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های خونی، سرمی و ایمنی ماهیان کپور معمولی ارزیابی تغییرات برخی شاخص

(Cyprinus carpioطی زمستان گذرانی ) 
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 چکیده

عییین تیاثیر باتوجه به کاهش شدید و یا عدم تغذیه ماهیان کپور طی زمستان و تاثیرات سوء تغذیه بر سالمت ماهیان، هدف از این مطالعه ت

های سرمی و ایمنی ماهیان کپور معمولی طی زمستان گذرانی بیود  جهیت انمیام ایین مطالعیه از های خونی و برخی از شاخصتغییرات شاخص

 عدد ماهی با 93)از  9911گرم( و اردیبهشت  9/912 ± 2/91عدد ماهی با میانگین وزن  93)از  9911ماهیان کپور معمولی طی دو مرحله، اسفند 

صید و خونگیری انمام شد  طی ایین بررسیی  بهشهر منطقه در پرورشی استخر ماهی( از یک 13)در ممموع ( گرم 2/919 ± 2/99 وزن میانگین

 متوسیط غلظیت ،(MCH)سیلولی متوسیط هموگلیوبین ،(MCV)سلولی متوسط میزان گلبولهای قرمز و سفید، هموگلوبین، هماتوکریت، حمم

 کیراتین ،(ALP) فسیفاتاز آلکیالین سرم، تام IgM آلبومین، سرم، تام پروتئین گلیسرید،تری کلسترول، لوکز،، گ(MCHC)سلولی هموگلوبین

 پیروتئین گلوکز، سفید، هماتوکریت و قرمز گلبولهای و فعالیت لیزوزیم سرم مورد بررسی قرار گرفت  نتایج نشان داد تعداد (CPK) فسفوکیناز

تام سرم و فعالیت لیزوزیم در نمونه هیای بدسیت  IgMگلیسرید، تری کلسترول،( CPK) فسفوکیناز کراتین ،(ALP) فسفاتاز آلکالین سرم، تام

علییرغم  MCHCو  MCV ،MCHکمتر از اردیبهشت بود  همچنین میزان هموگلوبین،آلبیومین،  (P≤ 0.05)آمده در اسفند بطور معنی داری 

های خونی، سرمی و ایمنی در طی زمستان گذرانی کیه بررسی نشان داد که کاهش شاخصدار بودند  نتایج این تفاوت عددی فاقد تفاوت معنی

تواند یکی از علیل احتمیالی تلفیات احتماال به به دلیل کاهش متابولیسم و عدم تغذیه ماهیان کپور بوده امری اجتناب ناپذیر است و همین امر می

شود پیرورش دهنیدگان بیا افیزایش دمیا و شیروع ماریهای عفونی باشد  لذا توصیه میماهیان طی زمستان و افزایش حساسیت آنها به بعضی از بی

   های خونی، سرمی و ایمنی استفاده نمایندتر شاخصهای ایمنی جهت جبران سریعهای با کیفیت و حاوی محرکتغذیه فعال ماهیان از جیره

 

  ین، لیزوزیمزمستان گذرانی، کپور، کراتین فسفوکیناز، هموگلوب :کلیدیکلمات 

 

                                                           
 ghiasimaryam4@gmail.com(  دار مکاتبات )عهده *
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 مقدمه

بیا نیام  Cyprinidaeخانواده  از معمولی کپور ماهی

 پرورشیی مهیم ازماهیان یکی Cyprinus carpioعلمی 

 بییه دلیییل سییهولت کییه اسییت شیییرین آب در اقتصییادی

 و شیودداده می پرورش جهان در وسیعی بطور پرورش،

 در پروریآبزی صنعت به شده معرفی گونه سومین جزء

 آب، دمییای تغییییرات نسییبت بییه گونییه ایییناسییت   دنیییا

از تحمییل بییاالیی  آلییودگی گییل و محلییول اکسیییژن

از  پرورشییی آبزیییان دیگییر بییه نسییبت برخییوردار بییوده و

بیشییتری در برابییر تغییییرات نامناسیی  محیطییی  سییازش

(  ماهی کپیور از 9911برخوردار است )هرسیج و آدینه، 

گروه ماهییان گیرم آبیی بیوده و دمیای مناسی  رشید و 

گییراد اسییت  بییا درجییه سییانتی 23 – 21تغذیییه آن بییین 

کاهش دمای آب نیازمندی ماهی کپیور بیه انیرژی کیم 

یابید شده و ظرفیت هضم مواد غذایی آن نیز کاهش می

(Bauera and Schlot, 2004 ) 

پییرورش مییاهی کپییور در ایییران و بسیییاری از نقییا  

شیود و جهان در استخرهای خاکی و یا آببندان انمام می

ر کشورهایی که چهار فصل مشخص دارند )بیرخالف د

کشورهای واقع در مناطق اسیتوایی( کیاهش دمیای آب 

 هیابنیدانآب یا و خاکی استخرهای در فصل زمستان در

داشیته و ییا ای است که ماهیان دست از تغذیه بربه گونه

 ,.Watt et alرسید )مییزان آن بیه حیداقل ممکین میی

درجییه  93ه کمتییر از (  هنگییامی کییه دمییای آب بیی1988

رسد، متابولیسم میاهی بیه شیدت کیاهش گراد میسانتی

گیراد حرکیت درجه سانتی 1یافته و در حرارت کمتر از 

رسیید و تغذیییه مییاهی کپییور بییه حییداقل و یییا صییفر مییی

(Prchal et al., 2018 ماهیییان کپییور طییی زمسییتان  )

دهند که گذرانی رفتارهای مشخصی را از خود نشان می

های دسیته جمعیی، رفیتن بیه ر گرفتن در گروهشامل قرا

قعییر اسییتخر و سییپری کییردن زمسییتان در محییل اسییتقرار 

 ,Bauera and Schlotبیدون حرکیت و تغذییه اسیت )

2004 )   

در شرایط زمستان گیذرانی، ایین ماهییان از انیرژی 

کننید، کاتابولیسمی به عنوان راه تامین انرژی استفاده می

ذخیایر چربیی سیپز از ذخیایر  به این ترتی  که ابتدا از

کوژن موجیود در کبید و عضیالت و در نهاییت از گلی

پییروتئین عضییالت اسییتفاده نمییوده و اییین امییر موجیی  

شود و البته در این زمیان نیازمنیدی کاهش وزن آنها  می

مییاهی بییه کییالری نیییز در حییداقل مقییدار ممکیین اسییت 

(Urbànek et al.,2010; Bauera and Schlot, 

لعییات نشییان داده کییه تغییییرات متییابولیکی (  مطا2004

بوجود آمده طی دوره زمستان گذرانی بستگی بیه طیول 

 دلیییل بییه دوره و مییدت زمییان آن دارد  اصییوال ماهیییان

 و دارنید گرسنگی برابر در بیشتری تحمل بودن خونسرد

 ییک %93 – 23 تنهیا آنهیا متابولیسیمی نیاز مورد انرژی

 ,McCue) است ابهمش وزن و سایز در گرم خون جانور

  در کپییور ماهیییان بییا متییابولیزه شییدن چربییی و (2010

هیا و ایمیاد رونید گلیکونئیوژنزیز کیاهش در پیروتئین

ترکیبییات چربییی و پروتئینییی سییرم طییی دوره زمسییتان 

 (  Al-Niaeem et al., 2010شود )گذرانی ایماد می

فاکتورهییای خییونی و سییرمی شاخصییی مهییم در 

ماهیان است و اغل  از آنهیا ارزیابی وضعیت فیزولوژی 

در جهت ارزیابی سالمت و کفایت سیستم ایمنیی میاهی 

شود  بسیاری از مطالعات نشان داده است کیه استفاده می

طی مدت زمستان گذرانی به دلیل کاهش تغذیه و افیت 

متابولیسییم در ماهیییان کپییور رونیید خونسییازی و فعالیییت 

طیی ایین سیستم ایمنی ماهیان بیا نقصیان روبیرو شیده و 

مدت با کاهش تعداد گلبولهای خیونی اکسییژن رسیانی 

بییافتی و نیییز عملکییرد سیسییتم ایمنییی در ماهیییان کپییور 
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 19 ...... های خونی، سرمی وارزیابی تغییرات برخی شاخص

(  بیا کیاهش Kondera et al., 2017شیود )تضعیف می

عملکرد و ضعف سیستم ایمنی حساسیت ماهییان نسیبت 

های عفونی افزایش یافته و شاید به به بروز برخی بیماری

هیا در ماهییان ه بروز بعضی از بیماریهمین دلیل باشد ک

و نییز  9(  SVCکپور مانند ویرمی بهیاره کپیور ماهییان )

 بیروز تلفیات ناشیی از هییرپز وییرو  میاهی کیوی) 

KHV)2  در پایان دوره زمستان گیذرانی و آغیاز تغذییه

 ,.Ahne et alشود )گیر آنها میفعال ماهیان کپور دامن

2002; Svetlana et al., 2004; Ødegård et al., 

2010; Prchal et al., 2018; Phelps et al., 2012 )   

هرچند زمستان گذرانی موج  افت وزن و کیاهش 

شیود ولیی های خونی و سرمی ماهیان کپور مییشاخص

مطالعات نشان داده است با افیزایش دمیا و تغذییه فعیال، 

هیا بیه شیرایط ماهیان افزایش وزن یافتیه و ایین شیاخص

شته و حساسییت ماهییان بیه عوامیل عفیونی مناس  بازگ

خصوصا دو بیماری ویروسیی ذکیر شیده عمیال  از بیین 

 (  Arslan et al., 2015رود )می

از آنمییایی کییه تییاکنون اطالعییاتی در خصییو  

هیای خیونی، سیرمی و ایمنیی ارزیابی تغییرات شیاخص

ماهیییان کپییور در مییدت زمسییتان گییذرانی در اسییتان 

ر ایین بررسیی ارزییابی ایین مازندران در دسیت نبیود، د

ها در ماهیان کپور در زمیان زمسیتان گیذرانی و شاخص

بعد از آن مورد ارزیابی قرار گرفتیه اسیت تیا اطالعیات 

اولیییه در خصییو  تغییییرات تییابلو خییونی و برخییی از 

های سیرمی و ایمنیی ماهییان کپیور را طیی ایین شاخص

 مدت در اختیار قرار دهد   
 

 

 

 

                                                           
1 - Spring Viremia of Carp 
2 - Koi herpes virus 

 هامواد و روش

 برداری نمونه

قطعه ماهی کپور پرورشی با مییانگین وزن  93تعداد 

)قبل از آغاز تغذیه  9911گرم در اسفند  9/912 ± 2/91

قطعییه دیگییر بییا  93فعییال در دوره زمسییتان گییذرانی( و 

گییرم در اردیبهشییت مییاه  2/919 ± 2/99میییانگین وزن 

)شروع تغذیه فعال( از یک استخر ییک هکتیاری  9911

ید شدند  در زمان نمونیه بیرداری در در منطقه بهشهر ص

و اکسییژن محلیول بیه ترتیی   pHاسفند ماه میزان دمیا، 

گیرم در لیتیر و میلی 1/1و  9/1گراد، درجه سانتی 1/93

و اکسیییژن محلییول در اردیبهشییت بییه  pHمیییزان دمییا، 

گیرم در میلی 1/2و  1/1گراد، درجه سانتی 1/91ترتی  

 لیتر بود  

 

 گیریخون

 میخیک گیل پودر از ، ماهیان با استفادهپز از صید

 سیاقه از گییریشیدند  خیون بیهیوش( لیتر در گرم 1/3)

 شید و انمیام اسیتریل سیرن  از اسیتفاده بیا ماهیان دمی

گرفتیه  دمیی سیاقه سیاهرگ از خون لیترمیلی یک و نیم

 نیییم میلییی لیتییر از خییون گرفتییه شییده بییه  شیید  میییزان

 میلیی 2/3) ارینهپی انعقیاد ضید ماده حاوی میکروتیوب

 فاقید میکروتییوب بیه آن بقییه و خیون( لیتر هر در گرم

 بییه سییریعاً یییخ کنییار در هییانمونییه  شیید منتقییل هپییارین

 درییای اکولیوژی پژوهشیکده شناسییخیون آزمایشگاه

 فرستاده شدند   خزر

 

 های خونیگیری شاخصاندازه

 محلیول با نمونه سفید، و قرمز گلبول شمارش برای

 23 بیه 9 و( قرمیز گلبیول برای) 233به  9 نسبت به ریز

 بیا سیلولها نهاییت در و شیده رقییق( سیفید گلبول برای)
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 مییییزان  شیییدند شیییمارش هموسییییتومتر الم از اسیییتفاده

 از پز میکروهماتوکریت لوله از استفاده با هماتوکریت

-خیط از استفاده با( rpm 93333 در دقیقه 1) سانتریفوژ

 بیا نییز هموگلوبین میزان  گردید قرائت مخصو  کش

شید  گییریاندازه هموگلوبین سیانومت روش از استفاده

(Blaxhall and Daisley, 1973  )های شاخص محاسبه

 هموگلیوبین ،(MCV)سلولی متوسط حمم شامل خونی

 هموگلییوبین متوسییط غلظییت ،(MCH)سییلولی متوسییط

 گلبولهیای مییزان و فرمیول اسیا  بیر( MCHC)سلولی

 Binaii)گردید  انمام اتوکریتهم و هموگلوبین قرمز،

et  al., 2014  ) 

 

 های سرمیاندازه گیری شاخص

کلسترول،  گلوکز، شامل سرمی فاکتورهای ارزیابی

 تام سرم، IgM آلبومین، سرم، تام گلیسرید، پروتئینتری

 بیا (CPKو کراتین فسفوکیناز ) (ALP) آلکالین فسفاتاز

 سییاخت Eurolayzer)اتوآنییاالیزر دسییتگاه از اسییتفاده

 پیار  شیرکت )تمیاری  کییت از استفاده با و( بلژیک

   بیرای(Binaii et al., 2014)شد  انمام (ایران  آزمون،

 شیده اراییه روش از سیرم لییزوزیم فعالییت مییزان تعیین

 لییزوزیم فعالیت سطح  شد ( استفاده9113)Ellis توسط 

 سوسپانسییون از اسیتفاده و بیا سینمی کیدورت روش به

 Micrococcusلیزودیکتیکو  کروکوکو باکتری می

lysodeikticus (،آمریکییا سیییگما )مورآمیییداز آنییزیم و 

 گرفت  صورت

 

 تجزیه و تحلیل آماری

هییای شییاخص آزمییایش از آمییده بدسییت هییایداده

 SPSS افیزار نیرم در آماری آنالیز خونی و سرمی جهت

 عیدم ییا وجیود تعییین جهیت و گردیید ثبیت 23 نسیخه

 از هیییییا داده بیییییین دار معنیییییی تفیییییاوت وجیییییود

 ,Zar) گردیید اسیتفاده independent T- testآزمیون

2007 ) 

 

 نتایج

 در شیده صیید ماهییان وزن در این بررسی مییانگین

 وزن مییانگین حالیکه در بود گرم 9/912 ± 2/91 اسفند

 گییرم 2/919 ± 2/99 اردیبهشییت در شییده صییید ماهیییان

 وجیود وزن مییانگین بین داری معنی تفاوت اگرچه  بود

 در شیییده صیییید ماهییییان وزن مییییانگین ولیییی نداشیییت

 در شده صید ماهیان از از نظر عدی بیشتر ماه اردیبهشت

   بود اسفند

-طی این بررسی مشخص گردید که تعیداد گلبیول

های قرمز و سفید و هماتوکریت در ماهییان کپیور صیید 

کمتیر از مییزان اییین  شیده در اسیفند بطیور معنیی داری

ان کپور صید شده در اردیبهشت بوده ها در ماهیشاخص

(0.05 P≤ولییی میییزان هموگلییوبین و حمییم ) متوسییط 

رغم افزایش عددی در ماهیان صیید علی (MCV)سلولی

شده در اردیبهشت فاقد تفاوت معنیی دار بیین دو گیروه 

هموگلیییییوبین  مییییییزان متوسیییییط ( P≥0.05بیییییود )

سییلولی  هموگلییوبین متوسییط غلظییت و (MCH)سییلولی

(MCHC)  داد علییی رغییم افییزایش عییددی اییین نشییان

ها در ماهییان صیید شیده در اسیفند میاه تفیاوت شاخص

های فوق در ماهیان صید شیده در معنی داری با شاخص

(  نتییایج مربییو  بییه P≥0.05اردیبهشییت وجییود نییدارد )

آمده است  در ارزییابی  9های خونی در جدول شاخص

های سرمی مشخص گردید کیه مییزان گلیوکز، شاخص

 کییراتین ،(ALP) ین تییام سییرم، آلکییالین فسییفاتازپییروتئ

گلیسرید در ماهیان تری کلسترول و ،(CPK) فسفوکیناز

صید شده در اسفند بطور معنی داری کمتر از میزان ایین 
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هییا در ماهیییان صییید شییده در اردیبهشییت مییاه شییاخص

افییزایش  رغییم ( و میییزان آلبییومین علیییP≤0.05اسییت)

 معنیی تفیاوت بهشتاردی در شده صید ماهیان در عددی

  (P≥0.05نیدارد) اسیفند در شیده صیید ماهییان با داری

 آمیده 2 جیدول سیرمی در هیایشاخص به مربو  نتایج

  است

در ارزییابی شاخصییهای ایمنییی، نتیایج اییین بررسییی 

تام سیرم و لییزوزیم در ماهییان  IgMنشان داد که میزان 

صید شده در اردیبهشت ماه بطیور معنیی داری بیشیتر از 

( P≤0.05ان صید شیده در اسیفند میاه بیوده اسیت )ماهی

 ( 2و  9 هایشکل)

 های خونی کپور ماهیان پرورشی طی ماه های اسفند و اردیبهشتمقایسه میانگین شاخص: 9جدول

 شاخص

 

 t - test اردیبهشت اسفند

P t - value 

 93 1 ×گلبول قرمز 

 )سلول در میلی متر مکع (

31/3 ± 91/9 *11/3 ± 99/2 339/3 221/2- 

 93 9 ×گلبول سفید 

 )سلول در میلی متر مکع ( 

92/3 ± 11/2 *11/3 ±  12/99 391/3 311/93- 

 - 133/1 339/3 11/91 ± 92/9* 11/21 ± 23/3 هماتوکریت )درصد(

 - 99/3  ±11/1 *91/3 ± 39/93 319/3 312/1 ( gdL-1هموگلوبین )

( MCVمتوسط حمم گلبولی )

 )فمتولیتر(

11/2 ± 12/299 91/ 9± 91/223 312/3 399/2 - 

 (MCH)گلبولی  هموگلوبین وزن

 )پیکوگرم(

21/9 ± 99/29 11/9 ± 22/12 111/3 131/99 - 

گلبولی  هموگلوبین غلظت

(MCHC) )درصد( 

11/3 ± 91/91 12/3 ± 11/29 112/3 913/92 - 

 ها استگیندار بین میانوجود عالمت* در هر ردیف نشانه تفاوت معنی
 : مقایسه میانگین شاخصهای سرمی کپور ماهیان پرورشی طی ماه های اسفند و اردیبهشت2جدول 
 شاخص

 

 t - test اردیبهشت اسفند

P t - value 

 -19/9 ± 11/13 *22/9 ± 12/993 331/3 131/1 (mgdL-1گلوکز )

 -99/2 ±23/992 *13/92± 99/221 311/3 111/9 (mgdL-1گلیسرید )تری

 -93/1 ± 31/922 *13/99± 39/239 319/3 293/1 (mgdL-1کلسترول )

 -31/3 ± 21/2 *21/3 ± 91/1 339/3 192/1 (gdL-1پروتئین تام سرم )

 -31/3 ± 11/9 31/3 ±  2/2 912/3 31/1 (gdL-1آلبومین )

ALP (1-IUdL) 9/1 ± 1/91 *1/92 ± 1/11 333/3 212/91- 

CPK (1-IUdL) 12/213 ± 11/1911 *11/2191± 13/91212 333/3 299/9- 

 ها استدار بین میانگینوجود عالمت* در هر ردیف نشانه تفاوت معنی
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 اردیبهشت و اسفند های ماه طی پرورشی ماهیان تام سرم کپور IgMمقایسه میانگین  – 9 شکل

 است( هامیانگین بین دارمعنی تتفاو نشانه ستون روی* عالمت )وجود

 
 اردیبهشت و اسفند های ماه طی پرورشی ماهیان مقایسه میانگین فعالیت لیزوزیم سرم کپور – 2 شکل

 است( هامیانگین بین دارمعنی تفاوت نشانه روی ستون* عالمت )وجود

 

 بحث

یییا  مطالعیات مربیو  بیه اثییرات زمسیتان گیذرانی و

های خیونی و سیرمی گرسنگی طوالنی مدت بر شاخص

ماهیان با نتایج متناقضی همیراه بیوده اسیت  در حقیقیت 

اثییرات فیزیولییوژی زمسییتان گییذرانی و یییا گرسیینگی 

طوالنی مدت بطور قابل توجهی به گونه،  سین میاهی و 

 Sultan etنیز طول دوره محرومیت غذایی مرتبط است)

al., 2013 حاصییل از اییین بررسییی (  براسییا  نتییایج

مشخص شد که پدیده زمستان گذرانی موج  تغییراتی 

در تابلو خونی، سرمی و ایمنی ماهییان کپیور شیده ولیی 

با افیزایش دمیا و تغذییه ممیدد ماهییان، رونید صیعودی 

ها ایماد شده اسیت  نتیایج ایین دار در این شاخصمعنی

هیای قرمیز و هماتوکرییت مطالعه نشان داد میزان گلبول

داری در مقایسه بیا اردیبهشیت ر اسفند از کاهش معنید

برخوردار بود و البته این نغییرات در کنار کاهش مییزان 

MCV  گلبولهییای قرمییز در اسییفند بییود  در مطالعییات

Guijarro ( کییه بییر روی تغییییرات 2339و همکییاران )

ای ( )گونیهTinca tincaفصلی تابلو خونی الی میاهی )

ن( انمام دادنید مشیخص شید کیه از خانواده کپور ماهیا

میییزان گلبولهییای قرمییز و هماتوکریییت در زمسییتان در 

کمتییرین مقییدار در مقایسییه بییا فصییول دیگییر سییال بییود   

Kondera ( نشان دادنید کیه زمسیتان 2392و همکاران )
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داری در میییزان گییذرانی در مییاهی کپییور کییاهش معنییی

داری نماییید ولییی بطییور معنیییهموگلییوبین ایمییاد نمییی

شیود  های قرمز و هماتوکریت میکاهش گلبول موج 

هایی که در خصو  سیاختار خیونی ماهییان در بررسی

در زمستان گذرانی و یا گرسنگی طیوالنی میدت انمیام 

شده مشخص شده است که به دلیل محرومییت میاهی از 

های قرمیز ترکیبات غذایی از یک سو روند تولید گلبول

هیای هدام گلبیولشود و از سوی دیگر سرعت انکند می

قرمز تولید شده کاهش یافته و در نتیمه حمم بیاالیی از 

های قرمز خون ماهی در طی ایین میدت بیه دلییل گلبول

عدم جایگزینی بیا سیلولهای جیوان، پییر هسیتند  ایین ر 

هیای قرمیز جیوان بیشیتر از حالی است که حمم گلبیول

 ;Rios et al., 2005هیییای پییییر اسیییت)گلبیییول

Svobodova´et al., 2008 احتماال کمتر بودن مییزان  )

MCV  در اسفند در مقایسه با اردیبهشت به همین خیاطر

 باشد 

هییای براسییا  نتییایج مطالعییه حاضییر میییزان گلبییول

هیای تام سرم و لیزوزیم بیه عنیوان شیاخص IgMسفید، 

داری در مقایسیه بیا ایمنی ماهیان در اسفند کاهش معنیی

ن ییک عامیل تعییین اردیبهشت داشته است  دما به عنیوا

های ایمنی موجیودات خونسیرد کننده در عملکرد پاسخ

از جمله ماهیان شناخته شده است و این نقش عمیدتا بیه 

-ها باز مییاثر تعیین کننده دما بر فعالیت کتالیکی آنزیم

  براسیا  مطالعیات (Klyachko et al., 1998گیردد )

مختلف، کاهش دما اثرات سرکوب کنندگی بر سیسیتم 

منی ماهیان کپور دارد و این اثر ممانعت کننیدگی هیم ای

بر سیستم ایمنی هومورال و هم سیلولی کیامال بیه اثبیات 

(   Szumiec and Pilarczyk, 2001رسیییده اسییت )

 – 93در دمای  IgMها نشان داده است که تولید بررسی

گراد در ماهییان کپیور کیامال سیرکوب و درجه سانتی 1

(  همچنیین بیا Ahne et al., 2002شیود )متوقیف میی

هیا در ماهییان کپیور کاهش دما تخری  ایمونوگلوبولین

 Svetlana et al., 2004; Varga etیابید )افیزایش میی

al., 2016   )Sala-Rabanal ( نشیان 2339و همکاران )

 Sparusدادند بیا نگهیداری ماهییان سیوف سیرطالیی )

aurata وز ر 91گراد به میدت درجه سانتی 1( در دمای

هییای سییفید ماهیییان بطییور معنییی داری در تعییداد گلبییول

درجییه  29مقایسییه بییا ماهیییان نگهییداری شییده در دمییای 

گراد کاهش یافته است  به نظر میرسد کاهش دمیا سانتی

های سیفید تیاثیرات در شرایط زمستان گذرانی بر گلبول

کند و طی ایین میدت های قرمز ایماد میمشابه با گلبول

هییای خییونی در رونیید تولییید گلبییول بییه دلیییل اخییتالل

های خونی اعیم از سیفید )اریتروپویزیز(، تعداد گلبول

(  Kondera et al., 2017) یابییدو قرمییز کییاهش مییی

لیزوزیم یک مولکول دفاعی مهم در ایمنی ذاتیی کپیور 

ماهیان اسیت  ایین ترکیی  بیا خاصییت موکیولیتیکی از 

یی  لکوسیتهای خون ترشح شده و مستقیما موج  تخر

شیود ولیی در تخریی  دیواره باکتریهای گرم مثبت میی

 Bayneباکتریهای گرم منفیی نیازمنید کمپلمیان اسیت)

and Gerwick, 2001 میزان لیزوزیم در میاهی کپیور  )

( بیه شیدت تحیت تیاثیر Labeo rohitaبزرگ هنیدی )

که در تابستان و فصل درجه حرارت محیط است بطوری

باالترین مقدار خود است بارندگی میزان این ترکی  در 

ولی در زمستان به حداقل مقدار خود میرسید و یکیی از 

دالیییل حساسیییت کپییور بییزرگ هنییدی بییه بسیییاری از 

هیا در فصیل سیرما بیه دلییل پیایین بیودن مییزان عفونت

 Bayne andلیزوزیم در زمستان نسبت داده شده اسیت)

Gerwick, 2001; Das and Das, 1997  )  

ن مطالعه مییزان پیروتئین تیام سیرم، براسا  نتایج ای

گلیسرید ماهیان در اسفند بطور گلوکز، کلسترول و تری
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داری کمتیر از اردیبهشیت بیود  مطالعیات مختلیف معنی

نشان داده است که طی زمسیتان گیذرانی ماهییان کپیور 

برای حفظ بقا ابتدا ذخایر چربی و سپز بیه دنبیال آن از 

تئینی خیود بیرای بقیا گلیکوژن و در نهایت از ذخایر پرو

و   Guijarro(  Prchal et al., 2018نماینید )استفاده می

( نشییان دادنیید کییه میییزان گلییوکز، 2339همکییاران )

گلیسییرید در الی مییاهی طییی زمسییتان کلسییترول و تییری

داری گییذرانی نسییبت بییه سییایر فصییول بصییورت معنییی

یابد  در مطالعه انمام شده بر روی بچه ماهیان کاهش می

نگهداری شده در شیرایط سیرما مشیخص گردیید کپور 

گلیسرید و کلسیترول بطیور میزان پروتئین تام سرم، تری

داری هفتیه نگهیداری کیاهش معنیی 92معنی داری طی 

انید  ایین در حیالی بیود کیه مییزان آلبیومین تغیییر داشته

(  بیه نظیر Varga et al., 2016کاهشی اندکی داشیت )

قش بسیار مهمی در نقل رسد از آنمایی که آلبومین نمی

و انتقال مواد مغذی در خون داشته و مسئول حفظ فشیار 

کلوئیدی خون است لیذا در فراینید زمسیتان گیذرانی و 

حتی طی گرسینگی طیوالنی میدت بیرای حفیظ حییات 

 ,.Michelis et alشود )ماهی کمتر دستخوش تغییر می

2006  ) 

در ارزیابی آنزیمهای سیرمی در ایین مطالعیه مییزان 

ALT  وCPK داری در اسییفند نسییبت بییه کییاهش معنییی

 منیابع تیامین CPK وظیفیه اردیبهشت داشیت  مهمتیرین

 هیایسیلول خصوصیا) سیلولها برای فسفوکراتین از غنی

 هیایفعالییت بیرای الزم انیرژی تیا اسیت( مغز و ماهیچه

 آنیزیم ایین واقیع در  کنید فراهم ATP تولید با را سلول

 سلول اختیار در را مناس  رژیان منبع گلیکولیز کنترل با

 تغیییرات تیابع سیرم در آنیزیم این تغییرات  دهدمی قرار

(   Witzemann, 1985) باشیدمیی آنیزیم این یسوبسترا

 ایین سوبسیترای و انیرژی تولیید منابع کاهش به توجه با

-تیری گلیوکز، کیاهش)در اسفند میاه  ماهیان در آنزیم

 آنیزیم این اهشک رسدمی نظر به( کلسترول و گلیسرید

 کیم و بیحیالی پاسیخگوی امیر ایین و اسیت توجیه قابل

 از ALPتوانید باشید  در زمستان نییز میی ماهیان تحرکی

 آن نقیش کیه است سلول غشا به متصل هایآنزیم دسته

 و فسیفات حاوی آلی استرهای از فسفات عامل برداشتن

 مهمتیرین از  اسیت سلول غشا از مواد حرکت تسهیل نیز

 فولییک اسید کمبود به توانمی آنزیم این اهشک موارد

 اشیاره پروتئین اندک مصرف یا تغذیه سوء ،C ویتامین ،

که بیه دلییل  (Percin and Konyalioglu, 2008) نمود

عدم تغذیه طوالنی مدت ماهیان در طی زمستان گذرانی 

 قابل توجیه است 

گیری کلیی مشیخص اسیت کیه طیی در یک نتیمه

های خونی و ایمنی ماهیان کپور صگذرانی شاخزمستان

گیرنید ولیی بتیدریج بیا به شیدت تحیت تیاثیر قیرار میی

ها بتدریج افیزایش افزایش دما و تغذیه فعال این شاخص

یابند  مطالعات مختلیف نشیان داده بیه دلییل کیاهش می

شاخصهای ایمنی، ماهیان در این زمان بسیار حسیا  بیه 

یماریهییای بییروز برخییی بیماریهییای عفییونی از جملییه ب

هسیتند  لییکن مطالعیات  KHV و  SVCویروسی مانند 

نشان داده است تغذیه ماهیان کپور با  جیره هیای حیاوی 

پیییروتئین بیشیییتر و عوامیییل محیییرک ایمنیییی از جملیییه 

( در پاییان دوره 9911پروبیوتیکها )بیاعثی و همکیاران، 

زمستان گذرانی و آغاز تغذییه فعیال کمیک شیایانی بیه 

-ها نموده و موج  مییر این شاخصبهبود هرچه سریعت

تر به دامنیه نرمیال خیود برگشیته و بیا گردد تا آنها سریع

افزایش مقاومت ماهیان حساسیت آنها را در برابر عوامل 

(  Bocioc et al.,2015) عفونی یاد شیده کیاهش دهنید

شیود در مراکیز تکثییر و پیرورش ماهییان لذا توصیه می

هیای دهندگان از جیرهکپور با آغاز تغذیه فعال پرورش 
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غذایی با کیفیت در کنار عوامل محرک ایمنیی اسیتفاده 

هیای نیامبرده در حیداقل نمایند تا با روند بهبود شیاخص

زمییان ممکیین ماهیییان در برابییر بییروز بیماریهییای عفییونی 

 احتمالی از مقاومت بیشتری برخوردار گردند 
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