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 هاي خوني ماهي قزل آالي رنگين کمانفاکتور  پارامترهاي بيوشيميايي و

(Oncorhynchus mykiss) هاي مختلف آبدر مواجهه با شوري 
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 29/2/9911 تاریخ پذیرش: 29/91/9911 تاریخ دریافت:

 

 چکيده

ایی با هاز این تحقیق بررسيی اابلیت سيازراری ب ه ماهی ازل آ ی رننین کمان از یریق پارامترهای بیوشیمیایی و خونی در آ  هدف 

محیط های آبی با درجات شييوری ملتلب بوده اسييت  منظور فراهم آوردن امکان معرفی و پرورش این رونه در در هزار به 1 -21دامنه شيوری 

ها به پژوهشکده اکولوژی دریای خزر منتقل شدند  ب ه ماهیان از یک کارراه ماهیان سيرد آبی در اسيتان مازندران تهیه و جهت انمام آزمای 

های )شیرین ار آزمایشی در آ  با شوریتیم 9متر، در سانتی 11/99±99/1 ررم و متوسط یول چننالی 95/99±01/1ب ه ماهیان با متوسط وزن

لیتر از آ  مورد آزمای  معرفی رردیدند  آ  شيييیرین از  291لیتری حاوی  911عيدد به تانک پلی اتیلنی 99ررم در لیتر( بيا تراکم  21و  99،

 91ائی تهیه شد  روزانه به میزان ررم در لیتر از اختالط آ  دریای خزر و نمک دری21ررم در لیتر از دریای خزر و آ  99رودخانه تمن و آ  

شيينانه روز بود  سيينم  پارامتر های اندازه ریری شييده آ  در یول مدت آزمای    0درصييد از آ  وان ها تعویش شييد   یول دوره آزمای  

میلی ررم  92/90آمونیوم  میلی ررم بر لیتر، 95، نیترات کمتر از 9/1، نیتریت کمتر از2/1برابر  pHمیلی ررم در لیتر،  5شييامل: اکسييیژن محلول 

رراد بود  در دوره آزمای  تلفاتی در رروه های آزمایشيی مشياهده نشد  نتایج نشان داد که برور نسنی میاننین درجه سيانتی 9/99بر لیتر و دما 

حیط آ  شييور سييفید در مپارامترهای اسييمو ریته، سييدیم، کلراید، منیزیم، کورتیزول، کلسييیم، هماتوکریت، همورلوبین، تعدادرلنول ارمز و 

مان کآ ی رننینب ه ماهیان ازلخونی  هایفاکتور پارامترهای بیوشييیمیایی و(  نتایج بررسييی P<19/1نسيينت به محیط آ  شييیرین با تر بود )

لب شور  آ  بیاننر سيازراری فیزیولوژیک ب ه ماهیان همسو با تيییرات شوری، جهت فراهم آوردن امکان سازراری و پرورش این ماهیان در

  و شور است 

 

  های بیوشیمیایی و خونی، پرورش، شوری، دریای خزرکمان، شاخصآ ی رننینازل :کليديکلمات 
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 مقدمه

در دنیيا ررای  به ماهیانی که مناسيييب پرورش در 

رد موباشييند از مدت ها انل آ  های لب شييور و شييور 

وری پری بزات آتولیداز نیمی ود ديحبوده است   ه يتوج

ص صايختلب شور و شور ایيبی آاييیطهييه محييبن جها

 9 از آن کل یوریکيه سيييهم، بيه(FAO, 2012) دارد

 میلیون 07به  9191دهه اوایل در سييا نه تولید تن میلیون

  (FAO, 2016) یافته اسييت افزای  2197 سييال در تن

تأثیر میزان شيييوری محیط، بر زندری ماهیان آ  تعیین 

های پرورشی شیرین، برای پرورش این آبزیان در سیستم

بسييیار مهم اسييت و زمانیکه شييوری آ  در دسييتر ، با 

توان اسييتفاده از آ  ماهیان موردنظر سييازرار باشييد، می

ری پرو توسعه آبزیمزیت در عنوان یک  بهرا  شيور لب

کمان یکی از مهمترین آ ی رننیناهی ازلمي  یياد کرد

هيای آزادمياهیييان، بييا ارزش ااتصيييادی بييا  برای رونيه

پيرورش جهييانی بوده و بل  بزرری از میزان تولیييد 

 ,.Azewedo et al) دهدآبزیان را به خود اختصاص می

 به میزان کمانی رننین آازل یجهيان یيدتولاز(  2004

لب شيييور درصيييد درآ   91حدود  ،هزار تن 091197

تن 91595و 919219 ترتیب به میزانیایی بهآ  شور درو

شیرین  721929تولید شيده و سهم تولید در آ  شیرین 

 ( FAO, 2012است ) بوده

بييا تولیييد حييدود  9919کشيييور ایران در سييييال 

کمان، رتنه نلست تولید را آ ی رننینتن ازل951111

سييالنامه آماری )اسييت  خود اختصيياص دادهدر جهان به

ولی  ( FAO, 2014و  9912 -19سازمان شیالت ایران، 

باید توجه داشييت که در این صيينعت میزان اابل توجهی 

 91از آ  شیرین با کیفیت با  )برای تولید هر تن ماهی 

                                                           
1 Sea-run 

از منابع آ  کشيييور مورد مصيييرف ارار  لیتر در ثيانیه(

 ریرد می

 کشور و محدودیت منابع آ  شیرین در از یک سو

پروری کشور، این از سيوی دینر روند رو به رشد آبزی

اسيييت که اسيييا  توسيييعه ضيييرورت را ایما  نموده

جای اتکا بر منابع آ  شييیرین و رودخانهپروری بهآبزی

ها بر اسيييتفاده از منابع آ   یر شيييیرین متمرکز شيييود  

دریای خزر بواسييره دارا بودن شييوری حدود یک سييوم 

 تواند مننعررم در لیتر( می92-99 دریاهای آزاد )شوری

پروری در منایق سيياحلی آبی مرمئن برای توسييعه آبزی

 و در محدوده آبی ایران باشد 

کمان دارای دو نوع ماهی سييياکن آ ی رننینازل

اسيييت که بترتیب رننین  9روشيييیرین و مياهی دریاآ 

نامیده  (Steelhead)سيير فو دی  و(  (Rainbowکمان

ميياهی آ  شيييیرین معمو ا از انييدازه  شيييونييد  نوعمی

کوچکتری نسيينت به نوع آ  شييور آن برخوردار اسييت 

(Burgner et al., 1992  )هييای بييا توجييه بييه بررسيييی

Sedgwick (9101 ) وJohnston  وCheverie  (9119 )

آ ی سيياکن آ  شييیرین در محیط مصيينی و ،ماهی ازل

رین شیسيواحل دریا از رشيد بهتری نسنت به محیط آ  

آ ی سييياکن آ  بنابراین ماهی ازل برخوردار اسيييت 

تواند برای پرورش در آ  دریا شييیرین ) یر مهاجر( می

به شوری محیط آداپته رردد و این آداپتاسیون وابسته به 

 اسمزی ماهی است   -مکانیسم تنظیم یونی

تواند یم ،کهاست یریعامل مح ینشيوری عمده تر

 1996,.) بنذارد  اثر یاناهاسمزی در م یمروی روند تنظ

Likongwe et al)آ ی  یر   آداپتيياسيييیون ميياهی ازل

مهياجر بيه آ  دریيا و محیط هیسراسيييموتیيک به اندازه 

عنوان مثال شيييوری محیط( مياهی و شيييرایط انتقيال )به
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 10 ...... آ ی رننین کمان های خونی ماهی ازلفاکتور  پارامترهای بیوشیمیایی و

بنابراین در ماهی  ( Fuentes et al., 1996) بستنی دارد

مکانیسيييم  ای ازکمان رروهآ ی رننین یر مهاجر ازل

هييای هيای تنظیمی برای سيييازرياری بييا آ  دریييا و ژن

 Le) درریر در فیزیولوژی تنظیم اسيييمزی وجود دارد

Bras et al., 2011 )  مرالعه تنظیم اسيييمزی راهکاری

 شور را اسيت که توان سازراری ماهی با محیط آ  لب

 ( Jurd, 2000کند )مشلص می

ق ترابسازراری و  یهای بررسياز روش یکی دینر

در سييازراری با محیط های  یانماه پذیری فیزیولوژیک

 یفيياکتورهييای خونآبی ملتلب، بررسيييی تيییرات در 

ییرات تي (  9915بشييير و همکيياران،  )رحیمی اسييييت

ری، یفاکتورهای مح ییر درهمراه با تي یخون فياکتورهای

 لیبه دل یاندر ماهاین امر  ايابل انکار اسيييت و یر  امری

)جمال زاده  باشييدمشييلص تر میا هآن بودن خونسييرد

 نیز یوشييیمیاییدر پارامترهای ب ییر(  تي 9919 همکاران،و

 در پاسييخ به تن  ماهیاسييت که  ییواکن  ها جمله از

از  یبلشييي یدهد  به یور کلینشيييان م خود از شيييوری

وابسيييتيه به  ،شيييوریتيییرات بيه  ملتلب هيایپياسيييخ

 هيياییژریو و هر رونييه مربوط بييه هييای خيياصتفياوت

و  اندازه سلول ییر درهای ارمز خون است مانند تيرلنول

ظييت بييه  ل ی دینر نیزو بلشييي ینهمورلوب یرهذخ یزانم

 ی( که م 9919 همکاران،و ینیدارد )حس یپالسما بستن

ا در هدر تعداد رلنول تيییر تواند اثر خود را به صيييورت

نشيييان  یيتهميياتوکر ییرمیزانتي ینواحيد حمم و هم ن

(  تييأثیر تيییرات 9912مکيياران،ه و تیضيييياودهييد )ر

 بييه خونی هييایبر شيييياخص ميحیری فيياکيتيورهييای

 Morganدارد ) ماهی بسييتنی  هر ترابقی هایویژری

and Iwama, 1991شيييوری مانند محیری (  تيییرات 

 خون های سييلول تعداد بر هم و ها یون  لظت بر هم

 ( Chen et al.,2004موثراست )

 رودکوچ )تاسماهیانتحقیقات ملتلفی روی ماهیان 

و ماهیان اسيييتلوانی( برای سيييازراری با آ  شيييور در 

؛ محمدی و 9919کشييور ایران صييورت ررفت )فارابی، 

؛ 9919؛ صيييیيياد بورانی و همکيياران، 9919همکيياران، 

( اما این رونه تحقیقات روی 9919اشيييرف و همکاران؛ 

کميان بسيييیيار محدود بود )حسيييینی و آ ی رننینازل

(  9919؛ نفیسيييی بهابادی و همکاران، 9919همکياران، 

جایناه  الب این ماهی در  به توجه بيا تحقیق حياضييير

 هم نین وصييينعت پرورش ماهیان سيييرد آبی کشيييور 

 فاکتورهای بیوشیمیایی بعضی شوری  بر اثرات بررسيی

سييييازريياری  فرآینييدپيالسيييمييا و خونی ميياهیييان در

 یر شييیرین انمام رردید تا با  های درآ ، فیزیولوژیک

یه بر دسيتاورد حاصل ضمن حف  منابع با ارزش آ  تک

شيیرین کشور، با بهره ریری از منابع آ  لب شور زمینه 

ميعرفی این رونييه پرورشيييی بييه محیط هييای آبی بييا 

ویژه با آ  دریای خزر در جهت های ملتلب بهشييوری

 توسعه صنعت آبزی پروری کشور فراهم رردد   

 

 مواد و روش ها

 شرايط آزمايشتهيه بچه ماهي و 

کمان از کارراه  منرقه آ ی رننینب يه مياهی ازل

اسيييتيان ميازندران تهیه شيييد و جهت انمام  سيييوادکوه

آزميای  بيه پژوهشيييکيده اکولوژی دریيای خزر منتقل 

تنی 7رردیيد  ب يه مياهیيان پ  از ننهداری درملازن  

ساعت و سازراری با آ  محیط  71فاینررال  به مدت 

با اسييان  رل میلک با  لظت جدید پ  از بیهوشييی )

ppm 911 درجه سيانتی رراد و  99(  در دمای pH  برابر

 911های آزمایشی سنمی شدند و به تانک، زیسيت 2/1

لیتر معرفی رردیيد  ب ه ماهیان  291لیتری بيا حمم آبی 

ررم و متوسط یول  SE01/1±95/99))با متوسيط وزنی
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ار تیميي 9متر، در سييييانتی SE))99/1±11/99چننييالی 

عيدد در هر تيانيک بيه آ  با  99آزميایشيييی  بيا تراکم 

ررم درلیتر(  21و  99هييای ملتلب )شيييیرین ،شيييوری

معرفی شيييدنييد  آ  شيييیرین از رودخييانييه تمن و آ  

شور ررم در لیتر از آ  دریای خزر و آ  لب99شورلب

ررم در لیتر  از اختالط آ  دریييای خزر و نمييک  21

 شنانه روز بود 0مدت دریائی تهیه شد  یول آزمای  به 

(McKenzi et al., 1999 )  جهت ایماد محیط مناسييب

بييه لحيياک فيياکتور هييای کیفی آ ، روزانييه بييه میزان 

ها با سييیفون کردن از کب درصييد از آ  وان 91حداال

تعویش رردید  تهویه هوای آ  تانک ها با اسيييتفاده از 

پمي  هواسييياز مرکزی انميام شيييد  فاکتورهای آ  با 

 0911 مدل Palintest) تالیمیدز دسيييتناه اسيييتفياده ا

 PCD650و مولتی پارامتر  اننلسيييتان کشيييور سييياخت

  شد یریر اندازه (ساخت سنناپور
 

 اندازه گيري شاخص هاي بيوشيميايي و خوني

آزمييای  بييه منظور ارزیييابی تييأثیر  پييایييان دوره در

بیوشييیمیایی ب ه  خونی، هایشيياخص شييوری بر برخی

کمان، ابتدا ماهیان با اسيييتفاده از رننینآ ی ماهیان ازل

ررم در لیتر( میلی 911اسيييان  رييل میلييک ) لظييت 

بیهوش شييده وسييس   از محل سييااه دمی با اسييتفاده از 

سيرن  استریل خوننیری انمام شد  خون ررفته شده با 

 9سييانتی متر مکعنی 9/9سييی در وروف سييی2سييرن  

روررم میک 99حاوی ماده ضيييد انعقاد هسارین با  لظت 

؛ 9901)ررانسييير، ليیيتير ریيليتييه شييييددر هيرميیيليی

Klontz,1994  و سریعاا به آزمایشناه منتقل رردید ) 

های خونی، درصيييد هماتوکریت، تعداد شييياخص

 رلنول ارمز و سيفید،  لظت همورلوبین در آزمایشناه

                                                           
1 Microtube 

( 2111و همکاران )  Feldmanبالفاصله بر اسا  روش 

 :Hettichتعیین رردیييد  سيييس  توسيييط سييييانتریفوژ 

D_7200 Tuttlingen ،(  پالسما از 9111)ساخت آلمان

سيييانتی متر مکعنی  9/9در وروف  خون هسيارینه جدا و

در  دار انتقال داده شيد  وروف حاوی پالسما کامالا با 

( برای سنم  -co21پارافیلم مسيدود شده و در فریزر )

 Altinok)  یونی، هورمونی و اسمو ریته ننهداری شد

et al., 1998; Feldman et al., 2000  )  رسييوبنذاری

هيای خونی در حمم کيل خون موجود در لولييه سيييلول

هييای موئینييه هسييارینی )هميياتوکریييت( بييا اسيييتفيياده از 

)ساخت آلمان( انمام شد  D7200_ Hettichسانتریفوژ 

و درصيد حمم رلنول ارمز خون با استفاده از خط ک  

اده از استفملصيوص ارائت رردید  شيمارش رلنولی با 

ای و میکروسييکون نوری انمام شييد  در  م نئوبار آینه

این آزمای  از پیست مالنژور ارمز و محلول رایق کننده 

 ,Blaxhall and Daisley) اِکر اسييتفاده رردید _ری 

همورلوبین همورلوبین بييه روش سيييیييان مييت(  1973

 (CECIL_ CE1020)توسييط دسييتناه اسييسکتروفتومتر

(  9901ن رردید )عامری مهابادی،سييياخيت آلميان تعیی

( برحسب میکرومترمکعب MCVمتوسط حمم رلنولی )

بر  (MCH)( ، متوسييط همورلوبین رلنولی flیا فمتولیتر)

و  لظيت متوسيييط همورلوبین   (pg)حسيييب پیکوررم

بر حسييب درصييد، محاسيينه رردید  (MCHC) رلنولی

 ,9901Blaxhall and Daisley)عيياميری مهييابييادی، 

1973; Klontz,1994;هيای تک ورفیتی (   لظيت یون

)سيدیم و پتاسيیم( پالسمای هسارینه با استفاده از دستناه 

( تعیین رردیييد  Corning 405C:IRI)فيليیيم فيتيومتر 

ورفیتی )کلسيييیم و  هييای دوریری  لظييت یونانييدازه

 :ساخت اتری )با دستناه اتوآنا یزر منیزیم( و یون کلر
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 11 ...... آ ی رننین کمان های خونی ماهی ازلفاکتور  پارامترهای بیوشیمیایی و

 پييار  آزمونو بييا کیييت  (Belgium,Eurolyserمييدل

ریری کورتیزول (  برای اندازه9901)ررانسر، انمام شيد

از کیت کمسانی رادیم اسييتفاده شييد  ارائت  لظت نمونه 

هييا توسيييط دسيييتنيياه هييا پ  از آميياده سيييازی نمونييه

 ,Stat fax – Avernest) اسييسکتروفتومتر بیکروماتیک

330plus: USA)  انمام شيييد  سيييس  منحنی اسيييتاندار

ليظييت کيورتيیزول برحسييييب تيرسيييیيم و ميقييدار  ي

(  9911لیتر محياسييينه رردید )ملک نیا، برمیلینيانوررم

اسييمول برکیلوررم به روش اسييمو ریته بر حسييب میلی

 انممياد سييينمی و بيا اسيييتفياده از دسيييتناه اسيييمومتر

(Osmomat 030-gonotec companey : Germany) 

میکرولیتر پالسيييمييایی انييدازه ریری شيييد  911از روی 

(Altinok et al., 1998 ) 
 

 تجزيه و تحليل آماري 

برای ثنت ایالعات و تعیین آمار توصيييیفی داده ها 

( و جهييت تمزیييه و تحلیييل 2191) Excelاز نرم افزار 

برنامه  و   CRD)از یرح کامالا تصادفی )آماری داده ها 

اسيتفاده شد   جدول آنالیز  Spss (Version.18)آماری 

واریان  داده های پارامترهای خونی و پالسيما در سر  

تعیین رردیييد  مقيایسيييه F پنج درصيييد  تحييت آزمون 

ریری شيييده در تیميارهای میياننین پيارامترهيای انيدازه

روش آزمون چند دار بودن، بيهآزميایشيييی پ  از معنی

( انمام p<19/1)ای دانکن در سيير   پنج درصييد دامنه

  شد 
 

 

 

 

 

 نتايج

در بررسی پارامتر های خونی اندازه   Fنتایج آزمون 

ریری شيده در تیمار های ملتلب نشان داد که اختالف 

   مقييایسيييه (P<19/1معنی دار بین آن هييا وجود دارد )

میياننین پارامتر های خونی در تیمار های ملتلب تحت 

 9آزمون دانکن در سيير  پنج درصييد به شييرح جدول 

این بررسيييی با افزای  شيييوری آ ، در آميده اسيييت 

تعيدادرلنول ارمز، هماتوکریت، همورلوبین و و  لظت 

ميتوسيييط همورلوبین رلنولی افزای  یييافتييه اسييييت 

(19/1>p)    ررم 21هم نین حمم رلنولی در شيييوری

در لیتر کاه  یافته اسيت  تعداد رلنول سيفید و متوسط 

 مقييدار ررم در لیتر در بييا ترین21همورلوبین رلنولی

 ( P<19/1نسنت به شاهد و شوری دینر برخوردار بود )

در بررسييی میزان پارامتر های یونی  Fنتایج  آزمون 

و هورمونی پالسييمای خون در تیمارهای ملتلب نشييان 

دار بيین آن هييا وجود دارد داد کييه اخيتيالف ميعينيی

(19/1>P مقایسيييه میاننین این پارامترها در تیمارهای  )

ملتلب تحيت آزمون دانکن در سييير  پنج درصيييد به 

ای  آمده است  در این بررسی با افز 9و  2شيرح جدول

های کلسيييیم، منیزیم، کلر و شيييوری آ ،  لظيت یون

سيييدیم و هم نین اسيييمو ریتييه و هورمون کورتیزول 

 ( P<19/1پالسمای خون افزای  داشته است )

هم نین  لظت کورتیزول پالسيييمای خون و دینر 

از   ررم در لیتر21فاکتورهای مورد سينم   در شوری 

ررم در  99  با ترین مقدار نسيينت به شيياهد و شييوری

(  مقدار یون پتاسیم، P<19/1لیتربرخوردار بود ه است  )

در شيييوری های ملتلب  دارای اختالف معنی دار ننوده 

 ( P>19/1است )
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 خرای استاندارد(±: فاکتورهای خون ماهی ازل آ  در شوری های ملتلب )میاننین9جدول

MCHC 

(%) 

MCH 

(pg) 

MCV 

(ft) 

WBC 

/ml)310×( 

RBC 

/ml)610×(  

Hb 

(g/dl) 

HCT 

 (%) 

فاکتور         

 خونی

 تیمار
b0/1±2/91 ab9/9 ±9/91 a9/2±2/259 c5/1±5/99 c9/1±2/9 c2/1±2/5 c9/1±2/92   شاهد )آ

 (1/99-1/99) (0/9-1/5) (2/9-9/9) (1/97-1/90) (295-251) (0/75-7/97) (7/90-9/29) شیرین(

ab5/1±9/21 a1/2±1/92 a1/9±9/251 ab9/1±1/90 b9/1±9/9 b9/1±0/0 b7/1±9/90  در  ررم99شوری

 (1/90-1/91) (9/0-2/1) (7/9-5/9) (2/90-7/91) (272-202) (5/79-2/91) (9/91-9/29) لیتر

a9/1±2/22 b5/1±7/71 b0/9±9/229 a2/1±7/91 a9/1±0/9 a9/1±5/1 a0/1±1/91 ررم در 21شوری

 (1/90-1/79) (9/1-1/1) (0/9-1/9) (0/90  -1/91) (291-299) (2/70-5/91) (2/21-9/27) لیتر

 درصد است   9های ملتلب تحت آزمون دانکن در سر  دار بین شوری* حروف  تین با  نوی  در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی
 

 استاندارد(خرای ±فاکتورهای یونی و هورمونی پالسمای خون ماهی ازل آ  در شوری های ملتلب )میاننین: 2جدول

Ca-mg/dl Mg-mmol/l K-mmol/l Cl-mmol/l Na-mmol/l 
 فاکتور                

 تیمار         
c7/1±2/99 c5/1±0/1 9/1±5/9 c1/2±7/929 c7/1 ±1/991 

 شاهد )آ  شیرین(
(2/97-9/92) (1/1-9/1) (1/2- 9/9) (1/920-1/990) (1/999-1/971) 

b9/1±0/91 b9/1±9/2 2/1± 1/9 b1/9±1/979 b1/9±1/907 
 لیتر ررم در 99شوری 

(7/91-0/90) (9/2-1/2) (9/2- 7/9) (2/975-9/999) (1/911-1/901) 

a5/1±1/29 a2/1±9/9 9/1± 1/9 a9/9±1/959 a7/9±7/299 
 لیتردر ررم  21شوری

(9/29-0/91) (1/7-1/9) (9/2-5/9) (1/909-1/999) (1/299-1/210) 

 درصد است   9های ملتلب تحت آزمون دانکن در سر  دار بین شورینوی  در هر ستون نشان دهنده اختالف معنیحروف  تین با  *
 

 خرای استاندارد( ±اسمو ریته و هورمون کورتیزول پالسمای خون ماهی ازل آ  در شوری های ملتلب )میاننین :9جدول

Osmolarity (mosmol/kg) Cortisol (mmol/l) 
 فاکتور       

 تیمار

c0/2±7/219 b9/2±5/92 
 شاهد )آ  شیرین(

(1/219-1/209) (1/51-1/71) 

b0/9±1/991 b9/2±2/91 
 ررم درلیتر99شوری 

(1/959-1/999) (1/02-1/99) 

a2/7±1/771 a1/2±2/10 
 ررم درلیتر 21شوری

(1/759-1/795) (1/19-1/00) 

 درصد است  9حروف  تین با  نوی  در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی دار بین شوری های ملتلب تحت آزمون دانکن در سر  *
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 919 ...... آ ی رننین کمان های خونی ماهی ازلفاکتور  پارامترهای بیوشیمیایی و

نتایج سنم  پارامتر های اندازه ریری شده آ  در 

میلی ررم  5یول مدت آزمای   شامل: اکسیژن محلول 

، نیترات کمتر 9/1، نیتریت کمتر از2/1برابر  pHدر لیتر، 

میلی ررم بر لیتر  92/90میلی ررم بر لیتر، آمونیوم  95از 

رراد بود کيه بیاننر تحمل و درجيه سيييانتی 9/99و دميا 

ب ه ماهیان مورد آزمای  در مقادیر بدسييت سييازراری 

 آمده است 
 

 بحث و نتيجه گيري

 تولید برای ماهی دهندران پرورش اهداف از یکی

فراهم آوردن امکان ادرت سييازراری ماهیان با  ،بیشييتر

 استر  حاصل شرایط حاکم بر محیط پرورش و کاه 

 از اریبسييی در مسييتقیماا خون آنمائیکه از از تيییر اسييت 

 منعک  و داشييته نق  سييازی و سييوخت فرآیندهای

 و های خونیارزیابی اسييت، جانور بدن تيییرات کننده

 هیانما فیزیولوژیک وضعیت تشيلیص امر در هورمونی

 ,.al 1998) اسييييت  بيرخوردار بييا یيی اهيميیييت از

(McCormick et محیط دو بین ميياهیييان ميهيياجيرت 

 مزیاسيي تنظیم مکانیسييم نیازمند شييوری نظر از متفاوت

 آ  هب شیرین آ  از ماهیان انتقال باشيد، هنناممی فعال

 در نخو پالسييمای یونی سييروح رفتن با  دلیل به شييور

مانند  اسيييتر  تيییرات هورمونی ناشيييی از و مياهیيان

دینر فاکتورهای خونی نیز دسييتلوش تيییر  کورتیزول،

  Morgan et al., 1997))می رردند 

رونيه هيای مقاوم به  کميان یکی ازآ ی رننینازل

های لب در آ مناسيينی  شييوری اسييت و عملکرد رشييد

یی  ی(  مرالعاتFAO, 2012) داردو حتی شييور  شييور

در شييرایط آ  کمان آ ی رننینبر روی ازلاخیر  دهه

ه ، ولی با توجرسيیده استانمام های ملتلب بریشيوبا 

های شيييور داخلی  زم بيه تنوع بيا ی کیفیت منابع آ 

قيات در این زمینيه ادامه یافته و راهکارهای اسيييت تحقی

 هر منرقه مورد بررسييیآبی ملتلب متناسييب با شييرایط 

ظت  ل یمتنظانمام شييده  بر اسييا  مرالعات  ارار ریرند

شيييوری  هایی بایطدر مح یکه ماه یریدر شيييرا هایون

 برای هر رونييه متفيياوت و ريیردیايرار مي ميليتيليب

    (Wedemeyer et al., 1996است ) اختصاصی

ها آن شيييوری هيا کيه دامنيه تحملیاز مياه رخیب 

 اسيييمو ریته تواندیم یرسيييترده اسيييت مانند خامه ماه

 ثابت محیط هایاز شوری یعیخون خود را در دامنه وس

 در موضييوع ( و اینDenson et al., 2003دارد ) ننه

 شوری به مقاوم رونه های سایر دینری روی تحقیقات

همکاران  و اسيييت  موحدی نیا رسيييیده اثنيات بيه نیز

 سييياله یک ماهیان روی ایانمام مرالعه یی (،9919)

 انواع از که (Acanthopagrus latus)باله  زرد شييانک

 ماهی این که دادند نشان است، شيوری به مقاوم ماهیان

 بدون را لیتر در ررم 51 تا 9از  هایتواند شيييوریمی

   نماید تحمل خون هایالکترولیت عمده در تيییر

در تحقیق حياضييير ممموعيه ای از فعا لیت باهدف 

آ ی بررسيييی شييياخص هيای فیزیولوژیيک مياهی ازل

در هزار مورد بررسی  21کمان در آ  تا شيوری رننین

ری پذیهای اصلی در سازشارار ررفت  یکی از سنم 

ب ه ماهیان به محیط جدید، درصد بازماندری اابل انول 

زمای  ب ه ماهیان در اسيييت  کيه در یول هفيت روز آ

درصد بدست آمد  هر چند  911همه تیمارها بازماندری 

بقاء در یک آزمون بعنوان شيياخص اصييلی سييازراری 

مررح اسيييت  توانيائی رسيييیيدن به تعادل فیزیولوژی با 

ادی  های  انفرمحیط جدید در ماهیان مسيييتقیماا به اابلیت

 وهای هررونه، به سيين ها وابسييته اسييت  این اابلیتآن

اندازه هر ماهی بسيييتنی دارد  توانائی انفرادی ماهیان در 

 برابر شيييرایط محیری با افزای  اندازه بیشيييتر می رردد
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(et al., 1998; Farabi et al., 2009 Sanchez  ) نتایج

آ ی ( از پرورش ازل2117) Grizzleو Altinok تحقیق 

هييای ملتلب نشييييان داد کييه کمييان در شيييوریرننین

ررم  91ررمی تحمل تن  شوری  21و  97آ های ازل

ان ماهیدر لیتر را نيدارنيد، ولی میزان بيازماندری در ب ه

درصد بیشتر بود   11میزان یور اابل توجه بهررمی به 91

 بین در داد ( نشان2119) Grizzleو  Altinokمرالعات 

 کمانرننین آ یازل ملتلب، ماهی پرورشييی ماهیان

 آ  به نسيينت و داشييته با  هایشييوری توانایی تحمل

 ار برخورد با تری ایتيذیه و رشييد از عملکرد شييیرین

ررمی برای  91بوده اسيييت   در این بررسيييی از ماهیان 

های ملتلب استفاده رردید  زیرا پذیری با شوریسازش

این وزن از تحمل تن  شييوری با تری نسيينت به اوزان 

 بررسی تن  شوری  در ادامه تر آن برخوردار استپایین

مياهیييان آزميایشيييات خونی و سيييرمی انمييام روی ب يه

های ملتلب و ریرد تيا تميایز فياکتورهيا در شيييوریمی

احتمال سييازش پذیری آن با محیط جدید بدسييت آید  

فيياکتورهييای خونی و سيييرمی )یونی، در این بررسيييی 

هورمونی( در تیمارهای ملتلب دارای تيییراتی نسييينت 

 ( 9و  2، 9ین( بود )جداول   به رروه شاهد )آ  شیر

عواميل خونی تعیین شيييده در تیمييار شييياهييد )آ  

شيييیرین( با نتایج بررسيييی های صيييورت ررفته در منابع 

؛  Zorriehzahra et al., 2010ملتلب مشييييابييه بود )

؛ احمييدی فر و همکيياران، 9911احمييدی و همکيياران، 

بيياشيييد، زیرا در شيييرایط ( امييا کييامالا منرنق نمی9911

شیمیائی، ومایشی )تيذیه، فاکتورهای فیزیکیملتلب آز

ریری و حتی نژادها و سييينین نحوه خون ،تراکم و  یره(

توانيد سييينيب تيییر در مقيادیر انيدازه ریری ملتلب می

 ( Wells and Weber, 1991)پارامترهای خونی شود 

 Rehulka ( در بررسيييی 2117و2111و همکاران )

، هماتوکریتهای خونی )رلنول سييفید و ارمز، شياخص

کمييان آ ی رننین( ميياهيی ايزل هيميوريليوبيیين و   

بر  و شيييوری آ  محیری ای،تيذیه عواملدریيافتندکه 

و شيياخص های ( ,RBC, Hct Hb)های خونی شيياخص

  لذا در باشييندثیررذار میأبیوشييیمیایی پالسييمای خون ت

ب های ملتلاین بررسييی تیمارهای تحت تن  با شييوری

سيييه ارارررفت و تنها روند بيا رروه شييياهيد مورد مقای

 تيییرات آن با منابع مقایسه رردید  

نتييایج حيياصييييل از تعیین فيياکتورهييای خونی در 

هييا تیمييارهييای ملتلب نشييييان داد کييه اختالف بین آن

یوری کييه میزان هميياتوکریييت، دار اسييييت  بييهمعنی

همورلوبین، رلنول ارمز،رلنول سييفید و متوسط  لظت 

ی شييوری از روند افزایشييهمورلوبین رلنولی با افزای  

(  این تيییر بيا توجيه بيه کاه  P<19/1برخوردار بود )

دلیيل ارارررفتن مياهیيان در آ  با نسييينی آ  بيدن بيه

شيوری بیشيتر که منمر به از دسيت دادن آ  بیشتری از 

در هزار که  21باشد  اما در شوری بدن شده، پذیرفته می

کاه  حمم رلنول ارمز مشييياهده شيييده اسيييت، روند 

ای هتيییرات تا حدودی متفاوت اسيييت  تيییرات رلنول

خونی بدلیل ایماد شييرایط ملتلب )تيییرات شييوری( با 

و همکاران  Martinezدر تحقیقات  .نوساناتی همراه بود

plaut (9111  )و  Acipenser naccarii ( روی2112)

در ماهیان اسيتلوانی در بررسی سیستم تنظیم اسمزی نیز 

نشيان داده شيد که با افزای  شوری محیط، تيییراتی در 

رونييد کيياه  حمم آ  بييدن و بييه تنعييه آن در حمم 

پالسيييمييای خون ر. داد  در این بررسيييی نیز تيییرات 

ی کمان نسيينتاا جزئآ ی رننینهمورلوبین در ماهی ازل

(  این میزان ثنات 9ر مشيييابه بود )جدول و در سيييه تیما

همورلوبین در افزای  ویسيييکوزیته خون، جهت تأمین 
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 919 ...... آ ی رننین کمان های خونی ماهی ازلفاکتور  پارامترهای بیوشیمیایی و

اکسيييیژن مورد نیاز ماهی با افزای  تعداد رلنول ارمز و 

هم نین درصيييد همياتوکریت اابل توجیه اسيييت که با 

 ( بر روی ماهی ازل آ ی9119) Weberو  Wellsنتایج 

  کمان مرابقت دارد رننین

حل اولیه انتقال ماهی به آ  لب شور،  لظت در مرا

همياتوکریيت، همورلوبین و تعيداد رلنول ارمز افزای  

یيابيد و هننيامی کيه بتيدریج مياهی بيا محیط جدید می

سيييازرار شيييد، این مقادیر نسييينت به میزان اولیه کاه  

 ;Plaut, 1998)یابد، اما به سر  اولیه بر نمی رردند می

Martinez et al., 2002 )  در این مرالعه تنها شيياخص

هماتوکریت در مواجهه با شييوری روند افزایشييی داشييته 

(  هم نین نتیمه این تحقیق با مرالعات 9اسيييت )جدول 

( بر روی ميياهی کسور معمولی و 9912حييافي  امینی )

( بر روی ب يه مياهیان سيييفید  و فارابی 9917ایميانسور )

به  ( بر روی چهياررونيه ب ه ماهیان خاویاری که9919)

نوعی شييوری محیط را تحمل نمودند، مرابقت نداشييت  

بنظر می رسيييد کيه با روند افزای  شيييوری محیط، این 

انيدازه )وزن( از مياهی نتوانيد کيامالا خود را با شيييرایط 

جدید سازرار نموده واحتمال عدم تحمل و رشد مناسب 

در این انيدازه از مياهیان درشيييوری با ، ممکن اسيييت 

در نتييایج  ،Grizzle (2117)و  Altinokحييادگ رردد  

 97 کمانآ ی رننینتحقیقات خود نشان دادند که ازل

ررم در لیتر را ندارد  91ررمی تحمل تن  شوری  21و 

ررمی دارای تحمل بهتری نسينت به شوری  91اما ماهی 

توان عنوان نمود که با افزای  مذکور اسييت  بنابراین می

سيييیر تحمل  در  کميان،آ ی رننینوزن در مياهی ازل

برابر شيييوری محیط در این مياهی افزای  یابد  زیرا در 

انتقال ماهیان از آ  شیرین به آ  شور و در زمان آداپته 

شدن در محیط جدید   لظت همورلوبین و هماتوکریت 

کياه  یيافتيه و تيییر معنی داری در تعيداد رلنول های 

 Sanchez et al., 1998; Altinok et)ارمز ر. نيداد 

al., 1998 ) 

در این بررسيی هم نین  لظت های یونی پالسمای 

خون اندازه ریری شيييد که بمز یون پتاسيييیم با افزای  

-Alشييوری دارای روند افزایشييی بودند که با مرالعات 

Jandal  وWilson (2199 مرابقت داشت  ینیعی است )

( 2کيه با افزای  مقادیر یونی پالسيييمای خون )جدول  

-Al ( 9ما نیز افزای  یابد )جدول  اسيييمو ریته پالسييي

Jandal  وWilson (2199 با )م سييیسييتو بررسييی  تحقیق

تنظیم اسيييمزی و فيياکتورهييای یونی پالسيييمييای خون 

کمان، در انتقال مسييتقیم از آ  شييیرین آ ی رننینازل

ررم در لیتر( به این نتیمه رسیدند  29 -99به آ  شيور )

ه اسيييمو ریت که میزان سيييدیم، کلر، کلسيييیم، منیزیم و

یييابييد، ولی پالسيييمييای خون در این انتقييال افزای  می

از  یکی میپتاس شود تيییری در میزان پتاسيیم حاصل نمی

، عدم اختالف باشيييدیم یداخيل سيييلول هيای یونکيات

دار و تيییرات آن در بررسيی حاضر با نتایج تحقیق معنی

James وPeter (2119 )یروی تاسييماه برAcipencer 

brevirostrum  با  یدو کلرا یمسييد یزانم نشييان داد که

 حتت یمپتاسييي یزاناما م یافت، ی شيييوری افزا افزای 

ظت   روند افزایشييی  لشييوری ارار ننرفت ی افزا تأثیر

های پالسيمای خون و اسيمو ریته در این بررسی با یون

نتایج مرالعات صورت ررفته بر روی رونه های ملتلب 

توسيييط محققین ایرانی و با اندازه و سييينین متفاوت که 

خيارجی بانمام رسيييید، مرابقت دارد  این محققین بیان 

داشيته اند که با افزای  شوری روند افزای   لظت یون 

های پالسيييمای خون نیز روند افزایشيييی داشيييته ولی در 

ای بيه ثنيات رسيييیده و با  لظت مشيييلصيييی از مرحليه

اسيييمو ریتيه پالسيييميای خون بيا محیط آ  بيه تعادل 

 ;9917ایمانسور،  ; 9919)کاومی و همکاران،رسيييد می
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 9911 تابستان، دومچهاردهم، شماره پروری، سال نشریه علمی توسعه آبزی 917

 Jabbarzadeh et al., 2000 ; Kazemi ;9919فارابی، 

et al., 2003 Plaut., 1998; ; Martinez et al., 

2002  ) 

 یانماه در بررسيييی  (، 9919) و همکاران یسيييینف

 Oncorhynchus)کمييان  یينجيوان ايزل آ ی رنيني

mykiss) 21، 91ملتلب ) هایدر معرض شيييوری کيه 

داشيييتنييد، نشيييان دادنييد کييه ارار  یتر(ررم در ل 1، 91،

در  یافت که ی خون افزا یتهو اسمو ر یدکلرا هاییون

ای  هبررسی اسيت  یط جدیدها با شيراترابق آن راسيتای

James وPeter (2119)  یتيياسيييميياهرویAcipencer 

brevirostrum 21و 91،   9 ، 1) ملتلب هایشوری در  

 خون یوشييیمیاییپارامترهای ب نشييان داد که (یترل ررم در

هفته در  1 یکه ی یانیپالسيييميا در ماه و اسيييمو ریتيه

شيييوری  ی هيا ارار ررفتند، با افزاشيييوری این معرض

را نشيييان نداد که  دارییاما اختالف معن ی  یيافتيه،افزا

ها با یاز ترابق و سازراری مناسب ماه ناشيی مسيئله ینا

مرالعه حاضييير نشيييان داد که این  .بود ییرات شيييوریتي

ررم 21های بیشتر از ماهی احتما ا توانائی تحمل شيوری

در  ( Altinok and Grizzle, 2004) در لیتر را نييدارد

این بررسيی نیز  لظت یون های پالسمای خون ماهی در 

دارای  ترررم در لیتر  بيا شيييوری های پائین21شيييوری 

  اختالف معنی دار بوده است

سيازش پذیری ماهیان نسينت به آ  شور با دخالت 

و تحت کنترل دسيييتناه عصييينی هیسوتا مو ، هیسوفیز 

یور یيک جاننه هررونه تيییر ریرد کيه بيهصيييورت می

کند  تناد ت یونی در سيييلول های شيييوری را تنظیم می

آبشييشييی، تحت کنترل عوامل متفاوتی از  دد مترشييحه 

ا  رفتن سروح یونی (  بOlson, 1998درون ریز است )

ها پالسيييمای خون در ماهیان یی ایماد اسيييتر  در آن

اولین شاخص  )سروح هورمون کورتیزول سرم خون که

پيياسيييخ بييه اسيييتر  بوده و محصيييول نهييائی محور 

بین کلیوی اسييييت( ایميياد  -هیسوفیز -هيیسوتييا مو 

کاه  اولیه هورمون (  Wang et al., 2003)رردد می

مراحييل اولیييه انتقييال ميياهی از آ  کورتیزول در خالل 

شيييور جهت ترنیق فیزیولوژی بدن شيييیرین بيه آ  لب

ماهی با شيرایط جدید است که پ  از سازراری جهت 

پتيياسيييیم آدنوزین تری  _افزای  تراکم آنزیم سييييدیم

در سر   پتاسیم _فسفات و تحریک فعالیت پم  سدیم

ریرد بييا تيری نسييينييت بييه سيييريي  اولييیييه اييرار مييی

(Krayushkina, 2005) با افزای  شييوری محیط میزان  

و مقييادیر  (Wang et al., 2003)هورمون کورتیزول 

 ,.Sanchez et al)یابد یونی و اسيييمو ریته افزای  می

 ریری شييدهولی به سيير  اولیه پارامترهای اندازه (1998

رييردد ميياهييی در مييحييیييط آ  شييييیييریيين بيير نييمييی

(Krayushkina and Semenova, 2004 )  در ایيين

ررم در لیتر مقادیر  99تحقیق با افزای  شوری محیط تا 

هورمون کورتیزول افزایشيييی بود، اميا بيا شييياهد دارای 

ررم 21(، اما در شوری P>19/1اختالف معنی دار ننود )

در لیتر مقادیرآن بیشيييتر افزای  یافت، بروری که با دو 

تيیيمييار دیينير دارای اخيتالف معنی دار آميياری بود 

(19/1>P)  ( در تحقیقی روی تيییرات 9919) نفیسيييی

 آ یهورمونی پالسمای خون ب ه ماهی اننشت اد ازل

کمييان در فرآینييد ترييابق پييذیری در آ  بييا رنينيین

های ملتلب بیان داشيت که همسو با افزای  در شيوری

شييوری آ ، میزان سيير  کورتیزول در پالسييمای خون 

 21در این بررسييی تنها در شييوری  ماهی افزای  یافت 

رم در لیتر میزان  لظت هورمون کورتیزول نسييينت به ر

د دار بوتیمييارهييای دینر بیشيييتر و دارای اختالف معنی

(19/1>p و ب ه ماهیان )ررم  99ررمی در شيييوری  91

در لیتر سيييروح هورمونی خود را برای سييييازريياری و 
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 919 ...... آ ی رننین کمان های خونی ماهی ازلفاکتور  پارامترهای بیوشیمیایی و

ررم در لیتر تنظیم  21راندمان بقاء بهتر، نسنت به شوری 

ایج نتو خاصه  های انمام شدهتوجه به بررسيیبا   نمودند

ر کمان دآ ی رننیناز تحقیق حاضر ماهی ازل حاصيله

سيييازراری مناسييينی برای امکان  ايابلیيتررم  91وزن 

ررم در لیتر(  99ی دریای خزر )شييوربا  پرورش در آ 

  باشند را دارا می

 

 سپاسگزاري

ر دبا احترام، مرلب حاضير بلشی از پروژه مصو  

موسيسيه تحقیقات علوم شيیالتی کشيور می باشد  لذا بر 

خود  زم میدانم از مسيياعدت مسييئولین محترم موسييسييه 

علوم شيييیالتی کشيييور،  ریاسيييت محترم پژوهشيييکده 

اکولوژی دریييای خزر، معيياونييت محترم تحقیقيياتی و 

همکياران محترم در بل  هيای تلصيييصيييی که انمام 

اند،کمال تحقیق و فرآینيد آزميایشيييات را محقق نموده

 تشکر و ادردانی را نمایم 

 

 منابع

موسييوی   م ،  بنایی، میرواافی، ع ، ک ، احمدی،  9

آسيييیب  و خونی فياکتورهای   مريالعيه 9911م ،

آئرومونا  هیدروفیال  از ناشيييی بافتی شيييناسيييی

(Aeromonas hydrophila) رننین آ یازل در-

 شیالت، نشریه (Oncorhynchus mykiss) کمان 

 پاییز ،9 شماره ، 57 دوره ایران، ینیعی منابع ممله

  220تا 290 صفحه از ، 9911

 ،    پورعلی مرلق، ر ، .اکرمی فر  ا ، احمييدی  2

  اسيييتفاده از افزودنی 9911وری    ،  ، الی ی، ا 

NEXT Enhance150  تیمول و کارواکرول ( به (

منظور کييارآیی رشيييد ، ترکینييات ميييذی بييدن ،و 

ی ازل آ ی رننین کمان شييياخص های خونی ماه

(Oncorhynchus mykissمييمييلييه  ) ،شييييیييالت 

 چهارم، آزادشهر سال واحد اسالمی، آزاد دانشناه

 چهارم  شماره

اشيييرف، ص ، پيذیرا، ع ر ، نفیسيييی بهيابادی، م ،   9

 یاز فيياکتورهييا یبر بعضييي یاثرات شيييور  9919

ا  ب یسيي یپالسييما و بافت روده ماه ییایمیوشييیب

  نشييریه توسييعه آبزی (Lates calcarifer) ییایآسي

  99-25  صفحه 7، شماره 9پروری، دوره 

  اثرات ییب نور، دوره هييای 9917ایمييانسور، م ر ،  7

نوری و  نی سيييازی روی پرورش  روی و تنظیم 

(  Rutilus frisii kutumاسمزی ب ه ماهیان سفید )

رساله دوره دکتری دانشناه علوم کشاورزی و منابع 

 صفحه  911ینیعی ررران  

  9912 -9919سالنامه آماری سازمان شیالت ایران،   9

سازمان شیالت ایران، معاونت برنامه ریزی و توسعه 

 صفحه  51مدیریت  

صیادبورانی، م ، احمدنژاد، م ، مقصودیه کهن، ح ،   5

 یفراوان یبررس  9919دژندیان،   ، شيریفیان، م ، 

 انیماهآبشييي  ب ه دیکلرا یهاو پراکن  سيييلول

  نشييریه خزریایآ  در یدر مواجهه با شييور دیسييف

  صييفحات 2، شييماره 1توسييعه آبزی پروری  دوره 

77-99  

 ،.ا نژاد، ااسيييمی ،.ا تهرانیفرد، ،.م رحیمی بشييير،  0

 از برخی   تعیین9915 ،.م چای، فالح ،.علیسور، و

 Rutilusخزر دریای سفید ماهی فاکتورهای خونی

frissii kutum)) رنادی رشد ملتلب مراحل در . 

   79 – 95(  9) 9علوم زیستی،  ممله

  9912 ،.   آورجه، ،.ن حقی، ،.ع روضييياتی،  1

 خونی فاکتورهای بر دما و شييوری اثرات اسييتر 

 مملييه Cyprinus carpio).)ميياهيی کسور  بي ييه
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 – 19(، 2) 9آبزیييان،  و بیوتکنولوژی فیزیولوژی

999   

 عریان، ،. ش جمیلی، ،.ا کیوان، ،.ح زاده، جمال  1

 آزاد ماهی خونی فاکتورهای بررسييی  9919 ،.ش

 مملييه  (Salmo trutta caspius) خزر دریييای 

   97 – 29(،9)99ایران، شیالت علمی

  9912حاف  امینی، ن ، عریان، ش ، پریور، ک ،    91

ی م رویبررسيی اثرات ناشيی از اسيتر  کلرور سد

زول در ميياهی کسور یاينييد خون و هورمون کورت

  ممله علمی پژوهشی (Cyprinus carpio)معمولی 

  99،  صفحه 9شیالت، دوره  دوازدهم، شماره

بورانی،  صیاد ،.ح رودسری، وهابزاده ،.ن حسینی،  99

 اثرات   بررسييی9919، .ع زمینی، ،.ر کاومی، ،.م

 از بيرخی بير آ  شيييوری افيزایي  نيياشيييی از

 رننین آ ی ازل ماهیان خونی ب يه فياکتورهيای

زیسيييت  ممله (Oncorhynchus  mykissکمان )

   721 – 790(، 97) 7دریا،  شناسی

روشييهای آزمایشناهی  .9901عامری مهابادی، م ،   92

هماتولوژی دامسزشييکی، انتشييارات دانشييناه تهران، 

 ص 925

  تيییرات فیزیولوژیک ناشييی 9919فارابی،   م و    99

شيييوری محیط درچهييار رونييه از ب ييه ميياهیييان  از

بی: اثر سن و اندازه  رساله دکترا خاویاری خزر جنو

دانشييينيياه عيليوم کشيييياورزی و ميينييابييع ینیعی 

 صفحه  997ررران، 

  بييیييوشيييیييمييی بييالييیيينييی و 9901رييرانسييير، ع ،   97

 صفحه   911آزمایشناهی انتشارات چهر  

محمييدی، م ، تمری، م ، شييييانسيييی، ن ، کلننی   99

  9919میاندره، ح ، عظیمی، ع ، هاشمی رستمی، ا ، 

 ییایمیوشييیب یفاکتورها یبر برخ ینوسييانات شييور

 یرانیاننشيييت اييد ا یسيييرم خون ب ييه تييا  ميياه

(Acipenser persicus) نشيييریييه توسيييعييه آبزی  

  50-01  صفحات 2، شماره 5پروری  دوره 

  9919، .ا سيييالیی، ،.ا سيييواری، ،.ع موحدی نیا،  95

 شانک ماهی آبشي  فراسياختاری هایسيازراری

 مييلتلب اسيييمييزی شيييرایييط تيحييت بييالييه زرد

(Acanthopagrus latus)   تيحيقیقييات ميميلييه 

   907 – 959(، 2) 52   دامسزشکی

  کتا  جامع ا یزا، معاونت فنی 9911ملک نیا، ن ،  90

شيرکت تولیدی تحقیق رستر  نشرکتا  میر  چان 

  979_997سیاوش  صفحه 

 مروست، فالحتی م ، سلرانی، بهابادی، م ،نفیسيی   91

های های رشيييد و پاسيييخ  تيییر شييياخص9919، .ع

هييورمييونييی ميياهييی اييزل آ ی رنيينييیيين کييمييان 

(Oncorhynchus mykiss)  در مرحله اننشت ادی

های ملتلب محیط پرورشييی  در سييازش با شييوری

، 9، شيييماره 20ممليه پژوهشيييهيای جانوری، جلد 

  790-721صفحات 
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