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  یونی و بیوشیمیایی پاشی صبحگاهی روي پارامترهاي آهک ثیر مقادیر مختلفأت

  پرورشی کپورماهیانخون 
 

  3و احمدرضا احمدي 2نژادنوشین مهدي*، 1پورمحمدرضا ایمان

  گرگان، منابع طبیعی شگاه علوم کشاورزي ودان ،گروه شیالت دانشیار1
 گرگان،  منابع طبیعی گروه شیالت، دانشگاه علوم کشاورزي و ارشدیکارشناسآموخته دانش2

  ، گرگانپروري رانکارشناس شیالت، شرکت آبزي3
  27/5/1392 تاریخ پذیرش:؛  27/2/1391 تاریخ دریافت:

 
  1چکیده

پاشی صبحگاهی روي پارامترهـاي یـونی و بیوشـیمیایی کثیر مقادیر مختلف آهأطی این مطالعه ت
خون کپورماهیان پرورشی (کپور معمولی، بیگ هد، فیتوفاگ) در منطقه دیکجه گنبد بررسی شد. ابتـدا 

 1250دهـی آهـک -2گرم در لیتر، میلی 750دهی آهک -1تیمار ( 3هکتاري انتخاب و به  3استخر  9
داري پاشـی اثـر معنـیآهک گرم در لیتر به باال) تقسیم شد.میلی 1750 دهیآهک -3گرم در لیتر، میلی

ها بیشتر بـود. بـین سـایر نسبت به سایر گروه 3) داشت و در تیمار P>01/0روي هماتوکریت خون (
). نتایج نشـان P<05/0داري مشاهده نشد (دهی ارتباط معنیبا نرخ آهک رامترهاي بیوشیمیایی خونپا

 داري روي گلوکز، سدیم، منیزیم وکلسـیم سـرم خـون مـاهی نداشـتثیر معنیأپاشی تدادند که آهک
)05/0>P.(  
  

  پاشیکپورماهیان، پارامترهاي خونی، آهک کلیدي: هايواژه
  

                                                
 ehdinejad@gmail.comn.mمسئول مکاتبه: *
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  مقدمه
طور معمول هاي پرورش کپور ماهیان در دنیا است و بهمتراکم از متداولترین روشپرورش نیمه روش

خصوصـیات فـردي،  ).1997هکتار استواراست (آلبرت و همکـاران،  تن در 3بر مبناي تولید میانگین 
هاي غنی از بر آن، محیطدهنده یک سیستم هستند عالوهزیستی و پارامترهاي محیطی از عوامل تشکیل

هاي زیستی بسیار شوند و همچنین سیستممواد غذایی یکی از اجزاي فاکتورهاي پرورشی محسوب می
  .هاي متقابل با یکدیگر دارندز عوامل متعدد و متفاوتی هستند که واکنشاند زیرا ترکیبی اپیچیده

یابـد، هاي گرم بیشتر کشورهاي دنیا پرورش مـیآب ) درCyprinuscarpioماهی کپور معمولی (
شـود صورت گسـترده در اغلـب کشـورها پـرورش داده مـیهباشد و امروزه بمنشا این ماهی چین می

ــدایت،  ــاهی فیت1999(ه ــاگ (). م ) از Hypophthalmichthysmolitrix Valenciennes 1844وف
سیستم پرورش کشت توام براي ماهی فیتوفاگ بسیار متداول اسـت. ایـن  باشد.خانواده کپورماهیان می

). ماهی 1995یابد (کواینگ ون و همکاران، طی دو سال در استخرهاي خاکی پرورش می گونه معموالً
باشد که ممکن یک گونه بزرگ می) Richardson 1845 )Hypophthalmichthysnobilis بیگ هد

کیلوگرم و طول بیشتر از یک متر هم در طی چند سـال پـرورش در منـاطق  40است به وزن بیشتر از 
ویژه جلبک سبز آبی فیالمنتـوز بـه بهبـود کیفیـت آب هها بگونه با تغذیه از پالنکتونمعتدله برسد. این

  ).1997و سیلوا،  کمک خواهد کرد (تاکون
هاي کشـت تـوام آهـک استخرها اغلب براي بهبود پرورش و ارتقا کیفیت آب خصوصا در سیستم

آب  pHدهی همچنین باعث افزایش قلیائیت و تنظـیم حالـت بـافري و شوند، همچنین آهکپاشی می
  ).2007شود (روي و همکاران، می

شوند (بوید هاي اسیدي میاشی، جایگزین کاتیونپی مانند کلسیم و منیزیوم در اثر آهکیفلزات قلیا
گـردد (روي و همکـاران، ها میدهی باعث افزایش میزان یون). افزایش میزان آهک1994و همکاران، 

دنبال آن بر میزان یون در بدن ماهیان نیز افزوده خواهد شد. همچنین با توجه به مطالعات ) که به2007
ن سنگ آهک باعث ازدیاد در میزان یون کلسیم خواهد شد (تروت انجام شده مشخص گردید که افزود

هـاي کلسـیم و منیزیـوم آب، کـه در ی باعث افـزایش یـونپاشآهککه ). از آنجایی2008و هاریمان، 
و  pHموجب افـزایش مـواد غـذایی، افـزایش  شود و از جهت دیگرباشند، میعملکرد آبزیان مهم می

سازي ماهی ) و ضدعفونی کردن استخرها قبل از ذخیرهpHروزانه  نوسانات با وجودبافري شدن آب (
پاشی و پارامترهاي یونی خـون آهک ثیرأارتباط بین ت پژوهش). این 2006شود (الزور و همکاران، می

  سازد.کپور ماهیان استخرهاي پرورشی را نمایان می
  



 پور و همکارانمحمدرضا ایمان 

41 

  هامواد و روش
یان گرمابی شرکت کشاورزي و دامپروري ران در مرکز پرورش ماه پژوهشاین  :سازي استخرهاآماده

غرب گنبد، ابتداي روستاي دیکجه) واقع شده انجام گرفت. این مرکز از سال  16(کیلومتر  که در گنبد
منظور پرورش ماهیان گرمابی نظیر کپور، آمور، فیتوفاگ و بیگ هد شـروع بـه فعالیـت کـرده به 1377

مین آب ایـن اسـتخرها أمنبـع تـ هکتار اسـت. 260ید هکتار با سطح مف 5/295است. مساحت کل آن 
گیـري اولیـه مکعـب آب جهـت آبمتـر 5500000باشد. مقدار رود و سد گلستان میرودخانه گرگان

کردنـد انجـام پمپ که توسـط دینـام برقـی کـار می 4وسیله استفاده شد. استحصال آب از رودخانه به
  هاي مجزا انجام شد.خروجیگرفت. خروج آب جهت صید یا تعویض آب از طریق 

متر) در منطقه دیکجه گنبد انتخـاب شـد. در تمـام اسـتخرها  2هکتاري (با عمق  3استخر  9ابتدا 
طور یکسان صورت گرفت. این عملیات شامل تخلیه آب و خشک کردن سازي استخر بهعملیات آماده

فـزودن کـود پایـه و آبگیـري پاشی، شخم یا دیسک زدن، ااستخر، انجام مرمت و تعمیرات الزم، آهک
). آب استخرهاي پرورشی از اواخر مهر ماه تا پایان اسفند ماه کـه فصـل 1999استخرها بود (هدایت، 

تن در هکتار جهت  1میزان پاشی بهها صید گردید. آهکعرضه ماهی به بازار است، تخلیه و ماهیان آن
واع ماهیـان هـرز، مـار و قورباغـه و رفـع از بین بردن کامل موجودات مضر از جمله تخم و نـوزاد انـ

عنـوان کـود در خاك و آب و همچنـین بـه pHهاي مختلف و نیز جهت ایجاد تعادل و تنظیم آلودگی
تن کود حیوانی در هکتار بود  5تا  3میزان کوددهی بر مبناي  ).2003کار گرفته شد (هدایت، استخر به

با توجه به عمق مشاهده شده سـچی دیسـک طبـق کف استخر پراکنده شد و  طور یکنواخت درکه به
  ).2003استفاده گردید (هدایت،  )5o2p( شیمیایی فسفاتهشرایط استخر ازکودهاي 

 1جدول  ساس میانگین در هکتار با توجه بهترتیب ماهیدار کردن استخرها بر ا :دار کردن استخرهاماهی
  صورت گرفت.

  
 و تعداد ماهیان کپور، فیتوفاگ، بیگ هد و معرفی شده در هر هکتارمیانگین وزن (گرم)، انحراف معیار  -1 جدول

 بیگ هد فیتوفاگ کپور متغیر

 190 2852 400 تعداد
 68±3/0 88±5/0 45±2/0 وزن
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میزان در فواصل معین (هر ماه یکبار) در هر استخر از ماهی (توسط تور پره) به :برداري از خوننمونه
هاي موئینه از ماهیان با وزن ذکـر شـده در جـدول فـوق با استفاده از لوله گیري انجام شد.بار نمونه 3

هاي مویینه در محل گیري، باله دمی ماهیان قطع شد و بالفاصله لولهنمونه خون گرفته شد. جهت خون
 هاي موئینه باال آمد. در پایان با استفاده از خمیرهاي خون از داخل لولهریزي قرار گرفتند و نمونهخون

ها سریعا سـانتریفیوژ که نمونه خون). پس از آن2004هماتوکریت ته لوله بسته شد (ترکر و همکاران، 
درجـه  -20گردید سرم خون که بخش رویی لوله موئینه و شفاف بـود جـدا و بـه سـرعت در دمـاي 

  گراد فریز گردید.سانتی
بـرداري نمونـه این کار سرم خونبراي  :شناسی و بیوشیمیایی سرم خونگیري پارامترهاي خوناندازه

هـاي کلسـیم، منیـزیم و زیر نمونه براي هر استخر) از نظر غلظت یـون 3شده از هر استخر (به تعداد 
) و یـون سـدیم (توسـط فلـیم 2004گلوکز پالسما توسط دستگاه اسپکتروفتومتر (ترکر و همکـاران، 

  ع طبیعی گرگان مورد بررسی قرار گرفت.فتومتر) در آزمایشگاه مرکزي دانشگاه علوم کشاورزي و مناب
گیري یـون کلسـیم بـا اسـتفاده از دسـتگاه اسـپکتروفتومترو اندازه :گیري یون کلسیم سرم خوناندازه

  توسط کیت کلسیم پارس انجام شد.
گیري یون منیزیوم بـا اسـتفاده از دسـتگاه اسـپکتروفتومتر و اندازه :گیري یون منیزیم سرم خوناندازه

  یم پارس انجام شد.کیت منیز
  گیري یون سدیم توسط دستگاه فلیم فتومترانجام شد.اندازه :گیري یون سدیم سرم خوناندازه
گیـري گلـوکز از دسـتگاه اسـپکتروفتومتر و کیـت پـارس براي اندازه :گیري میزان گلوکز خوناندازه

  استفاده شد.
هاي هپارینه گرفته شد بالفاصله جهـت هایی که توسط لولهنمونه خون :گیري هماتوکریت خوناندازه
هـاي مویینـه محتـوي خـون، در گیري هماتوکریت مورد استفاده قرار گرفت. براي این کار لولـهاندازه

دور در دقیقه جـاي گرفتنـد و پـس از بسـته شـدن درب  4000نظر در سانتریفیوژ با داخل محل مورد
دقیقه سانتریفوژ شدند (در منطقه دیکجه). پـس از سـانتریفیوژ شـدن خـون بـا  10مدت سانتریفوژ به

گیري هماتوکریـت گیري شد. براي اندازهاستفاده از میکرو هماتوکریت خوان میزان هماتوکریت اندازه
میکروهماتوکریت خوان تنظیم شد و با چرخش صفحه گردان  100قسمت رویی سرم خون روي عدد 

هاي خونی فشرده شده) بود و معرف میـزان هماتوکریـت قسمت رویی کریت (سلول عددي که روي
  است خوانده شد.
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میزان هموگلـوبین بـه روش سـیانومت هموگلـوبین و بـا  :خون MCHCگیري هموگلوبین و اندازه
 گیري شد. بـراي تعیـیناندازهنانومتر  540استفاده از محلول درابکین با فوتومتر آوارنس در طول موج 

  از فرمول زیر استفاده شد: MCHCمیزان پارامتر 

100×  
  هموگلوبین

MCHC=  هماتوکریت  
  

تصادفی و در قالب طـرح کـامال تصـادفی  صورت کامالًبرداري بهشیوه نمونه :تجزیه و تحلیل آماري
عنـوان تیمـار (متغیـر مسـتقل) و گـرم در لیتـر بـهمیلی 1750و  1250، 750دهی . سه سطح آهکبود
طرفـه توسط آنالیز واریانس یک α=05/0عنوان متغیر وابسته در سطح هاي پارامترهاي خونی بهانگینمی

 با یکدیگر مقایسه شدند. SPSSافزار با استفاده از نرم
  

  پاشیتیمارهاي آهک هاي متغیرهاي بیوشیمیایی خون کپورماهیان درآنالیز واریانس و مقایسه میانگین -2 جدول
 3تیمار  2تیمار  1 تیمار متغیرها

 a79/1±02/8 a25/1±46/9 a73/0±51/9 لیتر)گرم در دسیمنیزیوم سرم خون (میلی

 a78/0±32/4 a06/1±91/5 a67/3±09/6 لیتر)گرم در دسیکلسیم سرم خون (میلی

 a02/2±82/97 a47/14±28/121 a02/12±48/109 مول در لیتر)سدیم سرم خون (میلی

 a56/15±29/79 a81/24±47/101 a58/11±13/73 لیتر)گرم در دسیگلوکز سرم خون (میلی

 b76/0±83/38 ab26/1±83/40 a75/1±83/42 )درصدهماتوکریت خون (
 a05/0±17/13 a11/0±07/13 a05/0±03/13 سی)هموگلوبین سرم خون (میلیون در هر سی

MCHC سی)(میلیون در هر سی خون a43/1±23/39 a62/0±85/37 a09/0±39/37 

 1750میـزان دهـی بـهآهـک -3گرم در لیتر میلی 1250میزان دهی بهآهک -2گرم در لیتر میلی 750میزان دهی بهآهک -1
  گرم در لیترمیلی

  )P>05/0باشد (ها میدار بین تراکمحروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف بیانگر اختالف معنی
 

  نتایج
دسـت آمـده در هبا توجه به نتایج ب :اسی و بیوشیمیایی خونشنپاشی روي پارامترهاي خوناثر آهک

داري روي منیزیـوم، کلسـیم، سـدیم، گلـوکز سـرم خـون نداشـت پاشی اثر معنـی، آهکپژوهشاین 
)05/0>Pداري پاشی، در این پارامترهاي خونی متغیر معنی). یعنی با افزایش یا با تغییر در مقادیر آهک
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داري روي هماتوکریـت خـون پاشی اثر معنـیتوجه به جدول باال، آهک که بامشاهده نشد. در صورتی
گرم در لیتر طی دوره پرورشـی میلی 1750پاشی ) و بیشترین میزان آن در نتیجه آهکP>01/0داشت (

خـون نداشـت  MCHCداري روي پاشـی اثـر معنـیحاصل شد. با توجه به نتایج حاصل شده، آهک
)05/0>P.(  
  

  بحث
هاي موجود در سرم خون مشاهده نگردیـد پاشی با یونداري بین آهکرتباط معنیا پژوهشدر این 

این توان بهدار را میخوانی داشت. دلیل عدم ارتباط معنی) هم2004وورنین و همکاران ( پژوهشکه با 
ثیر نـوع گونـه، افـزایش رشـد، تغذیـه و أموارد نسبت داد که عوامل یونی در بدن ماهی بیشتر تحت ت

ترکـر و ؛ 1960گیرند و ماهی قابلیت سازگاري با محیط خویش را دارد (سانو، ط محیطی قرار میشرای
  .)2004همکاران، 

پاشی میزان کلسیم و منیزیوم خون ماهیان افزایش یافت ولی ایـن ، با افزایش آهکاین پژوهشدر 
تـوان بـه افـزایش یـون ). علت افزایش میزان کلسیم و منیزیوم را مـیP<05/0دار نبود (افزایش معنی

دهی نسبت داد که در نتیجه میـزان کلسـیم خـون هـم تـا حـدي کلسیم و منیزیم آب طی فرایند آهک
) بـا بررسـی روي مـاهی سـوف 2004). وورنین و همکاران (2006افزایش یافت (الزور و همکاران، 

)Percafluviatilis) و (Coregonuslavaretus پاشـی کـه آهـک) و ماهی کورگینوي عنوان کردنـد
خوانی نداشت، هم این پژوهششود که با می MCHCسبب کاهش میزان گلوکز سرم خون و افزایش 

همچنین بیان کردند که در میزان هموگلوبین تغییري ایجاد نشد که با بررسی حاضـر مطابقـت داشـت. 
پاشی نسبت ز آهکها دلیل این افزایش و کاهش در فاکتورها را به کاهش استرس فیزیولوژیکی بعد اآن

  .دادند
دار پاشی با یکی از پارامترهاي خونی ماهی (هماتوکریـت) ارتبـاط معنـیبین آهک این پژوهشدر 

تـوان نتیجـه وجود داشت، ولی بین دیگر پارامترها ارتباطی دیده نشد. با توجه به موارد ذکر شـده مـی
بـا توجـه بـه  همچنین ثر است.ؤم مستقیم روي ماهیطور مستقیم و هم غیردهی هم بهگرفت که آهک

گردد کـه مطالعـاتی در پیشنهاد می، پاشی استخرارتباطات موجود بین بعضی پارامترهاي خونی و آهک
  پاشی و پارامترهاي خونی در استخرهاي پرورشی ماهیان صورت گیرد.هاي آهکزمینه دفعات و زمان
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