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  چکیده

بازماندگی و رشد،  بازدهبر  )مترمکعبماهی در   قطعه 50و  35، 25، 20( سازي ذخیره اثر تراکمدر این تحقیق   
با افزایش تراکم بر اساس نتایج حاصله، بررسی شد.  گرم) 5/0±01/0( اي هزرافسیچالید ماهی در  خونیپارامترهاي 

درصد در تراکم  97/89±35/7قطعه ماهی به  20درصد در تراکم  98/793±86/8 از و کاهش یافتافزایش وزن  درصد
 ) و>05/0P( پیدا کرد کاهش داري معنیطور  بهضریب رشد ویژه و شاخص وضعیت  همچنین قطعه ماهی رسید. 50
درصد و  25/1±01/0 به قطعه ماهی 20تراکم درصد در روز در  61/1±01/0 درصد و 38/2±03/0از  ترتیب به

 داري معنیطور  به ضریب تبدیل غذایی با افزایش تراکمرسید. قطعه ماهی  50 درصد در روز در تراکم 07/0±41/1
در طول دوره تحقیق هیچ تلفاتی در  قطعه ماهی رسید. 50در تراکم  26/4به  20در تراکم  03/1و از  یافتافزایش 

با افزایش  ) و>05/0P( بین تیمارها بود دار معنیآنالیز پارامترهاي خونی بیانگر وجود اختالف  تیمارها مشاهده نشد.
. یافت فزایشهموگلوبین و هماتوکریت ا طور مقدار سفید خون و همین يها گلبول ي قرمز وها تراکم تعداد گلبول

قطعه ماهی  50) در تراکم 21100±212( ي سفیدها ) و گلبول1816700±30550ي قرمز (ها حداکثر تعداد گلبول
در همین  و هموگلوبین با سایر تیمارها بود. همچنین حداکثر مقدار هماتوکریت دار معنیشد که داراي تفاوت  شمارش

سازي در این سطوح موجب ایجاد تلفات در  ه افزایش تراکم ذخیرهشد. نتایج نشان داد که اگر چ گیري اندازهتیمار 
 داري معنیثیر أتزایی  میزان استرسنشد اما بر میزان رشد و همینطور سالمت ماهی از نظر  اي هگونه سیچالید زراف

  داشت.
  

  اي هزرافسیچالید ، پارامترهاي خونی، تراکم کلیدي: هاي واژه
  

  1مقدمه
ي ها شاخصوان یکی از عن میزان رشد ماهی به  
 که با تراکم مرتبط است باشد می مطرح زیستی مهم

                                                             
  bahr.kazemi@gmail.com  :مسئول مکاتبه*

 ها در بسیاري از گونه. )2002بوژارد و همکاران، (
شدت  رشد ماهی در صورت افزایش تراکم به میزان

روابط  از جملهدالیل مختلفی  به که یابد می کاهش
سر منابع غذایی و  رقابت بر و متقابل بین ماهیان
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 ایجاد استرس مزمن نوعی نیاز زیستی فضاي مورد
داشته  روي رشدبر تواند اثرات منفی  می که شود می

 باعث سترسا ).2002(بوژارد و همکاران،  باشد
 و رشد کاهش ،ها بیماري به نسبت حساسیت افزایش
 همگی رسد می نظر به که شود می مثلی تولید نواقص

روس، روس و ( باشد می کورتیزول ترشح دلیل به ها آن
واجهه ). تغییر در پارامترهاي خونی ماهیان در م2008

 هاسخی است بنیز پ محیطی با شرایط زیست
عنوان یکی از  ند بهتوا می ي محیطی وها استرس
ودمیر و ( نظر قرار گیرد مدسالمت  ي مهمها شاخص

  ).1990همکاران، 
ي رشد و ها شاخصتراکم بر  افزایشاثرات   

برخی از  در ربوط به استرسو فاکتورهاي م بازماندگی
مورد مطالعه قرار گرفته است. در  اکواریومیي ها گونه

 Gymnocorymbus( تتراي سیاهماهی  مانندبرخی 

ternetzi( ماهی طالیی و )Carassius auratus( 
 Piaractus( و پیرانا )2006پریستلی و همکاران، (

brachypomus1993 زاده و همکاران، ) (ناصري(، 
بر  داري معنیسازي اثر  تراکم ذخیرهافزایش 

که در ماهی  ي رشد نداشته است. در حالیها شاخص
کیهانی و ( )Pterophyllum scalare( آنجل

 Oreochromis( تیالپیاي قرمز )،2013، همکاران

niloticus × O. mossambicus(  و گربه ماهی
مالیک و ( )Pangasius hypophthalmus( پنگوسی

افزایش تراکم باعث کاهش میزان  )2014همکاران، 
رشد و در گونه آنجل باعث افزایش تلفات شد. 

انجام شد که در  ها مطالعه خونی در برخی گونه
مانند پیرانا تراکم زیاد موجب افزایش  اي هگون

زاده و  (ناصري فاکتورهاي استرس در خون گشت
  ).1993 همکاران،

ر سیار محبوبی دماهی ب اي هزرافگونه سیچالید   
شدت  گونه به نای سیچالیدها است. يها بین گونه

اي زیادي در اکواریم نیاز ضشکارچی است و به ف

پذیري  دارد. همین امر سبب محدودیت در تراکم
). 2002استراتون، (شود  میگونه در مراکز پرورش  این

تاکنون هیچ تحقیقی در ارتباط با تأثیر با این وجود 
انجام  اي هزرافچالید سی در ماهی سازي ذخیرهتراکم 

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر نشده است، لذا 
و بر پارامترهاي رشد سازي  ي مختلف ذخیرهها تراکم

منظور دستیابی به ماهیان سالم و  به گونه در اینخونی 
  ارائه تراکم بهینه پرورش است.

مدت  ، به1395 بهاراین پژوهش در : ها مواد و روش
یقات ماهیان زینتی جهاد روز در مرکز تحق 60

دانشگاهی واحد مازندران در منطقه چیکرود جویبار 
با  اي هزراف یدسیچالانجام پذیرفت. بچه ماهیان 

از مرکز مطالعات  گرم 5/0 ±01/0میانگین وزن 
ماهیان زینتی جهاد دانشگاهی شهرستان ساري تهیه و 
به محل آزمایش منتقل گردید. پس از سازگاري اولیه 

 950 مدت یک هفته، تعداد با شرایط کارگاه به ماهیان
طور کامال  سنجی به عدد بچه ماهی پس از زیست

متر  5/1*8/0*5/0 ابعادبا (آکواریوم  12تصادفی در 
 50و  35 ،25 ،20با تراکم )  مکعب متر 6/0حجم و 

قطعه  30 و 21، 15، 12( مکعب متر قطعه ماهی در
دند. غذاي مورد ش سازي ذخیره ماهی در هر آکواریوم)

 بود که شامل )فرانسه( در این تحقیق بیوماراستفاده 
 درصد 8، چربی درصد 5/12پروتئین،  درصد 32/42

  فیبر بود. درصد 3 و خاکستر
در طول دوره آزمایش، غذادهی به بچه ماهیان بر   

درصد در سه نوبت  4روزانه واساس بیوماس 
یط تمامی شرا) انجام گرفت. 18و  13، 8(ساعات 

صورت روزانه  آب در طول دوره آزمایش به کیفی
درجه  27 ±1 کنترل و در سطح بهینه (درجه حرارت:

در  گرم میلی 7±2/0 اکسیژن محلول: گراد،  سانتی
پس از پایان دوره  ) نگهداري شد.pH  :8/0±7،لیتر
منظور سنجش فاکتورهاي خونی،  روزه آزمایش، به 60

ت تصادفی صید و صور عدد ماهی به 4از هر تکرار 
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گرم در لیتر 1پس از بیهوشی با پودرگل میخک با دوز 
)، از محل ساقه 2017 بخش و بحرکاظمی، نیکآب (

ي ها ي خون به لولهها گیري شدند. نمونه دمی خون
نگهداري  گراد سانتیدرجه  4هپارینه منتقل و در دماي 

ي قرمز و سفید با روش ها شد. تعداد گلبول
)، میزان 1993 استوسکف،بار (هماتوسیتومتر نئو

و میزان  هماتوکریت با روش میکروهماتوکریت
هموگلوبین با استفاده از کیت و دستگاه 

بالکسهال نانومتر ( 540اسپکتروفوتومتر در طول موج 
براي  )، مورد سنجش قرار گرفت.1973 و دیسلی،

ها  ي مربوط به رشد و تغذیه ماهیها شاخصارزیابی 
 هندلند و همکاران،( زیر استفاده شد يها از فرمول نیز

2003:(  
وزن  -(وزن اولیه (گرم)[ * وزن اولیه (گرم)/100

  افزایش وزن بدن درصد= ] نهایی (گرم)
وزن  Ln -وزن اولیهLn *[طول دوره آزمایش/(100

  نهایی)]= نرخ رشد ویژه (درصد در روز) 
غذاي خورده شده به  افزایش وزن ماهی به گرم/ 

  بدیل غذاییگرم= ضریب ت
 = )متر))/ وزن ماهی (گرم (طول ماهی (سانتی3*100

  (درصد) فاکتور وضعیت
تعداد ماهیان در  * تعداد ماهیان در ابتداي دوره/100

  انتهاي دوره= درصد بازماندگی
  

به  ها نرمال بودن داده ،ها براي تجزیه و تحلیل داده  
و  شد. تجزیه انجام Shapiro-Wilkآزمون  وسیله
 یک واریانس تجزیه آزمون طریق از ها داده تحلیل

 تیمارها بین میانگین مقایسه ) وANOVAطرفه (

 عدم وجود یا وجود. شد انجام دانکن براساس آزمون
 با ،اطمینان درصد 95 سطح در دار معنی اختالف

مورد بررسی قرار  19نسخه  SPSSافزار  نرم استفاده از
  گرفت.

 
  نتایج

بر پارامترهاي رشد و سازي  ذخیره ثیر تراکمأت
 درصد ي آزمایشی بیشترینها در بین تیمار: بازماندگی

مربوط  درصد 98/793±86/8افزایش وزن بدن معادل 
به تیمار اول بود و کمترین مقدار این شاخص به تیمار 

تعلق داشت و  درصد 97/89±35/7چهار معادل 
 بین تیمارها مشاهده گردید داري معنیتفاوت 

)05/0P<معادل  رین میزان نرخ رشد ویژهت). بیش
مربوط به گروه یک و  درصد در روز 38/2 ± 03/0

درصد  25/1 ±01/0کمترین مقدار این شاخص معادل 
در روز به گروه چهار تعلق داشت همچنین تفاوت 

 )>05/0P( بین تیمارها مشاهده گردید داري معنی
نتایج حاصل از فاکتور وضعیت در ماهیان  ).1 (جدول
ي آزمایشی بیشترین میزان ها داد که در بین تیمارنشان 

مربوط به گروه یک  61/1 ±01/0این شاخص معادل 
به  41/1±07/0 و کمترین مقدار این شاخص معادل

بین  دار معنیگروه چهار تعلق داشت. همچنین تفاوت 
 )P˂ 05/0( مشاهده گردید دو و سه، ي یکها گروه

رش تلفاتی در در مجموع در کل دوره پرو ).1 جدول(
بین تیمارهاي تحت بررسی مشاهده نشد و نرخ بقاء 

را نسبت به هم نشان  داري معنیبچه ماهیان اختالف 
   .نداد
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  .روز 60 مدت طی اي هزرافسیچالید  در ي مختلفها در تراکم آمده دست هب و بازماندگی رشد معیارهاي -1 جدول

  شاخص
  ر مترمکعب)سازي (ماهی د سطوح مختلف تراکم ذخیره

  )50( 4 گروه  )35( 3 گروه  )25( 2 گروه  )20( 1 گروه
  a01/0 ±5/0  a01/0 ±5/0  a01/0 ±5/0  a01/0 ±5/0  وزن اولیه (گرم)
  d06/0±40/13  c 21/0±28/7  b11/0±46/5  a04/0±84/2  وزن نهایی (گرم)

  d86/8±98/793  c77/10±08/385  b09/8±92/264  a35/7±97/89  )درصد( افزایش وزن درصد
  d 03/0±38/2  c02/0±95/1  b01/0±73/1  a 01/0±25/1  نرخ رشد ویژه (درصد در روز)

  c01/0±61/1  b 02/0±48/1  a01/0±44/1  a07/0±41/1  فاکتور وضعیت (درصد)
  a 00/0±03/1  b 04/0±45/1  c04/0±01/2  d 09/0±26/4  ضریب تبدیل غذایی

  .)<05/0P(دار ندارند  فاوت معنیاند ت داده شده اعدادي که با حروف یکسان نشان* 
  

نتایج حاصل از محاسبات ضریب تبدیل غذایی   
در بین تیمارها بود  دار معنیحاکی از تفاوت 

)05/0˂P(.  00/0کمترین مقدار این شاخص معادل 
مربوط به گروه یک و بیشترین مقدار این  03/1 ±

متعلق به گروه چهار  26/4 ± 09/0شاخص معادل 
 .)1 جدول( بود

: ي هماتولوژيها بر پارامتر سازي ثیر تراکم ذخیرهأت
ي ها مقادیر گلبول قرمز در تیمار 2با توجه به جدول 

 نسبت به هم بودند دار معنیمختلف داراي تفاوت 
)05/0˂P( با افزایش تراکم ماهی مقادیر این شاخص .

با مقدار  چهاریافت. گروه  افزایشنیز 
قدار گلبول قرمز داراي بیشترین م 30550±1816700

ي ها مقادیر هموگلوبین در تیمار بود. ها در بین تیمار

نسبت به هم بودند  داري معنیمختلف داراي تفاوت 
)05/0˂P .( با افزایش تراکم ماهی مقادیر این شاخص

 53/3±05/0با مقدار  چهاریافت. گروه  افزایشنیز 
 .بود ها داراي بیشترین مقدار هموگلوبین در بین تیمار

دست آمده از مقادیر هماتو کریت گروه  هدر نتایج ب
نسبت  دار معنیبا بیشترین مقدار داراي تفاوت  چهار

با مقدار  چهارگروه  .)P˂05/0(به سایر تیمارها بود 
 66/18±57/0با مقدار  یکو گروه  0/1±00/22
ترتیب داراي بیشترین و کمترین مقادیر هماتوکریت  به

مقادیر گلبول سفید در  2با توجه به جدول  بودند.
نسبت به سایر  داري معنیداراي تفاوت  چهارگروه 

 گلبول سفید تعدادبیشترین  ) وP˂05/0تیمارها بود (
  شمارش شد. قطعه ماهی در متر مکعب 50در تراکم 

 
  .روز 60 در پایان اي هزرافسیچالید  در ي مختلفها شده در تراکم گیري اندازه پارامترهاي خونی -2 جدول

  شاخص
  سازي (ماهی در مترمکعب) سطوح مختلف تراکم ذخیره

  )50( 4 گروه  )35( 3 گروه  )25( 2 گروه  )20( 1 گروه
  a50332±1326700  b26457±1550000  c37859±1646700  d30550±1816700  متر مکعب) (تعداد در میلی گلبول قرمز
  a05/0±80/2  ab07/0±91/2  b08/0±94/2  c05/0±53/3  لیتر) (گرم بر دسی هموگلوبین
  a 57/0±66/18  a 57/0±33/19  a 00/1±00/20  b0/1±00/22  (درصد) هماتوکریت
  a416±3/18333  ab929±33/18733  b 472±66/19466  c 212±21100  )متر مکعب (تعداد در میلی گلبول سفید

 ).<05/0P(دار ندارند  اند تفاوت معنی   داده شده اعدادي که با حروف یکسان نشان* 
  

  بحث
میزان  سازي ذخیره در این تحقیق با افزایش تراکم  
ي پیدا کرد. بهترین نتیجه به تراکم دار معنیکاهش  رشد

مکعب مربوط  قطعه ماهی در هر متر 20 سازي ذخیره
بدان معناست که کاهش تراکم اثر مثبتی بر روي  که بود

 يها نتایج این تحقیق مشابه یافته افزایش وزن داشت.
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 در گونه تیالپیاي قرمز 2014 در سال همکاران و مالیک
)Oreochromis niloticus × O. mossambicus( 

 ،)Pangasius hypophthalmus( و ماهی پنگوسی
ماهی آنجل  در 2013 ن در سالو همکارا کیهانی

)Pterophyllum scalare(  سامپاتو جیمز و 
در  بود. Xiphophorus helleri) در گونه 2003(

ي رشد ها شاخصاین محققین با افزایش تراکم مطالعه 
در و همکاران رد ابوژ شدند. داري معنیدچار کاهش 

که تراکم عامل اصلی استرس  بیان کردند 2002سال 
و مکان در  سر غذادر ماهی نیست بلکه رقابت بر

ثیر منفی بر أي باال عامل استرس است که تها تراکم
اضاي غذا در روي رشد دارد. با افزایش رشد ماهی تق

ثیر کمبود غذا در دوره پرورش أیابد و ت می آن افزایش
ثیر أبر خالف تحقیق حاضر ت شود. می تر دار معنی

سازي بر روي رشد در برخی  افزایش تراکم ذخیره
توان به  می عنوان مثال هنبوده است. ب دار معنی ها گونه

 )Piaractus brachypomus( گونه پیرانا
)، گربه ماهی آفریقایی 1993 ،ارانزاده و همک (ناصري

)Clarias gariepinus( ) ،1995کیسر و همکاران( ،
 سوود و همکاران،( Siganus rivulatusگونه 
ام باالکا و ( Oreochromis shiranusگونه  )،2008

 Gymnocorymbus( تتراي سیاهو  )2012همکاران، 

ternetzi) و ماهی طالیی (Carassius auratus( 
شاید یکی از  ) اشاره کرد.2006ی و همکاران، پریستل(

کار رفته  ي بهها دالیل این تفاوت این باشد که تراکم
در این تحقیقات در حدي باال نبوده که باعث تفاوت 

ترین دلیل  رود مهم احتمال می در رشد شود. دار معنی
اختالف در نتایج حاصل از مطالعات مختلف، تفاوت 

ش در کنار سطوح مختلف هاي مورد آزمای بین گونه
  باشد. سازي ذخیره

گونه تلفاتی در طول تحقیق  مطالعه حاضر هیچ در  
مشاهده نشد که بیانگر این مطلب است که این میزان 
از تراکم اگرچه موجب کاهش میزان رشد در 

قابل تحمل  ها سیچالید کوماندو گردید اما توسط آن
تفاوت  نیز تتراي سیاه در ماهی طالیی و بوده است.

نبوده  دار معنیدر میزان تلفات در اثر افزایش تراکم 
. هر چند در ماهی )2006پریستلی و همکاران، ( است

ماهی در  20 و 10( تراکم پایین آنجل بقاي الروها در
و  30( بیشتر از تراکم باال داري معنیطور  هب مکعب)متر
کیهانی و گزارش شده است ( ماهی در مترمکعب) 40

  ). 2013 همکاران،
یکی از عوامل اقتصادي بودن پرورش آبزیان پایین   

بر  بودن ضریب تبدیل غذایی است، چرا که عالوه
ي غذا و غذادهی به سبب مقدار کمتر ها کاهش هزینه

از آلودگی ثانویه آب محیط پرورش و به تبع  غذادهی،
 آن کاهش پارامترهاي کیفی آب جلوگیري خواهد کرد

 ،با افزایش تراکم ).1385 ،(فالحتکار و همکاران
افزایش  اي هزرافدر سیچالید  ضریب تبدیل غذایی

زاده و  ناصري نتایج مشابهکه این نتیجه  پیدا کرد
 و مالیکدر ماهی پیرانا و  1393 در سال همکاران

در . بود قرمزدر گونه تیالپیاي  2014 در سالهمکاران 
ك در میزان دفع آمونیا و همچنین زائد دفع موادواقع 
سرانجام  که یابد می ي باال به شدت افزایشها تراکم

منفی  میزان جذب غذا و رشد ماهیان اثر این عوامل بر
  ).1385 ،فالحتکار و همکاراندارد (

یی ها تغییر در پارامترهاي خونی از جمله واکنش  
 است که جانور در پاسخ به تنش از خود نشان

ي ها ه ویژگیدهد. بخشی از این تغییرات وابسته ب می
خود گلبول قرمز است مانند تغییر در اندازه سلول و 
میزان ذخیره هموگلوبین و بخش دیگر به غلظت 

تواند اثر خود را به صورت  می پالسما بستگی دارد که
در واحد حجم و همچنین  ها تغییر در تعداد گلبول

افزایش تعداد . تغییر میزان هماتوکریت نشان دهد
یان کننده سطوح باالي استرس در ي قرمز بها گلبول

کاهش میزان  ).1990ودمیر و همکاران، ماهیان است (
دلیل استرس ناشی از تراکم عاملی است که  اکسیژن به
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موجب افزایش سریع مقدار هموگلوبین و سایر 
وو و ( شود میاصلی خون مانند گلبول قرمز ترکیبات 

 در این تحقیق با افزایش تراکم ).2006همکاران، 
ي قرمز و مقدار هموگلوبین و ها تعداد گلبول

هماتوکریت افزایش یافت که بیان کننده افزایش 
زایش تراکم است. در مطالعه استرس ناشی از اف

) نیز افزایش تراکم 1393( زاده و همکاران ناصري
  موجب افزایش فاکتورهاي استرس در گونه پیرانا شد.

 تعداد گلبول سفید و ترکیب آن یکی از  
 استرس باشد. می ي مهم سالمتی ماهیانها اخصش

 ي سفید شود.ها تواند باعث افزایش تعداد گلبول می
 یی را دریافتها زیرا در زمان بروز استرس مغز پیام

زا به بدن  حمله عامل بیماري کند که مشابه زمان می
. در این تحقیق افزایش تراکم سبب افزایش است

کننده وجود  بیانکه  ي سفید گردیدها تعداد گلبول
  سازي است. استرس ذخیره

در ماهی  سازي ذخیره، افزایش تراکم جهیدر نت  
بر  منفی دار معنی اتدلیل اثر به اي هزراف سیچالید

تواند  می و فاکتورهاي خونی تغذیه ،پارامترهاي رشد
و تراکم  هش بازده پرورش در این ماهی شودسبب کا

  شود. عدد ماهی در مترمکعب پیشنهاد می 20
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