسب کیزیفی هایکار دست

، شود نیز منتقلبا دقت  یماهاگر  یحت. [6]به شرایط جدید هستند
 واکنش دهندهم  ممکن است با ی خفیفزااز عوامل استرس یگروه

  .[10]شوند ریم و مرگشروع  منجر بهو 
پاسخ به استرس در ماهیان فرآیندی بسیار پیچیده و شامل 

ی رفتاری و فیزیولوژیکی است که به اشکال هاواکنشی از امجموعه
. این رفتارها، ماهی شوندیمتقسیم  دهندهانطباقو یا  کنندهجبران

 ی استرس اولیههاپاسخ. کندیم زارا قادر به غلبه بر عوامل استرس
ی مراکز عالی قشر مخ هستند که منجر به ساز فعالدر ماهی شامل 

شدن و فعال هانیمآکولکاتهانتشار گسترده کورتیکواستروئیدها، 
ی استرس ثانویه در تمام سطوح درونی و بیرونی هاپاسختعدادی از 

	.[11]دنشویمبدن 
. شودیاستفاده م یمختلف ییایمیزنده از مواد ش یانتقال ماه یبرا
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در خصوص مزایای استفاده از این مواد  یشواهد کماستثنا، چند با 
 قاتیتحق .[12]داردوجود  و نقلحمل ی مختلف هاروششیمیایی در 

 یاسترس یهاپاسخ تواندیم یهوشیکه ب ندانشان دادهمختلف 
 یبرااین روش  حال نیا با .[12]کند جادیا یکار دستمشابه با 

و نقل حمل طول در  که ممکن است ریپذکیتحریان کردن ماهآرام
 ماده. در حال حاضر تنها خواهد بود دیمفبسیار  نندیبب بیآس

 و هستند ییغذا یهانمک ،یانتقال ماه یبرا شدههیتوص یافزودن
  ی ستیزی هانمک سایرست. از ا آنها نیترعیشا میسددیکلر

 توانیمکلسیم نیز در این رابطه و سولفات کربناتیبمانند سدیم
  کردن نمک در سطوح مناسب به آب . اضافه[12]کرداستفاده 

باعث ایجاد شوری در سطحی مشابه با شوری خون ماهی، کاهش 
ی متابولیکی و هورمونی مناسب هاپاسخو  [13]یونگرادیان ی

	.[14]شودمی
تغذیه از  تاثیردر مطالعه حاضر  ذکرشدهبا توجه به موارد 

ی هاسهیکی پروبیوتیکی همراه با افزودن نمک به هالوسیباس
ماهیان کپور ی بچهشناسخونبر برخی از پارامترهای  و نقلحمل 

ی فاقد نمک هاسهیکماهیانی که در معمولی در مقایسه با بچه
  منتقل شده بودند مورد بررسی قرار گرفت.

  

  هاروشمواد و 
ماهی کپور معمولی با عدد بچه ۱۸۰مطالعه حاضر تعداد انجام  برای

از کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی گرم ۴۰±۸۹/۱میانگین وزنی 
اه ی دانشگپرور یآبز شهید چمران (گلستان) تهیه و به آزمایشگاه 

ماهیان برای سازگاری با شرایط گنبد کاووس منتقل شد. سپس بچه
لیتری موجود در محل ٢٠٠٠ جدید به مدت یک هفته در مخزن

ماهیان با جیره آزمایشگاه نگهداری شدند. در طول دوره سازگاری بچه
و  متریلیم۳قطر  پایه مخصوص ماهی کپور (فرادانه؛ ایران) با

فیبر خام،  %۷چربی خام،  %۸پروتئین خام،  %۳۸ترکیبات تقریبی 
  غذادهی شدند.فسفر  %۵/۱رطوبت و  %۱۱خاکستر،  ۱۱%

ن ماهیای اولیه، بچهسنجستیزایان دوره سازگاری و انجام پس از پ
لیتر با تراکم ٤٠٠تصادفی در دو مخزن فایبرگالس با ظرفیت  به شکل

ماهی در هر مخزن تقسیم شدند. در طول دوره پرورش، آب بچه ٩٠
دایم هوادهی شد. دوره نوری  طوربهغیر چرخشی و  صورتبه

ساعت تاریکی بود. ٨وشنایی و ساعت ر١٦ صورتبه شدهگرفتهدرنظر 
) ٢٠:٠٠و  ١٤:٠٠، ٨:٠٠نوبت در ساعات  ٣ ماهیان روزانه درتغذیه بچه

 با مخلوط شدهلیتکموزن بدن با استفاده از جیره پایه  %٥معادل 
وس باسیلجنس باسیلوس شامل  یهایباکتر  از سویه اسپور پنج

	Bacillus)سابتیلیس  subtilis) ، کسایمیپلباسیلوس (B.	

Polymyxa) ، سیفورمینیکلباسیلوس (B.	 licheniformis)  ،
 باسیلوس التروسپوروسو  (circulans	B.) باسیلوس سیرکوالنس

)laterosporus	B.(  گرم غذا تحت ۱۰۰واحد کلنی در  ۱×۷۱۰با غلظت
روز  ۴۵عنوان تجاری پروتکسین آکواتک (نیکوتک؛ ایران) به مدت 

 مقدار، ابتدا نظر موردی غلظت ساز آمادهانجام شد. برای 
 باکتریاییاسپور  میکرولیتر از سوسپانسیون حاوی مخلوط١٠٠

گار آ  کشت ژالتینی تریپتیک محیط حاوی هایتیپل در و برداشته
(TSA) در  شدهدادهکشت هایتیپلشده، کشت داده شد. استریل

انکوبه شدند.  C°۳۷دمای در ساعت ٢٤مدت  به دستگاه انکوباتور
 هایپرگنهاستریل  آنس از استفاده با از پایان انکوباسیون،پس 
 حاوی هایاپندروفبه  و جداسازی کشت هایتیپل از شدهلیتشک
 در یهمزن برق از استفاده منتقل شدند. با استریل فیزیولوژی سرم

شد.  تهیه باکتریایی سوسپانسیون از هموژن دقیقه محلولی٥مدت 
 دستگاه از استفاده با مورد نظر باکتریایی سپس غلظت

 نیم استاندارد و محلول S11اسپکتروفتومتر مدل بیوکروم
ل مبنای واحد تشکی بر نظر نوری باکتریایی مورد غلظت ،فارلندمک

نانومتر ۶۱۰ موجطول در بهینه چگالی براساسبر لیتر  (CFU)کلنی 
  .[16	,15]شدتعیین 

در  شدههیتهی غذایی، سوسپانسیون باکتریایی هارهیجبرای تکمیل 
آب مقطر اضافه و با  تریلیلیم٢٠به بر لیتر  واحد کلنی١×٧١٠غلظت 

 همی خوببه شدهلیتکم رهیجگرم غذا اسپری شد. ١٠٠افشانه روی 
 به C°۴۰شدن، در دستگاه انکوباتور با دمای و پس از یکنواخت زده

 دهان سایز با مطابقچشمه زیری هاالک از و خشکساعت ٥مدت 
برای گروه  مورد استفاده. ساخت جیره [17]شد داده عبور ماهیانبچه

ماده  گونه هرطی فرآیند مذکور اما بدون استفاده از نیز شاهد 
هفتگی تهیه و تا زمان  صورتبهغذایی  یهارهیجافزودنی انجام شد. 
  .شدیمذخیره  ٤°Cاستفاده در دمای 
های باسیلوس تاثیرروز)، برای بررسی  ٤٥( یغذادهپس از پایان دوره 

 ماهیان کپور معمولیی بچهشناسخونپروبیوتیکی بر پارامترهای 
ی پالستیکی با حجم هاسهیکاز  مدتیطوالنی هاو نقلحمل طی 
 ٣با  کدام هریک گروه شاهد  به همراهلیتر در دو تیمار آزمایشی ٤٠

لیتر ٢٠لیتر آب شیرین و ٢٠با حجم  هاسهیکتکرار استفاده شد. 
با استفاده از طناب نایلونی مسدود  آنهاهوای فشرده پر شدند. درب 

ساعت نگهداری شدند. ١٢ماهیان در شرایط مذکور به مدت شد و بچه
  ماهی بود.بچه لوگرمیکهر کیسه حاوی یک

 

 ی،ی پروبیوتیکهالوسیباسکرده از ماهیان تغذیهدر تیمار اول از بچه
کلرید در هر لیتر آب حاوی گرم نمک سدیم٥/٠ در تیمار دوم از

ر سوم و در تیما های پروبیوتیکیباسیلوسکرده از ماهیان تغذیهبچه
ماده  گونه هرکرده از جیره پایه بدون ماهیان تغذیهفقط از بچه

 هاسهیکدمای آب  و نقلحمل افزودنی استفاده شد. در طول دوره 
	بود. ٢٥°Cعادل در سطحی ثابت و م

در دو مقطع زمانی مختلف شامل بالفاصله بعد از صید ماهیان بچه
از طریق ورید ساقه دمی  و نقلحمل ساعته ١٢و پایان دوره 

احتمال ایجاد شرایط  دلیلبه گیریخون هنگام ی شدند. درر یگخون
 مواد خونی از یهاشاخص برآن  تاثیرو  زااسترسنامناسب و 

ماهی از عدد بچه ١٠ی ر یگخونبرای  .[18]نشداستفاده  کنندههوشیب
تصادفی صید  طوربهگرم ٥٥±٢٩/١هر کیسه (تکرار) با میانگین وزنی 

ی مرطوب قرار گرفتند. چشم و سرپوش اپارچهی درون آرامبه شدند و
ا گرفتن ماهی بکامل پوشانده شدند. پس از آرام طوربه آنهاآبششی 

یق از طر آنهای ر یگخوننسبت به لیتری یلیم۲ی هاسرنگاستفاده از 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  انیجعفر رایسم ۷۸

   ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۸دوره                                                                                                                                                                      علوم و فنون شیالتپژوهشی  -نامه علمیفصل

خون تازه از هر نمونه  تریلیلیم٥/٠ورید ساقه دمی اقدام شد. مقدار 
هپارین  ضدانعقاد ماده اپندورف حاوی یهالولهماهی گرفته و به 

  خون) منتقل شد. ترلییلیم٥/٠ی هر ازامیکرولیتر به ١٠(
با  [19]دایزلی وبلکسهال قرمز مطابق روش  ی سفید وهاگلبولتعداد 

 استفاده از الم هموسیتومتر نئوبار، درصد هماتوکریت مطابق روش
، غلظت تیهماتوکرکرویمبه روش استاندارد  [20]و همکارانانگلند 

 متانیسبه روش  [19]دایزلی وبلکسهال  هموگلوبین مطابق روش
ی ضرایب گلبولی شامل حجم متوسط گلبول ر یگاندازههموگلوبین و 

و غلظت  (MCH)، هموگلوبین متوسط گلبول قرمز (MCV)قرمز 
ی هافرمولاز طریق  (MCHC)ی قرمز هاگلبولمتوسط هموگلوبین 

 یهاگلبول تفریقی شمارشمنظور به .[19]شدی ر یگاندازهمربوطه 
 نیخو گسترشنیز  هاتیمونوسشامل نوتروفیل، لنفوسیت و  سفید
 روش گیمسا به وتهیه شد  معمولی یاشهیش هایالم روی
  .[21]شدند گزارش درصدحسب  بر نتایج ی وز یآمرنگ

  
% هماتوکریت	

	میلیمترمکعب/ 			گلبول	قرمز
10 =MCV	(fL)  

  

MCH	(pg)  =
گرم	بر	دسیلیتر هموگلوبین	

	میلیمترمکعب/ گلبول	قرمز
10	

	

MCHC (گرم بر دسیلیتر)= 
گرم	بر	دسیلیتر 		هموگلوبین	

% هماتوکریت	
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  هاداده لیتحل و هیتجز

 بودننرمال ابتدا. شدانجام  25	SPSS افزارنرمبا  هادادهآنالیز آماری 
با  هاانسیوار همگنیو اسمیرنوف  -کولموگروف آزمون با هاداده

مورد سنجش قرار گرفت. پس از کسب اطمینان از  آزمون لون
آزمون  تیمارها از بین میانگین مقایسه ، برایهادادهبودن نرمال
 از همگن یهاگروه جداسازی منظوربه و طرفهکی واریانس تجزیه
 برای شد. استفاده %٥ احتمال سطح در دانکنی ادامنهچند آزمون

 یهمبستگ شده ضریبیر یگاندازهتعیین ارتباط بین پارامترهای 
  نیز محاسبه شد. پیرسون

  
  هایافته

ماهیان کپور معمولی پس ی بچهسشناخوننتایج آنالیز پارامترهای 
براساس نتایج  است. شده هیارا ١در جدول  و نقلحمل ساعت ١٢از 

هم در حالت آرامش و هم پس از  دیسفی هاگلبولحاصل تعداد 
 ی پروبیوتیکیهالوسیباسکرده از در تیمارهای تغذیه و نقلحمل 

داد ی نشان دار یمعنی شاهد افزایش هاگروهدر مقایسه با 
)۰۵/۰p<،(  کرده از ی بین تیمارهای تغذیهدار یمعناما اختالف

د نشی پروبیوتیکی حاوی نمک و فاقد نمک مشاهده هالوسیباس
)۰۵/۰p> ماهیان سفید در خون بچه گلبول). بیشترین تعداد

  های پروبیوتیکی در حالت آرامش و کرده از باسیلوستغذیه
شده در گروه شاهد ثبت ماهیان حملکمترین تعداد آن در خون بچه

  شد.
در  و نقلحمل درصد هماتوکریت هم در حالت آرامش و هم پس از 

 ی پروبیوتیکی در مقایسه باهالوسیباسکرده از تیمارهای تغذیه
). بیشترین >۰۵/۰pداد (ی نشان دار یمعنی شاهد کاهش هاگروه

شده در گروه شاهد و ماهیان حملدرصد هماتوکریت در خون بچه
کی ی پروبیوتیهالوسیباسکرده از کمترین درصد آن در تیمار تغذیه

	نمک و فاقد این ماده افزودنی ثبت شد. به همراه
داری در خون ش معنیو نقل کاهی گلبولی پس از حمل هاسیاند
ی پروبیوتیکی در مقایسه با هالوسیباسکرده از ماهیان تغذیهبچه

). بیشترین مقدار برای هر سه شاخص >۰۵/۰pداد (گروه شاهد نشان 
 MCVشده در گروه شاهد، کمترین مقدار ماهیان حملدر خون بچه

کرده از شده در تیمار تغذیهماهیان حملدر خون بچه MCHو 
 MCHCنمک و کمترین مقدار  به همراهی پروبیوتیکی هالوسیباس

ر ی پروبیوتیکی دهالوسیباسکرده از ماهیان تغذیهنیز در خون بچه
در حالت آرامش  هاشاخصتیمار فاقد نمک ثبت شد. بررسی این 

در خون  MCHCنیز نشان داد که از بین ضرایب گلبولی فقط میزان 
لوس های پروبیوتیکی در مقایسه با کرده از باسیماهیان تغذیهبچه

  ). >۰۵/۰pاست ( افتهی کاهشداری معنی به شکلگروه شاهد 
بود  داریمعنبرای دو شاخص دیگر این نتایج فاقد اختالف 

)۰۵/۰p>.(  
در  و نقلحمل شرایط قبل و بعد از  در هر دو هاتیلنفوسدرصد 

ی پروبیوتیکی در مقایسه با هالوسیباسکرده از تیمارهای تغذیه
). بیشترین >۰۵/۰pداد (داری نشان ی شاهد افزایش معنیهاگروه

به یکی ی پروبیوتهالوسیباسکرده از درصد لنفوسیت در تیمار تغذیه
شده در گروه ماهیان حملنمک و کمترین درصد آن در بچه همراه

  شاهد ثبت شد.
شرایط قبل و بعد از  ودر هر د هالینوفیائوزو  هالینوتروفدرصد 
پروبیوتیک در مقایسه با  کنندهافتیدردر تیمارهای  و نقلحمل 
). بیشترین >۰۵/۰pداد (داری نشان ی شاهد کاهش معنیهاگروه

 شده در گروهماهیان حملدرصد نوتروفیل و ائوزینوفیل در خون بچه
  در تیمار حاوی نمک ثبت شد. آنهاشاهد و کمترین درصد 

ماهیان نیز در حالت آرامش در خون بچه هاتیسمونودرصد 
پروبیوتیک در مقایسه با گروه شاهد کاهش  کنندهافتیدر

اختالف  و نقلحمل )، اما پس از >۰۵/۰pداری نشان داد (معنی
  ).<۰۵/۰p( ی بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشددار یمعن

در هر ماهیان ی قرمز و غلظت هموگلوبین خون بچههاگلبولتعداد 
بود  داریمعنفاقد اختالف  و نقلحمل شرایط قبل و بعد از  دو
)۰۵/۰p>۲و  ۱های ؛ جدول.(  
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  ماهیان کپور معمولی بین تیمارهای مختلف آزمایشیسی بچهشناخونمیانگین آماری مقایسه پارامترهای  )۱جدول 

  شاخص
  تیمار آزمایشی

	Bباسیل *  کلریدسدیم+باسیل*	Bکنترل *	Aباسیل *	Aکنترل *
  ab۸۵/۰±۵۰/۱۶  a۴۰/۰±۴۰/۱۷  b۱۱/۰±۸۰/۱۵  ab۵۰/۰±۳۰/۱۶  ab۴۵/۰±۶۵/۱۶	متر مکعب)(میلیگلبول سفید 

  a۰۶/۰±۲۷/۱  a۸۳/۰±۲۱/۱  a۳۵/۰±۵۹/۱  a۳۷/۰±۳۴/۱  a۱۰/۰±۲۲/۱ گلبول قرمز (میلیمتر مکعب/۱۰۶×)

  a۲۰/۰±۷۰/۸  a۱۵/۰±۷۰/۸  a۵۰/۰±۷۵/۸  a۴۴/۰±۳۱/۸  a۲۰/۰±۳۰/۸  لیتر)گرم بر دسی( نیهموگلوب
  ab۹۵/۰±۱۵/۲۶  bc۸۵/۰±۶۵/۲۵  a۱۰/۰±۹۰/۲۶  c۵۰/۰±۷۰/۲۴  c۴۷/۰±۵۸/۲۴  )%( تیهماتوکر

(fl) MCV	ab۵۴/۳۲±۹۵/۲۰۱  ab۵۲/۴۹±۵۰/۲۰۲  a۳۵/۲۵±۸۵/۲۱۴  b۲۰/۴۰±۳۰/۱۶۴  ab۱۴/۲۹±۴۵/۲۰۰  

(pg) MCH	ab۰۰/۲±۶۰/۶۶  ab۸۷/۴±۶۰/۶۸	a۵۰/۷±۴۰/۷۱	b۷۵/۱۳±۲۵/۵۵	ab۲۴/۴±۲۰/۶۵	
MCHC لیتر)(گرم بر دسی  ab۱۰/۰±۶۰/۳۳  bc۴۵/۰±۲۵/۳۳  a۱۰/۰±۹۱/۳۳  cd۵۰/۰±۰۰/۳۳  d۰۵/۰±۵۶/۳۲  
  c۲۵/۰±۹۲/۶۳  ab۵۷/۰±۱۰/۶۷  c۱۵/۱±۶۲/۶۳  a۹۶/۱±۸۸/۶۷  b۶۱/۰±۷۵/۶۵  )%( تیلنفوس
  a۱۳/۰±۸۶/۲  b۲۶/۰±۴۱/۲  a۱۶/۰±۱۶/۳  a۰۰/۰±۰۰/۳  a۱۸/۰±۹۴/۲  )%( تیمونوس
  a۲۲/۱±۴۹/۳۱  bc۸۰/۱±۱۷/۲۸  a۵۵/۰±۱۲/۳۲  c۵۳/۰±۹۴/۲۸  ab۶۱/۰±۳۴/۳۰	)%( لینوتروف
  b۰۴/۰±۳۵/۱  c۰۱/۰±۰۰/۱  a۰۲/۰±۶۳/۱  c۰۹/۰±۸۸/۰  c۰۵/۰±۷۸/۰	)%( لینوفیائوز
 ی پروبیوتیکی در حالت آرامش؛هالوسیباس ریثات: تیمار تحت A: گروه شاهد در حالت آرامش؛ باسیل Aکنترل )؛ >٠٥/٠p(است  بودنداریمعن نشانه ردیف هر در غیرمشترک التین حروف*

  ی پروبیوتیکیهالوسیباس ریثات: تیمار تحت Bو نقل؛ باسیل  کلرید بعد از حملهای پروبیوتیکی+سدیمباسیلوس ریثاتکلرید: تیمار تحت سدیم+و نقل؛ باسیل از حمل: گروه شاهد بعد Bکنترل 
  

  ماهیان کپور معمولی بین تیمارهای مختلف آزمایشیسی بچهشناخونی پارامترهامقایسه ضرایب همبستگی  )۲جدول 
  گلبول سفید  گلبول قرمز  نیهموگلوب  تیهماتوکر  MCHC  MCH  MCV  تیلنفوس  لینوتروف  لینوفیائوز  تیمونوس  

    ۱۴/۰  -۳۲/۰  -۲۷/۰  -۳۶/۰  -۳۶/۰  ۰۲/۰  ۵۸/۰*  -۵۲/۰*  -۴۷/۰  -۰۷/۰ گلبول سفید
      ۲۹/۰  -۰۲/۰  -۵۲/۰*  -۵۰/۰  -۰۴/۰  ۳۱/۰  -۳۶/۰  -۲۳/۰  ۴۱/۰	گلبول قرمز
نیهموگلوب  *۵۳/۰  ۱۱/۰  ۰۶/۰  ۱۶/۰-  **۶۵/۰-  ۴۷/۰  *۵۳/۰  **۸۶/۰        
تیهماتوکر  ۴۵/۰  ۰۸/۰-  ۰۳/۰-  ۰۲/۰-  **۹۰/۰-  ۴۲/۰  *۵۳/۰          

MCV ۱۲/۰-  ۴۹/۰  ۴۹/۰  *۵۲/۰-  ۲۳/۰-  **۹۹/۰            

MCH ۱۶/۰-  *۵۵/۰  *۵۴/۰  *۵۷/۰-  ۱۰/۰-              

MCHC ۴۰/۰-  ۳۸/۰  ۳۳/۰  ۳۰/۰-                
تیلنفوس  ۲۸/۰  **۷۲/۰-  **۹۷/۰-                  
لینوتروف  ۴۴/۰-  *۶۰/۰                    
لینوفیائوز  ۰۳/۰-                      

تیمونوس                        
  است داریمعن ۰۱/۰: همبستگی در سطح **است؛  داریمعن ۰۵/۰: همبستگی در سطح *

.

  یر یگجهینتبحث و 
ی هاشاخص عنوانبهسی در ماهیان اغلب شناخوناز پارامترهای 
و کاسترانوا . در همین ارتباط [22]شودیماستفاده  تعیین استرس

 شاخص بهترین عنوانبه را خون هموگلوبین سطح [23]همکاران
 یهاگونه در یطیمح یهااسترس تاثیر بررسی ی برایشناسخون

ی قرمز، درصد هاگلبولد. تعداد كردن عنوان ماهیان مختلف
هموگلوبین در خون ماهیان تحت استرس هماتوکریت و غلظت 

افزایش درصد  زااسترسی هاتیموقع. در [22]کندافزایش پیدا می
هماتوکریت و غلظت هموگلوبین در پاسخ به تقاضای متابولیکی 

 جهیتدرنباالتر منجر به افزایش ظرفیت حمل اکسیژن توسط خون و 
العه حاضر . در مط[24]شودمیی اصلی هابافتنیاز اکسیژنی  نیمات

کرده از ماهیان کپور تغذیهغلظت هموگلوبین خون بچه
 حاوی نمک و و نقلحمل ی هاسهیکی پروبیوتیکی در هالوسیباس

شده در گروه شاهد ماهیان حملفاقد این ماده در مقایسه با بچه
 .است نخو اسمواللیتی تغییرات بیانگر كه این موضوع کاهش یافت

 هورمونی -تحریکات عصبی كه داد نشان [25]گرو و نیلسونمطالعه 
 افزایش درنتیجه و بافت طحال انقباض باعث استرس از ناشی

هموگلوبین  و غلظت قرمزگلبول تعداد  جمله از خونی فاكتورهای
 نزماگذشت  با پارامترها این ی است که مقداردر حال. این دنشومی

خود را نرمال  بازگشت به سطوح به تمایلزا استرس عامل و حذف
  دارند.

  

با بررسی پارامترهای  [26]و همکاران دابسیکوادر تایید نتایج حاصل 
در فواصل زمانی  سالهسهسی ماهیان کپور معمولی شناخون
ی هاگلبولداری در تعداد ساعته) اختالف معنی۵/۱۲( مدتیطوالن

 . این محققیننکردندقرمز و غلظت هموگلوبین خون مشاهده 
و درصد هماتوکریت خون در انتهای دوره حمل  داریمعنافزایش 

در  .بودنتایج مطالعه حاضر  برخالفنقل را نیز گزارش دادند که 
درصد هماتوکریت خون ماهیان  داریمعنی دیگر افزایش امطالعه

در  .[27]گزارش شد مدتیطوالنی هاو نقلحمل کپور معمولی طی 
ی قرمز، درصد هالبولگداری در تعداد مطالعه مذکور اختالف معنی

خون مشاهده نشد که در  MCHCو  MCV ،MCHهماتوکریت، 
و  رنجدوستتضاد با نتایج مطالعه حاضر بود. در مطالعه 

ماهیان کپور معمولی در تیمارهای و نقل بچهحمل  [28]همکاران
ی هالوسیباسگرم از ۱۰۰واحد کلنی بر ۱×۶۱۰کرده از تغذیه
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گرم نمک در هر لیتر ۵/۰کردن روز و اضافه ۹۰پروبیوتیکی به مدت 
ی هاگلبولداری در تعداد ساعته) افزایش معنی۱۲( و نقلحمل آب 

 نیمحققدر مقایسه با گروه شاهد گزارش شد. این خون  دیسفقرمز و 
، لنفوسیت و نوتروفیل خون MCV ،MCH داریمعنشاهد کاهش 

اما در  در مقایسه با گروه شاهد بودند،ی آزمایشی مارهایتنیز در 
اختالف  MCHCمورد درصد هماتوکریت، مقدار هموگلوبین و 

 کناریاحسانیداری بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نکردند. معنی
ساعته) مولدین ۲۴( مدتیطوالنو نقل نیز طی حمل  [29]و همکاران

بالفاصله پس از صید و در فواصل  آنهای از ر یگخونکپور معمولی و 
 داریمعنو نقل نیز شاهد کاهش ساعت پس از حمل ۲۴و  ۲زمانی 
 MCHCو  MCV ،MCHهای قرمز، هماتوکریت، هموگلوبین، گلبول

  و نقل بودند.خون همسو با افزایش زمان حمل 
 پاسخ کیخون  سفید یهاگلبول تعداد کلی کاهش یا لکوسیتوپنی

. [30]است محیطی یهااسترس به ماهیان در یراختصاصیغ
لیل داسترس ممکن است به تاثیردر ماهیان تحت  لکوسیتوپنی

به  آنهاو نفوذ  هابافتبه داخل  هارگاز جداره  هاسلولخروج 
 . پدیده کاهش شدید[26]باشدتلیوم آبشش، پوست و روده اپی
یعی طب حد از شیب هالینوتروف(لنفوپنی) و افزایش  هاتیلنفوس

 ی ثانویه مرتبط با استرس هستندهاپاسخ جمله از(نوتروفیلیا) نیز 
 . گردش[26]دهدیمرخ  هانیآمکولکاتهافزایش ترشح  جهیدرنتکه 
پراسترس تحت تاثیر  یهادر طول دوره یمنیا یهاسلول

و  هالینوتروف تجمع نیبنابرا قرار دارد.استرس  یهاهورمون
 یممکن است برا ی بدن هستنددفاع وطخط نیاولاز ماکروفاژها که 

بیان داشتند که  نیچن [31]و همکاران اورتونو. [24]باشدبقا مهم 
جمعیت منجر به مهاجرت لکوسیتی از بافت  اندازه از شیبازدحام 

خوان با نتایج هم هاافتهاین یشود. یمقدامی کلیه به خون 
است که گزارش داد استرس باعث افزایش سریع  [32]وندالر
 .شودمیدر خون محیطی  هاتیلنفوسو کاهش میزان  هالینوتروف

در  )>۰۱/۰p( هالینوتروفو  هاتیلنفوسبین  داریمعنهمبستگی 
دلیل این واقعیت باشد که این دو شاخص به تواندیم مطالعه حاضر

در مطالعه . دهندیمی سفید خون را تشکیل هاگلبول %۹۰بیش از 
ماهیان در گروه شاهد که در تغذیه و آب و نقل بچهحاضر حمل 

ماده افزودنی اضافه نشده بود کاهش  گونهچیه آنها و نقلحمل 
ها و ها، نوتروفیلی سفید، لنفوسیتهاگلبولی در تعداد دار یمعن

 ها در مقایسه با سایر تیمارهای آزمایشی داشت. در تضادائوزینوفیل
و  یکنار یاحسان و [26]و همکاران دوبسیکوابا این نتایج، 

ی سفید، درصد هاگلبولداری در تعداد اختالف معنی [29]همکاران
های خون ها و ائوزینوفیلها، لنفوسیتها، نوتروفیلمونوسیت

 مدتیطوالنی هاو نقلحمل مولدین ماهی کپور معمولی طی 
  مشاهده نکردند.

و نقل ماهی سنتی برای کاهش میزان استرس طی حمل  به شکل
استفاده  کلرید) نمک سدیم%۲/۰تا  ۰۵/۰گرم در لیتر (۲تا  ۵/۰از 
کلرید قرار گرم بر لیتر نمک سدیم۹. اگر ماهی در معرض شودیم

دلیل مطابقت غلظت خون و غلظت محلول فرآیند گیرد به

. اضافه کردن این نمک به آب از دهدینمرفتن نمک رخ ازدست
بردن تفاوت غلظت بین خون ماهی و آب طریق کاهش و یا ازبین

در  درواقع. شودمیباعث توقف و یا کاهش خروج نمک از خون 
دلیل ایجاد یک منبع بزرگ برای جذب استفاده از نمک به صورت

در خون باعث کاهش  رفتهازدستی هانمکدوباره و جایگزینی 
انرژی و عبور ناخواسته جریان از درون به محیط بیرون بدن تقاضای 
گرم بر لیتر ۹ی بیشتر از هاغلظت. استفاده از شودمیماهی 
و درنتیجه  رفتن آب از خون (اسمز)کلرید منجر به ازدستسدیم
  .[12]شودمیی و مرگ ماهی شدگخشک
 یهالوسیباسمثبت  اتتاثیر طور کلی نتایج مطالعه حاضر به
را  ماهیان کپور معمولیسی بچهشناخونیوتیکی بر پارامترهای پروب
در  اهکیوتیپروبی این ر یکارگبه طوری کهنشان داد. به وضوحبه

ی هاو نقلحمل جیره غذایی هم در شرایط قبل و هم بعد از 
باعث کاهش میزان استرس در این گونه شد. این  مدتیطوالن

سازد. یمرا تا فواصل دورتری محیا  آنهاشرایط قابلیت انتقال 
با توجه به کاهش اختالالت مرتبط با پارامترهای  همچنین
ی پالستیکی فاقد هاسهیکشده در ماهیان حملی در بچهشناسخون

حتی به جای  ارهایستیزاز این نوع  توانیم رسدیم به نظرنمک 
، شودیمی عمومی استرس یاد هاکاهنده عنوانبه آنهانمک که از 

نیز استفاده کرد. برای ابراز نظر قطعی در مورد نتایج حاصل پیشنهاد 
ر آب د هاکیوتیپروبشود آزمایشی در خصوص استفاده مستقیم یم

 سی و بیوشیمیایی سرمشناخونی هاشاخصبر  آنها تاثیرو بررسی 
خون انجام شود تا بتوان با قطعیت بیشتری در مورد پتانسیل 

یان و نقل ماهبر تغییر میزان استرس در شرایط حمل  هاکیوتیپروب
  داشت. نظر تبادلبحث و 
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