
 
 
 

 
 
 

 فیزیولوژي و بیوتکنولوژي آبزیان
  1396سال پنجم، شماره اول، بهار 

  
  ماهی سیبري بچه تاس در سرم هاي خونی و بیوشیمیایی ارزیابی شاخص

(Acipenser baerii) تغذیه شده با سطوح مختلف گلوکز و نشاسته ذرت  
  

  3نیا، فروزان درخشان2، محمود محسنی*1رضا طاعتی

 
      95 مهرتاریخ پذیرش:                     95 مرداداریخ دریافت: ت     

  چکیده
در  سرم هاي خونی و بیوشیمیایی به منظور بررسی تاثیر نشاسته ذرت و گلوکز بر شاخص مطالعه حاضر

میانگین وزنی با ماهی سیبري  تاسقطعه بچه  120بدین منظور، ماهیان سیبري انجام گرفت.  تاسبچه 
، نشاسته ذرت 30%، گلوکز 15%گلوکز  هاي حاوي با جیره وتقسیم شدند  تیمار چهاردر گرم  80/2±64/25

نتایج نشان داد که ماهیان  .)تکرار (هر تیمار با سه هفته تغذیه شدند 8به مدت  30%و نشاسته ذرت  %15
هاي قرمز و سفید را  باالترین میزان هماتوکریت، هموگلوبین و تعداد گلبول 15%نشاسته ذرت  تغذیه شده با

. بیشترین تعداد لنفوسیت )P>05/0( نشان دادند 30%داري را با نشاسته ذرت  که اختالف معنی داشتند
 دار داشتاختالف معنی 15%بود که با نشاسته ذرت  30% و 15%گلوکز  شده باماهیان تغذیه متعلق به 

)05/0<P(.  گلیسیرید، پروتئین کل، گلوبولین و آلبومین  گلوکز، کلسترول، تري میزان درداري  معنیاختالف
هاي  باالترین میزان آنزیم 30%گلوکز شده با ماهیان تغذیه  .)P<05/0(د شبین تیمارهاي آزمایشی مشاهده ن

با د شمشاهده نبین تیمارها آنزیم آلفا آمیالز سطح  درداري  معنی. اختالف )P<05/0(کبدي را نشان دادند 
 15%سطح  ،به دست آمده جینتا ترین سطح این آنزیم را داشت. طبق پایین 30%تیمار گلوکز  این وجود

ماهیان سیبري  تواند باعث بهبود و تقویت برخی از پارامترهاي خونی و بیوشیمیایی تاس نشاسته ذرت می
  .شود
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 مقدمه

 )Acipenser baerii( سیبري ماهی تاس
 بومی، یانماه تاس خانواده هاي گونه از یکی

 رودرومهاجرت  نظر از گونه . ایناستسیبري 
 سیبري منطقه هاي رودخانه حوضه در، بوده

 مانند اُب، ایرتیش، خاتانگا، یانا، لنا، آنابار و
 ,Ruban( کند بایکال زیست می دریاچه
قابلیت رشد  با سیبريماهی  تاس .)1997
، کوتاه بودن دوره رسیدگی جنسی، سریع

 محیطی، زیست طشرای راتتغیی ربراب رد مقاومت

 دماهاي با سازگاري شیرین، آب ی درزندگ
مواد  اي از دامنه گسترده پذیرش و پایین

به عنوان یک مدل زیستی براي  ،غذایی
ماهیان  تاساي  و تغذیه یمطالعات فیزیولوژیک

  . )Fontagne et al., 2006( تبدیل شده است
در ماهیان  تاسدر دهه اخیر با کاهش صید 

ها در جهان پرورش گوشتی آن ،دریاي خزر
بسیار مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است. 
دستیابی به بیوتکنیک مولدسازي و تکثیر 

پرورشی و تولید خاویار، الرو، بچه ماهیان  تاس
هاي مختلف  ماهی و نیز نسل سوم در گونه

 شدهماهیان خاویاري در ایران با موفقیت میسر 
با توجه به  ).1383ان، است (بهمنی و همکار

نقش تغذیه در آبزي پروري و پذیرش این 
 60تا  50 که جیره غذایی ماهیان موضوع

هاي پرورش را به خود اختصاص  ههزین درصد
 استفاده به آمیز یتموفق تولید و پرورش دهد، می

 .استاز خوراك کامل با ترکیب بهینه وابسته 
ضروري  مغذيکه تمام ترکیبات  طوريه ب

، ها ، چربیها، کربوهیدراتها پروتئین مانند
و مواد معدنی را براي ماهی فراهم  ها ویتامین

خود  مطلوبتا ماهی به رشد سریع و  کند می
 . اگر در جیره)Cho et al., 2005(برسد 
و مطابق با  مطلوب، پروتئین در سطح غذایی

نیاز ماهی وجود داشته باشد، ولی جیره داراي 
صرف  بخشی از پروتئین، انرژي کافی نباشد

 تشکیل در نقشی و شود می انرژي تامین
آبزي به رشد مورد که در نتیجه  نداردبافت 

 بهینه سطح تعیین بنابراین، رسد. نمی نظر

ضروري کربوهیدرات در جیره غذایی ماهیان 
تا کاتابولیسم پروتئین به منظور تامین  است

 ,Webster and Lim(انرژي کاهش یابد 
چون کربوهیدرات ارزانترین منبع . )2002

اي  آید و در سطح گسترده انرژي به حساب می
رود، عالقه میدر غذاي حیوانات اهلی به کار 

 نیز وجود دارد که به غذاي ماهیان زیاديبسیار 
عدم هاي غذا کاهش یابد.  اضافه شود تا هزینه

 شود می سبب جیره در کربوهیدرات وجود
 نیز و پروتئین هضم از حاصل آمینه اسیدهاي
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 گلوکوژنیک مسیر وارد تجزیه پروتئین ماهیچه،
 ,Wilson( شوند ماهی براي انرژي تأمین و

افق  خونی، شناخت فاکتورهاي .)1994
 تکثیر با هدف مولدسازي براي رااي گسترده

 ذخایر ماهیان بازسازي همچنین و مصنوعی
 نوسانات دمایی، مانند. عواملی کند می ایجاد

 برداري، نمونه صید و از ناشی فصل، استرس
 سن، ژنتیکی، هاي تفاوت غذایی، رژیم

 فعالیت جنسیت و میزان رسیدگی جنسی،
 هستند گذارتاثیر خونی هاي شاخص ماهیان بر

)Knowles et al., 2006.( مختلف منابع نقش 

ماهی  تاسکربوهیدرات شامل دکسترین در 
)، ذرت و گندم 1390، دوست ملت( سیبري
 ژالتینه گندم و ذرت نشاسته و ژالتینه

 Oncorhynchusکمان  آالي رنگین در قزل
mykiss )Kaushik et al., 1989(،  ،گلوکز

 ماهی تاس در سلولز و سلولز + دکسترین
-Acipenser transmontanus  )Fynnسفید

Aikins et al., 1992; 1993(،  نشاسته ذرت
ژالتینه و غیرژالتینه در کپور هندي روهو 

Labeo rohita )Kumar et al., 2005( ،
جایگزینی نشاسته نیمه ژالتینی شده با 
نشاسته خام ذرت در ماهی سیم دریایی زرد 

و ) Sparus latus )Wu et al., 2007باله 
 ماهی آمورنشاسته گندم با سلولز در  جایگزینی

Ctenopharyngodon idella )Tian et al., 
 سرم بر فاکتورهاي خونی و بیوشیمیایی) 2012
با توجه به ارزان قرار گرفت.  آزمایشمورد 

بودن، فراوانی و در دسترس بودن گلوکز و 
 حاضر ارزیابی پژوهشنشاسته ذرت، هدف از 

کربوهیدرات بر تلف این دو تاثیر سطوح مخ
بچه  در سرم خونی و بیوشیمیاییهاي شاخص

  .استسیبري ماهی  تاس
  

  ها مواد و روش
  تهیه و شرایط نگهداري ماهیان

موسسه در  1392 در سال مطالعه حاضر
 تاسماهیان دریاي خزربین المللی  تحقیقات

بچه  قطعه 120به این ترتیب که  .شداجرا 
 )Acipenser baerii( سیبري ماهی تاس

گرم  64/25±80/2 پرورشی با میانگین وزنی
 توزیع يلیتر 500گالس  فایبر مخزن 12در 

هاي  جیره باتیمار  4تیماربندي در قالب شدند. 
، 30% گلوکز، 15گلوکز % حاوي غذایی متفاوت

در  30و یا نشاسته ذرت % 15نشاسته ذرت %
 ;Lin et al., 1997( انجام شد تکرار سه

Deng et al., 2005(.  ،در طول دوره پرورش
به ترتیب  pHمیانگین دما، اکسیژن و 

 90/6±21/0گراد،  درجه سانتی 53/0±90/24
 دورهو  بود 92/7±09/0گرم در لیتر و  میلی
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 10ساعت روشنایی و  14نوري به صورت 
  .شدساعت تاریکی تنظیم 

  
  ترکیب جیره و نحوه غذادهی

هاي آزمایشی طبق  ترکیب غذایی جیره
تاسماهیان بین المللی  فرمول موسسه تحقیقات

بچه . استارایه شده  1در جدول  دریاي خزر
اساس  و بره هفت 8به مدت  سیبريماهیان  تاس

 8نوبت ( سهدر وزن توده زنده  2%حداکثر 
شب) تغذیه شدند  20عصر و  14صبح، 

)Mohseni et al., 2011(.  

  
  آزمایشهفته  8ماهیان سیبري در مدت  تاس بچه هاي آزمایشی براي تغذیه ترکیب غذایی جیره: 1جدول 

  تیمارها
  30%نشاسته ذرت   15%نشاسته ذرت   30%گلوکز   15%گلوکز    (%) ترکیبات جیره

  44  44  44  44  پودر ماهی
  5  5  5  5 پودر گوشت
  5/3  5/3  5/3  5/3  پودر خون
  9/0  9/10  9/0  9/10  آرد گندم

  30  15  -  -  نشاسته ذرت
  -  -  30  15  *گلوکز

  8/4  8/4  8/4  8/4  روغن ماهی
  8/4  8/4  8/4  8/4  روغن ذرت

 2 2 2 2  مالس

  2  2  2 2 مخمر
  -  5  -  5  سلولز

  2  2  2  2 **مکمل ویتامینی
  1  1  1  1 ***مکمل معدنی

  ایران. ،شرکت گلوکوزان، قزوین: *
  ایران. ،شرکت البراتورهاي سیانس، قزوین :**

 :E :4 ،K3 :2/0 ،B1 :6/0 ،B2: 8/0 ،B3  ویتامین شامل گرم مکمل ویتامینی 100بر اساس گرم در  ها مقدار ویتامین
2/1 ،B5 :4 ،B6: 4/0 ،B9: 2/0 ،B12: 8/0 ،H2: 02/0 ،C: 6 ،به عالوه  .2 :بوتیل هیدروکسی تولوئن و 2 :اینوزیتول

 .D3: IU 40000 ویتامین و A: IU 160000 ویتامین
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  ایران. ،شرکت البراتورهاي سیانس، قزوین: ***
 ،048/0 :کبالت ،2/0 :، سلنیوم25/1، روي: 6/2آهن: گرم مکمل معدنی شامل  100مقدار مواد معدنی بر اساس گرم در 

 .2/1 :کولین کلراید و 1/0 :ید ،58/1 :منگنز ،42/0 :مس
  

  خونهاي  آوري نمونه جمع
از هر  ،آزمایشاي  هفته 8 دوره در پایان

 ،ماهی از هر تکرار 3قطعه ماهی ( 9تیمار 
به صورت تصادفی براي  نمونه) 36مجموعا 

 به غذادهی(برداري از خون انتخاب شد  نمونه
. )ساعت قبل از خونگیري قطع شد 24ماهیان 

لیتري از  میلی 2با استفاده از سرنگ  خونگیري
انجام ساقه دمی در قسمت انتهاي باله مخرجی 

. در هنگام خونگیري از مواد بیهوش کننده شد
 ،خونی هاي شاخص بر آن یاحتمال تاثیر علت به

 .)Torrecillas et al., 2011(د شاستفاده ن
براي  نمونه خونهر از لیتر  میلی 5/1مقدار 

 ضدانعقاد ماده فاقد اپندورف در( سرم جداسازي

گیري  اندازهبراي لیتر  میلی 5/0و  )هپارین
در اپندورف حاوي ماده (هاي خونی شاخص

   .شد استفاده )ضد انعقاد هپارین
 و خونی هاي شاخص گیري اندازه

تحقیقات بین موسسه در  سرم بیوشیمیایی
آزمایشگاه  دریاي خزر وماهیان تاسالمللی 

انجام تخصصی دامپزشکی ویرومد گیالن 
  گرفت. 

  

  هاي خونیشاخصگیري  اندازه
 و سفید (RBC) هاي قرمزتعداد گلبول

(WBC) شد. شمرده با استفاده از الم نئوبار 
بر اساس هاي سفید  شمارش افتراقی گلبول

لنفوسیت، ائوزینوفیل، نوتروفیل و  درصد
 هماتوکریت صورت گرفت. مقدار مونوسیت

(Hct) هموگلوبین و به روش میکروهماتوکریت 
(Hb) هموگلوبین مت سیان روش به 
متوسط حجم گلبول   گیري شد. سپس اندازه

، متوسط هموگلوبین گلبول (MCV)قرمز 
و متوسط غلظت هموگلوبین  (MCH)قرمز 
 تا 1 هاي رابطه اساس بر (MCHC) سلولی

 .(Klontz, 1994) محاسبه شد  3
   

  :1رابطه 
MCV(fL)=[Hct(%)/RBC(×106/mm3)]×10 

  
  :2رابطه 

MCH(pg)=[Hb(g/dL)/RBC(×106/mm3)]×10 
  

  :3رابطه 
MCHC(g/dL)=[Hb(g/dL)/Hct(%)]×100 

  
  
  
  



  1396)، 1(5فیزیولوژي و بیوتکنولوژي آبزیان:             طاعتی و همکاران                                                               ]6[
 

  سرم بیوشیمیاییهاي  شاخصگیري  هانداز
خون موجود  ،انجام مطالعات سرولوژي براي

 دقیقه 10 مدت به هپارین فاقد اپندورف در
دور در دقیقه سانتریفوژ  3000سرعت با 

)Labofuge، Heraeus Sepatch،  (آلمان
سمپلر جدا و در کمک سرم با  . سپسشد

  گراد نگهداري شد. درجه سانتی -20دماي 
روش بروموکرزول گرین  هآلبومین ب

)Doumas et al., 1971(ه، پروتئین کل ب 
، )Doumas et al., 1981(روش بیوره 

 گلوبولین با تفاضل آلبومین از پروتئین کل،
 ؛روش آنزیماتیک (گلوکز اکسیداز هگلوکز ب

Barham and Trinder, 1972( کلسترول ،
 ؛روش آنزیماتیک (کلسترول اکسیداز هب

Allain et al., 1974( هگلیسیرید ب و تري 
 ,Fossati and Prencipe(روش آنزیماتیک 

هاي کبدي شامل ) انجام شد. آنزیم1982
و آسپارتات  (ALT)آالنین آمینوترانسفراز 

سنجی به روش رنگ (AST)وترانسفراز آمین
به  (ALP)آنزیم آلکالین فسفاتاز  ،کینتیک

 بهو آنزیم آلفا آمیالز روش آنزیماتیک کینتیک 
گیري شدند اندازه سنجی کینتیکروش رنگ

)Shahsavani et al., 2010(.  
  
  

  رشد  هاي گیري شاخص اندازه
وزن اولیه و نهایی  ،براي بررسی رشد ماهی

طبق  FCRشاخص  و گیري شد ماهی اندازه
  .شد محاسبه 4رابطه 

  
  :4رابطه 

FCR=Feed Consumption(g)/Weight Gain(g) 
  

  ها تجزیه و تحلیل آماري داده
افزار  نرمبا استفاده از  ها دادهکلیه 

نتایج و  شدپردازش  19نسخه   SPSSآماري
 نشان معیار انحراف ± میانگین صورت به

ها با آزمون  نرمال بودن داده داده شدند.
ها  گروه همگنی تعیین و اسمیرنوف -کولموگروف

ي هاداده براي. بررسی شد Leveneبا آزمون 
طرفه براي  ، از آزمون تجزیه واریانس یکهمگن

 توکیتیمارها و از آزمون  هاي مقایسه میانگین
هاي همگن در سطح  براي جداسازي گروه

استفاده شد. آزمون غیرپارامتریک  5% خطاي
هاي غیرهمگن  براي دادهنیز والیس  - کروسکال

، کلسترول، آلبومین، MCV ،MCHC مانند
 استفاده آمیالز آلفا آنزیم و فسفاتاز آلکالین آنزیم

 آزمون از استفاده با ها گروه بودن دارمعنی و شد

  .شدمشخص  5% خطايدر سطح ویتنی  - من
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  نتایج
  هاي رشد شاخصبررسی 

در بچه ماهیان هاي رشد  شاخصتغییرات 
 تغذیه )Acipenser baerii( سیبري ماهی تاس

 2هاي مختلف آزمایشی در جدول  شده با جیره
 نهایی وزن ،نتایج اساس بر است. شده داده نشان

 تیمارها سایر از باالتر 15% ذرت نشاسته تیمار در

. P)<05/0( دار نبود ، اما این اختالف معنیبود
داري در ضریب تبدیل  اختالف معنیهمچنین 

هاي آزمایشی وجود نداشت  غذایی بین گروه
)05/0>P(. ،تیمار نشاسته ذرت  با این وجود
  را داشت.ترین ضریب تبدیل غذایی  پایین %15
  

  هاي خونی بررسی شاخص
هاي  شاخصبه دست آمده از بررسی نتایج 

 نشان 3 جدولسیبري در ماهیان  خونی تاس
 با شده تغذیه ماهیان .است شده داده

 هماتوکریت، میزان باالترین 15% نشاسته ذرت
هاي قرمز و سفید را  هموگلوبین و تعداد گلبول

داري را با تیمار  داشتند که اختالف معنی
. در >P)05/0(نشان دادند  30نشاسته ذرت %

 ائوزینوفیل تعداد ،MCV، MCHC هاي شاخص

داري بین  و تعداد مونوسیت اختالف معنی
). در P<05/0(تیمارهاي آزمایشی ثبت نشد 

 MCHباالترین میزان  30تیمار نشاسته ذرت %
) که با تیمار گلوکز P>05/0(مشاهده شد 

دار آماري داشت. بیشترین  اختالف معنی %15
 شده باماهیان تغذیه تعداد لنفوسیت متعلق به 

بود که با تیمار  30%و  15تیمارهاي گلوکز %
دار آماري  اختالف معنی 15نشاسته ذرت %

). باالترین تعداد نوتروفیل P>05/0نشان داد (
دیده شد که با  15در تیمار نشاسته ذرت %

دار  اختالف معنی 30و % 15تیمارهاي گلوکز %
  ).P>05/0آماري داشت (

  
  ماهیان سیبري در تیمارهاي آزمایشی تاسبچه هاي رشد  : مقایسه شاخص2جدول 

  )n=9انحراف معیار؛  ±(میانگین 

  تیمارها
 هاي رشد شاخص

  30نشاسته ذرت %  15نشاسته ذرت %  30گلوکز %  15گلوکز %

 26/26±09/3 44/25±69/2  71/26±89/2 16/24±23/3 )گرم( اولیه وزن

 70/70±75/24 28/88±25/30 78/80±29/29 68/77±65/28 وزن نهایی (گرم)

 27/1±17/0 1±11/0 09/1±15/0 22/1±17/0 ضریب تبدیل غذایی

  .P)<05/0(ي بین تیمارها مشاهده نشد دار اختالف معنیها  در هیچ یک از شاخص
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 ماهیان سیبري در تیمارهاي آزمایشی تاسبچه هاي خونی  : مقایسه شاخص3جدول 

  )n=9؛ انحراف معیار ±(میانگین 

  تیمارها
 30نشاسته ذرت % 15نشاسته ذرت % 30گلوکز % 15گلوکز %  هاي خونی شاخص

 b 92/1±77/23 b 77/2±77/23  b 80/1±66/25 a 74/1±55/20 هماتوکریت (%)

 b 43/0±36/5 b 60/0±25/5 b 41/0±71/5 a 37/0±57/4 لیتر) هموگلوبین (گرم در دسی

در  106×گلبول قرمز (تعداد 
 )متر مکعب میلی

b 04/0±58/0 b 06/0±56/0 b 04/0±62/0 a 03/0±49/0 

در  103× گلبول سفید (تعداد 
 )متر مکعب میلی

a 90/1±57/10 a 88/2±60/9 b 48/3±18/14 ab 78/2±91/11 

MCV (فمتولیتر)  a 23/20±00/406 a 59/7±66/417 a 74/7±55/409 a 04/7±77/415 

MCH (پیکوگرم)  a 29/2±44/90 ab 50/0±33/92 ab 1±00/91 b 66/1±55/92 

MCHC لیتر) (گرم در دسی  a 40/1±83/22 a 41/0±08/22 a 28/0±23/22 a 43/0±24/22 

 b 62/3±11/66 b 31/4±11/66 a 50/3±44/59 ab 35/4±00/64  لنفوسیت (%)

 a 14/3±88/28 a 24/4±33/30 b 74/2±44/36 ab 55/3 ±11/32  نوتروفیل (%)

 a 66/0±22/1 a 60/0 ±88/0 a 78/0 ±88/0 a 22/1±00/1  ائوزینوفیل (%)

 a 78/0±11/3 a 66/0±77/2 a 86/0±33/3 a 97/0±22/3  مونوسیت (%)

  )P>05/0( است آماري دار اختالف معنی وجود نشان دهندهحروف غیر مشابه  ،در هر ردیف
  

  هاي سرمی بررسی شاخص
 ذرت نشاسته با شده تغذیه ماهیان

 و کلسترول گلوکز، میزان ترین پایین %30
 اختالف اما )P<05/0( داشتند را گلیسیرید تري

 وجود آزمایشی تیمارهاي بین داري معنی
نداشت. بیشترین میزان پروتئین کل، آلبومین 

 مشاهده 15% ذرت نشاسته تیمار در گلوبولین و

). P<05/0( دار نبود شد که این افزایش معنی

باالترین  30شده با تیمار گلوکز %ماهیان تغذیه 
 ALPو  AST ،ALTهاي کبدي  میزان آنزیم

داري  ). اختالف معنیP<05/0را نشان دادند (
بین تیمارهاي آزمایشی از نقطه نظر آنزیم آلفا 
آمیالز مشاهده نشد. با این وجود، تیمار گلوکز 

ترین سطح آنزیم آلفا آمیالز را  پایین %30
  ).4جدول داشت (
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ماهیان سیبري در تیمارهاي آزمایشی  تاسبچه هاي بیوشیمیایی سرم خون  : مقایسه شاخص4جدول 
  )n=9انحراف معیار؛  ±(میانگین 

  تیمارها
 30نشاسته ذرت % 15نشاسته ذرت % 30گلوکز % 15گلوکز %  هاي بیوشیمیایی  شاخص

 57±29/10 83/70±74/15  50/65±46/12 63±54/15 لیتر) دسیگرم در  (میلی گلوکز

گرم در کلسترول (میلی
 لیتر) دسی

24/21±103 33/20±33/93 35/9±33/95 40/24±83/83 

در گرم  میلیگلیسیرید (تري
 )لیتر دسی

69/114±33/483 89/156±83/544 82/92±33/487 92/216±16/367 

 53/1±38/0 96/1± 25/0 86/1± 32/0 90/1±61/0 )لیتر دسی(گرم در  پروتئین کل

 68/0±16/0 83/0± 06/0 75/0± 09/0 78/0± 31/0 )لیتر دسی(گرم در  آلبومین

 84/0±23/0 13/1± 18/0 05/1± 22/0 06/1± 31/0  لیتر) گلوبولین (گرم در دسی

 AST (U/L) 50/28±16/147  94/77 ±50/211 51/46 ±16/190 35/62 ±33/150آنزیم  

 ALT (U/L)  30/6±83/6  88/4 ±33/12 16/4 ±16/11 17/4±66/5آنزیم  

 ALP (U/L)  20/78 ±50/403 19/54 ±83/442 70/103 ±16/357 62/21±33/350آنزیم  

 18/3 ±16/108 61/10 ±50/98 43/5 ±50/104 03/1 ±33/106  (U/L) آنزیم آلفا آمیالز

  .P)<05/0(ي بین تیمارها مشاهده نشد دار اختالف معنیها  در هیچ یک از شاخص
  

   بحث
نشاسته  30%و  15%تاثیر سطوح مطالعه 

هاي رشد و ترکیب  ذرت و گلوکز بر شاخص
) Acipenser baerii( سیبريماهی  تاسالشه 
) 1394قبال توسط طاعتی و همکاران (که 

وزن  ه بود، نشان دادمورد بررسی قرار گرفت
شاخص رشد  ،نهایی، درصد افزایش وزن بدن

 ، ضریب چاقی،میانگین رشد روزانه، ویژه
ضریب تبدیل غذایی و پروتئین الشه در تیمار 

 بهترین وضعیت را داشتند. 15%نشاسته ذرت 
در مطالعه حاضر نیز از تیمارهاي مشابهی 

با این تفاوت که این بار اثر این استفاده شد 
هاي خونی و  هاي آزمایشی بر شاخص جیره

  بررسی شد.سرمی 
در داري  معنیاختالف  ،در بررسی حاضر

 آزمایشی تیمارهايمیزان هماتوکریت در 
کمترین  30تیمار نشاسته ذرت %شد. مشاهده 

میزان هماتوکریت را به خود اختصاص داد که 
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اي اختالف آماري نشان با بقیه تیمارهاي تغذیه
نقش  در بررسی )1390دوست ( ملتداد. 

، 5%سطوح مختلف دکسترین شامل صفر، 
ماهی  تاس هماتوکریتبر  20%و  %15، %10

تیمارهاي در  سیبري به این نتیجه رسید که
هماتوکریت نسبت به شاهد افزایش  ،10%و  %5

. داشتکاهش  20%و  15%تیمارهاي در ولی 
و  Fynn-Aikinsکه  دیگري  مطالعهدر 

 -D 35% بر اثر افزودن) 1993همکاران (
و  سلولز 10% و دکسترین 20% مخلوطگلوکز، 

 سفیدماهی  تاسبه جیره غذایی سلولز  %23
انجام دادند به این نتیجه رسیدند که 

 مخلوطهماتوکریت در ماهیانی که از جیره 
طور ه ب ،سلولز تغذیه کرده بودند و دکسترین

 سلولز تغذیه با فقط از ماهیانی کهداري  معنی
باالتر بود. علت افزایش هماتوکریت  ،بودند شده
ناشی از کاهش حجم پالسما، تورم  تواند می

 هاي قرمز و آزاد شدن تعداد بیشتر گلبول
 باشد به خون ساز هاي خوناز بافت گلبول قرمز

)Benfey and Biron, 2000.(  
 بینداري  معنیاختالف حاضر،  مطالعهدر 

در  .شدمشاهده هموگلوبین مقدار در تیمارها 
سفید ماهیان  تاس، در این مطالعهتضاد با 

 تغذیه شده با منابع متنوع کربوهیدرات
)Fynn-Aikins et al., 1993(، کپور در 

سطوح نشاسته ذرت شده با هندي روهو تغذیه 
 )Kumar et al., 2005( ژالتینه و غیر ژالتینه

سیبري تغذیه شده با سطوح ماهیان  تاسو 
) 1390دوست،  دکسترین (ملت مختلف

در میزان هموگلوبین داري  معنیتغییرات 
  گزارش نشد.

هاي قرمز در بررسی حاضر،  تعداد گلبول
تیمارهاي همه در را داري  معنی افزایش

 30%نشاسته ذرت  نسبت به تیمارآزمایشی 
نیز ) 1390(دوست  ملتدر مطالعه نشان داد. 

در سیبري ماهی  تاسهاي قرمز تعداد گلبول
و  10، %5شامل دکسترین صفر، %تیمارها همه 

 افزایش ،دکسترین 20%جز تیمار به  %15
و همکاران  Kumarمطالعاتی که  اما در. داشت

که تعداد  انجام دادند مشخص شد) 2005(
کپور روهو تحت تاثیر سطوح هاي قرمز گلبول

میان در  ذرت قرار نگرفت. متفاوت نشاسته
و  هموگلوبین ،فاکتورهاي خونی، هماتوکریت

 به هم وابسته هستند هاي قرمز تعداد گلبول
 در مطالعه حاضر ).1389(کاظمی و همکاران، 

 مشهود بود. این سه شاخص وابستگی بین نیز
هاي قرمز منجر و کیفیت گلبول تعدادکاهش 

 براثر منفی  ،شدهاکسیژن  انتقالبه اختالل در 
و باعث کاهش پروتئین  گذارد میسوخت و ساز 

  .)Klontz, 1994( شود کل خون می
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هاي تعداد گلبول برعوامل موثر میان از 
هاي عفونی، التهاب، توان به بیماري سفید می
دما، وضعیت تغذیه، سن، نوسانات استرس، 

 ها اشاره کردجنس و تغییر در میزان هورمون
 ،. در بررسی حاضر)1389همکاران، کاظمی و (

 تیمار هاي سفید در گلبول باالترین تعداد
اختالف که شد ثبت  15%نشاسته ذرت 

 داد. نشان تیمارها سایر با را داري معنی
 که داد نشان )1390( دوست ملت مطالعات
سیبري ماهیان  تاسهاي سفید گلبولتعداد 

کاهش  دکسترین تلفخم تغذیه شده با سطوح
از  .بودشاهد  گروهو تعداد آن کمتر از یافت 

گرم در کیلوگرم نشاسته  50طرف دیگر، سطح 
 کپور سفید هاي گلبول تعداد توانست ذرت

نسبت به داري  معنیهندي روهو را به طور 
   .)Kumar et al., 2005( ببرد باال تیمارها سایر

در نژادهاي مختلف ماهیان تغذیه شده با 
پروتئین کل  در میزان یتغییرات ،جیره مشابه

غلظت پروتئین کل بیشتر  .گزارش شده است
با افزایش  ،تحت تاثیر ترکیبات جیره بوده

 Rehulka and( یابد می افزایش جیره، پروتئین

Minarik, 2001.(  میزان  ،حاضر مطالعهدر
 15% ذرت نشاسته تیمار در پالسما کل پروتئین

میزان پروتئین کل  بود. از سایر تیمارها بیشتر
سیبري تغذیه شده با سطوح ماهیان  تاسدر 

نسبت به شاهد افزایش  دکسترین 20%و  %5
در ). از طرف دیگر، 1390، دوست ملتداشت (

تغذیه کرده  گلوکزکه از  سفیديماهیان  تاس
 داري معنی طور هب کل پروتئین میزان بودند

 ،بودند کرده تغذیه سلولز از که ماهیانی از
). Fynn-Aikins et al., 1993( بود باالتر
روهو تغذیه شده با نشاسته ذرت  انماهیکپور

دار اختالف معنی گرم در کیلوگرم 50در سطح 
پروتئین پالسما بین تیمارها میزان در آماري را 
هرچه  .)Kumar et al., 2005(د دننشان دا

میزان پروتئین کل باالتر باشد ماهی از وضعیت 
 Rehulka et(برخوردار است  بهتريسالمت 

al., 2005(.   
 فشار نگهداري و حفظ آلبومین نقش

 ها است هورمون از برخی انتقال و اسمزي
مطالعه، این در  .)1389کاظمی و همکاران، (

 15%نشاسته ذرت  مقدار آلبومین در تیمار
 نشان جزیی افزایش تیمارها بقیه به نسبت

 به آلبومین چون نبود. دار معنی اما داد
پروتئین کل وابسته است، پس افزایش آلبومین 

 پروتئین کل تاثیر برطور خود به خود ه ب
ه تیمار شداین در  آنباعث افزایش  ،هگذاشت

 Fynn-Aikins حاضر، مطالعه با سو هم .است
 و سفید ماهی تاس در )1993( همکاران و

 سیبري ماهی تاس در )1390( دوست ملت
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پروتئین کل میزان تغییرات محسوسی را در 
  گزارش نکردند.
در  هاي اصلی از متابولیت یکی گلوکز سرم

شود  میها محسوب  کربوهیدرات ساز و سوخت
کورتیزول)،  به ویژهها (ثیر هورموناتحت تکه 

استرس، تولیدمثل، گونه، سن، فصل، عوامل 
زمان تغذیه و همچنین  ومحیطی، نحوه 

Kocaman et( گیردترکیبات جیره قرار می  

al., 2005(.  حاضر، گلوکز خون در  مطالعهدر
 از سایر تیمارها کمتر 30%تیمار نشاسته ذرت 

سفید تغذیه شده با سطوح ماهیان  تاس بود.
 میزان را درداري  یمعن افزایش مختلف گلوکز

Fynn-Aikins et(گلوکز خون نشان دادند   

al., 1992.( دیگر، اي مطالعه در Wu همکاران و 

جایگزینی نشاسته نیمه ژالتینی با ) 2007(
گزارش کردند که شده با نشاسته خام ذرت 

 100ح وسط باسیم دریایی زرد باله که  انماهی
تغذیه گرم در کیلوگرم نشاسته ذرت  200و 

میزان  باالترینترین و  به ترتیب پایین شدند
و  Tianرا داشتند. طبق گزارش  پالسماگلوکز 

 در غلظتداري  معنیتفاوت ) 2012همکاران (
در با افزایش سطح نشاسته گندم گلوکز پالسما 

 )1390(دوست  ملتد. شنمشاهده ماهی آمور 
سیبري به این نتیجه ماهی  تاسبا مطالعه 
در تمامی تیمارها  خونمقدار گلوکز رسید که 

نسبت به شاهد کاهش  ،5%جز دکسترین ه ب
دکسترین افزایش گلوکز در تیمار و نشان داد 

 ناشی از افزایش سطح کورتیزول و احتماال %5
وجود استرس در ماهیان این تیمار بوده  متعاقبا
  است.

در داري  معنیاختالف  در پژوهش حاضر،
مشاهده گلیسیرید بین تیمارها  سطوح تري

ته سطح کلسترول با افزایش سطح نشاس. نشد
دار  معنی نیز کاهش یافت که این کاهش ذرت

 بر )1390( دوست ملت مطالعه در بود.ن
تمامی  کهشد ماهیان سیبري گزارش  تاس

در میزان تیمارها نسبت به شاهد روند کاهشی 
 باالترعلت  پژوهشگراین  کلسترول داشتند.

ناشی از کلسترول در جمعیت شاهد را  بودن
گیاهی و هاي  وجود مقدار بیشتري از روغن

نسبت به سایر تیمارها در جیره  جانوري
هر تیمار نسبت به تیمار دیگر  چون در. دانست

مقدار بیشتري دکسترین جایگزین روغن شده 
تیمارها نسبت به شاهد  بود. همچنین همه

که  داشتند گلیسیرید ی را در میزان تريافزایش
دار معنی 5دکسترین %این افزایش در تیمار 

و همکاران  Wu .)1390دوست،  (ملت بود
ماهی سیم دریایی زرد  طی مطالعه) 2007(

در گرم  200و  50ح وسط که نشان دادندباله 
و باالترین به ترتیب  نشاسته ذرتکیلوگرم 
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را گلیسیرید  ترین میزان کلسترول و تري پایین
سطوح در مغایرت با پژوهش حاضر،  .داشتند

با در ماهی آمور گلیسیرید و کلسترول  تري
 یافتداري  معنی افزایش سطح نشاسته افزایش

)Chen et al., 2012(در مطالعه  . همچنین
Tian ) که  نشان داده شد) 2012و همکاران

نشاسته گندم متفاوت سطوح  تیمارهاي حاوي
 میزان در را داري معنی اختالف آمور ماهی در

سطح کلسترول  اما ایجاد نکرد،گلیسیرید  تري
 کاهش گندم نشاسته سطح افزایش با

 گلیسیریدتري تظغل کرد. پیدا داري معنی
ي هاگونهممکن است با مکانیسم تنظیم گلوکز 

 عنوان به گلیسیرید تري باشد. در ارتباط آبزیان
 به کونئوژنزوگل فرآیند طی احتماال چربی منبع

 خون گلوکز مقدار افزایش و ساخت منظور
 ,.Mzimela et al( گیرد می قرار استفاده مورد

2002(.  
 سرم در کبدي هايآنزیم فعالیت افزایش

 محسوب کبد تخریب از شاخصی عنوان هب خون

 در بررسی حاضر، .)Shi et al., 2006( شود می
هاي کبدي  در سطوح آنزیمداري  معنیاختالف 

AST ،ALT  وALP در  مشاهده نشد ولی
هاي  آنزیم این باالترین میزان 30%گلوکز  تیمار

) پی برد که 1390( دوست ملت .مشاهده شد
 دکسترین مختلف ماهیان تغذیه شده با سطوح

 AST هاي آنزیمدر ی را نسبت به شاهد افزایش
این دو و بیشترین مقدار  نشان دادند ALTو 

 کهشد ثبت  10دکسترین %تیمار در  آنزیم
این  بر اساس نتایج مطالعات وي،. دار بود معنی

ن تحت فشار قرار گرفتباعث دکسترین از سطح 
 دیگر، اي مطالعهدر  .شود می آن تخریب کبد و

Fynn-Aikins ) تفاوت 1993و همکاران (
و  AST هاي آنزیم در غلظتداري را  معنی
ALT  35با %تغذیه شده  سفیدماهیان  تاسدر 

D - ،سلولز 10% و دکسترین 20% مخلوط گلوکز 

در مغایرت با  د.کردنن مشاهده سلولز 23و %
 همکاران و Chen مطالعه در ،باال مطالعات نتایج

نشاسته ح سطکه افزایش  مشخص شد) 2012(
و  ALTهاي  آنزیم سبب کاهشدر جیره گندم 
AST  استه شددر ماهی آمور.  

 درطبیعی  به طور کهاست می آمیالز آنزی
روده به  شده،ساخته  لوزالمعدههاي  سلول

به تجزیه نشاسته  آنجاو در  شود میترشح 
). در 1377نیا،  د (شهبازي و ملککن کمک می

در آنزیم آلفا داري  معنیحاضر اختالف  مطالعه
تیمار گلوکز  با این وجود،نشد  مشاهدهآمیالز 

 داشت را آنزیم این سطح ترین پایین %30
 این کمتر هضم قابلیت دهنده که نشان

) 2012و همکاران ( Tian .است کربوهیدرات
در ماهی آمیالز آنزیم آلفا سطح که  دادند نشان
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با افزایش سطح نشاسته گندم کاهش آمور 
  .یافت

 بر کربوهیدرات مختلف منابع تاثیر
ماهیان سرم هاي خونی و بیوشیمیایی  شاخص

نیاز به مطالعات بیشتري دارد. اختالفات موجود 
نوع با توان  گوناگون را میمطالعات در نتایج 

اندازه، سن گونه، طول دوره گونه پرورشی، 
اي،  پرورش، شرایط محیطی، رفتارهاي تغذیه

گونه، کمیت و کیفیت  یفیزیولوژیک هاي ویژگی
 غذایی هاي جیره در رفته کار به اولیه مواد
بط ترمکربوهیدرات مصرفی و میزان  ، نوعپایه

  .نستدا
هاي خونی و با توجه به این که شاخص

ماهی رشد تاسبیوشیمیایی سرم در روند 
سیبري از مرحله بچه ماهی تا مولدین تابع 

به  ، بنابراینعوامل و متغیرهاي مختلفی است
رسد که این ماهیان باید به مدت   نظر می

هاي کربوهیدراته تغذیه بسیار طوالنی با جیره
شوند تا بتوان در خصوص اثرات کوتاه مدت و 
 بلند مدت منابع کربوهیدرات بر خون اظهار

هاي  چون شاخصبا این وجود،  .کردنظر قطعی 
رشد و میزان پروتئین الشه در تیمار با سطح 

نشاسته ذرت نسبت به بقیه تیمارها  %15
وضعیت بهتري داشتند (طاعتی و همکاران، 

توان استفاده از نشاسته ذرت را در  )، می1394
ماهیان سیبري  این سطح در جیره تاس

  پیشنهاد کرد.
  

  نیتشکر و قدردا
بین  دلسوز موسسه تحقیقات کارشناساناز 

تاسماهیان دریاي خزر و همکاري المللی 
 صمیمانه آقایان مهندس محمد پوردهقانی و

شناسی  خون هاي مهدي ملکی در انجام آزمایش
  کمال تشکر و قدردانی را داریم.
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ماهیان  گزارش نهایی پروژه ارزیابی کیفی تاس

چندین ساله در شرایط پرورش مصنوعی. پروژه 
روسیه.  KaspNIRKHمشترك با انستیتو 

انتشارات موسسه تحقیقات شیالت ایران. 
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 بیوشیمی .1377 ن. نیا ملک و پ. شهبازي
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 .،یوسفی جوردهی ا .،پوردهقانی م ،ر. کاظمی
 .1389 نصري تجن م. ویارمحمدي م. 

فیزیولوژي دستگاه گردش خون آبزیان و فنون 
 بازرگان. انتشارات ماهیان. شناسی خون کاربردي

  ص.194
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Abstract  

This research was carried out to determine the effect of glucose and corn 
starch on hematological and serum biochemical indices of Siberian sturgeons. A 
total of 120 Siberian sturgeons weighing 25.64±2.80g were treated with diets 
containing glucose 15%, glucose 30%, corn starch 15% or corn starch 30% 
(four treatments in three replicates) for 8 weeks. Results showed that fish fed 
corn starch 15% had the highest amount of hematocrit, hemoglobin and number 
of red and white blood cells, that revealed the significant difference with corn 
starch 30% treatment (P<0.05). The highest number of lymphocytes belonged to 
the fish fed glucose 15% and 30% that showed significant difference with corn 
starch 15% treatment (P<0.05). No significant differences were observed in 
glucose, cholesterol, triglyceride, total protein, globulin and albumin between 
experimental treatments (P>0.05). Fish fed glucose 30% showed the highest 
contents of liver enzymes (P>0.05). No significant difference was found in α-
Amylase enzyme among trial treatments. Nevertheless, glucose 30% treatment 
had the lowest level of α-Amylase enzyme. According to results, corn starch at 
the level of 15% could improve and reinforce some hematological and 
biochemical parameters in Siberian sturgeon. 
Key words: Blood, Glucose, Corn Starch, Siberian Sturgeon, Acipenser baerii. 
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