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 چکیده
 ایالپیتشناسی ماهی ي خونهاشاخص) بر Pleurotus ostreatus( یصدفچ سطوح مختلف پربیوتیک قار ریتأثهدف این مطالعه بررسی 

در روز  42 مدت به تیالپیا ماهی بچه 120 تعداد منظور براي این ) مواجهه شده با سم کلرپیریفوس بود.Oreochromis niloticusنیل (
) غذاي 4( و 1/0غذاي حاوي  )3(، 05/0غذاي حاوي  )2، (قارچ صدفی شاهد، فاقد پربیوتیک )1( ر (هر یک با سه تکرار) شاملمایت 4

و  شده اضافه روز 16 مدت سم کلرپیریفوس به 5/0ppmغلظت  گروه هر قارچ صدفی تقسیم شدند. سپس به درصد پربیوتیک 2/0 يحاو
قرمز ي هاگلبولاد ي بر تعدداریاثر معنیی تنهابهبراساس نتایج پربیوتیک  .شد ارزیابی مختلف سطوح در ماهیان خونی يهاشاخص

)RBC ( یگلبول)، حجم متوسطMCV) 05/0)، هماتوکریت، هموگلوبین و گلبول سفید نداشتP< ولی تیمار در معرض کلرپیریفوس و (
 وجود نیا بایی شدند. تنهابهي پربیوتیک مارهایتي فوق در مقایسه با گروه شاهد و فاکتورهاترکیبی سبب افزایش  صورتبهپربیوتیک 

و سم کلرپیریفوس  کیوتیپربدرصد  1/0و  2/0تیمار ترکیبی  در MCHC، هماتوکریت، نیهموگلوب گلبول سفید و گلبول قرمز، مقادیر
 را ریتأثبهترین  تواندیمپربیوتیک قارچ صدفی در جیره درصد  1/0و  2/0که سطح  شودیمي ریگجهینتبود. چنین  مارهایتبیشتر از سایر 

 تیالپیا داشته باشد.ي خونی ماهی فاکتورهابر 
 

 .یخون يهاشاخص یالپیا،ت یماه یرفیوس،سم کلرپ یوتیک،پرب کلیدي: واژگان

 
 مقدمه

 يهاوهیکه ش زمانی تا کشاستفاده از سموم آفت
مرسوم نشود، امري  یاهیبا آفات گ یستیمبارزه ز
گرچه به  یآب يهاستمیاست. اکوس ریناپذاجتناب

کش مدنظر سموم آفت هدف و اثر براي طیعنوان مح
ها از آن ی، ول)Mansingh et al.,1995( باشندینم

به  ایو  یآب يهاستمیدر اکوس میکاربرد مستق قیطر
آمده از دستبه شیمانند فرسا میرمستقیصورت غ

 يهانفوذ فاضالب نیچنکشاورزي و هم يهانیزم
 ابندییراه م یو کشاورزي که به منابع آب یصنعت

)Piri Zirkoohi et al., 1997.( يهاکشحشره 
 ییایمیش يهاکشاز حشره یارگانوفسفره گروه

گسترده استفاده  طورهستند که امروزه در جهان به
 تیسم یطور عموم. سموم ارگانوفسفره بهشوندیم

 ریومو مرگ يماریعامل ب نیتردارند و مهم ییباال
جهان سوم  يدر کشورها هاتیاز مسموم یناش

 ,.Hoffman et al., 2006; Nilla et al( هستند
2008.( 

 O,O-diethyl-O-(3,5,6-trichloro( فوسیریکلرپ

-2-pyridyl( )phosphorothioate (يبا نام تجار 
کش و ، حشرهDursban EC40.8%دورسبان 

 قیاست که از طر یو تنفس یگوارش ،یکش تماسکنه
سم  نیا یی. تواناشودیجذب م اهانیو برگ گ شهیر

 رانجانو یعصب ستمیدر س استرازنیکول میهار آنزدر م
-نیکول میآنز کیولوژیب تیبوده و سبب توقف فعال

 یعصب ستمیاختالل در س جهیشده و در نت استراز
 Farrell and( ها را به دنبال داردو مرگ آن يمرکز

Brauner, 2014 .(راتیارگانوفسفره تأث باتیترک 
 دیسلول، تول يبه غشاها بیمانند آس ينرژیرکولیغ

را  یدانیاکسیآنت ستمیآزاد و اختالل در س کالیراد
 ).Zhang and Sultatos, 2005( شوندیسبب م زین

و به  باتیترک نیآزاد توسط ا يهاکالیراد دیتول
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سلول و پر  یدانیاکسیآنت ستمیدر س رییدنبال آن تغ
سموم  نیاثرات ا گریغشاء از د يدهایپیل ونیداسیاکس

 تیشدت سم ).Saulsbury et al., 2009( باشدیم
 راتییمختلف از تغ يهاگونه نیدر ب فوسیریکلرپ

طور به راتییتغ نیزان ایو م باشدیبرخوردار م يادیز
 طیشرا ،یاندازه بدن ماه ت،یعمده تابع سن، جنس

 ریو سا ستیزطیمح یمیش ،ییایمیش بیترک ،یمیاقل
 يعالئم ظاهر ).Montz, 1983( فاکتورها است

 یرگیشامل ت فوسیریبه سم کلرپ انیماه تیمسموم
و  یعضالن دیشد یگرفتگ ازحد،شیبدن، اضطراب ب

 کیولوژیزیو عالئم ف یوراند یناگهان عیسر يشنا
 لیاست یانباشتگ ن،یاز جمله مهار شدن کول یداخل
و اختالل در  یاستراز، اختالل در کارکرد عصب ن،یکول

). Sastry et al., 1980( باشدیم یحرکات تنفس
یسموم کشاورزي بر ماه یاثرات غلظت تحت کشندگ

 یخون باتیترک رییشامل انحناي ستون فقرات، تغ ها
و  یمثل دی)، اختالالت تول1392و همکاران،  یتی(هدا

استراز، کاهش رشد مرحله  نیکول لیاست تیمهار فعال
 زانیم رییشناي نامتعادل و تغ ان،یالروي و بالغ ماه

 است شده گزارش آبشش ساختمان و هارنگدانه
)Dutta et al., 1993.( 

 دهايیگوساکاریال يدر دسته هاکیوتیپرب اغلب
 دهايیگوساکاری. الشوندیم يبندمیهضم تقس رقابلیغ
 کیتحر تیهستند که قابل یهضم از عوامل رقابلیغ

 يهايهمان باکتر ایروده  دیمف يهايرشد باکتر
 هاکیوتیاز خواص پرب را دارا هستند. یکیوتیپروب

بدن،  یایمن ستمیبه تحریک و ارتقاء س توانیم
 دیکه این امر از طریق تول یغذای ییافزایش کارا

و عناصر  یجذب مواد معدن تیافزایش قابل ها،نیتامیو
). Mahious et al., 2005( اشاره کرد ابیکم
 يهامکمل لهیوسبه یمنیا يهاپاسخ کیتحر شیافزا
 یبیترک ماریو ت یقارچ خوراک ،يباکترمانند  ییغذا

برخوردار باشد.  یدر منابع آب ییباال تیاز اهم تواندیم
 میطور مستقبه توانندیم ییغذا يهامکمل نیا

و  هارندهیاثر برگ قیرا از طر هیاول یدفاع يسازوکارها
مسئول فعال سازند. بتاگلوکان موجود در  يهاژن

موجود  ینیپروتئ يهادهرنیبااتصال به گ تواندیقارچ م
ها و شدن آن الدر سطح ماکروفاژها منجر به فع

 گردد یمنیا ستمیس تیحفظ و تقو جهیدرنت
)Wasser, 2002.( 

به دلیل ارزش اقتصادي باال، یکی از  ماهیان
که در  روندیموجودات آبزي به شمار م نیترمهم

نیز حساسیت باالیی از خود  هاندهیمقابل انواع آال
 يهاشی. بنابراین جهت انجام آزمادهندیمنشان 

 شوندیدر بعد وسیعی استفاده م یسنجستیز
)Dutta and Meijer, 2003از  ایالپیتهاي ). گونه

و پرورش  عیبه علت رشد سر Cichlidae وادهخان
 نیتراز مهم یکیساده و ارزان مورد توجه بوده و 

 Oreochromis(  لین يایالپیآن ت یپرورش يهاگونه
niloticus ( است. ارزیابی پارامترهاي خون یکی از

در بررسی وضعیت  نانیاطم مهم و قابل يهاشاخص
 ,.Orum et al( است نسالمتی و کنترل زیستی آبزیا

تغییرات پارامترهاي خونی داللت بر تغییرات  ).2003
نامطلوب کیفیت آب محیط دارد و این تغییر پارامترها 

ی از پارامترهاي خونی در با افزایش یا کاهش برخ
است (حیدري و همکاران،  رگذاریایجاد بیماري تأث

بنابراین پروفایل ).  Verma et al., 1982؛1392
تواند اطالعات مهمی را در مورد وضعیت یخون م

منظور ارزیابی اثرات فیزیولوژیکی ماهی ارائه داده و به
 ,Dogan and Can(  ها استفاده شودکشسوء آفت

 ییهاندهیبا توجه موارد فوق و وجود آال ).2011
به  یآب يهاستمیدر اکوس وسیفیریهمچون سم کلرپ

حاضر به  قیتحق ،یمصرف جیاز سموم را یکیعنوان 
بر  فوسیریاثرات کلرپ يهماتولوژ يهاجنبه یبررس
که احتماًال  هیبه اجرا درآمد و با این فرض ایالپیت یماه

قارچ  کیوتیپرببا مصرف  فوسیریاثرات سم کلرپ
وجود ) Pleurotus ostreatus( یقارچ صدف یصدف

 . ابدییدارد کاهش م
 

 هامواد و روش
 قاتیروز در محل مرکز تحق 42به مدت  قیتحق نیا

 التیبرآبادي گروه ش یناصر فضل دیشه يپروريآبز
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گرگان انجام  یعیدانشگاه علوم کشاورزي و منابع طب
 20 یحدوده وزنم در لین ایالپیت هايیشد. بچه ماه

 هیته یو پرورش بخش خصوص ریگرم از مراکز تکث
 هیاول يزگارهفته سا کیاز انتقال به مدت پس شد و 

با  هایبچه ماه ی. پس از عادت دهرفتیصورت پذ
 يتریل 100 برگالسیوان فا 12عدد در  10تراکم 

 یماه يتجار يبا غذا انیاهشدند. م يسازرهیذخ
 زانیبه م )GFC1ي ا نام تجارکپور (شرکت فرادانه ب

 هینوبت (صبح و عصر) تغذ 2درصد وزن بدن در  3
دوره  ی). در ط2016 (جافرنوده، )1 شدند (جدول

آب شامل  ییایمیشکویزیف يفاکتورها شیآزما
درجه  28-25 يدما گرم،یلیم 7-9محلول  ژنیاکس
استفاده در  مورد يشد. غذا يدارثابت نگه گرادیسانت

 ییعنوان مکمل غذابه کیوتیپرب ياوپژوهش ح نیا
بخش ( یگرم قارچ صدف 500منظور  نیبود که به ا

گرگان) استفاده شد، جهت  یبازار محل یصوصخ
 24شده به مدت  يداریخر يهاکاهش رطوبت قارچ

شد. سپس  ينگهدار ینیاتاق در س يساعت در دما
درجه  45 ي، آلمان) با دماBinderدر آون (مدل 

ها سپس قارچ دیروز خشک گرد 2 به مدت وسیسلس
 راه) پودر کرده و به همرانی، اParses( ابیرا با آس

 Şevik et( کپوراضافه شد يتجار رهیبه ج نیژالت
al., 2013.( 
سه تکرار  هر یک با با ماریت 4فوق در  مطالعه

 ،یقارچ صدف کیوتی) شاهد، فاقد پرب1( ماریشامل ت
 ،یقارچ صدف کیوتیدرصد پرب 05/0 ي) حاو2( ماریت
و  یقارچ صدف کیوتیدرصد پرب 1/0 ي) حاو3( ماریت
به  یقارچ صدف کیوتیدرصد پرب 2/0 ي) حاو4( ماریت

روز در  16 انیشدند. سپس ماه هیروز تغذ 45مدت 
قرار  5/0ppmبا غلظت  فوسیریمجاورت سم کلرپ

درصد حجم  50مدت روزانه  نیدر ا نیگرفتند. همچن
غلظت  کهيطوررفت بهآب صورت گ ضیها تعوتانک

 سم در هر یک از تیمارها حفظ شد.

 انیاز ماه يریگنمونه :يریگو خون يریگنمونه
دوره پرورش  يدر انتها یخون يهاشیجهت آزما

 هیتغذ يریگساعت قبل از خون 24صورت گرفت. 
 يبه ازا یماه 3( یعدد ماه 3قطع و سپس  انیماه

انتخاب شدند  یفطور تصادظاهر سالم بههر تکرار) به
 یسیس 5/2ها با سرنگ آن یساقه دم دیو از ور

 يهاالیبه عمل آمد و به و يریگخون نیهپار يحاو
با دور  وژیفیمنتقل شدند و سپس در سانتر یسیس 2

  قرار داده شد. قهیدق 5به مدت  3000
قرمز و  يهاشمارش تعداد گلبول: يریگاندازه روش

 تومتریستفاده از هموسبا ا يسازقیپس از رق دیسف
شامل  دیسف يهاگلبول یانجام شد. شمارش افتراق

 تیمنوس ل،ینوفیائوز ت،ی)، لنفوسلی(نوتروف لیهتروف
 يزیآمگسترش و رنگ هیپس از ته زین لیفو بازو

بر اساس روش  )PVC( تی. هماتوکررفتیصورت پذ
بر اساس روش  )Hb( نیو هموگلوب تیکروهماتوکریم

Sahli یحجم متوسط گلبول ریمقاد شد. نییتع 
)MCV(یمتوسط سلول نی، هموگلوب )MCH(  و

 قرمز يهاگلبول نیغلظت متوسط هموگلوب
)MCHC( استاندارد مشخص  يهابر اساس فرمول

 دیسف يهادر شمارش گلبول يزیآم. نوع رنگدیگرد
کردن  قیرق يبرا سیبود و از محلول ر مساینوع گ زا

 ).Brown, 1988( خون استفاده شد
MCV (fL) = [PCV(%) / RBC(10-6.mm-3)] 
× 10 
MCH (pg) = [Hb(g/dL) / RBC(10-6.mm-3)] 
× 10 
MCHC (g/dL) = [Hb(g/dL) / PCV(%)] × 
100 

 کیدر قالب  شیآزما نیا: يآمار لیوتحلهیتجز
. پس از دیو اجرا گرد يزیربرنامه یطرح کامالً تصادف

از  ها با استفادهآن یها همگنثبت داده
Kolmogornove-Smirnove يشد. برا یبررس 

 داریوجود اختالف معن یو بررس مارهایت نیب سهیمقا

 (درصد ماده خشک). یپرورش یکپور معمول یانماه یه(شرکت فرادانه) مورد استفاده در تغذ يتجار یرهج یییمیاش یباتدرصد ترک – 1جدول 
 فسفر کل رطوبت خاکستر فیبر خام چربی خام پروتئین خام ترکیب جیره

 1-5/1 5-11 7-11 4-7 4-8 35-38 درصد 
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 زیلاز آنا ،)P>05/0( در سطح احتمال مارهایت نیب
 ياو آزمون چند دامنه ANOVA طرفهکی انسیوار

استفاده  )Duncans multiple-range test( دانکن
 افزارتفاده از نرمبا اس يآمار يزهایآنال هی. کلدیگرد

SPSS )نمودارها با استفاده از  می) و ترس20 شیرایو
 انجام شد. Excel 2007 افزارنرم

 
  نتایج
 يهاشیدهنده نتایج آزما نشان 3و  2 هايجدول

و  فوسیریدر معرض سم کلرپ ایالپیهماتولوژي ماهی ت
) HB( نیگلوبهمو جیاست. نتا یقارچ صدف کیوتیپرب

بر  یشیآزما يمارهایر مجموع تنشان داد که د
 داشت يداریمعن ریخون تأث نیشاخص هموگلوب

)05/0<P.( اثر  ییتنهابه کیوتیپرب جیبراساس نتا
خون نداشت؛ اما  نیبر شاخص هموگلوب يداریمعن
 نی) مقدار افوسیریو سم (کلرپ کیوتیپرب بیترک

، )HT( تیهماتوکر يهاداد. داده شیشاخص را افزا
 نیو هموگلوب) RBC( قرمز يهاتعداد گلبول

 جیمشابه نتا ییالگو زین )MCV( قرمز يهاگلبول
 زین WBCمورد شاخص  درداشتند.  نیهموگلوب

سبب  کیوتیپرب 2/0مشابه حاصل شد و دوز  جینتا
 شاخص شد. نیا داریمعن شیافزا

 یحجم متوسط گلبول ریمقاد جینتا یبررس

)MCH( یو حجم متوسط گلبول )MCHC(  خون
 يمارهاینشان داد که در مجموع ت ایالپیت یاهم

 داشت يداریمعن رتأثی هاشاخص نیبر ا یشیآزما
)05/0<P( شاخص را  نیمقدار ا ییتنهابه کیوتیو پرب

و سم  کیوتیپرب بیداد؛ اما ترک شیافزا
شاخص را کاهش داد.  نیا مقدار) فوسیری(کلرپ
ر ب ياثر ییتنهابه کیوتیپرب جیبراساس نتا نیهمچن

 تی، هماتوکر)HB( نیهموگلوب یخون يهاشاخص
)HT(قرمز يها، تعداد گلبول )RBC(حجم  ری، مقاد

 دیسف يها، تعداد گلبول)MCV( یمتوسط گلبول
)WBC (نداشت )05/0>P(. گلبول  ریمقاد حالنیبا ا

شاهد  ماریاز ت شتریب کیوتیپرب يمارهایدر ت دیسف
و  کیوتیپرب بیترک 2/0 ماری، اما در ت)P>05/0( بود

-یشاخص به طور معن نی) مقدار افوسیریسم (کلرپ
 شاهد بود. ماریاز ت شتریب داري

سطوح مختلف  يحاو ییغذا رهیج ریتأث 3 جدول
به  کیوتیو پرب ییتنهابه یقارچ خوراک کیوتیپرب

 يهاراسنجهیپ یرا بر برخ فوسیریهمراه سم کلرپ
 راتیی. تغدهدینشان م ایالپیت یر ماهد يهماتولوژ

سطوح  شیدر مقابل افزا ایالپیت یدر ماه یعمده خون
 یبیترک وحسط شیافزا نیو همچن کیوتیمختلف پرب

 توانیرا م رهی) در جفوسیریو سم (کلرپ کیوتیپرب
و  تیو منوس تیدر درصد لنفوس شیصورت افزابه

 .لین ایالپیت یبچه ماه یورهاي خونبر فاکت فوسیریو سم کلرپ کیوتیمختلف پرب يمارهایاثر ت – 2 جدول

 تیمارها
 گلبول قرمز

)×610( 

 هموگلوبین
  (گرم در

 دسی لیتر)

 هماتوکریت
 (درصد)

MCV 
 (فمتولیتر)

MCH 
 (پیکوگرم) 

MCHC 
 دسی (گرم در

 لیتر) 
/2 شاهد ±0/19𝑐𝑐𝑐𝑐07  7/ ±0/57𝑎𝑎17  ±1/15𝑐𝑐669  142/ ±5/87𝑐𝑐03  34/ ±1/7𝑎𝑎3  24/ ±1/38𝑎𝑎17  

/ppt 2 05/0 کیوتیپرب ±0/18𝑐𝑐46  6/ ±0/99𝑎𝑎55  66/±1/52𝑏𝑏𝑐𝑐𝑐𝑐30  157/ ±11/73𝑐𝑐95  33/ ±0/97𝑎𝑎45  21/ ±2/21𝑎𝑎𝑏𝑏28  

/ppt 2 1/0 کیوتیپرب ±0/07𝑐𝑐𝑐𝑐68  6/ ±1/01𝑎𝑎83  ±2/64𝑐𝑐𝑐𝑐30  144/ ±9/02𝑐𝑐64  32/ ±2/97𝑎𝑎81  22/ ±2/44𝑎𝑎𝑏𝑏74  

/ppt 2 2/0 کیوتیپرب ±0/17𝑐𝑐85  6/ ±1/08𝑎𝑎53  29/ ±2/3𝑐𝑐33  143/ ±6/25𝑐𝑐37  31/ ±2/14𝑎𝑎𝑏𝑏76  22/ ±2/09𝑎𝑎𝑏𝑏2  

/2 +سمشاهد ±0/17𝑐𝑐𝑐𝑐09  6/ ±0/51𝑎𝑎04  29/ ±4/04𝑐𝑐𝑐𝑐83  298/ ±40/41𝑏𝑏33  29/ ±0/5𝑏𝑏𝑐𝑐14  20/ ±1/89𝑏𝑏39  

 ppt +05/0 کیوتیپرب
 5/0ppm کلرپیریفوس 

1/ ±0/24𝑏𝑏𝑐𝑐95  7/ ±0/79𝑎𝑎16  34/ ±1/04𝑎𝑎66  346/ ±10/4𝑎𝑎66  29/ ±1/1𝑏𝑏𝑐𝑐02  02 / ±2/26𝑎𝑎𝑏𝑏67  

 +ppt 1/0 کیوتیپرب
 5/0ppm کلرپیریفوس 

2/ ±0/31𝑎𝑎𝑏𝑏08  7/ ±0/25𝑎𝑎39  33/ ±0/28𝑎𝑎𝑏𝑏𝑐𝑐66  336/ ±2/88𝑎𝑎66  27/ ±0/73𝑐𝑐𝑐𝑐56  21/ ±0/93𝑎𝑎𝑏𝑏97  

 + 2/0ppt کیوتیپرب
 5/0ppm کلرپیریفوس 

2/ ±0/25𝑎𝑎05  ±0/22𝑎𝑎7  34/ ±1/25𝑎𝑎𝑏𝑏16  341/ ±12/58𝑎𝑎66  25/ ±0/97𝑐𝑐56  21/ ±0/24𝑎𝑎𝑏𝑏29  

 .)<05/0P(  باشدیمي داریمعنعدم  منزلهبه). عدم وجود حروف انگلیسی >05/0P( باشدیم داریمعناختالف  دهندهنشانحروف متفاوت در هر ستون 
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با گروه شاهد  سهیدر مقا لیکاهش در درصد نوتروف
  داشت. انیب
 

 بحث 
صورت مداوم و گسترده در ها بهکشآفت استفاده از

را در معرض  انیماه یژن ریذخا یآب يهاستمیاکوس
فون و  یستیقرار داده و موجب کاهش تنوع ز دیتهد

 ,.Rahman et al( گرددیم ستمیاکوس نیفلور ا
وابسته  انیدر ماه یخون يهاشاخص راتییتغ). 2002
 ه،یذنوع تغ ماري،یآنهاست. ب ستیز طیمح طیبه شرا
دما، استرس و  راتییتغ ،یآلودگ ،ییغذا يهامکمل

مؤثر  یخون يهاشاخص رییدر تغ توانندیموارد م ریسا
عمدتًا  هاکیوتیپرب). Keiffer et al., 2000( باشند

 دیگوساکاریبه خاطر دارا بودن بتاگلوکان و مانان اول
کاهش تلفات، بهبود  ه،یتغذ ییکارا شیباعث افزا

مصرف غذا در  شیو افزا ییغذا لیتبد بیضر
در ). Pryor et al., 2003( شوندیموجودات م

 یبیترک ماریتحت ت انیحاضر، ماه يمطالعه
را در  یشیافزا فوسیریو کلرپ یقارچ صدف کیوتیپرب

و تعداد  نیهموگلوب ت،یهماتوکر يهاشاخص
 يمارهاینسبت به ت MCV د،یسف يهاگلبول

نشان دادند.  شاهد وهو گر ییتنها به کیوتیپرب
، MCHC ت،یهماتوکر ن،یشاخص هموگلوب نیشتریب

و  2/0 یبیترک ماریدر ت دیگلبول قرمز، گلبول سف
 فوسیریسم کلرپ 5/0+ یقارچ خوراک کیوتیپرب 1/0

 مشاهده شد.
 ییهاسلول نیتراز مهم یکی دیسف يهاگلبول

 یراختصاصیغ یمنیا يهاواکنش توانندیهستند که م
 ،یکنند (سلطان کیتحر انیر ماهرا د یو اختصاص

در  دیسف يهاحاضر، تعداد گلبول قی). در تحق1387
و سم  یقارچ صدف کیوتیپرب یبیترک يمارهایت

قارچ  کیوتیپرب 1/0حاوي  ماریرا داشت. ت یشیافزا
داراي تعداد  فوسیریسم کلرپ 05/0 + یخوراک
بود که  مارهایت رینسبت به سا شتريیب تیلنفوس
 انیدر ماه یمنیا ستمیس تیقودهنده تنشان
 شی. افزاباشدیم ياهیتغذ ياستراتژ نیبا ا شدههیتغذ

دهنده است و نشان یشاخص خوب تیتعداد لنفوس
مهاجم  يزايماریدر برابر عوامل ب یمنیتوان ا شیافزا

شدن کمبود  ی. چون در اثر استرس و طوالنباشدیم
 ابدییکاهش م هاتیآب، تعداد لنفوس ژنیاکس

حاضر  قی). در تحق1389و همکاران،  یکاظم(
 هاتیخون را لنفوس دیسف يهادرصد گلبول نیشتریب

 ریمسئله در سا نیو ا دادندیم لیها تشک لیو نوتروف
 )Houston, 1990( ده استیبه اثبات رس زین انیماه

 انیدر ماه یمنیا ستمیس تیدهنده تقوکه نشان
تعداد  شیافزا. باشدیم ياستراتژ نیبا ا شدههیتغذ

 .لین يایالپیت یبچه ماه دیسف يهاگلبول یبر شمارش افتراق فوسیریو سم کلرپ کیوتیمختلف پرب يمارهایاثر ت – 3 جدول

 تیمارها
 گلبول سفید

(103×) 
 لنفوسیت
 (درصد)

 نوتروفیل
 (درصد)

 منوسیت
 (درصد)

 ائوزینوفیل
 (درصد)

377/49𝑐𝑐6050± شاهد  7±88 3±11 2/0±1 0 

ppt ±1162/97𝑐𝑐6400 05/0 کیوتیپرب  6±91 3±7 2/0±2 0 

/ppt 6633 1/0 کیوتیپرب ±1001/66𝑐𝑐33  9±93 2±7 0 0 

/ppt 8466 2/0 کیوتیپرب ±534/63𝑏𝑏𝑐𝑐66  5±93 1±6 2/0±1 0 

/7966 +سمشاهد ±3148/94𝑏𝑏𝑐𝑐66  11±87 1±10 1/0±3 0 
 ppt +05/0 کیوتیپرب

 5/0ppm کلرپیریفوس 
9966/ ±1932/83𝑎𝑎𝑏𝑏66  3±91 7 2/0±2 0 

 +ppt 1/0 کیوتیپرب
 5/0ppm کلرپیریفوس 

±1473/09𝑏𝑏𝑐𝑐8800  4±94 3±5 4/0±1 0 

 + 2/0ppt کیوتیپرب
 5/0ppm کلرپیریفوس 

±900𝑎𝑎11650  5±92  3±6 2/0±2 0 

ي داریمعنم عد منزلهبه). عدم وجود حروف انگلیسی >05/0P( باشدیم داریمعناختالف  دهندهنشانحروف متفاوت در هر ستون 
 .)<05/0P(  باشدیم
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در  یمنیتوان ا شیدهنده افزاش نشان دیگلبول سف
و  ی(کاظم باشدیمهاجم م يزايماریبرابر عوامل ب

تعداد  شیموجب افزا زی). استرس ن1389همکاران،
د و قند خون شده و در عوض موجب یگلبول سف

 . گرددیکاهش تعداد گلبول قرمز م
 نیقرمز و غلظت هموگلوب يهاگلبول تعداد

 نی. ادهندیوابسته به گونه را از خود نشان م راتییتغ
 راتییتغ ژهیوباشند، به یفصل توانندیم ینوسانات حت

فاکتورها اثر  نیروي ا زیمحلول ن ژنیدما و غلظت اکس
در  یطیمح طی. با توجه به ثابت بودن شراگذارندیم
 راتییعوامل بر تغ نیا ریتأث زا توانیم ش،یآزما نیا
کرد.  یپوشمختلف چشم يمارهایدر تشاخص  نیا

در  ژنیدر انتقال اکس یقرمز نقش مهم يهاگلبول
قرمز اثر  يهاگلبول یناکاف ریو مقاد کنندیم فایبدن ا

 نیداشته و باعث کاهش پروتئ سمیروي متابول یمنف
 ).Stoskopf, 1993( شودیکل پالسماي خون م

 زین تیو هماتوکر نیهموگلوب زانیم نیعالوه بر ا
قرمز بوده و رابطه  يهاگلبول راتییاز تغ یتابع

با آن دارد. استفاده از سطوح مختلف  میمستق
 یدر ماه )MOS( دیگوساکاریمانان ال کیوتیپرب

و  تیسطح لکوس شیجوان منجر به افزا لین يایالپیت
 سهیمقادر  يهماتولوژ يدر پارامترها داریتفاوت معن

و  Sado et al., 2008 .( Aly( دیبا گروه شاهد نگرد
را در  تیهماتوکر زانیم شی) افزا2008همکاران (

گزارش نمودند. در  کیوتیبا پرب شدههیتغذ يایالپیت
کپور  یخون ماه کیپارامترهاي هماتولوژ یبررس
 یفیبا تریکلروفن که توسط نظ تیدر مسموم يانقره

 نینشان داد که ب جی) انجام شد، نتا1380و همکاران (
پارامترهاي  يدر همه گرید مارهايیو تگروه شاهد 

امر با  نیوجود دارد که ا داریتفاوت معن يهماتولوژ
سم در  شیاتفاق افتاد. با افزا یدوز مصرف شیافزا

 یماه یتیو لوکوس یتیتروسیتعداد پارامترهاي ار
 يپارامترها یمشاهده شد. در بررس يداریکاهش معن

طوح در معرض س یپرورش یماهلیف یشناسخون
فر  ینیکه توسط حس گوفروکتوزیال کیوتیمختلف پرب

نشان داد که  جی) انجام شد نتا1389و همکاران (

بچه  ییغذا رهیبه ج کیوتیافزودن سطوح مختلف پرب
قرمز و  يهابر تعداد گلبول ياثر یپرورش یماهلیف

) گزارش 2008و همکاران ( Sadoندارند.  دیسف
 کیوتیدرصد پرب 1تا  2/0کردند که افزودن سطوح 

ازجمله تعداد  یخون يبر فاکتورها يمانان اثر
و  تیقرمز، هماتوکر يهاگلبول د،یسف يهاگلبول

 )،MCV( یحجم متوسط گلبول ریمقاد ن،یهموگلوب
، غلظت متوسط )MCH( یمتوسط سلول نیهموگلوب
 نداد.  اننش )MCHC( گلبول قرمز نیهموگلوب

-ندهیو آال متعدد اثرات سموم قاتیدر تحق نیهمچن
 فیو ضع یفاکتورهاي خون راتییمختلف بر تغ هاي

مختلف به اثبات  انیبدن ماه یمنیا ستمیشدن س
به اثر سم  توانیمثال معنواناست. به دهیرس
 زانیصورت کاهش مبه انیبر روي کپور ماه نونیازید

کپور  یهدر ما تیو لنفوس تیهماتوکر ن،یهموگلوب
گرم  5کپور علفخوار  یماه ،یگرم 850علفخوار 

 ی) و در ماه1380و همکاران،  يآبادضیف یعتی(شر
 ,Sastry and Sharma( اشاره کرد یکپور معمول

حاضر همسو نبود.  قیها با تحقآن جیکه نتا )1980
در مورد اثر سم  جینتا زین قاتیتحق ریدر سا نیهمچن

 Khoshbavar-Rostami( پیش یدر ماه نونیازید
and Soltani, 2005(ازون برون جوان ، 

)Khoshbavar-Rostami et al., 2005(ی، ماه 
، )Sibel et al., 2006( ییاروپا یماهانگشت قد گربه

 به )Adedeji et al., 2009( ییقایآفر یماهگربه
 يهاقرمز، گلبول يهاگلبول زانیصورت کاهش م

 ن،ی، هموگلوبMCHC،MCH ، MCV د،یسف
 یش شده است. با بررسگزار تیو لنفوس  تیهماتوکر

 قیتحق جیآن با نتا سهیو مقا نیمحقق ریسا جینتا
حاد  تیکه اگرچه غلظت سم دیحاضر مشخص گرد

و  باشدیم ریمتغ اریبس انیمختلف آبز يهادر گونه
گونه،  کیولوژیزیف اتیبه نوع گونه، خصوص یبستگ

گونه  کیحاد  تیدارد، سم رهیو غ تیسن، جنس
تفاوت  اریبس زین يلف اکولوژمخت طیمشابه در دو مح

مشابه  يهاگونه تیسم جیاستفاده از نتا نیدارد، بنابرا
و  باشدینم زیجا ییایمختلف جغراف يهاطیدر مح
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حاد قبل از هرگونه مطالعه  تیاجرا نمودن تست سم
 ,.Louis et al( گرددیم شنهادیپ کولوژيیتوکس

1996.( 
طح س شیمطالعه حاضر نشان داد که افزا جینتا

 یبیترک يمارهایمجزا و در ت يمارهایدر ت کیوتیپرب
در  يهماتولوژ يهاشاخص شیمنجر به افزا رهیدر ج

قارچ  کیوتیپرب نی. بنابرادیبا گروه شاهد گرد سهیمقا
 يبرا یمکمل مناسب تواندیدر سطوح باال م یصدف

 نی. همچناشدب ایالپیت یماه ییغذا يهارهیج
 کیوتیپرب 1/0و  2/0که سطح  شودیم يریگجهینت

بر  یاثرات مثبت يدارا تواندیم رهیدر ج یقارچ صدف
 یباشد. به عبارت ایالپیت یماه یخون يفاکتورها

را  یراختصاصیغ یمنیا ،خوراکی روش در کیوتیپرب
نموده و قادر است باعث  کیتحر ایالپیت یدر ماه

 یبیگردد و اثرات تخر يلوژهماتو يهابهبود شاخص
را کاهش  یخون يهابر شاخص فوسیریاز کلرپ یناش

 دهد.
 

 منابع
 ،.مجازي امیري ب ،.ع یواقفریم ،.ح.فر سحسینی

. 1390. ك بسطامی شیدرو ،.ح یباور رستمخوش
ي از اپارهپربیوتیک الیگوفروکتوز بر  ریتأثبررسی 
ي هامیآنزي خونی، بیوشیمیایی سرمی و هاشاخص

 ):2(20 ران،ی. مجله علمی شیالت ایماهلیفکبدي بچه 
36-27. 

. 1392 .ل یاوري حقی ن، ،.راد ع، گلچین.حیدري ب
ماهی  پاسخ فیزیولوژیکی مطالعه

 در  (Hypophthalmichthys molitrix)فیتوفاگ
 پژوهشی - علمی نشریه. آنیونی يهاندهیشو به پاسخ

 . 69-76):14( ی،شناسانوسیاق
 .انپوستسخت و ماهیان یشناسیمنیا . 1387 م. سلطانی

 صفحه. 64 .تهران دانشگاه انتشارات
 و نفتول فنل، تعیین. 1380 ف. يآبادضیف شریعتی
 کپور و سفید سیم، ماهیان روي بر هینوزان کشقارچ
 آزاد دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهانیپا ي،انقره

فنون  و علوم دانشکده شمال، تهران واحد اسالمی
 .صفحه 160 یی،ایدر

 ،.ه شمس ،.ج دوستوطن ،.آ یعتبات ،.ع کیخسروي
 به نزدیک يهاغلظت ریتأث .1389 .ح ، روکی.م جلیلی
 بیوشیمیایی پارامترهاي برخی بر روي کادمیوم کشنده
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Abstract  
This study aimed to investigate the effect of different levels of prebiotic Pleurotus ostreatus on hematological 
indices of Nile tilapia, Oreochromis niloticus exposed to chlorpyrifos toxin. A total of 120 fish were distributed 
for 42 days in 4 treatments (each with 3 replicates), including control (1), no prebiotic fungi, (2) food containing 
0.05, (3) food containing 0.1 and (4) food contained 0.2% prebiotic. Then, 0.5 ppm of Chlorpyrifos was added 
to each group for 16 days and their blood parameters were examined. Based on the results, prebiotic alone had 
no significant effect on erythrocyte count, mean cell volume (MCV), hematocrit, hemoglobin, white blood cell 
(P<0.05) but exposure to Chlorpyrifos and prebiotic in combination increased the mentioned factors compared 
to the control and prebiotic treatments alone. However, the levels of white blood cells and erythrocytes, 
hemoglobin, hematocrit, and MCHC were higher than the other treatments in the combination of 0.2 and 0.1% 
prebiotic and Chlorpyrifos. It is concluded that the 0.1 and 0.2% prebiotic level could have the best effect on the 
blood indices of Nile tilapia. 
 
Keywords: Prebiotic, Chlorpyrifos, Tilapia, Blood indices.
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