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 چکیده

  
هاي خونی و فاکتورهاي رشد در بوتیرات بر برخی شاخصنظور بررسی اثرات اسید آلی سدیمماین مطالعه به

هفته با  8مدت همین منظور آزمایشی بهگرم انجام شد. به 11( با وزن متوسط حدود C. carpioماهی کپور )بچه

، 22/1بوتیرات )یمجیره مختلف در سه تکرار شامل: تیمار شاهد )بدون مکمل( و سه سطح سد 4کارگیري به

بار در هر  2وزن بدن ماهیان و بیومتري ماهیان  %3میزان  بار به 2درصد( صورت گرفت. غذادهی روزانه  1، 2/1

هاي سفید و شمارش هاي قرمز، تعداد گلبولهاي خونی )شامل تعداد گلبولماه انجام شد. در انتها شاخص

 تبدیل نهایی، ضریب رشد ویژه، ضریب اکتورهاي رشد )وزنتفریقی انواع آن، هماتوکریت و هموگلوبین( و ف

آزمایشی بررسی شد. این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی  هايگروه بین مصرفی( غذاي و میزان غذایی

داري در وزن نهایی، ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و میزان غذاي انجام شد. نتایج، اختالف معنی

هاي قرمز، بوتیرات اثري بر تعداد گلبولآزمایشی نشان نداد. این بررسی نشان داد سدیم هايمصرفی بین گروه

(، MCH(، هموگلوبین متوسط سلولی )MCVمیزان هماتوکریت، میزان هموگلوبین، حجم متوسط گلبولی )

بین  دار در تعداد گلبول سفید( ندارد. البته اختالف معنیMCHCغلظت متوسط هموگلوبین گلبول قرمز )

داري درصد با گروه شاهد اختالف معنی 2/1که بین سطح شد. درحالیدرصد با گروه شاهد دیده 1و  22/1سطوح 

وجود نداشت. نتایج این آزمایش نشان داد که افزودن بوتیرات سدیم به جیره غذایی ماهی کپور تأثیري بر 

-درصد سدیم 1و  22/1ل سفید در سطح افزایش رشد و فاکتورهاي خونی این ماهی ندارد ولی میزان گلبو

 بوتیرات، کاهش یافت.

 :هاي کلیديواژه

           C. carpioبوتیرات، فاکتورهاي خونی، رشد، سدیم 

 

 
 مقدمه | 1 

ی توجه قابلی درطی سالیان اخیر رشد و توسعه پروریآبزصنعت 

ی هابخشکه میزان رشد آن قابل قیاس با ساير طوریداشته است به

(. اگرچه در کنار FAO, 2014نیست ) هاانسانغذا برای  دکنندهیتول

ی همواره با مشكالتى پروریآبزهای اخیر، در سال توجه قابلاين رشد 

ها مواجه اى، بروز بیمارىاز قبیل تغییر کیفیت آب، مشكالت تغذيه

را  صنعتگسترش اقتصادی اين  هاکه شیوع بیمارییطوربهبوده است 

 Hoseinifarت )از کشورهای جهان تحت تأثیر قرار داده اس رییادر بس

et al., 2014 ًمتراکم، ی فوقهاستمیسی با گسترش پروریآبز(. اخیرا

يی که بشر در هاچالشپذير ساخته است. يكی از افزايش تولید را امكان

، آوردیموجود ی با آن مواجه است و شرايط استرس را بهپروریآبز

و وخیم شدن شرايط محیطی است که  هایماریببسته به مشكالت وا

 (.Balcázar et al., 2006دنبال دارد )نهايتاً اقتصادی نبودن تولید را به

هستند( در مزارع پرورش  هایباکترکه اغلب از )ها کنترل پاتوژن

 هرچند .گیردتوسط داروهای ضد باکتريايی صورت می معموالًماهی 

در برابر  هایباکتر شودیمباعث  هاکیوتیبیآنتاز  حد از شیباستفاده 

درمعرض خطر قرار  و نهايتاً سالمت انسان را مقاوم شوند کیوتیبیآنت

    دانشگاه گنبدکاووس | 1366   ©              8(2: )33-01؛ 1366کاربردی، شناسی ماهی هایپژوهشنشريه 

 شناسی کاربرديماهی هايپژوهش هنشری
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قات و فناوریوزارت علوم، تحقی  
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-همین دلیل، استفاده از آنتی(. بهAkinbowale et al., 2006) دنده

 ,Cabelloها در بسیاری از کشورها محدود يا ممنوع شده است )بیوتیک

يک راهكار  عنوانبههای ايمنی استفاده از محرک دلیل،اين به (. 2006

، جايگزين در جهت تحريک سیستم ايمنی و کاهش ريسک بروز بیماری

 (. در اين راستا، استفادهPohlenz and Gatlin, 2014است ) يافتهتوسعه

 طوربه آلی هایو اسید های آمینهاسید رشد، همچون هایازمحرک

 افزودنی، اسیدهایهای مكمل در بین .است يافته افزايش گیریچشم

استفاده از  .شدند ها معرفیوتیکیبآنتی برای مناسبی جايگزين آلی

های آلی مزايای زيادی دارد از جمله سهولت دسترسی و استفاده، اسید

عدم احتمال آلودگی مجدد خوراک، عدم بروز مقاومت باکتريايی و 

 ,.Waseem Mirza, et alجلوگیری از تخريب مواد مغذی خوراک )

2016.) 

سیدهای آلی ترکیباتی هستند که بین يک تا هفت اتم کربن دارند ا

اسیدهای آلی طی  .طور گسترده در گیاهان و حیوانات وجود دارندو به

هايشان آيند. اين اسیدها و نمکوجود میفرآيند تخمیر میكروبی به

 شوند. استفادهتر برای محافظت و نگهداری مواد غذايی استفاده میبیش

تواند ( در جیره غذايی ماهی و میگو میAcidfiers) کنندهاز مواد اسیدی

روشی مؤثر در جهت دستیابی به تولید غذای سالم، با صرفه اقتصادی و 

اسیدهای آلی باعث کاهش هزينه  .(Luckstadt, 2007پايدار باشد )

افزايش قدرت خريد اقشار جامعه و افزايش مصرف سرانه ماهی تولید و 

عنوان يک عامل مؤثر درکاهش ضريب توان بهود چون از آن میشمی

دسته  الًها معموبیوتیکآنتیتبديل غذايی ماهی کپور معمولی نام برد. 

برند و زمان از بین میصورت همهای مضر و مفید را بهوسیعی از باکتری

بیوتیكی سبب اين درحالی است که استفاده مداوم از ترکیبات آنتی

شود. لیكن، استفاده از بیوتیک میهای مقاوم به آنتیهيايجاد سو

شود. های مضر میکننده باعث کاهش جمعیت باکتریترکیبات اسیدی

 وه بر کمک به ضدالکننده عهمچنین استفاده از ترکیبات اسیدی

 شوند.های جذب مواد مغذی میعفونی خوراک سبب بهبود مكانیسم

های pH در آهن و فسفر، کلسیم همچونمعدنی مواد جذب غالباً مكانیسم

-د. يكی از اين اسیدهای چرب زنجیرهگیراسیدی روده بهتر صورت می

شود، اهمیت زيادی در سالمت کلون دارد. کوتاه که بوتیرات نامیده می

های کلون است و دارای خواص عنوان منبع اولیه انرژی سلولبوتیرات به

های به حفظ سالمت سلول باشد کهسرطانی و ضد التهابی میضد 

کند. تحقیقات نشان داده که بوتیرات قادر است از رشد کلون کمک می

های سرطانی در شرايط آزمايشگاهی جلوگیری نمايد و تكثیر سلول

(Scheppach et al., 1995علی .)شده درخصوص اثرات رغم موارد قید

اثرات  کوتاه مطالعات محدودی درخصوصهای چرب زنجیرهمفید اسید

های ايمنی و فیزيولوژی ماهی انجام شده است. ها بر شاخصآن

های قرمز و هموگلوبین( موارد های خونی )مانند تعداد گلبولشاخص

 ,Houstonمناسبی جهت ارزيابی وضعیت سالمت ماهیان هستند )

های شده، متأثر از مكملهای مطالعات انجام( که براساس يافته1997

 ,Irianto and Austinجمله اسیدهای آلی هستند ) غذايی مختلفی از

2002; Brunt and Austin, 2005افزون براين، شناخت شاخص .)-

ها و تعیین تواند در شناسايی بیماریهای خونی از نظر اقتصادی نیز می

 وضعیت بهداشتی و سالمت ماهیان مفید باشد.

 -ر شاخصلذا مطالعه حاضر با هدف تعیین اثرات سديم بوتیرات ب 

 کپور معمولی طراحی شد.های رشد و خون ماهی

 

 هامواد و روش | 2
گرم از يكی  10ماهی کپور با وزن متوسط حدود قطعه بچه 391تعداد 

از مزارع تكثیر و پرورش استان خريداری و به سالن ونیرو دانشگاه علوم 

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منتقل شد. مراحل آداپتاسیون و 

سايز هفته انجام گرفت. سپس ماهیان هم 2مدت سازی ماهیان بهدهآما

تیمار مختلف با سه تكرار شامل تیمار شاهد )بدون مكمل( و سه  3در 

 111گالس درصد( در مخازن فايبر 1، 0/1، 20/1بوتیرات )سطح سديم

-لیتر داخل سالن پرورش تقسیم  21لیتری با حجم آبگیری حدود 

ها از آب شهری کلرزدائی شده استفاده شد. تانک شدند. برای آبگیری

 2مدت ماهی کپور بود. غذادهی بهقطعه بچه 31تعداد ماهیان هر تانک 

 2وزن بدن ماهیان انجام شد و با  %3بار به میزان تقريبی  2ماه روزانه 

ساعت گرسنگی، حجم غذای  23بار بیومتری ماهیان در هر ماه پس از 

در طول مدت آزمايش، هوادهی با استفاده از شد. ماهیان تعديل می

 شد. روزی انجام میصورت شبانهسیستم کمپرسور مرکزی، به

و  %0/1، %20/1بوتیرات برحسب وزن غذا و درصد مورد نیاز )سديم

اضافه شده و به غذا اسپری شد. غذای تولیدی به  %2(، به ژالتین 1%

رد شده و پس از قطعات کوچک متناسب با سايز دهان ماهیان، خو

 بسته بندی در يخچال نگهداری شد. 

های غذايی و چگونگی رشد ماهیان، برای آگاهی از عملكرد جیره

 .گرفتمنجار ايکباروز  10هر رت صوبهل دوره طودر سنجی يستز

جهت گرم و  1/1قتدبا ل يجیتاازوی دتری وزن از گیرازهنداجهت 

جهت ده شد. ستفاامتر میلی 1قت دخطکش با ل از طوی گیرازهندا

دن خالی بون از طمینای و ابیومترل طوت در تلفاو کاهش تنش 

و قطع ماهیان تغذيه ی بیومتراز ساعت قبل  12 ،اغذارش از گوه ستگاد

بیهوشی ده ماان بهعنوآب لیتر  31م درگر 9دوز گل میخک با در پواز 

ت اخذ طالعاس اساابر. (Mohammadi et al., 2002شد )ده ستفاا

-ماهیان و مقايسه بین تیمارسنجی برای بررسی رشد بچهه از زيستدش

خ نر، نبدوزن يش افزا، نهايیوزن نظیر و تغذيه شد ی رهاها، شاخص

ه، ضريب تبديل غذايی، میزان غذای خورده شده روزانه و يژوشد ر

س سااتغذيه برو شد ی رمترهاراپا .محاسبه شدوزن يش افزاصد در

در انتهای دوره  (.Hung et al., 1997)شدند  ياضی محاسبهت رالدمعا

-طور تصادفی جهت بررسی شاخصقطعه ماهی از هر تانک به 3تعداد 

-سی 11گیری از ماهیان سالم با سرنگ های خونی انتخاب شد. خون

رفت. از هر نمونه از طريق وريد دمی صورت گ 18گیج  سی و سرسوزن

و مقدار مشابه در ارين های حاوی هپسی در لولهسی 1خونی، مقدار 

های فاقد هپارين ريخته شد و در مجاورت يخ به آزمايشگاه جهت لوله

شدن خون، منظور جداسازی سرم پس از لختهبررسی انتقال داده شد. به

 سانتريفیوژدقیقه  در دور 3111با  دقیقه 0مدت های فاقد هپارين بهلوله
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-نزيمهای کوچک تخلیه و تا زمان بررسی آشد. سرم جدا شده در لوله

درجه  -21های بیوشیمیايی سرم در فريزر )های کبدی و شاخص

های قرمز و سفید پس گلبول گراد( نگهداری شد. شمارش تعدادسانتی

سازی با استفاده از هموسیتومتر انجام شد. همچنین شمارش از رقیق

و  لنفوسیت ائوزينوفیل، )نوتروفیل، سفید هایگلبول انواع تفريقی

آمیزی صورت گرفت. هماتوکريت تهیه گسترش و رنگ از پس مونوسیت(

( Sahli) سهلی روش براساس هموگلوبین و میكروهماتوکريت روش براساس

(، MCV(. مقادير حجم متوسط گلبولی )Brown, 1988تعیین شد )

(، غلظت متوسط هموگلوبین گلبول MCHهموگلوبین متوسط سلولی )

 زير مشخص گرديد. های استاندارد( براساس فرمولMCHCقرمز )

×10    MCV=    

×10  MCH= 

×100 MCHC=     

دار بین تیمارها برای مقايسه بین تیمارها و نیز وجود اختالف معنی

طرفه ( از آنالیز واريانس يک>10/1p) درصد 0 در سطح احتمال

ANOVA شدای دانكن استفاده و آزمون چند دامنه (Zar, 1994 .)

و ترسیم  SPSS-13افزار کلیه آنالیزهای آماری با استفاده از نرم

 انجام شد. Excel-2007افزار نمودارها با استفاده از نرم

 نتایج | 3
بوتیرات بر برخی نتايج حاصل از بررسی اثرات سطوح مختلف سديم

انگین ارائه شده است. می 1ماهی کپور در جدول های رشد بچهفراسنجه

داری بین بود که اختالف معنی 13/16±1/1ماهیان وزن اولیه بچه

 (.p>10/1تیمارها از نظر وزنی وجود نداشت )

های رشد در پايان دوره بیانگر اين بود که افزودن سطوح بررسی شاخص

داری بر ماهی کپور تاثیر معنیبوتیرات به جیره بچهمختلف سديم

-مشاهده می 1که در جدول طورهمان (.p>10/1افزايش آنها نداشت )

های رشد تیمارها داری بین شاخصشود در انتهای دوره اختالف معنی

های (. میزان بقای گروهp>10/1در مقايسه با گروه شاهد وجود ندارد )

  بود. %111تحت تیمار و گروه شاهد نیز در طول دوره 

داد که در بوتیرات بر تعداد گلبول قرمز نشان بررسی اثرات سديم

بوتیرات افزوده های قرمز تحت تأثیر سديمانتهای دوره تعداد گلبول

های قرمز که تعداد گلبولطوری(، به1شده به جیره قرار نگرفت )شكل 

داری با گروه شاهد نداشت های تحت تیمار اختالف معنیدر گروه

(10/1<p.) 

ز نشان داد بوتیرات برتعداد هموگلوبین نینتايج بررسی اثرات سديم

-بوتیرات افزودهکه در انتهای دوره میزان هموگلوبین تحت تأثیر سديم

که میزان هموگلوبین در طوری(، به2شده به جیره قرار نگرفت )شكل 

داری با گروه شاهد نداشت های تحت تیمار اختالف معنیگروه

(10/1<p.)

 

 (C. carpioی )کپور معمول ماهیبچه یراتبوت یمسه سطح سد هاي سنجیده شده بین شاهد و تیمارهاينتایج شاخص -1جدول 
 درصد1بوتیراتسدیم درصد2/1بوتیرات سدیم درصد22/1بوتیرات سدیم شاهد شاخص هاي رشد

 10/16±18/1 19/16±10/1 10/16±10/1 18/16±13/1 میانگین وزن اولیه

 10/31±31/1 32/31±63/2 89/31±61/1 96/31±96/1 میانگین وزن نهايی

 86/11±19/1 31/11±6/2 2/11±11/1 92/12±92/1 افزايش وزن بدن

 96/06±63/2 13/06±26/10 13/91±91/0 21/99±9/3 درصد افزايش وزن

 81/1±13/1 82/1±12/1 80/1±19/1 61/1±11/1 نرخ رشد ويژه

 29/22±28/3 23/22±12/9 90/21±88/1 11/16±10/1 ضريب تبديل غذايی

 دار بین تیمارهاست.* عدم وجود حروف التین در هر سطر نشانگر عدم وجود تفاوت معنی                      
 

 

هاي مشخص شده با حروف (. ستونC. carpioبوتیرات بر تعداد گلبول قرمز در خون ماهی کپور )اي با جیره حاوي سطوح مختلف سدیمهفته 8اثرات تغذیه  -1شکل 

 نیستند. داریکسان، داراي اختالف معنی
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هاي مشخص شده با حروف (. ستونC. carpioبوتیرات بر میزان هموگلوبین درخون ماهی کپور )جیره حاوي سطوح مختلف سدیماي با هفته 8اثرات تغذیه  -2شکل  

 دار نیستند.یکسان، داراي اختالف معنی

 

 3بوتیرات بر تعداد هماتوکريت در شكل نتايج بررسی اثرات سديم

بیانگر اين بود که های انجام شده در انتهای دوره ارائه شده است. بررسی

بوتیرات افزوده شده به جیره قرار میزان هماتوکريت تحت تأثیر سديم

های تحت تیمار اختالف که میزان هموگلوبین در گروهطورینگرفت. به

 .(p>10/1داری با گروه شاهد نداشت )معنی

های سفید در نمايانگر نتايج حاصل از بررسی تعداد گلبول 3شكل 

بوتیرات است. نتايج بیانگر اختالف شده با سديمتغذيهخون ماهی کپور 

(. p<10/1درصد با گروه شاهد بود ) 1و  20/1دار بین سطوح معنی

درصد باگروه شاهد اختالف معناداری وجود  0/1که بین سطح درحالی

 (.p>10/1نداشت )

 

 

هاي مشخص شده با حروف (. ستونC. carpioبر میزان هماتوکریت در خون ماهی کپور )بوتیرات اي با جیره حاوي سطوح مختلف سدیمهفته 8اثرات تغذیه  -3شکل

 دار نیستند.یکسان، داراي اختالف معنی

 

 
هاي مشخص شده با (. ستونC. carpioهاي سفید در خون ماهی کپور )بوتیرات بر تعداد گلبولاي با جیره حاوي سطوح مختلف سدیمهفته 8اثرات تغذیه  -4شکل 

 دار هستند.حروف متفاوت، داراي اختالف معنی

 گیريبحث و نتیجه | 4
توان دست آمده از اين پژوهش و مطالعات گذشته، میباتوجه به نتايج به

بیان نمود که استفاده از اسیدهای آلی در تغذيه ماهیان پرورشی نتايج 

-می متفاوتی را تحت تأثیر عوامل گوناگون بر کارآيی رشد ماهیان نشان

تواند متأثر از مواردی چون گونه های خونی در ماهیان میدهد. شاخص

پرورشی، اندازه، سن، وضعیت فیزيولوژيكی، شرايط محیطی و رژيم 

های مستند و کافی گزارش (.Brunt and Austin, 2005غذايی باشد )

اسیدهای خـصوص بـه ،غـذايی مختلـف جیـره تأثیر ترکیبات مورد در

-کپور  جمله از ماهیان خون هماتولوژيک پارامترهای کوتاه بر هزنجیر آلی
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-ده است و مقـادير اين پارامترها اغلب در محیطشتاکنون ارائه نماهیان 

طورکلی اتفاق سنجش و آنالیز قرار گرفته است. به های طبیعی مورد

خونی و سرمی ماهیان در های شاخصنظر محققین بر ايـن اسـت که 

بـا  های مختلف باهم تفاوت داشته، ارتباط و وابستگی زيادیگونه

. (Ross and Ross, 2008ای، سن و .... دارد )شـرايط محیطـی، تغذيه

بنابراين بايد برای هر گونه ماهی در شرايط اقلیمی هر منطقه مقادير 

ماهی پرورش ضرورت  طبیعی اين فاکتورها وجود داشته باشد. باتوجه به

 ، آگاهی از تصوير و تابلوی خونی وعنوان خوراک رايج مردمکپور به

پارامترهای بیوشیمیايی اين ماهیان ضروری است تا با داشتن اطالعات 

شناسی در حالت طبیعی و مقايسه آن با اطالعاتی که در حاالت و خون

آيد به تشخیص بیماری، درمان و در نهايت دست میشرايط بیماری به

 ،پیشگیری و کنترل آن جهت هدايت مديريت بهداشت و افزايش تولید

عنوان بهترين فاکتور جهت بررسی وضعیت هپرداخت. عوامل خونی ب

تعـادل موجـود زنـده بـا محـیط پیرامون خود است که برای دستیابی 

به وضعیت خونی ماهیان در شرايط خاص زنـدگی، بـه تـصوير کـشیدن 

های پرورشی به تناسب گونه، های خونی در شرايط کارگاهتنـوع سـلول

خونی بـه هنگـام بیمـاری امـری های شاخصو تغییر سن، فصل سال 

محیط زيست  .(Galoina and Trombitsky, 1989باشد )ضروری می

ها بر ، مـواد غذايی و آلودگیماماهیان و شرايط حـاکم بـر آن نظیـر د

 (.Bullis, 1993) گذار استهای خونی تأثیر ها و سلولمقادير متابولیت

ها داری بین تیمارتغییرات وزنی تفاوت معنی در ابتدای دوره از نظر

وجود نداشت و چهار گروه مورد آزمايش از نظر میانگین وزنی همگن 

داری در وزن نهايی، ضريب در انتهای دوره نیز اختالف معنی بودند.

های رشد ويژه، ضريب تبديل غذايی و میزان غذای مصرفی بین گروه

کونگ و -های وينگبا يافتهآزمايشی مشاهده نشد که اين نتايج 

آنها در مطالعه  ( مطابقت دارد.Wing-Keong et al, 2009همكاران )

داری در میزان رشد، غذای مصرفی خود بیان نمودند که اختالف معنی

های حاوی اسیدهای آلی و گروه شاهد )فاقد پذيری بین جیرهو هضم

های ت مفید جیرهاسید آلی( مشاهده نشد. اطالعات موجود در مورد اثرا

هايشان بر کارآيی رشد در ماهیان متفاوت حاوی اسیدهای آلی و نمک

رسد به عواملی نظیر گونه ماهی، اندازه و سن ماهی، نظر میبوده و به

هايشان يا ترکیب آنها بستگی دارد. همنوع و سطوح اسیدها و نمک

دهنده  های آزمايشی، ظرفیت بافری مواد تشكیلچنین ترکیبات جیره

 استجیره، مديريت پرورش و تغذيه و کیفیت آب از ديگر عوامل موثر 

(lim et al., 2000.) 

( اعالم Gislason et al., 1994, 1996گیسالون و همكاران )

 باعث و اسیدپروپیونیک اسیدالکتیک %1حاوی  هایکردند که جیره

با  مقايسهدر  اطلس در آزادماهی یاافزايش در فاکتورهای رشد و تغذيه

ای ديگر سوداگر شاهد )فاقد اسید آلی( نشد. همچنین در مطالعه گروه

( اعالم نمودند افزودن سطوح Sudagar et al., 2010و همكاران )

گرم بر کیلوگرم( به جیره  10و  11، 0مختلف اسیدسیتريک )صفر، 

داری بر میزان بقای ماهیان در ماهیان جوان اثر معنییلفغذايی 

 با گروه شاهد نداشته است. اما از طرفی داسیلوا و همكارانمقايسه 

(Dasilva et al., 2013 )ای روی اثر رژيم غذايی حاوی در مطالعه

آلی ديگر بر فاکتورهای  پروپیونات و چند اسیدبوتیرات و سديمسديم

میگوی وانامی نشان دادند که در تمام تیمارهای  رشد و کارآيی غذا در

داری ضريب تبديل غذايی، معنی طوربهسیدهای ارگانیک شده با اتغذيه

 يافت. ضريب رشد ويژه، فاکتور وضعیت و افزايش وزن بدن بهبود

های خونی در ماهیان وابسته به شرايط محیط شاخص تغییر

های غذايی، آلودگی، بیماری، نوع تغذيه، مكمل. باشدپرورش می

های د در تغییر شاخصتواننتغییرات دما، استرس و ساير موارد می

-از عوامل مؤثر در تعداد گلبول(. Keiffer, 2000)خونی مؤثر باشند 

های عفونی، التهاب، استرس، تغییرات توان به بیماریهای سفید می

ها اشاره دمايی، وضعیت تغذيه، سن، جنس و تغییر در میزان هورمون

های لدر تحقیق حاضر، تعداد گلبو(. Kazemi et al., 2010) کرد

 ،درصد( 1و  20/1بوتیرات )سديمبا  شدههای تغذيهسفید در گروه

ترين های سفید از مهمرا نسبت به گروه شاهد داشتند. گلبول کاهشی

های ايمنی غیر اختصاصی و توانند واکنشهايی هستند که میسلول

در ماهیان  (.Soltani, 2008)اختصاصی را در ماهیان تحريک کنند 

نی ذاتی يک مكانیسم دفاعی اساسی در برابر عوامل سیستم ايم

ايرايی و ، سلیمانیبرخالف مطالعه حاضر .شودزا محسوب میبیماری

 1/1پی بردند که سطح  (Soleimani Irai et al., 2012)همكاران 

درصد مكمل اسیدهای آلی شامل اسیدفرمیک، اسیدسیتريک، 

تعداد  ،سیدتارتاريکاسیدمالیک، اسیدارتوفسفريک، اسیدالکتیک و ا

-طور معنیبه کمانآالی رنگینماهی قزلدر بچه را های سفیدگلبول

نتايج مطالعه حاضر نشان داد که افزودن سطوح  .داری ارتقاء داده است

داری بر ماهی کپور اثر معنیبوتیرات به جیره غذايی بچهمختلف سديم

 ريت نداشته است.های قرمز، میزان هموگلوبین و هماتوکتعداد گلبول

 Soleimani)ايرايی و همكاران سلیمانی در مطابقت با تحقیق حاضر،

Irai et al., 2012)  درصد  3/1و  2/1 ،1/1تأيید کردند که سطوح

های قرمز، میزان هموگلوبین و تعداد گلبول ،مكمل اسیدهای آلی

 ست.ا کمان را افزايش دادهآالی رنگینماهیان قزلهماتوکريت بچه

شرايط مختلف محیطی پرورش، کمیت . دار نبودیكن اين افزايش معنیل

و کیفیت غذا، اختالف رژيم غذايی، گونـه پرورشی، اندازه، سن، 

های ای، خصوصیات فیزيولوژيک، فرموالسیون جیرهرفتارهای تغذيه

مصرفی و اسید آلی مـصرفی، درجه خلوص  اسید آلیغذايی، نـوع 

اسید کردن های مختلف اضافهر جیره، روشمیزان مورد استفاده آن د

ای که قادر به استفاده از فلور میكروبی ويژه بـه جیـره و احتمـاالً آلی

ای بـر هطور قابل مالحظـهب ،عنوان سوبسترا هستندبه اسید آلی

 .دنگذارخـونی اثر می هایشاخص

تـه انـدک صـورت گرف نـسبتاً مطالعـات و منابع محدوديت به باتوجه 

خصوص هب ،بیوشیمیايی سرم خون آبزيان و شناختیخـون پارامترهـای بر

پرورشی در سنین مختلـف پـرورش و باتوجه بـه گـسترش  کپورماهیان

رسد بايد مطالعات بیشتری می نظربه ماهیانکپور پرورش صنعت روزافزون

 مختلف خـونی و چگـونگی آنها در شرايط هایشاخصدر ارتباط با 

 صـنعت گسترش اين موازات به تا گیرد صورت پاتولوژيک و لوژيکفیزيو

تشخیص و درمان  پیشگیری، زمینه در علمینیازهـای پاسـخگوی بتـوان

 .های آن بودبیماری
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Abstract 
The present study aimed to investigate the effects of dietary aliphatic sodium butyrate 

on some haematological parameters and growth indices in common carp fingerling 

with an average weight of 10 g. This experiment was conducted for 8 weeks using 

four different diets with three replications including control (without supplement) and 

three levels of sodium butyrate (0.25, 0.5, and 1%). Fish were fed twice a day (3% 

body mass of the fish) for 2 months and the biometric measurements were taken 2 

times in a month. At the end, haematological parameters (including the number of red 

blood cells, white blood cell count and fractional count, hematocrit, and 

haemoglobin), and growth factors (final weight, specific growth factor, feed 

conversion ratio, and consumable food intake) were evaluated among the 

experimental groups. This experiment was performed in a completely randomized 

design. Data analysis was performed using SPSS and Excel software packages. 

Finally, there was no significant difference in the final weight, specific growth factor, 

feed conversion ratio, and food intake among the experimental groups. The results of 

this study showed that sodium butyrate had no effect on the number of red blood cells, 

hematocrit, haemoglobin, mean corpuscular vein (MCV), moderate haemoglobin 

(MCH), and moderate haemoglobin concentration (MCHC). There was also a 

significant difference in the levels of white blood cells in 0.25% and 1% groups 

compared to the control group. No significant difference was observed in the levels of 

white blood cells between the 0.5% group and the control group. The results of this 

experiment showed that the addition of sodium butyrate to carp diet did not affect the 

growth and haematological parameters, however, the number of white blood cells 

decreased in 0.25% and 1% groups. 

Keywords: C. carpio, Hematological factors, Growth, Sodium butyrate 
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