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  آبزیان پرورش و برداري بهره

 1395زمستان  ،چهارم شماره پنجم، جلد
http://japu.gau.ac.ir  

  

) تغذیه شده با Cyprinus carpioبچه ماهیان کپور معمولی (خونی  هاي شاخصبررسی 
 کشنده  تحت يبا تنش شور در مواجهه )Carthamus tinctorius(عصاره گیاه گلرنگ 

  
    4سید مرتضی حسینی و 3، محمد سوداگر2محمد مازندرانی*، 1میثم دهقانی قمشانی  

  ،گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ارشد کارشناسی آموخته دانش1
  ،آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاناستادیار گروه تکثیر و پرورش 2
  ،گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان دانشیار3

  استادیار پژوهشی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی ایران، 4
 اي داخلی، گرگانه آب مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان

  9/2/1396 پذیرش: تاریخ ؛8/12/1395  دریافت: تاریخ
  1چکیده

هاي توانند باعث افزایش مقاومت ماهیان در مواجهه با استرس اي میهاي تغذیهافزودنیبرخی   
بر ) Carthamus tinctoriusعصاره گیاه گلرنگ ( اياثرات تغذیهدر این تحقیق، محیطی گردند. 

 استرس شوريدر مواجهه با  )Cyprinus carpio(معمولی بچه ماهیان کپورهاي خونشناسی شاخص
با  روز 70مدت  به گرم 51/9±13/0با میانگین وزنی ماهیان این منظور  به. مورد بررسی قرار گرفت

در پایان  .شدندعصاره گیاه گلرنگ تغذیه درصد  3و  5/1، 5/0صفر (شاهد)،  شامل سطوح مختلف
ر د هاي خونیشاخص مواجهه شده و بررسی گرم در لیتر) 10( ماهیان با شوري غیر کشندهدوره 
بر  .مورد بررسی قرار گرفت آنپس از ساعت  48و  24، 6 پیش از استرس شوري و نیز هايزمان

دار باالتر از طور معنیتعداد گلبول قرمز در ماهیان گروه شاهد پیش از استرس شوري به اساس نتایج
دار کمتر از معنیطور هاي تیمار بود و نیز تعداد گلبول سفید در ماهیان گروه شاهد بهماهیان گروه
ساعت  6. در تمامی ماهیان )P>05/0(گیري شد هاي تیمار پیش از استرس شوري اندازهماهیان گروه
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 هاي قرمز، هماتوکریت، هموگلوبین افزایش یافتپس از مواجهه با شوري تحت کشنده مقادیر گلبول
)05/0<P(واجهه شوري روند کاهشی ساعت پس از م 48و  24هاي هاي قرمز در زمان. مقادیر گلبول

ساعت روند افزایشی داشتند. در عین حال مقادیر در  48داشت اما سایر فاکتورهاي یاد شده در طی 
 3و  درصد 5/1ساعت پس از مواجهه مقادیر هموگلوبین در ماهیان گروه تغذیه شده با  48زمان 
هاي قرمز در  چنین تعداد گلبولها باالتر بوده و همعصاره گلرنگ در جیره نسبت به سایر گروه درصد

نظر  . به)P>05/0ثبت گردید ( درصد 5/0هاي شاهد و تیمار دار کمتر از گروهطور معنی هها باین گروه
  تواند باعث افزایش کنترل استرس ماهی کپور در مواجهه با شوري گردد.رسد عصاره گلرنگ میمی

  
   ، کپور معمولیخونی يهاشاخصاسترس شوري،  گلرنگ، :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

دهد تا به مقابله با عوامل پاسخ به استرس یک مکانیزم سازشی است که به ماهی اجازه می  
عبارتی از این طریق وضعیت طبیعی یا هموستاتیک بدن خود را حفظ  زاي دریافتی بپردازد، به استرس

شود اما  ر عالیم رفتاري منجر نمیدر بسیاري از موارد وجود استرس به تغییرات بالینی و تغیی کند
). 1991بارتون و ایواما، ( تغییرات پاراکلینیکی مثل تغییرات خونشناسی در اکثر موارد قابل ردیابی است

افتد اما بروز کشنده کمتر اتفاق میناشی از تغییرات محیطی استرس حاد هاي طبیعی محیطدر 
  هاي مزمن و غیر کشنده از احتمال بیشتري برخوردار است.  استرس

هاي نگهداري ماهی نظیر افزایش استرس مزمن ممکن است موجب بسیاري از مشکالت سیستم  
سرعت متابولیک و مصرف انرژي، کاهش میزان رشد، اختالل در سیستم ایمنی و ممانعت از رسیدگی 

استرس شوري یکی از عوامل محیطی است که بر  ).2003پلنتی و همکاران، ریزي باشد (گناد و تخم
رابیو و ثیرگذار باشد (أتواند تهاي مختلف آبزیان میفیزیولوژي، جذب غذا و کارایی رشد در گونه

  ).2005همکاران، 
هاي شایع و کاربردي در شناسایی تغییرات فیزیولوژیکی بررسی فاکتورهاي خونی یکی از روش  

هاي محیطی پیش از آنکه تغییرات رفتاري و عالیم بالینی دیگر در اکثر استرسعبارت  ماهیان است به
هاي ناشی از پارامترهاي خونشناسی و سرولوژیکی قابل ردیابی است، در استرسمشاهده شود تغییر 

تغییرات شوري محیط، ماهیان باید بتوانند شرایط اسمزي بدن را حفظ کنند و در این راستا معموالً 



 و همکاران میثم دهقانی قمشانی

57 

چنانچه ماهی نتواند این تغییرات را اصالح کند منجر دهد و هاي خونی رخ میدر برخی شاخص رتغیی
    )2008کلوس و همکاران، شود ( به ضعف و در نهایت مرگ می

هاي اقتصادي دریاي خزر است که منبع غذایی از گونه carpio Cyprinus ماهی کپور معمولی  
صورت بومی و طبیعی در تمام سواحل دریاي خزر وجود  هگونه ب گردد. هرچند اینمهمی محسوب می

رویه، دلیل صید بی بههاي اخیر شود، اما در سالها میدارد و براي تولید مثل وارد مصب رودخانه
آن کاهش پیدا  جمعیتتولیدمثل، هاي و از بین رفتن محل هاها، تخریب بستر رودخانهافزایش آلودگی

سازمان  منظور بازسازي ذخایر . براي جبران این مسئله و به)2010همکاران، قلیچپور و است (کرده
این بچه ماهیان تا مرحله انگشت قد در تماید این ماهی می مصنوعیاقدام به تکثیر  شیالت ایران

هاي منتهی به دریا استخرهاي خاکی آب شیرین پرورش یافته و سپس در نزدیک مصب رودخانه
هایی که هاي اخیر یکی از استرسآبی کلی کشور و منطقه در سالا توجه به کمگردند. برهاسازي می

شوري محیط است و هرچه توان حفظ در هنگام رهاسازي این ماهیان ممکن است با آن مواجه شوند 
  یابد.ها افزایش می مانی آنشرایط اسمزي این ماهیان بیشتر باشد زنده

در بسیاري از موارد توان مقابله و ایمنی ماهیان را در مواجهه ها و ترکیبات استفاده از برخی مکمل  
هاي گیاهی توجه هاي اخیر به عصارهدهد که در این راستا در سالهاي محیطی افزایش میبا استرس

  .بیشتري شده است
 Carthamus tinctorius ) گیاه گلرنگ2012؛ یلماز و همکاران 2011هاریکریشان و همکاران (  

دلیل اثرات درمانی خاص مورد توجه سال پیش به 2500 است که از Compositaeخانواده متعلق به 
ترکیب از این گیاه استخراج و  200در حال حاضر بیش از  .)2013لی و همکاران است (انسان بوده

ها، اسیدهاي آلی، استیلنها، فالونوئیدها، آلکالوئیدها، پلیشناسایی شده که شامل کینوکالکون
). با وجود این ترکیبات اثرات 2009 ،فان و همکارانباشند (گلوکوزیدهاي آروماتیک و غیره می

ضد متعددي براي این گیاه مثل گشادکننده عروق کرونري، بهبود ایسکمی عضله قلب، ضد ترومبوز، 
ور، ضد ایمنی، ضد انعقاد، ضد توماکسیدان، ضد پیري، تعدیل سیستم یپوکسی، ضد فیبروزکبدي، آنتیه

زو و همکاران درد، ضد التهاب، ضد دیابت و غیره در انسان و حیوانات آزمایشگاهی بیان شده است (
2014.(  

هاي نظیر موش آزمایشگاهی هايمدلدر متفاوت این گیاه دارویی یید اثرات أرغم تعلی  
ن گیاه دارویی در در رابطه با اثرات استفاده از ای، ها آزمایشگاهی و صحرایی، خرگوش و حتی انسان
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هاي خونی بچه ماهیان کپور حاضر شاخص در بررسیلذا  .اي صورت نگرفته استماهیان مطالعه
بررسی قرار گرفته شده با عصاره گیاه گلرنگ در مواجهه با شوري تحت کشنده مورد  تغذیه معمولی

  است.
  

  هامواد و روش
پروري در مرکز تحقیقات آبزيماه  3مدت  به 1394از آبان این پژوهش : تهیه ماهی و طرح آزمایش

 قطعه 250تعداد کشاورزي و منابع طبیعی گرگان انجام شد.   فضلی برآبادي دانشگاه علومشهید
 استخوانی اناز کارگاه تکثیر و پرورش ماهی 46/9±35/0با میانگین وزنی  کپور معمولیماهی  بچه

نگهداري آداپتاسیون  منظور  لیتري به 1000در مخازن  هفتهمدت دوسیجوال در استان گلستان تهیه و به
انجام  هفته 10مدت  تکرار در هر سطح، به سهصورت کامالً تصادفی با چهار تیمار و . آزمایش بهشدند
 30با ارتفاع آبگیري  40×60آکواریوم با ابعاد  12این منظور پس از دوره سازگاري ماهیان در  به شد.

بار در روز  2وزن بدن،  درصد 3به میزان  ماهیان ماهی در هر آکواریوم). 20متر تقسیم شدند (سانتی
شد. مدفوع و دیگر بار بیومتري و مقدار غذادهی براساس آن تنظیم میروز یک 15شدند. هر تغذیه می
 درجه 17±4/0 پرورش دماي آب ةشد. در طول دورمانده هر روز صبح از مخازن سیفون میمواد باقی

  . بود  8±2/0آب  pH و لیتر در گرممیلی 1/7±1/0 آب در محلول اکسیژن اد،گرسانتی
برداشت و  از مزارع کشاورزي شرق اصفهان 1394 تیرماههاي گلرنگ در گل: تهیه عصاره گلرنگ

درون ظروف دست آمده گرم از پودر به 1000سپس در سایه و در دماي اتاق خشک و پودر گردیدند. 
اي که سطح پودر را بپوشاند  به گونه درصد اضافه گردید 96اتانول  ریخته شد و به آنپالستیکی بزرگ 

درصد اضافه و بعد  70مانده اتانول در مرحله بعد به تفاله باقی ساعت محلول صاف شد. 48و بعد از 
 50تا  40در دستگاه آون معمولی (دماي مخلوط و  هاي صاف شده،ساعت صاف گردید. محلول 24از 
دست آمد که تا  گراد) قرار گرفت. پس از تبخیر آب و الکل عصاره غلیظ و قیري شکلی بهجه سانتیدر

  . )2003 ،اردموگلو و همکاران( گراد نگهداري شددرجه سانتی 4زمان استفاده در یخچال و در دماي 
 3و  5/1، 5/0در این آزمایش چهار سطح عصاره گلرنگ شامل صفر (تیمار شاهد)، : تهیه جیره غذایی

تهیه شده از شرکت فرادانه اضافه و توسط چرخ  کپور معمولی اکسترود خوراكپودر به  درصد عصاره
مدت دو روز در هواي اتاق قرار  بههاي مرطوب پلتسپس هاي مورد آزمایش ساخته شد. گوشت پلت
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 4در یخچال (هاي مناسب تا زمان مصرف بندي ها در بستهه شد تا خشک گردد. پس از آن جیرهداد
صورت دستی به قطعات کوچک  گراد) نگهداري شدند و هنگام استفاده براي تغذیه، بهدرجه سانتی

  (سایز دهان ماهی) شکسته و به بچه ماهیان داده شد.
روز تغدیه با سطوح مختلف عصاره گیاه گلرنگ، ماهیان  70پس از : تنش شوري و فرایند خونگیري

در گرم  16(در مقیاس آزمایشی سطح کشنده براي این ماهیان ر لیتر گرم د 10تحت کشنده  يبا شور
شناسی مورد مواجهه قرار گرفتند و تغییرات خونساعت  72مدت  بهدست آمد)  هساعت ب 96لیتر براي 

زمان مختلف  4شناسی در هاي خونبراي انجان بررسیهاي مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در زمان
 ساعت پس از تنش 6انجام شد که شامل قبل از تنش شوري (خونگیري اول) از ماهیان خونگیري 

ساعت پس از تنش (خونگیري  72ساعت پس از تنش (خونگیري سوم) و  24(خونگیري دوم)، 
  چهارم) بود.

صورت تصادفی انتخاب و با  عدد ماهی به 7هاي خونگیري، از هر تیمار در هر کدام از دوره  
هاي خون به سی آغشته به هپارین از ساقه دمی خونگیري شد و نمونهسی 2استفاده از سرنگ 

  سی انتقال یافته و مورد بررسی قرار گرفتند.سی 5/1هاي  تیوپ
با استفاده از الم نئوبار و بعد  و قرمز خون هاي سفیدتعداد گلبول: شناسیهاي خونشاخصگیري  اندازه

. مقدار هموگلوبین خون از کیت تجاري زیست شیمی ندشمارش شدسازي خون با محلول دایس از رقیق
 )Biochrom, libra S12مت هموگلوبین و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتري (مدل روش سیانو به 

نیز از روش  براي تعیین مقدار هماتوکریت شد. گیرياندازهنانومتر  546و در طول موج 
هاي مویینه هاي مخصوص هماتوکریت (لولهابتدا لولههماتوکریت استفاده شد. براي این کار میکرو

ها با استفاده از خمیر هماتوکریت بسته شد. سپس هاي خون پر کرده و سر لولههپارینه) را از نمونه
) قرار داده شد. در نهایت 12000دقیقه در دور  5ها درون دستگاه سانتریفیوژ میکروهماتوکریت (لوله

 .)2001دایس و لوایس ( گیري شدوکریت، مقدار هماتوکریت اندازهکش هماتبا استفاده از خط

 طرفهها به روش آنالیز واریانس یکتجزیه و تحلیل داده: هاهاي آماري و تجزیه و تحلیل دادهروش
)ANOVA (ها از آزمون دانکنانجام شد و جهت مقایسه میانگین )Dancan ( استفاده شد. اختالف

تعیین گردید. براي عملیات آماري از  درصد 95تیمارهاي مختلف با سطح اطمینان ها در بین میانگین
  .گزارش گردیدانحراف معیار  ±میانگین نتایج بصورتاستفاده شد.  SPSS 16افزار نرم
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  نتایج
هاي خونی بچه ماهیان کپورمعمولی نتایج اثر سطوح مختلف عصاره گیاه گلرنگ روي شاخص  

 صورتهاي مختلف قبل و بعد از قرارگیري در معرض شوري بهدر زمانو  ppt 10تحت تنش شوري 
  :در طی دوره تنش شوري هیچ تلفاتی در ماهیان مورد بررسی مشاهده نگردید زیر ارائه شده است

  
بچه ماهیان کپور معمولی تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره گیاه ) RBCهاي قرمز (تعداد گلبولتغییرات  -1 جدول

  .ppt 10گلرنگ تحت تنش شوري 

 5/0تیمار عصاره   شاهد  )mm3×106گلبول قرمز (
  درصد

 5/1تیمار عصاره 
  درصد

 3تیمار عصاره 
  درصد

  b A02/0±21/1  b B03/0±101/1  a B05/0±06/1  a B09/0±1/1  قبل از تنش
  a A05/0±326/1  a AB05/0±238/1  a C09/0±1/1  a BC04/0±158/1  ساعت پس از تنش 6
  c A05/0±037/1  bc A1/0±035/1  b B09/0±913/0  b AB05/0±94/0  ساعت پس از تنش 24
  c A02/0±967/0  c AB05/0±949/0  b B02/0±925/0  b B02/0±924/0  ساعت پس از تنش 72

انگلیسی کوچک غیرمشابه در هر ستون، بیانگر اختالف معنادار در حروف انگلیسی بزرگ غیرمشابه در هر ردیف و حروف 
  انحراف معیار است.  ±ها به صورت میانگین است. داده 05/0سطح 

  
بین هاي قرمز تعداد گلبول زمان پیش از مواجهه شورينتایج نشان دادند که در  1-4طبق جدول   

ساعت پس از  6زمان ). در >05/0P( دارد وجوددار معنیسایر تیمارها اختالف  با(شاهد)  1تیمار 
افزایش پیدا کرد که این هاي قرمز گلبولدر همه تیمارها  زمان پیش از تنش شورينسبت به  تنش

ساعت پس از  72و  24هاي زمانسپس در  ).>05/0Pمعنادار بود ( 2و  1افزایش تعداد فقط در تیمار 
هاي قرمز ). کمترین تعداد گلبول>05/0Pده شد (روند کاهشی معناداري در همه تیمارها مشاه تنش،

که در بود. به صورتی 1و بیشترین تعداد مربوط به تیمار  3گیري مربوط به تیمار در تمام مراحل خون
  ). >05/0Pاختالف معناداري وجود داشت ( 3و  1همه مراحل خونگیري بین تیمار 
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گلرنگ شده با سطوح مختلف عصاره گیاهخون بچه ماهیان کپورمعمولی تغذیه هموگلوبینتغییرات غلظت  -2 جدول
  .ppt10تحت تنش شوري 

 5/0تیمار عصاره   شاهد  لیتر) هموگلوبین (گرم/ دسی
  درصد

 5/1تیمار عصاره 
  درصد

 3تیمار عصاره 
  درصد

  a A79/0±73/9  b A47/0±42/9  b A93/0±54/10  b A62/0±04/10  قبل از تنش
  a B41/0±04/10  ab B84/0±55/10  a A41/0±28/12  b B95/0±12/10  از تنش ساعت پس 6
  a B61/0±6/9  b B54/0±79/9  a A36/0±17/12  a A74/0±06/12  ساعت پس از تنش 24
  a B66/0±6/10  a AB36/0±18/11  a A24/0±78/11  a A22/0±57/11  ساعت پس از تنش 72

حروف انگلیسی کوچک غیرمشابه در هر ستون، بیانگر اختالف معنادار در حروف انگلیسی بزرگ غیرمشابه در هر ردیف و 
   انحراف معیار است. ±صورت میانگین  ها بهاست. داده 05/0سطح 

  
اختالف معناداري در بین تیمارها مشاهده  در زمان پیش از تنش شوريبا بررسی مقدار هموگلوبین 

 3دار فقط در تیمار افزایش معنی مواجههساعت پس از  6). با ایجاد تنش شوري <05/0Pنشد (
دار هاي بعدي معنینیز در خونگیري 4 و 2افزایش هموگلوبین در تیمارهاي  ).>05/0P(مشاهده شد 

). <05/0Pداري در تمام مراحل خونگیري مشاهده نشد (تفاوت معنی 1) ولی در تیمار >05/0P( شد
). >05/0Pدار شد (تمام مراحل خونگیري معنیدر  1نسبت به تیمار  3مقدار هموگلوبین تیمار 

دار مشاهده اختالف معنی 1با تیمار  4تیمار  بین ساعت تنش شوري، 72و  24هاي زماندر همچنین 
  ).>05/0Pشد (

  
بچه ماهیان کپورمعمولی تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره گیاه گلرنگ  هماتوکریتتغییرات غلظت  -3جدول 

  .ppt 10تحت تنش شوري 

  شاهد  )درصدهماتوکریت (
 5/0تیمار عصاره 

  درصد
 5/1تیمار عصاره 

  درصد
 3تیمار عصاره 

  درصد
  c B1±32  c AB8/1±5/34  a A32/1±5/35  b B73/1±32  قبل از تنش

  b A86/0±5/36 ab A25/1±16/38  a A53/1±33/38  a A58/0±33/36  ساعت پس از تنش 6
  a A47/0±83/38  bc AB89/1±16/36  a B02/2±83/35  a B9/0±06/36  ساعت پس از تنش 24
  ab A75/0±23/38  a A53/1±66/39  a A04/1±16/38  a A04/1±83/37  ساعت پس از تنش 72

حروف انگلیسی بزرگ غیرمشابه در هر ردیف و حروف انگلیسی کوچک غیرمشابه در هر ستون، بیانگر اختالف معنادار در 
   انحراف معیار است. ±صورت میانگین  ها بهاست. داده 05/0سطح 
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 داري داشتمعنیاختالف  4 و 1با تیمار  3بین تیمار  زمان پیش از تنشمقدار هماتوکریت نیز   
)05/0P<(نسبت به   4و  2، 1داري در مقدار هماتوکریت تیمارهاي . بعد از تنش شوري افزایش معنی

افزایش معنادار نبود  3لی در تیمار ) و>05/0Pشد ( مشاهده (خونگیري اول) قبل از شوري
)05/0P> داري در بین اختالف معنی ساعت پس از مواجهه 72و  24هاي این وجود در زمان). با

اختالف معنادار  4و  3با تیمار  1، بین تیمار سوم) ولی در خونگیري <05/0P( مشاهده نگردیدتیمارها 
  ).>05/0P( شد
  

بچه ماهیان کپورمعمولی تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره ) WBCسفید ( هايتعداد گلبولتغییرات  -4 جدول
  .ppt 10گلرنگ تحت تنش شوري گیاه

  شاهد  )mm3×103گلبول سفید (
 5/0عصاره تیمار 

  درصد
 5/1تیمار عصاره 

  درصد
 3تیمار عصاره 

  درصد
 b C4/0±9  b B2/0±8/9  b B3/0±66/9  a A41/0±06/11  قبل از تنش

  c B3/0±33/6  c A41/0±66/7  c A41/0±06/7  b A3/0±26/7  تنشساعت پس از  6
  a A6/0±6/11  a A61/0±86/11  a A33/1±26/11  a A61/0±06/11  ساعت پس از تنش 24
 a A37/0±56/11  a A3/0±46/11  a B41/0±73/10  a B42/0±33/10  ساعت پس از تنش 72

کوچک غیرمشابه در هر ستون، بیانگر اختالف معنادار در حروف انگلیسی بزرگ غیرمشابه در هر ردیف و حروف انگلیسی 
   انحراف معیار است. ±ها به صورت میانگین است. داده 05/0سطح 

  
گیري شد قبل از مواجهه با تنش شوري کمترین تعدا در گروه شاهد اندازه سفیددر تعداد گلبول   

)05/0P< 05/0دار بود ( اختالف معنی 4با تیمار  3و  2). همچنین بین تیمارهايP<که ) به صورتی
ساعت پس از  6بود. با ایجاد تنش شوري،  و 4 هاي سفید مربوط به تیماربیشترین تعداد گلبول

داري کاهش پیدا کرد  صورت معنی بهنسبت به خونگیري اول هاي سفید تعداد گلبول مواجهه
)05/0P< دار بود ارها اختالف معنیبا سایر تیم 1بین تیمار ساعت پس از مواجهه  24). همچنین
)05/0P< افزایش یافت به  دوباره هاي سفیدتعداد گلبول ساعت پس از مواجهه، 72زمان ). در

نیز افزایش  زمان پیش از تنش شورينسبت به همین خونگیري  3و  2، 1که در تیمارهاي صورتی
ساعت  24در تعداد گلبول سفید در تمامی تیمارهاي مورد بررسی در زمان ). >05/0Pدار شد (معنی
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 72گیري این پارامتر در زمان  اندازهدر  اما) <05/0Pداري مشاهده نشد (اختالف معنیپس از تنش 
  ).>05/0P( ثبت گردیددار اختالف معنی 2و  1با تیمار  4و  3بین تیمار  ساعت پس از مواجهه

  
 بحث
هایی است که جانور در پاسخ به تنش از خود از جمله واکنش شناسیخونهاي خصشاتغییر در   

وابسته به مانند تغییر در اندازه سلول و میزان ذخیره هموگلوبین دهد. بخشی از این تغییرات نشان می
تواند اثر خود را قرمز است و بخشی دیگر به غلظت پالسما بستگی دارد که می هاي گلبولویژگی

ها در واحد حجم و همچنین تغییر میزان هماتوکریت نشان دهد صورت تغییر در تعداد گلبول به
ها و توان تغییرات ایجاد شده در بافتشناسی می). با استفاده از مطالعات خون1981میلیگان و وود (

  ).2013یزدانی و همکاران وضعیت فیزیولوژیکی به وجود آمده در ماهی را تعیین نمود (
 هايهاي قرمز خون مشاهده شد که با یافتهاین مطالعه با ایجاد تنش شوري افزایش تعداد گلبولدر   

ها نشان دادند که استرس شوري و دما باعث افزایش مطابقت دارد. آن) 2013روزانی و همکاران (
صالتی و همکاران هاي قرمز خون در بچه ماهیان کپور معمولی شده است. همچنین تعداد گلبول

 شود.هاي قرمز و هموگلوبین مینشان دادند که افزایش شوري باعث افزایش تعداد گلبول )2010(
دهنده افزایش میزان هاي قرمز نشانبیان داشت که افزایش تعداد گلبول )2013نژاد و همکاران (بابایی

  استرس در ماهیان است.
ت به تیمارهاي عصاره افزایش هاي قرمز قبل از تنش شوري در تیمار شاهد نسبتعداد گلبول  

 )2012) و همچنین بهلویی اسکار و همکاران (2013دادوران و همکاران (داري را نشان داد.  معنی
آالي هاي خونی در ماهی قزلشاخصبرخی هاي گیاهی باعث افزایش نشان دادند که استفاده از عصاره

هاي اثر گیاهان دارویی در افزایش تعداد گلبولرنگین کمان شده است. نتایج این دو تحقیق در رابطه با 
با بررسی اثرات ) 2011علیشاهی و همکاران (قرمز با تحقیق حاضر همخوانی ندارد. همچنین 

لوامیزول، ارگوسان و سه عصاره گیاهی سرخارگل، کندر و آویشن در ماهی کپور معمولی نشان دادند 
دار با فاقد تفاوت معنی هاي نام برده شدهعصارهده با تغذیه شهاي قرمز در تیمارهاي که تعداد گلبول
  گروه شاهد بود.

ر هاي سفید در خونگیري اول در تیمارهاي عصاره نسبت به تیمادر تحقیق حاظر تعداد گلبول  
مارین اثر نشان دادند که بتافین و سیلی )2013نژاد و همکاران ( باباییشاهد داراي بیشترین مقدار بود. 
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خانساري و همکاران کمان دارد. همچنین  آالي رنگین هاي سفید ماهی قزلدر تعداد گلبول داريمعنی
نتایج مشابهی ارائه دادند که با تحقیق حاضر همخوانی ) 2003هاریکریشان و همکاران (و  )2012(

دهنده  تواند نشانهاي سفید در تیمارهاي عصاره نسبت به تیمار شاهد می دارد. باال بودن تعداد گلبول
رسد اثر عصاره در افزایش نظر می تحریک سیستم ایمنی در ماهیان تغذیه شده با عصاره باشد. به
رازي و باشد (کننده گلبول سفید میتحریک و تقویت سیستم ایمنی ماهی به واسطه تحریک اندام تولید

  ).2013همکاران 
استرس، بیماري، عوامل آالینده، تغذیه، توان به هاي سفید میثر بر تعداد گلبولؤاز جمله عوامل م  

). در این مطالعه تنش شوري باعث کاهش 1996چارمن شرایط اکولوژیک، سن و جنس اشاره کرد (
هاي سفید ممکن است به دلیل ترشح هاي سفید در همه تیمارها شد. کاهش تعداد گلبولتعداد گلبول

دیویس و همکاران مثل کورتیزول باشد (هاي استرس نفرین در طول استرس و افزایش هورموناپی
هاي سفید گربه ماهی نشان دادند که تعداد گلبول) 2010اوالده و اوگینی ( اي. در مطالعه)2008

ها گزارش کردند  یابد. آنثیر استرس فلزات سنگین کاهش میأتحت ت Clarias gariepinus آفریقایی
  است. هاي سفید شدهبولهاي استرس باعث کاهش تعداد گلکه افزایش هورمون

عنوان یک شاخص مهم و رایج در تعیین سالمت و بیماري ماهیان مورد  هماتوکریت خون به  
). براساس برخی مطالعات میزان هماتوکریت در ماهی 1997هوستون و رافر گیرد (استفاده قرار می

حافظ امینی و عریان ). 1985بارتون و همکاران یابد (هاي فیزیکی افزایش میثیر استرسأتحت ت
با مطالعه روي تغییرات شاخص هماتوکریت در ماهیان جوان کپورمعمولی تحت استرس ) 2002(

جنسن و یابد. شوري گزارش کردند که میزان هماتوکریت خون پس از ایجاد تنش شوري افزایش می
شوري گزارش تحت تنش  Platichthy flesusبا مطالعه روي کفشک ماهی اروپایی ) 2002همکاران (

ییلدیز و  شود.  همچنینکردند که استرس شوري موجب افزایش شاخص هماتوکریت در این ماهی می
گزارش کردند که، افزایش شوري سبب افزایش میزان هماتوکریت در ماهی کپور  )2001اوزبیلک (

از قرا گردید. در تحقیق حاضر نیز میزان هماتوکریت پس  )Ctenopharyngodon idella( علفخوار
گرفتن تحت تنش شوري افزایش یافت. تغییر در شوري منجر به افزایش متابولیسم پایه و در نهایت 

). بنابراین افزایش میزان هماتوکریت را 1990ماکسیم و همکاران شود (افزایش نیاز اکسیژن ماهی می
ر در طی استرس هاي در پاسخ به درخواست متابولیک بیشتجهت افزایش منابع اکسیژن براي اندام
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این  العملی بر پاسخ به استرس باشدتواند عکستوان توجیه نمود. این افزایش میایجاد شده می
  ).1982میلگان و وود علت جذب آب در گلبول هاي قرمز نیز باشد ( افزایش ممکن است به

درصد  5/1و  5/0دهنده باال بودن مقدار هماتوکریت در تیمارهاي همچنین نتایج این تحقیق نشان  
نشان دادند که استفاده از گیاه ) 20012بهلویی و اسکاي ( عصاره قبل از تنش شوري بوده است.

 )2009داروکو و همکاران (شود. در تحقیق دیگري سرخارگل (اکیناسه) باعث افزایش هماتوکریت می
دهنده نتایج نشانکمان بررسی کردند.  آالي رنگیناثرات زیره سیاه بر روي پاسخ ایمنی ماهی قزل

است.  درصد زیره سیاه بوده 5/2هاي لکوسیت خون در تیمار افزایش هماتوکریت و تعداد سلول
  ثیر پودر دارچین بر افزایش درصد هماتوکریت را گزارش کردند.أت )2011احمد و همکاران (همچنین 

ین موجود در گردد به هموگلوباکسیژنی که در خون حیوانات حمل می قسمت عمده تقریباً  
). افزایش غلظت هموگلوبین بر 2008 ،کالئوس و همکارانباشد (هاي قرمز خون متصل می گلبول

کازرانی فراهانی ثر است (ؤقابلیت انتقال گازهاي تنفسی در خون، بازده قلب و افزایش وزن ماهی م
نش شوري مشاهده داري در مقدار هموگلوبین تیمارها قبل از ت). در تحقیق حاضر تغییر معنی2009
در تحقیقی مشابه نشان دادند که پودر دارچین تغییري در هموگلوبین ) 2013رازي و همکاران (نشد. 

گزارش کردند که  )2011علیشاهی و همکاران ( ترور ایجاد نکرد. همچنینخون ماهی گرین
  داري نداشت.هاي گیاهی تغییر معنیشده با عصاره هموگلوبین در ماهیان تغذیه

هاي داري در هموگلوبین تیمار شاهد در هیچ یک از دورهپس از تنش شوري نیز تغییر معنی  
 شد.داري مشاهده خونگیري مشاهده نشد ولی در تیمارهاي عصاره مقدار هموگلوبین افزایش معنی

هاي خونی ماهی بنی نشان با بررسی استرس شوري بلند مدت بر شاخص) 2015مصباح و همکاران (
است. بعضی نویسندگان افزایش  روز روند افزایشی داشته 21که مقدار هموگلوبین در مدت دادند 

دلیل افزایش ظرفیت حمل اکسیژن خون تحت شرایط استرس مزمن که   هماتوکریت و هموگلوبین را به
ا رسد ماهیان بنظر می در بررسی حاضر به دانند.کند، میدرخواست انرژي باال در ماهی را تحمیل می
هاي خونی نیاز اکسیژنی و اند با تعداد کمتري از گلبولحفظ و افزایش هموگلوبین خون قادر بوده

تغذیه شده ماهیان در ساعت پس از تنش شوري  72اي که مین نمایند به گونهأاسترسی پیش آمده را ت
  گیري شد.شاهد اندازه ها کمتر از گروه با عصاره، مقادیر هموگلوبین باالتر بوده و تعداد گلبول قرمز آن
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  گیري  نتیجه
درصد جیره  5/1توان گفت افزودن عصاره گلرنگ در غلظت  در نهایت با توجه به نتایج حاصله می  

شناسی ماهی کپور معمولی در مواجهه با تنش شوري هاي خونباعث کمک به حفظ بهتر شاخص
هاي تکمیلی کمک کننده مینه بررسیشود. هرچند که براي اظهار نظر قطعی در این زتحت کشنده می

  خواهد بود.
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