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   (Flower horn) هورن فالور ماهیان در خونی فاکتورهاي ارزیابی
  گاو پوست هیدرولیز با شده تغذیه

  
  3دادگر شهرامو  2وثوقی عبدالرحیم ،1ویسی امیر*

 ،شمال تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،استادیار2 ،شمال تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،ارشد کارشناسی دانشجوي1
  کشاورزي جهاد وزارت ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان کشور، شیالتی علوم تحقیقات موسسه علمی هیئت عضو و استادیار3

  14/4/1394 تاریخ پذیرش:؛  30/1/1394 تاریخ دریافت:
  1دهیچک
 با که (Flower horn) هورن فالور ماهیان در خونی هايفاکتور بررسی منظور به حاضر پژوهش  

 میانگین با ماهی عدد 216 تعداد .گرفت صورت اند، شده تغذیه گاو پوست هیدرولیز مختلف سطوح
 يدرصدها با پرورش دوره روز 100 طول در cm 2/0±7/3 و 2/0±95/0 (g) ترتیب به طولی و وزنی

 با شده تغذیه تیمارهاي در که داد نشان جینتا. گرفتند قرار هیتغذ مورد گاو پوست زیدرولیه مختلف
 درصد ،)5/2±33/0( ×106 میانگین با قرمز گلبول تعداد گاو پوست هیدرولیز درصد 40 حاوي جیره

 شاهد گروه به نسبت لیتر، دسی در گرم) 5/8±66/1( میانگین با هموگلوبین و )25±72/1( هماتوکریت
 نیز )1/18±82/1( ×103 سفید گلبول تعداد بیشترین همچنین ).P>05/0( داشت داري معنی افزایش
 داشت داري معنی غیر افزایش شاهد جیره به نسبت که بود هیدرولیز درصد 40 حاوي جیره به مربوط

)05/0P>(. فاکتور مقادیر بیشترین MCV میانگین با درصد 100 تیمار به مربوط )بود) 04/1±32/0 
)05/0<P( میانگین با درصد 60 تیمار به مربوط نیز آن مقادیر کمترین و )بود) 96/0±52/0 
)05/0<P( .فاکتور مورد در MCH میانگین با شاهد یمارت به مربوط شده گیري اندازه مقادیر بیشترین 
 بود) 36/3±24/0( میانگین با درصد 20 تیمار به مربوط آن مقادیر کمترین و بود) 72/0±45/3(
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)05/0<P( .فاکتور مورد در MCHC با درصد 20 تیمار به مربوط شده گیري اندازه مقادر بیشترین یزن 
 میانگین با درصد 60 تیمار به مربوط نیز آن کمترین و گردید گیري اندازه) 00/35±81/3( میانگین

 جیره به افزودن براي گاو پوست هیدرولیز سطح بهترین ،بنابراین .)P>05/0( بود) 78/3±39/28(
  .بود درصد 40 سطح (Flower horn) هورن فالور زینتی ماهی غذایی

  
  هورن فالور ماهی گاو، پوست هیدرولیز خونی، فاکتورهاي ،تغذیه :کلیدي واژگان

  
  مقدمه

 آر ان( ستا غذا تهیه و تغذیه بخش به مربوط ها هزینه از توجهی قابل بخش آبزیان پرورش در  
 در که مختلف غذایی مواد بنابراین دارد، ماهی سالمت و رشد بر مستقیم ثیرأت تغذیه). 2001 سی،
 دهنده تشکیل غذایی مواد مقدار و نوع نظر از بایستی گیردمی قرار استفاده مورد آبزیان غذایی جیره

 مواد ترینمهم از. آورد فراهم را ماهی رشد و سالمت شرایط و باشد اي تغذیه نیازهاي با مناسب آن،
 هايسال در. است ماهی آرد شود،می استفاده پرورشی آبزیان براي غذایی جیره ساخت در که غذایی

 و بودن گران نیز و ماهی آرد مینأت منظور به کلیکا ماهی رویه بی صید از ناشی مشکالت علت به اخیر
 منابع یافتن فکر به همواره آبزیان تغذیه بخش محققان ماهی، آرد مینأت براي آبزي منابع بودن نامطمئن

 آرد با جایگزینی براي باشد، آبزیان ايتغذیه نیازهاي با متناسب که صرفه به مقرون و جدید غذایی
 باال غذایی ارزش داراي که هستند جانوري هايپروتئین غذایی، منابع این جمله از. اندبوده ماهی

 ارزشمند منابع این از یکی گاو پوست هیدرولیز. ندارند جایگاهی انسان غذایی زنجیره در و هستند
در  یبترک ینا .گردد جیره ماهی آرد از بخشی جایگزین مناسب مکملی عنوان  به تواند می هک است

بدون استفاده  سازي چرمکارخانجات  یعاتضا عنوان بهاست که  یاهل هاي داماز پوست  یواقع بخش
 ینهآم هاياسید از بودن مندهبهر نیز و) درصد 68( مناسب پروتئین درصد داشتن دلیل بهاما  ماند می یباق

 ،سیستئین و سرین پرولین، آرژنین، لوسین، والین، هیستیدین، لیزین، تریپتوفان، متیونین،همچون  یمهم
حال حاضر ماهانه  درقرار گرفته است و  یانخوراك آبز انتولیدکنندگ توجه مورد اخیر هاي سالدر 

(مشاهدات  شود می یددرصد در کشور تول 85 یدياس یدرولیزماده با روش ه ینتن از ا 150-120
  . نگارنده)
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 چنانچـه  زیـرا  اسـت  برخـوردار  بـاالیی  اهمیـت  از سـالم  درماهیان خونی پارامترهاي مقدار گیرياندازه  
 ارزیـابی  بـراي  معیاري عنوانبه هاآن گیرياتدازه با توانمی شود نوساناتی دچار ماهیان در مذکور پارامترهاي

 همکـاران،  و مصـباح ( نمـود  گیـري پـیش  ايتغذیـه  و متابولیک هايبیماري احتمالی بروز از ماهی، سالمت
 مختلـف  هـاي گونه در شناسیخون پارامترهاي طبیعی مقادیر تابلوي ارائه ضرورت نیز دلیل همینبه). 1391
 بررسـی  بـر مبنـی  گزارشـی  کنونتـا  کـه ایـن  خصـوص بـه  .است آبزیان هايبیماري متخصصین تأکید مورد

 نـام  بـا  فالورهـورن اسـت.   یـده ) در کشور ثبت نگردFlower horn( هورن فالور ماهیان خونی فاکتورهاي
 هـاي گونـه  از و شـیرین  آب ماهیـان  زیباترین از و (Cichlidae) خانواده به متعلق (Flower horn) تجاري
 میـداس  تجـاري  نام ) باAmphilophus citrinellus( گونه و سیکلیدها از ماهی، این نر مولد. است هیبرید
مـی  تریمـاکو  ي) با نام تجـار Cichlasoma trimaculatum( گونه و سیکلیدها از نیز آن ماده مولد و است
 تغذیـه  هـورن  فـالور  ماهیان خونی فاکتورهاي بررسی مطالعه این از هدف). 1390 همکاران، و دادگر( باشد
  .است گاو پوست هیدرولیز مختلف سطوح با شده

  
  هاروش و مواد
وزن و طول  یانگینبا م (Flower horn)فالور هورن  یعدد ماه 216تعداد  یش،شروع آزما در  

 يدارا و بودند شده هیته والد کی از یهمگ که متر یسانت 7/3±2/0 و گرم 95/0±2/0 ترتیب به یهاول
 درپرورش،  طیمح طیبا شرا يسازگار يروزه برا 14دوره  کیاز گذراندن  پس بودند، یبهداشت پرونده
 25×  30×  45 ابعاد با ومیآکوار عدد 21 در یتصادف     ًکامال  طور بهتکرار،  3هر کدام با  مار،یت 6قالب 

 لهیوس به ها تانک یتمام ،يساز رهیذخاز  قبل). ومیدر هر آکوار یعدد ماه 12شدند ( رهیذخ متر یسانت
مورد  آب نیمأت منبعشد.  يریاقدام به آبگ ها تانک يشده و پس از شستشو یعفون ضدآب نمک 

 دما آزمایش، دوره روز 100 مدت طی در). نیریبود (شهرستان قصرش یاستفاده، آب شرب خانگ
 قبل (JENWAY 970) مدل آزمایشگاهی متر اکسیژن دستگاه با هم اکسیژن میزان و روزانه صورت هب

 صورت به (DEVER UB-10) مدل متر pH دستگاه با pH و صبح 8 ساعت در سنجی زیست هر از
 اکسیژن گراد، سانتی درجه 27±1 کارگاه آب دماي میانگین. )2003 امره،( شد گیرياندازه اي هفته

  .بود لیتر در گرم میلی 168±5/1 آب سختی و pH 5/0±1/7 لیتر، در گرممیلی 5/6±5/0 محلول
 یدرولیزپودر ه ي،و کالر ینپروتئ یزانمناسب از نظر م ییغذا هاي جیره یجادا منظور به :غذایی جیره

 تولید کلیکا ماهی آرد همراه به ید،گرد تهیهابهر)  یران،(ا ینشده پوست گاو که توسط شرکت پروار نو
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 منتقل پاستور یشگاهمواد به آزما یبیتقر یبترک یینتع يبرا ،کرج) یران،(ا بهپرور شرکت توسط شده
 رطوبت، و سوکسله روش با مطابق خام چربی کجلدال، روش از استفاده با پروتئین میزان و شد

  ).1(جدول  شدند گیري اندازه )1990( سی آ او آ طتوس شده ارائه روش به نیز کربوهیدرات و خاکستر
  

  .پژوهش در استفاده مورد گاو پوست هیدرولیز و ماهی آرد مواد تقریبی درصد -1 جدول
  کربوهیدرات  فیبر  رطوبت  خاکستر  چربی  پروتئین  اولیه مواد
1/0  10  7/14  2/7  57  ماهی آرد  1/0  

05/0  52/3  17  25/3  25/68  گاو پوست هیدرولیز  1/0  

  
 (T1) یـک  یمـار : تشـامل  گـاو  پوست هیدرولیز مشخص سطوح با ایزوکالریک غذایی جیره شش  

 یـره پوسـت گـاو، ج   یدرولیزدرصد ه 40 يحاو (T2)دو  یرهپوست گاو، ج یدرولیزدرصد ه 20 حاوي
پوسـت   یدرولیزدرصد ه 80 يحاو (T4)چهار  یرهپوست گاو، ج یدرولیزدرصد ه 60 يحاو (T3)سه 

صـفر درصـد    ي) حاوT6شاهد ( یرهپوست گاو و ج یدرولیزدرصد ه 100 يحاو (T5)پنج  یرهگاو، ج
شـده توسـط    یـه فرمول ته يمبنا بر) و 2به شرح جدول ( یهمواد اول ازپوست گاو با استفاده  یدرولیزه

win feed ଵ افزار نرم
ଶ

   .دیگرد هیته 

  

 .win feed 2/8 افزارنرمحسب درصد، فرموله شده توسط  بر هورن فالور یماه يبرا شده ساخته يغذا رهیج ياجزا - 2 جدول

  غذایی تیمارهاي
  )درصد( مواداولیه

  1 تیمار
  )درصد 20(

  2 تیمار
  )درصد 40(

  3 تیمار
  درصد) 60(

  4 تیمار
  )درصد 80(

  5 تیمار
  )درصد 100(

  تیمار
  )شاهد(

  83/34  0  61/7  06/16  17/23  42/29  کلیکا ماهی آرد
  58/10  58/11  47/11  2/21  62/12  64/13  گندم آرد
  0  32/31  64/28  29/24  8/16  7  گاو پوست هیدرولیز

  7/33  9/30  58/21  95/19  33/24  7/25  گندم گلوتن
  9/6  6/6  75/4  5/4  1/4  0/4  کلیکا ماهی روغن

  16  4/18 16 16  92/17  16  افزودنی
  -   1  55/02  80/2  3/3  40/3  فسفات کلسیم دي

 -درصد 5/0 ضدقارچ - درصد 2 ینآستاگزانت -درصد 1 یونیندرصد، مت 1 یزینل - درصد 3: هم بند شامل یمواد افزودن *
  .درصد 1 اکسیدان آنتی - درصد 3 یتامینمخلوط و یشپ - درصد 5/2 یمخلوط معدن یشپ
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 از قبل ساعت 24. آمد عمل به گیريخون ماهیان از آزمایش دوره پایان در :خونی هاي شاخص
 انتخاب یتصادف طور هبه ظاهر سالم ب ینمونه ماه 3 تانک هر از .گردید عقط ماهیان تغذیه خونگیري،

قطع ساقه  باشدند و سپس  یهوشب ها ماهیدرصد  1/0با غلظت  یخکشد. با استفاده از اسانس گل م
 خونانجام شد.  یکرولیترم 500 میزان به یدم یدور ياز انتها ینهبا استفاده از لوله هپار یريخونگ یدم

شد.  یخته(ماده ضد انعقاد) ر EDTA حاوي) ویال( پالستیکی هاي لوله داخل به ماهی از شده گرفته
 سیتومتروهم روش از استفاده با (WBC) یدگلبول سف و (RBC)گلبول قرمز خون  شمارش

(Hemocytometer method) صورت گرفت. یککننده ناتر یقبا استفاده از الم نئوبار و محلول رق 
 مخلوط يگرفت و قبل از قرائت جذب نور رتصو هموگلوبین مت سیان روش به (Hb) ینهموگلوب

 یقهدور در دق 1400 میزان به) آن HAWKSLEY ENCLAND(مدل  یفیوژو خون، اقدام به سانتر
 يو برا قرائت vis-7220در دستگاه اسپکتوفتومتر مدل  گرفتن قرار ازآن پس  يو جذب نور یدگرد

و خط کش  میکروهماتوکریت سانتریفیوژ با (PCV) یتمحاسبه منظور شد. درصد هماتوکر
 .)1378 ي،مهاباد ي(عامر شد گیري اندازه یتهماتوکر

 ،Excel صفحات به ورود از پس سنجیزیست انجام از حاصل هايداده :اطالعات لیتحل و هیتجز روش
نرم به هاداده سپس. گردید محاسبه افزارنرم این طریق از هاداده میانگین و گرفتند قرار اولیه بررسی مورد
 آزمون از استفاده با هاداده پراکنش بودن نرمال نخست گام در و گردیدند تقلمن 17 نسخه Spss افزار

Kolomogrov-Smirnov آزمون از استفاده با سپس و شد مشخص One- way ANOVA یا وجود 
 سطح در دانکن آزمون از دارمعنی اختالف مشاهده از پس و گردید بررسی تیمارها بین اختالف وجود عدم

  .)1380 جمالزاده،( گردید استفاده تکرارها بین دارمعنی اختالف بررسی براي) >05/0P( دارمعنی
  

  نتایج
 با مقایسه در گاو پوست هیدرولیز با شده تغذیه تیمار پنج در هورن فالور ماهیان بازماندگی نرخ  

 بازماندگی درصد بیشترین ).P<05/0( نداد نشان داري معنی تفاوت پرورش دوره پایان در شاهد، گروه
 با T5 و T3، T4 تیمارهاي در آن مقدار کمترین و درصد 66/91 میانگین با T1 تیمارهاي ماهیان در

 پس مختلف تیمارهاي در خونی فاکتورهاي سنجش به مربوط نتایج .شد دیده درصد 11/86 میانگین
 تعداد بیشترین که داد نشان گاو پوست هیدرولیز حاوي هاي جیره با تغذیه روزه 100 دوره یک از

 شاهد تیمار با که بود) 5/2±33/0( ×106 میانگین با T2 تیمار ماهیان به مربوط) 1 نمودار( قرمز گلبول
  .)P>05/0( بود داري معنی اختالف داراي) 44/0±4/2( ×106
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   مختلف سطوح حاوي جیره با شده تغذیه هورن فالور ماهیان در) ×106( قرمز هاي گلبول میزان -1 نمودار.

  .)است دار معنی اختالف جود و دهنده نشان متفاوت حروف( گاو پوست هیدرولیز
  

 درصد و) 3 نمودار( هموگلوبین ،)2 نمودار( سفید هاي گلبول میزان نظر از همچنین T2 تیمار  
 از) 25±72/1( و) 5/8±66/1( و) 1/18±82/1( ×103 هاي میانگین با ترتیب به) 4 نمودار( هماتوکریت

  .بود بیشتر) 24±48/1( و) 3/8±26/1( و) 9/17±23/1( ×103 هاي میانگین با ترتیب به شاهد تیمار
  

    
 شده تغذیه ماهیان در) ×103( سفید هايگلبول میزان تغییرات - 2 نمودار

 متفاوت حروف( گاو پوست هیدرولیز مختلف سطوح حاوي جیره با
  ).است دارمعنی اختالف وجود دهندهنشان

 با شده تغذیه ماهیان در) g/dl( هموگلوبین میزان تغییرات - 3 نمودار
 متفاوت حروف( گاو هیدرولیزپوست مختلف سطوح حاوي جیره
  ).است دارمعنی اختالف وجود دهندهنشان

٢/۵
٢/۵٢/۴

٢/٣٢/١٢/۴

RBC

T1
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 گاو پوست هیدرولیز مختلف سطوج حاوي جیره با شده تغذیه ماهیان در) درصد( یتهماتوکر یزانم - 4 نمودار

  .)است دار معنی اختالف جود و دهنده نشان متفاوت حروف(
  

 ترتیب به )7 (نمودارMCHC  و )6(نمودار MCH  ،)5 (نمودار MCV فاکتورهاي مقادیر بیشترین  
 با T1 تیمار و) 45/3±72/0( میانگین با شاهد تیمار ،)04/1±32/0( میانگین با T5 تیمارهاي به مربوط

 میانگین باT3  تیمارهاي به مربوط ها آن کمترین و گردید گیري اندازه) 00/35±81/3( میانگین
 این مورد در که بود) 39/28±78/3( میانگین با T3 و) 36/3±24/0( میانگین با T1 تیمار ،)29/0±95/0(

  .)P>05/0( بود داري معنی حد در شاهد گروه با اختالفات نیز فاکتور سه
  

    
 هورن فالور ماهیان در) MCV )fl میزان ییراتتغ -5 نمودار
 گاو هیدرولیزپوست مختلف سطوح حاوي باجیره شده تغذیه

  ).است دارمعنی اختالف وجود دهندهنشان متفاوت حروف(

 با شده تغذیه ماهیان در) MCH  )flمیزان تغییرات -6 نمودار
 متفاوت حروف( گاو پوست هیدرولیز مختلف سطوح حاوي جیره
  ).است دارمعنی اختالف وجود دهندهنشان
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  گاو پوست مختلف سطوح.يحاو یرهشده با ج یهتغذ یان) در ماهMCHC )g/dl یزانم - 7 نمودار

  ).است دار معنی اختالف جودو دهنده نشان متفاوت حروف(
  

  گیرينتیجه و بحث
 گاو پوست هیدرولیز درصد 40 حاوي جیره با شده تغذیه ماهیان دادکه نشان مطالعه نای نتایج  

)T2(، و هموگلوبین سفید، هاي گلبول قرمز، هاي گلبول مانند شناسی خون هاي شاخص نظر از 
 هاي گلبول میزان کمترین و بودند بهتري شرایط در تیمارها سایر و شاهد تیمار به نسبت هماتوکریت

 گیري اندازه گاو پوست هیدرولیز درصد 100 حاوي جیره در هماتوکریت و هموگلوبین سفید، و قرمز
 درصد، 100 تیمار ماهیان به مربوط )MCV( گویچه متوسط حجم میزان بیشترین. )>05/0P( گردید

 میزان بیشترین و شاهد تیمار ماهیان به مربوط) MCH( گویچه هموگلوبین متوسط میزان بیشترین
از  وقتیدرصد بود.  20 یمارت یانبه ماه وطمرب )MCHC( قرمز گلبول هموگلوبین غلظت میانگین

 فاکتورهاي بر ثرؤم عوامل باید شود، می استفاده ماهی هاي بیماري یصدر تشخ شناسی خون هاي روش
 روي بر دیگران مطالعات نتایج از که آنچه). 1391 همکاران، و مصباح( مد نظر داشت را خونی
 اي مجموعه تأثیر تحت ماهی خونی پارامترهاي که است آن مؤید آمده؛ دست هب ماهی مختلف هاي گونه

 از و قراردارد) 1998 لوسکوا،( طمحی و اي تغذیه) 2000 همکاران، و بنفی( یبیولوژیک فاکتورهاي از
 در. )1969(بارنهارت،  ددار اي ویژه یتاهم ی،خون يفاکتورها در غذایی جیره ثیرأت نیز، عوامل این بی

 در است، نگرفته صورت اي شده منتشر مطالعه کنون تا فالورهورن ینماه خونی فاکتورهاي خصوص
 یگران،مطالعات د یجفالورهورن با نتا یفاکتورها در ماه ینا یرامونو بحث پ یسهامکان مقا نتیجه

 یرسا یخون هاي شاخصبر  یخوراک هاي افزودنیو  یباتاثر ترک یبه بررس بنابراین. وجود ندارد
 روي که اي مطالعه طی ،2006 سال دراستپانوسکا  .کنیم میاکتفا  یو پرورش ینتیز یانمهم ماه هاي گونه
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 حاوي دیگري و باال چربی حاوي یکی غذایی جیره دو با تیمار دو قالب در کپور ماهی ماهی عدد 300
 رژیم در پروتئین و کربوهیدرات چربی، میزان افزایش که کرد گزارش داد، انجام باال کربوهیدرات

 اثرگذار ماهی کیفیت و سالمتی وضعیت و خونی پارامترهاي روي مستقیماً تواند می ماهی این غذایی
 افزایش سبب یکپور معمول ماهی در پروتئین و کربوهیدرات چربی، میزان افزایش که طوري به باشد،
که  )P<01/0( شد آزمایش شروع از پیش به نسبت ماهیان این خون هماتوکریت و هموگلوبین میزان

 که کرد گزارش 1986 سال در نیز سوبکا. دارد یمطالعه همخوان ینحاصل از ا یجبا نتا يتا حدود
 .شود هماتوکریت و هموگلوبین میزان افزایش سبب تواند می باال پروتئین با ییغذا جیره از هاستفاد

 رژیم از استفاده اثر در کپور ماهی در را هماتوکریت میزان افزایش این از پیش هم) 1979 هیلگ،(
 گرین ماهیان روي بر )1390 ی،(باتمان توسط که اي مطالعه در .بود کرده گزارش باال پروتئین با غذائی
 گرفت، صورت زردچوبه درصد 3/0 و درصد 2/0 درصد، 1/0 حاوي هاي   جیره با شده تغذیه ترور
 در زردچوبه میزان افزایش با هماتوکریت، درصد و هموگلوبین سفید، گلبول قرمز، هاي  گلبول تعداد
در  )1391(و همکاران  یمورک .)P<05/0( نبود دار معنی حد در افزایش این اما یافت فزایشا جیره،
را در  يمعنادار یشترور افزا ینگر یماه یخون هاي شاخصبر  یناثرات استفاده از پودر دارچ یبررس

 اتاختالف یخون يفاکتورها یرکردند اما در سا همشاهد شاهد گروه به نسبت سفید هاي گلبول یزانم
 مطالعه همچون نیز اخیر عهمطال دو ینحاصل از ا نتایج. نکردند مشاهده شاهد گروه با داري معنی

 همکاران و علیشاهی مقابل در .نماید می ییدأترا  ییغذا یرهاز ج سفید هاي  گلبول پذیري ثیرأت حاضر
 جیره در رشد و ایمنی سیستم دهنده بهبود غذایی مکمل یک عنوان به لوامیزول اثر بررسی با) 1390(

 درصد و هموگلوبین میزان قرمز، هاي گلبول تعداد در داري معنی تغییر هیچ معمولی کپور غذایی
 شاهد گروه به نسبت داري معنی افزایش سفید هاي گلبول تعداد در اما نکرد مشاهده هماتوکریت

 آزمایش، شرایط جمله از مختلف عوامل از ناشی تواندمی اختالفات این از برخی عمده دلیل .شد مشاهده
 نهایت در .باشد جیره در استفاده مورد هايافزودنی یا غذایی مواد نوع و پرورش دوره طول ماهی، گونه

 هیدرولیز افزایش خونی فاکتورهاي دقیق بررسی و فوق، عوامل مجموع گرفتن نظر در با مطالعه این در
 صیهتو قابل را (Flower horn) هورن فالور زینتی ماهی غذایی جیره به درصد 40 سطح تا گاو پوست

 موجب هورن فالور زینتی ماهی غذایی جیره به درصد 40 سطح از بیش ماده این افزایش و باشد می
  .گرددنمی توصیه و شود می هماتوکریت درصد و هموگلوبین سفید، و قرمز هاي گلبول میزان کاهش
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